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بر  (Cichorium intybus) و ریشه کاسنی دیدهاسترس آرتمیای با ناپلیوس تأثیر تغذیه

 (Poecilia reticulate) گوپیسنجی یستزهای رشد و شاخص
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 1395 آذرتاریخ پذیرش:            1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

عنوان حامل بسیاری از تواند بهباشد بلکه میدوران الروی اغلب آبزیان می غذایی باال برای ارزش بایک غذای مفید  تنهانهناپلیوس آرتمیا   

( شود HSPsهای شوک حرارتی )تواند موجب تحریک و تولید پروتئیندر ناپلیوس آرتمیا می شدهکنترلباشد. ایجاد استرس  ها نیز مطرحافزودنی

عنوان دیده و ریشه کاسنی بهناپلیوس آرتمیای بدون استرس و استرس با یر تغذیهتأثیق که تغذیه با آن باعث رشد و بقاء بهتر موجود شود. در این تحق

گوپی  سنجی بچه ماهیهای زیستهای رشد و شاخصبر شاخص تیمار، 7 درمجموعدر کنار غذای کنسانتره )تیمار شاهد(  بیوتیکیک ماده پری

(Poecilia reticulate)  بندی لیتری تیمار 3تصادفی در ظروف  کاملً صورت یباً یکسان، بهتقریمار با اندازه ماهی در هر ت 51بررسی شد. تعداد

ها با سنجی شدند و نتایج آنها زیستوزن بدن غذادهی شدند. در ابتدا و انتهای دوره غذادهی ماهی %9میزان وعده به 3روز در  35مدت و به

چون افزایش وزن، افزایش طول، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و درصد افزایش طالعه همهای مورد میکدیگر مقایسه گردید. نتایج تمامی شاخص

جز ضریب چاقی در های ذکر شده بهیر بهتری در اعلب فاکتورها داشته است. شاخصتأثدیده وزن نشان داد که تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس

شده با غذای کنسانتره نتوانستند رقابتی با دیگر یهتغذ(. تیمارهای کاسنی و شاهد P >05/0تری داشتند )های تغذیه شده با ناپلی افزایش بیشتیمار

 (.P <05/0شده با غذای زنده داشته باشند )یهتغذتیمارهای 
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 مقدمه
که طوریفت زیادی داشته بهپیشر های اخیرطی دهه پروریآبزی       

. (FAO ،2014تر از سایر صنایع بوده است )نرخ رشد ساالنه آن بیش

ش اقتصادی ماهیان زینتی باعث افزایش چشمگیر تکثیر و پرور اهمیت

 و. بنابراین شناخت (2015و همکاران،  Hoseinifarها شده است )آن

اسخ شد، بقاء و پر جمله های مختلف ماهیان آکواریومی ازتقویت ویژگی

 .(2011و همکاران،  Firouzbakhshرسد )نظر میایمنی ضروری به

 که پروری باال بودن میزان تلفات استیکی از مشکالت شایع آبزی

گی دالیل متفاوتی از جمله گرسنگی، آسیب فیزیکی، استرس، آلودبه

 .(1992و همکاران،  Rottmann)دهد آب و در نهایت بیماری رخ می

اده چون استفها همهای کنترل بیماریهای استفاده از روشدیتمحدو

ها بیوتیکپرو ازجمله های زیستیها باعث گسترش روشبیوتیکآنتی از

و  Gomez-Gil ؛Austin ،2002و  Iriantoها گردید )بیوتیکو پری

 (.Gatesoupe ،1999 ؛2000 همکاران، و Verschuere ؛2000 همکاران،

ها بیوتیکآنتیمنظور جلوگیری از اثرات نامطلوب ر بههای اخیدر سال

بهبود وضعیت سالمت و کارایی  جهتچنین در پرورش ماهی و هم

ها استفاده های غذایی زیادی ازجمله پروبیوتیکاز افزودنی ،غذا مصرف

و  هاگیری پروبیوتیککاربه(. 2008و همکاران،  Bagheriد )شومی

تواند از طریق کاهش غذای الزم می ی غذاییهادر جیره هابیوتیکپری

 یهاهد و کاهش هزینزایش دهان کارایی تغذیه را افبرای رشد ماهی

 عامل ترینمهم غذا واقع، در .پـرورش آبزیـان را در پـی داشـته باشـد

 را بدن بافت چربی میزان و چرب ایاسیده ترکیب که است محیطی

 هاکبیوتیوپر (.Millamena ،1996)دهد می قرار تأثیر تحت ماهی در

 بیوطریق تغییر جمعیت میکراز که  هستند یاهندز بیومیکر یهامکمل

 یمنددوـس اثرات، زابیماری هاییقابت با باکترن و راـا میزبـمحیط ی

 یهاروالروده بی وجمعیت میکر کاریدست .گذارندمین میزبارا روی 

 هـب هاآن سازیبهینه یارـب ابیـنتخا هایباکتریده از ستفاابا ، نبزیاآ

 هاکبیوتیوپرده از ستفاامهم  هایجنبه ازماندگی بهتر زباو  شدر رومنظ

ها پروبیوتیک از استفاده در مشکالتی (.Birkbeck ،1999و  Ringø) ستا

توانند در روده بزرگ ها فقط میپروبیوتیک کهوجود دارد ازجمله این

د از موانع فیزیکی و شیمیایی عمل کنند و برای رسیدن به روده بای

( و تا 1992و همکاران،  Pochartبسیاری در لوله گوارش عبور کنند )

رسیدن به روده باید فعال بمانند. برای حفظ بقاء و فعالیت، باکتری 

باید بتواند به اپیتلیوم روده متصل شود. عالوه بر آن، باکتری 

ت کلون شدن پروبیوتیک برای دستیابی به غذا و محل مناسب جه

و  Bouhnikدیگر فلور روده رقابت کند ) بایستی با صدها باکتری

ها و مشکالت آمدن بر محدودیت فائق(. جهت 1992همکاران، 

ها که بیوتیکپری ها رایج گردید.بیوتیکها، استفاده از پریپروبیوتیک

شوند با اثر بر تحریک عنوان مواد غذایی غیر قابل هضم شناخته میبه

های مفید و پروبیوتیک در از باکتریرشد و فعالیت تعداد معدودی 

فروکتوالیگوساکاریدها  امروزهکند. می اعمال را خود یرتأث گوارش دستگاه

و  رالیا بــودهتو اس نژاپ ها در اروپا،بیوتیکیترین پررایجاز  و اینولین

 (.Franck ،2000) است شده متمرکز ترکیبات این یرو یبسیار تحقیقات

 جزءکه  باشندمی یتخمیر قابل و محلول یغذای یاالیگوفروکتوزها فیبره

عالوه بر این نشان  .(Roberfroid ،2005هستند )ها خانواده فراکتان

دهد داده شده است که اینولین جذب کلسیم و منیزیم را افزایش می

های میزان کلسترول و لیپید کاهش گلوکز خون و وسیله بر تولیدو بدین

اینولین یک کربوهیدرات  (.Franck ،2000گذارد )سرم تأثیر می

 چونهممختلف  دارد و از گیاهان محلول قندی است که فیبرگیاهی غیر

، Roberfroid)آید دست میکوکب و کاسنی به ، گلیفرنگتره پیاز، سیر،

 Cichoriumبرای تولید اینولین، از گیاه کاسنی ) معموالً(. اما 1993

intybusبرایه اینولین یک فیبر طبیعی اگرچشود. ( استفاده می 

بیوتیکی یخواص پردارا بودن واسطه ولی به شود،محسوب نمی ماهیان

های مضر، های مفید روده و توقف رشد باکتریدر تحریک باکتری

و  Ringø)است  توجهیجالبپروری ایده استفاده از آن در آبزی

اینـولین  یرتأث موردانجام شده در پیشین ات تحقیق .(2006همکاران، 

بچه ان از قبیل ای ماهید و بقید، رشبهبود عملکرد تول دهندهنشان

(، 1389و همکاران،  سروانی)( Rutilus rutilus caspicusماهی کلمه )

(، بچه 2012و همکاران،  Cyprius carpio( )Akramiکپور معمولی )

پیا (، تیالMira ،2011)( Rutilus frisii kutumدریای خزر ) سفید ماهی

(Oreochromis niloticus( )Ibrahem  ،می2010و همکاران ).باشد 

ترین ترین و حساسهای ماهیان دوره الروی مهمبرای بسیاری از گونه

طور موفقیت در پرورش الرو ماهی به .شوددوره زندگی محسوب می

صورت مؤثری هضم شود و نیاز ای بر رژیم غذایی مناسبی که بهعمده

 Giriشد بهتر و حفظ سالمت را تأمین کند، استوار است )ماهی برای ر

ذرات غذا باید با توجه به اندازه کوچک دهان الرو  (.2002و همکاران، 

ماهی انتخاب شود. انتخاب غذای بسیار ریز هم ممکن است به مشکل 

 Kimانجامد )غذایی ناشی از نسبت بسیار زیاد سطح به حجم بی کمبود

ستفاده از غذای زنده در مقایسه با غذای آماده ا (.1996و همکاران، 

تری را نشان ، میزان رشد و وزن تر بیشOncorhynchus mykissدر 

(. نخستین بار استفاده از موجودات 2007و همکاران،  Akbary)داد 

هایی استفاده شد ها برای تغذیه گونهخصوص زئوپالنکتونزنده و به

 Kimاز غذای آماده استفاده کنند )توانستند در مرحله الروی که نمی

شور یا آرتمیا و ها میگوی آب(. در بین زئوپالنکتون1996و همکاران، 

شوند های آب شیرین استفاده میتر برای تغذیه ماهیها بیشروتیفر

(Bengtson  ،؛ 1991و همکارانLéger  ،1986و همکاران.) 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1920&bih=880&q=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp7M28zIjMAhUhP5oKHbhQBTAQvwUIGSgA
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1920&bih=880&q=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp7M28zIjMAhUhP5oKHbhQBTAQvwUIGSgA
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آرتمیا منبع غذایی دهد که نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می       

باشد می هاگونه بسیاری اولیه مراحل و خوارانگوشت الروهای برای خوبی

و همکاران،  Koueta)کند می طور کامل تأمینکه نیاز ماهی را به

دلیل اندازه کوچک در زمان به پوستی است کهسخت آرتمیا(. 2002

عنوان غذای به تواندتفریخ، تغذیه غیرانتخابی و کیفیت غذایی باال می

شود های ماهیان در نظر گرفته آغازین مناسبی برای بسیاری از گونه

(Sorgeloos  ،2001و همکاران.) پروری و که صنعت آبزیاز زمانی

تدریج تقاضا برای پیشرفت کرد، به 1970پرورش ماهی در اواخر دهه 

 تتن افزایش یاف 800های آرتمیا از حدود چند تن در سال به سیست

از نیاز غذایی مراحل اولیه پرورش آبزیان را  % 40که این میزان تنها 

ناپلیوس  (. استفاده ازSorgeloos ،2000و  Lavensشود )شامل می

 % 11-23 لیپید، % 12-30پروتئین،  % 37-71آرتمیا، با ارزش غذایی 

که ارزش خاکستر، مزایایی دارد ازجمله این % 4-21کربوهیدرات و 

سازی را الیی دارد و نیز قابلیت کامل شدن با استفاده از غنیغذایی با

ناپلیوس در  (. برای استفاده از1986و همکاران،  Légerداراست )

ناپلیوس تازه هچ شده استفاده کرد زیرا پس  تغذیه ماهی بهتر است از

مرحله دوم الروی )متاناپلیوس(  ناپلیوس وارد ساعت که 8 تا 6 از گذشت

از انرژی خود را استفاده کرده و دارای مقدار  % 25-30 شود حدودمی

 که قابلیت هضم ناپلیوس توسط ماهی و در تری اسیدآمینه استکم

 .(1986و همکاران،  Légerنتیجه رشد ماهی را کاهش خواهد داد )

 18:3(n-3های )اسیدهای چرب موجود در آرتمیا از سری اسید چرب

، از جمله 18:3(n-3اسید از سری ) باشد. لینولنیکمی 20:5( n-3) و

اسید ایکوزاپانتئونیک و شیرین آب هایهای ضروری ارگانیسماسیدچرب

های دریایی اسید چرب ضروری برای ارگانیسم 20:5( n-3از سری )

چنین گزارش شده است (. هم1979و همکاران،  Kanazawaاست )

HSP26 (Heat Shock Protein26 )از  باالیی مقادیر آرتمیا ناپلیوس در که

های تواند از الرو در مقابل استرسوجود دارد که در صورت بیان می

 های تقویت سیستمراهی از کمحیط محافظت کند. الزم به ذکر است ی

 قاتیتحق. باشدیمزیستی، فعال نمودن مکانیسم درونی موجود  یمنیا

 شوکی هانیپروتئ ،استرس اعمال صورت در که است داده نشان

 رفتن باال باعث تواندیم که شودیم ترشح موجودات بدن دری رارتح

 .(1393)جعفری و همکاران،  شودی طیمحی هااسترس به مقاومت

 Poeciliidaeماهی گوپی یکی از ماهیان ساکن آب شیرین و از خانواده 

های داری و باروری و نیز داشتن رنگدلیل سهولت در نگهکه بهاست 

، Magurran)در سراسر جهان  زینتی ماهیان ترینمحبوب جزو براق و زیبا

تحقیقاتی  هایرهای مناسب جهت انجام کا( و یکی از گزینه2005

سازی روش استفاده از هدف از تحقیق حاضر اپتیمم رود.شمار میبه

ناپلیوس تازه هچ شده آرتمیا برای تقویت رشد در ماهیان آکواریومی 

شود بتوان با تحریک بینی میزیرا پیش ،باشدمی

های شوک حرارتی در ناپلیوس آرتمیا و تغذیه ماهیان تولید پروتئین

 گوپی با این غذا ماهیانی با سرعت رشد بهتر تولید نمود.

 

 هامواد و روش
در پژوهشکده مطالعات دریاچه  1394تحقیق حاضر در زمستان        

تحقیق عبارت  ارومیه انجام گرفت. تیمارهای مورد مطالعه در این

 (2تیمار ) ناپلیوس بدون استرس، شده با( تغذیه1بودند از: تیمار )

 %50ناپلیوس بدون استرس+ %50( 3تیمار ) دیده،ناپلیوس استرس

غذای  %50دیده+ناپلیوس استرس %50( 4تیمار ) غذای کنسانتره،

( 7تیمار ) و %1( کاسنی 6تیمار ) ،5/0کاسنی % (5تیمار ) کنسانتره،

های ماه طی نیز الرو ماهیان موردنیاز جهت این مطالعه. ی کنسانترهغذا

ترین جفت مولد با کم 100قبل توسط همین گروه تحقیقاتی از حدود 

شرایط استاندارد  در و یافته تکثیر )مورفولوژیک( جمعیتی درون اختالفات

روز  10ها قبل از شروع دوره غذادهی مدت پرورش داده شدند. ماهی

ی کنسانتره تیمار شاهد غذادهی شدند و به شرایط آزمایشی با غذا

با خلوص تائید شده و  Artemia urmianaهای سیست سازگار شدند.

( از سیست بانک پژوهشکده Manaffar ،2012) %75درصد هچ باالی 

مطالعات دریاچه ارومیه تهیه شده و جمعیتی که بهترین و باالترین 

گرم بر لیتر دارا بودند  280 وریتولید شده را در ش HSP26سطح 

منظور تائید صحت وجود این پروتئین برای اولین بار انتخاب شد. به

ثبت گردید  NCBIاین آرتمیا در بانک ژنی  HSP26در دنیا توالی ژن 

در  HSP26(. تحریک تولید پروتئین شوک حرارتی 1395پور، )خلیل

صورت پذیرفته و شوری و دمای باال )نزدیک آستانه تحمل الروها( 

صورت گرفت. سپس  RT-PCRروش ها بهارزیابی تولید این پروتئین

گراد درجه سانتی 28 تفریخ )دمای استاندارد شرایط نظر در مورد سیست

لیتری مخروطی شکل، هچ  1های گرم بر لیتر( در بطری 30 و شوری

های گراد جهت تغذیه ماهیدرجه سانتی -80بالفاصله در دمای  و

های مورد استفاده در تغذیه ذخیره شدند. ناپلیوس 4 و 3،2،1ارتیم

پور، )خلیل گرم بر لیتر 280تحت استرس شوری  4و  2های تیمار

، ریشه 6و  5های ( قرار گرفتند. جهت آماده کردن غذای تیمار1395

ترین مقدار اینولین را داراست، از عطاری معتبر تهیه کاسنی که بیش

 50گرم ژالتین در میلی 25پودر کاسنی با  %1و  % 5/0و پودر گردید. 

گرم غذای کنسانتره اسپری شد.  50سی آب مخلوط و بر روی سی

جهت حذف اثر ژالتین همان میزان ژالتین در آب حل شده و به 

ماهی  17تعداد  تنهایی بر روی غذای کنسانتره شاهد نیز افزوده شد.

سنجی شدند. برای این ، زیستها در پایان دورهجهت مقایسه با ماهی

تایی(  17تکرار  4عدد ماهی گوپی برای هر تیمار )حاوی  51آزمایش 

 های مخصوص بهروز با غذا 35مدت لیتری منتقل و به 3به ظروف 



  ....های رشد وو ریشه کاسنی بر شاخص دیدهتأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس      و همکاران                               پورخلیل

250 
 

وعده تغذیه شدند. در استفاده از  3ها و در وزن بدن ماهی %9مقدار 

غذای خشک تر نسبت به غذای  4:1ناپلیوس آرتمیا ضریب تبدیل 

جهت جلوگیری از تغذیه یک تیمار با غذای اضافی مورد استفاده قرار 

گراد، درجه سانتی 23±1گرفت. کیفیت آب طی این دوره در دمای 

pH  ساعت  12ساعت نور و  12و دوره نوری  5/7±5/0در محدوده

از  هیما 12سنجی روزه، زیست 35تاریکی تنظیم شد. در پایان دوره 

هوشی توسط پودر گل ماهی از هر تکرار( پس از بی 3هر تیمار )

های زیر های رشد از فرمولمیخک انجام گرفت. جهت بررسی شاخص

 استفاده گردید:

 (:2003همکاران،  و Wang) افزایش طول
TL( مترسانتی )=(Lf-Li); ) Li ه:؛طول اولی  Lf یی:؛طول نها TL )طول کل:   

 (:2008همکاران،  و Huang) افزایش وزن

WG(گرم)=BWf-Bwi; )Bwi وزن اولیه:؛BWf وزن نهایی: ؛ W:افزایش وزن( 

 (:2008همکاران،  و Huang) ضریب رشد ویژه
SGR=Ln(Wf)-Ln(Wi) × 100 /t; )Wi : اولیهزن ؛ و Wf:؛ وزن نهاییt )دوره رشد برحسب روز:   

 (:2008و همکاران،  Grant) ضریب چاقی
CF=W(g)/L3( مترسانتی )×100; )W :وزن ماهی  L؛  )طول ماهی:   

 (:1989همکاران،  و Hung) درصد افزایش وزن
BWI%=(BWf_BWi)/BWi×100; )BWf BWi :متوسط وزن نهایی؛  :توسط وزن اولیه)م  

 

ی سنجرهای زیستهای رشد تعدادی از فاکتوعالوه بر شاخص       

توسط کولیس  1های مشخص شده در شکل ها هم طبق قسمتماهی

ای دوره سنجی در ابتدا و انته. میانگین زیستگیری شددیجیتال اندازه

ز منظور بررسی و تحلیل بهتر تعدادی ابه .با یکدیگر مقایسه شد

صورت نسبی نسبت به طول یا وزن کلی سنجی بههای زیستشاخص

این  که درمحاسبه و نتایج در جدول ارائه شده است. با توجه به این

ورت صسنجی بهنه برای زیستسن ماهیان بالغ نیستند لذا انتخاب نمو

 کامال تصادفی صورت گرفته و به صفات ظاهری توجه نشد.

 
گیری شده در ماهی گوپی: طول های اندازه: شاخص1شکل 

استاندارد، طول کل، فاصله باله شکمی، طول سر، حداکثر 

ارتفاع بدن، فاصله اولین باله پشتی، طول اولین باله پشتی 

(Hajjej  ،2011و همکاران) 

های حاصل از این آزمایش در مورد رشد داده: آنالیز آماری       

ها با ابتدای دوره و نیز تیمار شاهد با روش ها و مقایسه تیمارماهی

افزار با استفاده از نرم Tukeyو آزمون  One Way ANOVAآماری 

SPSS  مورد بررسی قرار گرفت. 21نسخه 

 

        نتایج

ش د بررسی شده نشان داد در فاکتورهای افزایهای رششاخص       

وزن، افزایش طول، ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن اختالف 

یمارها تتیمار اول تغذیه شده با ناپلیوس با بقیه  4داری مابین معنی

(. این اختالف خصوصاً در >05/0Pخصوص تیمار شاهد وجود دارد )

وده بتر ذیه شده بودند بیشتیمارهایی که با ناپلیوس استرس دیده تغ

داد که  باشد. نتایج این بخش از تحقیق نشاندار نیز میو بعضاً معنی

ؤثر مگیری و افزایش طول ماهی استفاده از کاسنی در فاکتورهای وزن

 )تغذیه با 2(. بهترین افزایش وزن در تیمار P>05/0نبوده است )

فزایش طول و دیده( حاصل شده است. که ازنظر اناپلیوس استرس

دم ضریب رشد ویژه نیز این ماده غذایی مؤثر بوده است )با وجود ع

پلی )کنسانتره+نا 4دار(. در رتبه دوم تیمار ترکیبی اختالف معنی

کتور افزایش طول که در فاتوجه ایندیده( قرار دارد. نکته قابلاسترس

ین رتتغذیه با ناپلی استرس دیده موجب تولید ماهیان همگنی با کم

رین انحراف معیار شده است. برترین ترکیب غذایی برای القاء باالت

غذای کنسانتره(  %50دیده+ناپلیوس استرس %50) 4 تیمار چاقی ضریب

 ثبت شد.

سنجی های زیستتعدادی از ویژگی میانگین 2در جدول        

اد ماهیان در تیمارهای مختلف آورده شده است. این مطالعه نشان د

ا بتیمار اول تغذیه شده  4ترین میزان وزن و طول کلی در که بیش

صورت ترکیبی و منفرد( نسبت به تیمارهای ناپلیوس آرتمیا )به

تر نشان (. بررسی دقیقP<05/0کاسنی و شاهد حاصل شده است )

ا بتیمار موفق در رشد دو تیمار تغذیه شده  4دهد از بین این می

بت فرد( نتایج بهتری را حتی نسدیده )ترکیبی و منناپلیوس استرس

دند دارا به دو تیمار دیگر که از ناپلیوس بدون استرس استفاده کرده بو

یجه دار نیست ولی رکورد بهترین نتهستند. البته این اختالف معنی

تغذیه  کهدهد. نکته قابل توجه اینرا در بین تمامی تیمارها نشان می

سرنسبت به طول کلی  ناپلیوس استرس دیده موجب کاهش طول با

ندازه چنین این رژیم غذایی تاثیر قابل توجهی در ابدن شده است. هم

 باله، دم و زوائد ماهی داشت.
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 گرم(متر و وزن های رشد در ماهی گوپی در تیمارهای مختلف )طول سانتیانحراف معیار شاخص± : میانگین1جدول 

زایش طولاف ضریب رشد ویژه ضریب چاقی درصد افزایش وزن  تیمار افزایش وزن 

199/580±38/615a 1/009±0/019ab 3/308±0/462a 1/059±0/127a 0/159±0/030a 1 

275±21/794a 1/044±0/023ab 3/770±0/168a 1/250±0/040a 0/220±0/017a 2 

227/080±6/166a 1/043±0/057ab 3/382±0/053a 1/116±0/055a 0/181±0/004a 3 

273/750±47/483a 1/069±0/013a 3/748±0/376a 1/218±0/137a 0/219±0/037a 4 

96/250±25/093b 0/954±0/053b 1/907±0/371b 0/727±0/070b 0/077±0/020b 5 

70/833±13/365b 0/978±0/021ab 1/521±0/226b 0/595±0/080b 0/056±0/010b 6 

88/750±30/336b 1/005±0/049ab 1/788±0/441b 0/649±0/088b 0/071±0/024b 7 

( ناپلیوس 2ناپلیوس بدون استرس؛ تیمار ) ( تغذیه شده با1ترتیب: )باشد. تیمارها به( میP<05/0دار در سطح )دهنده اختالف معنیصورت عمودی( نشانحروف متفاوت )به*

؛ % 1 ( کاسنی6؛ تیمار )%5/0( کاسنی 5) ذای کنسانتره؛ تیمارغ %50دیده+ناپلیوس استرس 50%( 4غذای کنسانتره؛ تیمار ) %50ناپلیوس بدون استرس+ % 50( 3دیده؛ تیمار )استرس

 ( غذای کنسانتره.7تیمار )

 
 متر(ها بین تیمارهای مختلف )میلیسنجی ماهیان گوپی و مقایسه آنهای زیستانحراف معیار شاخص±: میانگین2جدول 

 دهنده اختالف معنیصورت عمودی( نشانحروف متفاوت )به( 05/0دار در سطح>Pمی ).باشد 

 

 بحث

های موجود در دستگاه گوارش، اند که باکتریمحققان دریافته       

شود کنند که باعث هضم بهتر غذا میهای گوارشی تولید میآنزیم

(Kedia  ،برهمین اساس2007و همکاران .)  مطالعات بسیاری در زمینه

در آبزیان  هابیوتیکها و پریهای غذایی و پروبیوتیکتأثیر مکمل

صورت گرفته است. در برخی از این مطالعات عنوان شده که استفاده 

بیوتیک باعث افزایش سیستم ایمنی، مقاومت بهتر از پروبیوتیک و پری

ها و نیز رشد بهتر موجودات از جمله کپور معمولی در برابر پاتوژن

(Cyprius carpio) (Akrami می2012همکاران،  و ) گردد(Yousefian 

چنین اظهار این محققان هم .(Sheikholeslami Amiri ،2009و 

شده با پروبیوتیک را یغنداشتند که ماهی تمایل به خوردن غذای 

 ( از2011) Mira گردد.دارد که این منجر به افزایش رشد ماهی می

 بیوتیک جهت عنوان یک ماده پریاینولین به 5/1و  1، 5/0، 0مقادیر 

 

استفاده  (Rutilus frisii kutumسفید دریای خزر )تغذیه بچه ماهی 

در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر  5/0کرد و نتیجه گرفت که اینولین 

 Mahiousها داشته است. بسیار زیادی در رشد و کارایی غذای ماهی

( نیز دریافتند که اینولین و اولیگوفروکتوز رشد 2005) Ollevierو 

ماهی آفریقایی ( و گربهbaerii erAcipensماهی خاویار سیبری )

(gariepinus Clarias )بخشند. نتایج تحقیق حاضر را بهبود می 

تنهایی دهند، اینولین بهچون برخی دیگر از تحقیقات که نشان میهم

شده با های تغذیهتأثیری بر رشد آبزیان ندارد، نشان داد که تیمار

تفاوتی نشان نداد. در  در مقایسه با تیمار شاهد % 1و  %5/0کاسنی 

شده تحقیقی دیگر نیز میزان رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید تغذیه

تر بوده است با اینولین در مقایسه با مانان و ترکیب مانان و اینولین کم

(. درخصوص تأثیر کم اینولین بر آبزیان 1392)اکرمی و همکاران، 

اینولین به غذای ( با اضافه کردن 2001و همکاران ) Olsenپرورشی 



  ....های رشد وو ریشه کاسنی بر شاخص دیدهتأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس      و همکاران                               پورخلیل

252 
 

( دریافتند که استفاده از اینولین Salvelinus alpinusماهی چارقطبی )

ها و اثر علت تجزیه و تخمیر نشدن آن باعث تجمع کربوهیدراتبه

شود که شاید دلیلی بر تأثیر های آنتروسیت روده میبار بر سلولزیان

اده از کاسنی کم اینولین بر رشد آبزیان باشد. در آزمایش حاضر، استف

ها در تواند مزید بر علت باشد زیرا ماهیعنوان منبع اینولین نیز میبه

دادند و تا پایان ابتدای دوره غذادهی رغبتی به خوردن غذا نشان نمی

ها استفاده ترین مقدار غذا را در مقایسه با دیگر تیماردوره نیز کم

های طبیعی استفاده کنندهالبته جهت حل این مشکل از شیرین کردند.

دلیل ساختار شیمیایی ها که بهتوان از دیگر اولیگوساکاریدشد ولی می

درجه پلیمریزاسیون منوساکاریدهای موجود در آن، طعم شیرینی را  و

دهی ( و سبب طعمVoragen ،1998؛ Crittenden ،1999هستند ) دارا

 ( استفاده کرد.Crittenden ،1999شود )مطلوب به غذا می

ها ناپلیوس آرتمیا در تغذیه ماهی در زمینه استفاده از آرتمیا و       

و  Roozbehfarعنوان مثال ای انجام شده است. بهمطالعات گسترده

 شده باهای کپور تغذیه( گزارش کردند که ماهی2012همکاران )

، باالترین میزان آرتمیا پارتنوژنتیکاناپلیوس  و آرتمیا اورمیاناناپلیوس 

ها نشان دادند. عالوه بر آن شد و تغذیه را در مقایسه با دیگر تیمارر

Roozbehfar ( در تحقیقی دیگر به این نتیجه 2013و همکاران )

ماهی ناپلیوس آرتمیا در تغذیه الرو گربه رسیدند که استفاده از

( میزان بقاء را تا حد زیادی افزایش Clarias gariepinus)آفریقایی 

ها که آرتمیا یکی از بهترین غذاهای زنده ماهیجاییدهد. ازآنمی

دهنده تأثیر مثبت آرتمیا بر رشد شود و تحقیقات نشانمحسوب می

ناپلیوس آرتمیا جهت بهبود رشد  باشند در این آزمایش ازها میماهی

 شده باهای تغذیهکه میزان رشد در تیماربا این ها استفاده شد.ماهی

شده با کاسنی های تغذیهسه با تیمار شاهد و تیمارها، در مقایناپلیوس

 ناپلیوس استرس شده باهای تغذیهگیر بود، اختالف تیماربسیار چشم

های آنالیز اساسناپلیوس بدون استرس بر شده باتغذیه هایتیمار با دیده

داری نشان نداد، اما با مقایسه میزان افزایش وزن آماری تفاوت معنی

ناپلیوس  توان به این نکته پی برد که تغذیه باها میتیمار و طول در این

های دهد. این اختالف در ویژگیدیده رشد ماهی را افزایش میاسترس

ماهیان )از نظر باله و رنگ و زیبایی( و حتی فعالیت روزانه ماهیان  ظاهر

که در این مقاله موضوع با این شدت چشمگیر بود.این تیمار به

علت حجم زیاد اطاعات مورد بحث قرار شوک حرارتی به هایپروتئین

ی گنالیسی رهایمسی سازفعال خصوصنگرفت ولی مطالعات زیادی در

 شناخته یهااسترس تمام است. گرفته انجام HSP انیب جهت یسلول داخل

 قاتیتحق. شوندیم HSP انیب به منجر باشند دیشد یکاف اندازهبه اگر شده

 کیتحر بای مصنوع صورتهب توانیم که است داده نشان ریاخ یهاسال

 در موجودی دفاع ستمیس تیتقو باعثی حرارت شوکی هانیپروتئ

، Soundarapandian و Saravanakumar) شد یطیمحی هااسترس برابر

عنوان یک شاخص ( بهHSPsهای شوک حرارتی )پروتئین (.2009

 شوندگرفته می نظر درجانداران  برای ارزیابی میزان استرس در

(Iwama  ،؛ 1998و همکارانSanders ،1995.) ی هاتئینپرو نیا

ی هاسلول در هم و وتیپروکار یهاسلول در هم سلولیدرون کنندهتنظیم

ی طیشرا در(. Craig ،1998و  Lindquist) اندشدهیی شناسا وتیوکاری

  ترشحها پروتئین نیا ردیگیم قرار استرس تأثیر تحت سلول که

و  Baruah) شودیم استرس برابر در سلول مقاومت باعث و شوندیم

های شوک حرارتی در با توجه به نقش پروتئین (.2013همکاران، 

با توجه به  و های محیطیمقاومت جاندار نسبت به استرسافزایش 

نیازمند ایجاد  عموماًدر بدن ها ینکه افزایش سطح این پروتئاین

موقع موجب تواند بهو اغلب مواقع نمیخارجی بوده استرس و شوک 

های مقدماتی انجام تعدادی از بررسیبروز مقاومت داخلی شود. لذا در 

تغذیه با این دسته شده که شده بر روی موجودات مختلف نشان داده 

تواند باعث تقویت سیستم ایمنی موجود زنده ا نیز میهناز پروتئی

ها یناین دسته از پروتئ شود. در این تحقیقات مشخص شده است که

باشند و در صورت در اغلب موجودات می یکسانی تقریباً ساختمان دارای

زای در شرایط استرس ءرشد و بقا ،ها به هر نحوورود این پروتئین

، Saravanakumarو  Soundarapandian) محیطی تقویت خواهد شد

کتری با خصوص به اثبات رسیده هست که حتی اگردر این .(2009

Escherichia coli (Baruah  ،2010و همکاران) سلولی و یا مخمر تک

 ،قرار گیرد مورد استفاده آرتمیا تغذیه الرو جهت ،فعال HSPحاوی

و همکاران،  )جعفری شوددر برابر استرس می آنباعث افزایش مقاومت 

با استناد به نتایج این تحقیق و مطالعات پیشین اشاره شده  .(1393

رسد استفاده از الرو آرتمیای نظر میمین گروه تحقیقاتی بهتوسط ه

تواند نقش اساسی در ایجاد مقاومت و رشد بهتر در استرس دیده می

 الرو دیگر آبزیان داشته باشد.

اگرچه در این تحقیق حیوان مدل یک ماهی زینتی انتخاب شده        

ا توجه است، اما با تعمیم دادن نتایج آن به پرورش ماهیان خوراکی، ب

که با افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذا و منابع پروتئینی نیز به این

شود و ماهیان و آبزیان سهم زیادی از غذای جهان را شامل تر میبیش

های جیره غذایی ماهیان در استخر تغییر با که دریافت توانشوند، میمی

و سود توان بازدهی ناپلیوس استرس دیده می پرورش و استفاده از

استفاده  ها را تا میزان زیادی افزایش داد.حاصل از افزایش وزن ماهی

هاست موردتوجه از آرتمیا جهت افزایش رشد ماهیان آکواریومی سال

دلیل گران بودن سیست باشد. لیکن نتایج اخیر اثبات کرد که بهمی

 %50دیده+ناپلیوس استرس %50استفاده از یک جیره ترکیبی ) آرتمیا،

شده مدت کنترلکه یک استرس کوتاهای کنسانتره( مشروط بر اینغذ

تواند نتایج های آرتمیا اعمال شود، میساعت بر ناپلیوس 4مدت به

های ماهیان بهتری در رشد ماهی گوپی و شاید دیگر گونه
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توجه به نتایج ضعیف استفاده از کاسنی و  آکواریومی حاصل نماید. با

شود جهت افزودن این ماده توصیه میاحتمال عدم مقبولیت مزه 

ها از دیگر منابع آن استفاده کرد یا به طریقی اینولین به غذای ماهی

ای با طعم دلخواه ماهی، آن را به غذای موردعالقه مثل افزودن ماده

 ماهی تبدیل کرد.

 

 تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه        

و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه جهت فراهم نمودن  ارومیه

 شود.امکانات اجرای این تحقیق تقدیر و تشکر می
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