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چکيده
این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف ترکیب تجاری اسیدهای آلی (بایوترونیک تاپ  )3در جیره ،بر شاخصهای
رشد و ترکیبات الشه بچه ماهیان کپور معمولی صورت گرفت .ماهیان با میانگین وزن  50گرم در  12مخازن فایبرگالس با
تراکم  15عدد ماهی توزیع و طی مدت  60روز با سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی شامل( 0 :شاهد) 2 ،1 ،و  3درصد
خوراک غذادهی شدند .نتایج نشان داد ،که بیشترین وزن نهایی بدن مربوط به تیمار  3درصد ( 144/8±1/36گرم) و کمترین
وزن نهایی مربوط به تیمار شاهد بود .درحالیکه بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمارهای شاهد ( )2/780/05و
کمترین آن مربوط به تیمار  3درصد ( )2/20/07بود .بیشترین افزایش مقدار نرخ رشد ویژه در تیمار  1/410/11( 3درصد)
و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد ( 0/850/02درصد) بود .همچنین ،ماهیان تغذیه شده با سطح  3درصد ترکیب اسیدهای
آلی باالترین مقدار پروتئین خام ( 18/81±0/32درصد) و پایینترین مقدار چربی ( 3/28±0/14درصد) را داشتند .با توجه به
نتایج ،به نظر میرسد استفاده از ترکیب تجاری اسیدهای آلی بایوترونیک تاپ  3در سطح  3درصد میتواند بهعنوان یک
محرک رشد در جیره ماهی کپور معمولی تأثیر مثبتی بر عملکرد رشد ،نرخ بقاء و همچنین کیفیت الشه داشته باشد.
واژگان کليدی :اسیدآلی ،رشد ،کیفیت الشه ،کپور معمولی

*نویسنده مسئول
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مقدمه
با توجه به این که یکی از اهداف آبزيپروري ،کاهش
ضریب تبدیل غذایی و استفاده از غذاهایی با کیفیت باال و
قیمت مناسب و اقتصادي است ،استفاده از محركهاي
رشد از قبیل اسیدهاي آلی به طور چشمگیري افزایش
یافته است (علیزاده وهمکاران .)1397 ،اسیدهاي آلی بر
طبق قوانین اتحادیه اروپا جزء افزودنیهاي مجاز غذایی در
خوراك دام و آبزیان هستند و در گوشت مصرفی هیچگونه
بقایاي مضر و نامناسبی ایجاد نمیکنند .لذا Tاستفاده از
آنها در خوراك همه دامها مجاز میباشد ( Luckstadt,
 .)2008این اسیدهاي آلی و نمکهاي آنها با حفظ pH
مناسب دستگاه گوارش سبب بهبود اثر آنزیمها بر مواد
غذایی و فراهم شدن مواد غذایی بیشتري براي حیوانات
پرورشی میشوند که نتیجه آن کاهش مواد غذایی جذب
نشده و محدود شدن رشد باکتريهاي مضر روده است
(.)Eidelsburger, 1998; Hirshfield et al., 2003
استفاده از اسیدهاي آلی در جیرهي غذایی ماهی و میگو
میتواند روشی مؤثر در جهت دستیابی به تولید محصول
سالم با صرفه اقتصادي و پایدار باشد ( Luckstadt,
 .)2008در همین راستا ،با اینکه مطالعات اندکی در
زمینه کاربرد اسیدهاي آلی در جیره آبزیان صورت گرفته،
ولی محققان عملکرد مثبت اسیدهاي آلی را به عواملی
نظیر افزایش کارایی آنزیمهاي گوارشی ( Kotzamanis et
 ،)al., 2007افزایش هضمپذیري پروتئین و چربی
( )Luckstadt, 2008و افزایش اتولیز مواد معدنی
( )Sugiura et al., 1998نسبت دادهاند.
اجزاي تشکیل دهنده ترکیب تجاري اسیدهاي آلی
خوراکی (بایوترونیک تاپ  )3مورد استفاده در این تحقیق
شامل اسید فرمیک ،اسیدپروپیونیک و نمکهاي آنها
شامل آمونیوم فرمات و آمونیوم پروپیونات میباشند .اسید
فرمیک  pHمحیط را کاهش میدهد و یک ترکیب
ضدباکتریایی قوي میباشد در حالیکه اسید پروپیونیک
یک ترکیب ضد قارچ قوي بشمار میآید ( Celik et al.,
 .)2003بنابراین ،مخلوط تجاري حاصل ،ترکیبی خواهد
بود که  pHمحصول را کاهش داده و اجازه رشد به
باکتريها و قارچها را نخواهد داد ( ;Celik et al., 2003
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 .)Dawood et al., 2018با وجود تأثیر مثبت ترکیبات
اسید آلی بر شاخصهاي رشد و بقاء در آبزیان ،مطالعهاي
در خصوص تأثیر استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی
ماهی کپور معمولی صورت نگرفته است .لذا ،این مطالعه با
هدف ارزیابی تأثیر سطوح مختلف ترکیب تجاري اسیدهاي
آلی (بایوترونیک تاپ  )3جیره بر شاخصهاي رشد و
تغذیه ،ترکیبات الشه و نرخ بقاء بچه ماهی کپور معمولی
صورت گرفته است.
مواد و روش کار
محل آزمایش
در این تحقیق ،تعداد  180قطعه بچه ماهی کپور معمولی
با میانگین وزنی  50±1/2گرم در  12مخزن فایبر گالس
با گنجایش  200لیتر (هر مخزن حاوي  15عدد ماهی) با
شرایط یکسان از نظر حجم آب و فاکتورهاي کمی و کیفی
مشابه به صورت تصادفی توزیع و در یک دوره  60روزه
پرورش داده شدند .در این مطالعه میانگین دما
( 26/38±1/2درجه سانتیگراد) و اکسیژن محلول
( 7/26±0/13میلی گرم در لیتر) به صورت روزانه ثبت
گردید ،میزان  ،)8/24±0/08( pHشوري (0/41±0/02
قسمت در هزار) ،هدایت الکتریکی (761/14±5/67
میلیموس در سانتیمتر) و میزان کل مواد جامد محلول
در آب ( 363/71±1/19میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم)
هر دو هفته یک بار اندازه گیري و ثبت شد.
آماده سازی جیره
ترکیب تجاري اسیدهاي آلی خوراکی مورد استفاده در این
آزمایش با نام تجاري بایوترونیک تاپ  3ساخت شرکت
بایومین کشور اتریش بوده که از شرکت ایتوك فردا
(تهران ،ایران) تهیه شد .اجزاي تشکیل دهنده این
محصول شامل مخلوط متعادلی از اسید فرمیک،
اسیدپروپیونیک و نمکهاي آنها شامل آمونیوم فرمات و
آمونیوم پروپیونات است .یک هفته پس از سازگاري
ماهیان با شرایط جدید پرورشی ،ماهیان به مدت  60روز با
غذاي تجاري (شرکت بهسان تغذیه آریان گروه بتا ،البرز)
تغذیه شدند .آنالیز جیره پایه مورد استفاده در این مطالعه
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شامل  42/2درصد پروتئین 12/5 ،درصد چربی9/8 ،
درصد خاکستر و  4/76درصد رطوبت در وزن خشک
خوراك بود .به منظور تهیه جیرههاي آزمایشی ،مقادیر 0
(شاهد) 2 ،1 ،و  3گرم مکمل غذایی تاپ  3به ازاي هر
کیلوگرم خوراك ،به جیره پایه اضافه شد .به منظور ایجاد
چسبندگی ذرات این مکمل به خوراك ،از ژالتین (2
درصد) استفاده شد .میزان غذاي روزانه بچه ماهیان بر
اساس دماي آب  2درصد وزن بدن تعیین شد و ماهیان به
مدت  60روز و  4-3بار در روز طی ساعات روشنایی با
جیرههاي منتخب به صورت دستی تغذیه شدند .این
بررسی در قالب یک طرح کامالً تصادفی صورت گرفت و
براي هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شد .در طی دوره،
روزانه مدفوع و سایر مواد باقی مانده از کف مخازن سیفون
و حدود نصف آب هر مخزن تعویض شد.
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ضریب تبدیل غذایی:

نرخ رشد ویژه:

میانگین رشد روزانه بر حسب گرم/روز:

شاخص چاقی:

ارزیابی شاخصهای رشد و تغذیه
طی دوره آزمایشی به فاصله زمانی  15روز یکبار وزن
ماهیان هر تیمار با ترازوي دیجیتال با دقت  0/001گرم و
طول کل با کولیس دیجیتال با دقت  0/1میلی متر اندازه-
گیري شد .بدین منظور  24ساعت قبل از زیست سنجی،
تغذیه ماهیان قطع شده و قبل از زیست سنجی ماهیان با
اسانس گل میخک با غلظت  0/35میلیلیتر در لیتر
(بهشتی و همکاران )1397 ،بیهوش شدند (تعداد 10
ماهی از هر تکرار) .در این مطالعه ،شاخصهاي رشد
ماهیان شامل :درصد افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل
غذایی ،نرخ رشد ویژه ،میانگین رشد روزانه ،شاخص چاقی
(وضعیت) و درصد بقاء طبق روابط ذیل محاسبه گردید
(:)Bekcan et al., 2006
درصد افزایش وزن:

درصد بقاء:

آنالیز ترکیبات شیمیایی بدن
در انتهاي آزمایش تعداد  48قطعه ماهی (تعداد  4ماهی از
هر تکرار) به صورت تصادفی انتخاب و جهت تعیین
تقریبی ترکیبات بدن در دماي  -20درجه سانتیگراد
منجمد شد .تعیین ترکیب شیمیایی بدن در آزمایشگاه با
استفاده از روش استاندارد  )1995( AOACانجام شد.
اندازه گیري پروتئین خام با استفاده از دستگاه کجلدال،
چربی خام به روش سوکسله ،رطوبت با استفاده از آون در
دماي  105درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت و مقدار
خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی در دماي  550درجه
سانتیگراد به مدت  4ساعت صورت گرفت ( AOAC,
.)1995
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کپور معمولی پرورشی اثر معنیداري در اکثر شاخصهاي
رشد دارد ( .)p>0/05در این مطالعه بیشترین وزن نهایی
بدن مربوط به تیمار  3درصد بایوترونیک تاپ 3
( 144/81/36گرم) و کمترین وزن نهایی مربوط به تیمار
شاهد ( 112/82/16گرم) بود ( .)p>0/05کمترین مقدار
ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3درصد بایوترونیک تاپ 3
( )2/2±0/05و بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار
شاهد ( )2/78±0/05مشاهده شد .نتایج نشان داد که
تیمار  3درصد بایوترونیک تاپ  3داراي بیشترین نرخ رشد
ویژه در تیمارها بوده و با سایر تیمارهاي آزمایشی تفاوت
معنیداري را نشان داد ( .)p>0/05تفاوت معنیداري بین
تیمارهاي تغذیه شده با بایوترونیک تاپ  3از نظر شاخص
وضعیت وجود نداشت (.)p<0/05

تجزیه و تحلیل آماری
تمام آزمایشات با سه تکرار انجام شد و دادهها بهصورت
میانگین±انحراف معیار گزارش شد .تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و با استفاده از
تجزیه واریانس یک طرفه صورت گرفت و مقایسه میانگین
بین تیمارهاي مختلف بر اساس آزمون چند دامنهاي
دانکن در سطح احتمال  5درصد تعیین شد (.)P<0/05
همچنـین جهـت تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
نتایج
شاخصهای رشد
با توجه به جدول  ،1افزودن سطوح مختلف اسید آلی
بایوترونیک تاپ  3در جیرههاي مختلف آزمایشی ماهیان

جدول  .1میانگین شاخصهاي رشد و درصد بقاء بچه ماهی کپور معمولی در تیمارهاي مختلف بایوترونیک تاپ  3در انتهاي دوره.
Table 1: Average growth and survival indices of common carp fed with different amounts of the Biotronic® Top3
at the end of the trial.

شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
درصد افزایش وزن
رشد روزانه (گرم در روز)
ضریب تبدیل غذایی
درصد نرخ رشد ویژه
شاخص وضعیت
درصد بقاء

شاهد ()%0
51/17±1/ 08
112/8±2/16 d
66/80±2/77 d
1/01±0/04 c
2/78±0/ 05 a
0/85±0/02 c
2/04±0/04 b
95/00±1/00 c

a

%2

%1
50/00±0/ 1
117/42±2/14 c
80/28±1/93 c
1/23±0/ 03 b
2/64±0/ 03 b
0/98±0/16 bc
2/45±0/ 14 a
97/0±1/2 b
a

51/50±0/83
126/01±1/72 b
101/10±1/00 b
1/38±0/13 b
2/38±0/ 01 c
1/11±0/ 06 b
2/45±0/08 a
97/7± 0/ 5 a
a

%3
50/69±0/ 53
144/8±1/36 a
110/12±1/28 a
1/68±0/02 a
2/2±0/05 d
1/41±0/11 a
2/47±0/09 a
97/7±0/5 a
a

اعدادي که در هر ردیف با حروف متفاوت مشخص شده اند ،اختالف معنیداري دارند (.)P<0/05
The numbers in each row are marked with different letters are significantly different (P <0.05).

ترکیبات شیمیایی بدن
در شکل  1ترکیب شیمیایی بدن ماهیان کپور معمولی
تغذیه شده با مقادیر مختلف اسید آلی بایوترونیک تاپ 3
در انتهاي دوره نشان داده شده است .ماهیان تغذیه شده با

38

سطح  3درصد بایوترونیک تاپ  3باالترین مقدار پروتئین
خام ( 18/81±0/32درصد) و پایینترین مقدار چربی
( 3/28±0/14درصد) را داشتند (.)p<0/05
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شکل  :1تغییرات ترکیبات تقریبی الشه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای حاوی مقادیر مختلف اسید آلی بایوترونیک تاپ .3
حروف متفاوت نشان دهندهی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد (.)P<0/05
Figure 1: Changes in the carcass pproximate composition of common carp fed with different amounts of the
Biotronic® Top3. Different letters represent a significant difference at 5% level (P<0.05).

بحث
اسیدهاي آلی بی شک از جایگاه خاصی در روند پیشرفت
پرورش آبزيپروري برخوردارند ( Ceylan & Ciftci,
 .)2002زیرا افزودن آنها به جیره غذایی ماهی سبب
افزایش فعالیتهاي گوارشی و آنزیمی ،تحریک اشتها و
ایجاد تعادل میکروبی در روده میزبان میگردد ( Irianto
 .)& Austin, 2002در این تحقیق افزودن ترکیب تجاري
اسید آلی (بایوترونیک تاپ  )3در جیره بچه ماهی کپور به
طور معنیدار موجب افزایش فاکتورهاي رشد ،تغذیه و نرخ
بقاء بچه ماهیها در مقایسه با گروه شاهد شد .همچنین با
افزایش درصد ترکیب اسیدهاي آلی درصد افزایش وزن
بدن ،نرخ رشد ویژه ،میانگین رشد روزانه افزایش یافت و
ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت .این نتایج مطابق با
یافتههاي  Ringoو  )1994( Stromبود که جیرههاي
حاوي اسید الکتیک و اسید پروپیونیک سبب افزایش وزن
در ماهی چار ( )Salvelinus alpinusدر مقایسه با گروه
شاهد (فاقد اسید آلی) شد .در بررسی Menanteau-
 Ledoubleو همکاران ( )2017استفاده از بایوترونیک
تاپ  3در جیره غذایی ماهی قزل آالي رنگین کمان
موجب بهبود وزن نهایی و افزایش وزن ماهیان در انتهاي
دوره آزمایشی شده است .حدیدي و همکاران ()1395
نشان دادند ماهی اسکار تایگر ()Astronotus ocellatus

تغذیه شده با  8گرم بایوترونیک تاپ  3در کیلوگرم
خوراك بیشترین وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن،
میانگین رشد روزانه ،شاخص رشد ویژه ،ضریب چاقی و
کمترین ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سایر سطوح
بایوترونیک تاپ  3دارد .ترکیب متعادل اسیدهاي آلی
نسبت به استفاده از هر اسید آلی به تنهایی اثرات بهتري
داشته است بطوریکه ترکیب تجاري بایوترونیک تاپ 3
موجب پایین آمدن  pHدستگاه گوارش و سیتوپالسم
میکروبی شده و بدین ترتیب رشد عوامل بیماريزا را در
فلور میکروبی دستگاه گوارش مهار میکنند و در نتیجه
سبب افزایش جمعیت میکروفلور مفید روده میزبان و
بهبود عملکرد رشد ،عملکرد تغذیهاي ،هضم و جذب مواد
مغذي و سیستم ایمنی میگردد ( Riemensperger et
.)al., 2012; Bentea et al., 2016
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تجویز خوراکی اسید آلی
بایوترونیک تاپ  3حتی سطوح پایین این مکمل خـوراکی
در جیره نیز میتوانـد بـر میـزان ضـریب تبـدیل غـذایی و
کاهش مقدار آن در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر گذار باشد.
 Sudagarو همکاران ( )2010نیـز طـی مطالعـهاي اعـالم
نمودند ،استفاده از اسید سـیتریک در جیـره غـذایی فیـل
ماهیان جوان بـه میـزان  10 ،5و  15گـرم در کیلـو گـرم
خوراك باعث افـزایش وزن نهـایی و بهبـود معنـیدار نـرخ
39

حسینی شکرابی و همکاران

رشد روزانه ،نرخ رشـد ویـژه ،شـاخص وضـعیت و کـاهش
ضریب تبدیل غذایی میگردد که با مطالعه حاضر مطابقـت
دارد .اثرات مثبـت اسـیدهاي آلـی و نمـک آنهـا در جیـره
آبزیان بر عملکرد رشد و تغذیه بیان شده است .براي مثال،
 Wing-Keongو همکــاران ( )2009نشــان دادنــد کــه
ماهیان تغذیه شده با  3درصد پتاسیم ديفرمات مـیتوانـد
تاثیرات مثبتی بر رشد ،مصرف مواد مغـذي و مقاومـت بـه
بیماري در ماهی تیالپیا داشته باشند .تحقیقات نشان داده
که این ترکیبات از طریق افزایش یـون  H+باعـث کـاهش
 pHروده و معده شده که در نتیجه مانع رشد باکتريهـاي
بیماري زا میگردند ( .)Celik et al., 2003از آنجایی کـه
در دورههاي اولیه زنـدگی موجـودات میـزان جـذب مـواد
غذایی باالست یا در زمانی کـه میـزان پـروتئین غـذا زیـاد
باشد ،غلظت اسید هیدروکلریک معده کاهش یافته که این
کاهش بر فعال سازي پپسین و ترشح آنزیم پانکراتیک اثـر
گذاشته است و سبب ایجاد اختالل در هضم غذا مـیشـود
که میتوان با افزودن اسیدهاي آلی و نمکهـاي آنهـا بـه
جیره غذایی آبزیان ،فرآینـد هضـم غـذا را بهبـود بخشـید
( .)Kluge et al., 2004ایــن در حــالی اســت کــه
بــاکتريهــاي مفیــد و مقــاوم نســبت بــه اســید ماننــد
الکتوباسیلها تحت تأثیر این اسیدهاي آلی قرار نمیگیرند
و در مــواردي ممکــن اســت تعدادشــان نیــز افــزایش یابــد
(.)Hellweg et al., 2006
نتایج مطالعه حاضر نشان داد درصد بقاء بچه ماهیان در
تیمارهاي  2و  3درصد بایوترونیک تاپ  3با سایر
تیمارهاي آزمایشی به ویژه تیمار شاهد بهصورت
معنیداري باالتر بود .نتایج بررسی Menanteau-
 Ledoubleو همکاران ( )2017نشان داد که استفاده از
بایوترونیک تاپ  3موجب افزایش ایمنی ماهی قزل آالي
رنگین کمان و افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماري
فرونکلوزیس میگردد که تأیید کننده اثرات تحریک ایمنی
این مکمل خوراکی و باال بردن نرخ بقاء است .در مطالعه
مشابه دیگري سلیمانی ایرایی و همکاران ( )1391اثرات
سطوح  0/2 ،0/1و  0/3درصد مکمل اسیدهاي آلی شامل
اسید فرمیک ،اسید سیتریک ،اسید مالیک ،اسید
ارتوفسفریک ،اسید الکتیک و اسید تارتاریک را در نرخ
40

تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی ...

بقاء ماهیان قزلآالي رنگینکمان بررسی کردند و نتایج
آنها نشان داد که درصد ماندگاري در تیمارهاي آزمایشی
 0/1بیشتر از شاهد بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از سطوح مختلف
بایوترونیک تاپ  3تأثیر معنیداري بر ترکیبات بدن ماهی
دارد .در این بررسی ماهیان تغذیه شده با سطح  3درصد
بایوترونیک تاپ  3باالترین مقدار پروتئین خام و
پایینترین مقدار چربی را نشان دادند که احتماالً به دلیل
افزایش کارایی هضم و تثبیت پروتئین در این تیمار بوده
است .در مطالعه مشابه ،محمدي و منوچهري ()1396
گزارش کردند که باالترین مقدار پروتئین خام و پایینترین
مقدار چربی الشه بچه ماهی بارب ( Barbus
 )Schwenfeldiدر تیمار  6گرم بایوترونیک در کیلوگرم
خوراك بوده است .طی تحقیقی دیگر در ماهی قزل آالي
رنگین کمان ،از غذاهایی حاوي مقادیر مختلف اسید
سیتریک استفاده شد که اسید سیتریک سبب افزایش
میزان پروتئین خام و خاکستر کل بدن نسبت به تیمار
شاهد شد که همسو با مطالعه حاضر است ( & Diebold
.)Eidelsburger, 2006
نتایج این تحقیق در مجموع حاکی از این بود که
بایوترونیک تاپ  3بهعنوان یک افزودنی غذایی اثر مثبتی
بر فاکتورهاي رشد ،تغذیه و کیفیت الشه بچه ماهی کپور
معمولی دارد .بنابراین ،افزودن  3درصد بایوترونیک تاپ 3
را میتوان به عنوان بهترین میزان در جیره کپور معمولی
توصیه نمود .هر چند تعیین سطح بهینه مکمل خوراکی
در جیره غذایی جهت اثرگذاري آن بر فعالیت آنزیمهاي
گوارشی و کبدي و اثرات تحریک ایمنی آن در کپور ماهی
معمولی نیاز به انجام مطالعات جامعتر و دقیقتري دارد.
تشکر و قدردانی
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Abstract
This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary commercial
organic acids mixture (Biotronic® Top3) on growth performance and carcass composition of
common carp juveniles. Fish with an average weight of 50g were stocked in 12 fiberglass
tanks with 15 fish per tank density for 60 days and fed with 0 (control), 1, 2 and 3% of dietary
organic acids mixture. Results showed that the highest body weight was observed in 3%
treatment (144.8±1.36 g) and the lowest value was related to the control treatment. However,
the highest feed conversion ratio was obtained in the control (2.78±0.05) and the lowest value
was observed in the 3% treatment (2.2±0.07). The highest specific growth rate was observed
in 3% treatment (1.41±0.11%) and the lowest value was related to the control treatment
(0.85±0.02%). Also, fish fed with 3% organic acids mixture showed the highest levels of
carcass crude protein (18.81±0.32%) and the lowest fat content (3.28±0.14%). According to
the results, it seems that the organic acids mixture at level of 3% can be used as a growth
promoter and has a positive effect on growth performance, survival rate and carcass quality of
common carp.
Keywords: Organic acid, Growth performance, Carcass quality, Common carp

*

Corresponding author

