مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره سوم/پاییز 88

1

تأثیر اینولین به عنوان پربیوتیک بر عملکرد رشد و زنده مانی
ماهی قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
3

رضا اکرمی ، 1افشین قلیچی ، 2حامد منوچهری
1و– 2گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 -3گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
چکیده
بــه منرــور رــربیر پربیوریــن اینــوکین بــر عملکــرد رشــد ،ر میــه و زنــده مــانی مــاهی قــزل آ ی رنگــین کمــان
( )Oncorhynchus mykissآزمایش ر میه ای با سه سطح اینوکین  2 ،1و  3درصد که با سطوح سلوکز موجود در
جیره شاهد جایگزین شده بودند در سه رکرار انجام شد .بچه ماهیان با میانگین وزنی  18/88 ± 0/6گرم بـه مـدت 8
هفته با جیره های آزمایشی ر میه شدند .نتـای نشـان داد کـه در ریمارهـای آزمایشـی ،سـطوح مختلـ پربیوریـن
اینوکین روی برخی شاخص های رشد نریر وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،ضریب رشـد حراررـی و روکیـد خـاکص مـاهی
رربیر مثبت و معنی دار نداشتند؛ به طوری که در سطح  3درصد اینوکین در جیره غمایی مقادیر فاکتورهای ممکور در
مقایسه با سایر ریمارها کاهش یافت .در مقادیر ضریب ربدیل غمایی ،کارآیی ر میه ،شاخص وضعیت و نسبت کـارایی
پرورئین رفاوت معنی داری مشاهده نگردید .در انتهای دوره پرورش رفاوت معنی داری در نرخ زنده مانی نیز مشاهده
نگردید .نتای این مطاکعه نشان داد سطوح متفاوت پربیورین اینوکین قابلیت رربیر گماری با یی بـر افـزایش عملکـرد
رشد ،ر میه و زنده مانی در ماهی قزل آ ندارند.
واژه گان کلیدی :رشد ،ر میه ،پربیورین اینوکین ،قزل آ ی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
مقدمه
در حال حاضر چاکش عمده در آبزی پروری رجاری ،بهبود جیره های غمایی فرموکه شده بـرای بهینـه سـازی رشـد و
اررقاء سالمت ماهیان می باشد و روسعه روزافزون آبزی پروری در بسیاری از مناطق دنیا منجر به افـزایش درخواسـت
و استفاده از مواد شیمیایی جدید شده است به طوری کـه در سـاکهای اخیـر بسـیاری از مـواد شـیمیایی و ررکیبـات
صنعتی از جنبه های اقتصادی و دامنه سالمتی طبقه بندی و در آبزی پروری استفاده شده است .ایده جدید اسـتفاده
از پربیورین ( )Prebioticدر جیره ماهی و میگو می باشد .پربیورین ها عناصر غمایی (کربوهیدرات های) غیر قابـل
هضمی ( )Non-digestible carbohydrateهستند که از طریق رحریـن رشـد یـا فعـال کـردن یـن یـا رعـداد
محدودی از گونه های باکتریایی که در روده وجود دارند ،ابرات سودمندی بر میزبـان داشـته و سـالمتی آن را بهبـود
می بخشند ( ،)Gibson & Roberfroid, 1995بنابراین پربیورین هـا باعـب بهبـود و رعـادل میکروفلـور روده و
افزایش مکانیسم دفاعی میزبان می شوند .عناصر غمایی که به عنوان پربیورین طبقه بندی می شوند بایسـتی دارای
خواصی باشند که در نهایت سودمند واقع گردند از جمله این که در بخش های فوقانی دستگاه گوارش نبایستی هضم
و جمب شوند ،روسط ین یا رعـدادی از بـاکتری هـای مفیـد روده بصـورت گزینشـی رخمیـر شـوند و میکروبیورـای
( )Microbiotaروده را به روکید ررکیبات ساکم رر سـو دهنـد ( .)Fooks & Gibson, 2002روکیـد اسـیدهای
چرب زنجیره کوراه و اسید کتین ناشی از رخمیر اینوکین منجر به کاهش  pHروده می شود کـه شـرایط مناسـب
برای رشد باکتری های اسید کتین را فراهم می کند ( .)Schley & Field, 2002بیشترین موادی که به عنـوان
پربیورین در ر میه انسان ها و حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند کربوهیدرات ها هستند .مشخص شـده اسـت کـه
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در میان کربوهیدرات ها؛ اینوکین ،اکیگوفرکتوز ،ررانس گا کتواکیگوساکارید و کتوز را می روان بـه عنـوان پربیوریـن
استفاده کرد .در حال حاضر پربیورین هـا بیشـتر بـر اسـا روانـایی شـان در افـزایش رشـد میکروارگانیسـم هـای
روکیدکننده اسید کتین انتخاب می شوند ( .)Gibson, 1998از بین انواع پربیورین های آزمایش شـده ،فروکتـون
های نوع اینوکین بیش از همه مورد بررسی قرار گرفته اند .اینوکین ین اکیگوساکارید غیرقابل هضم گیاهی اسـت کـه
دارای فیبر محلول بوده و از گیاهان مختلفی (نریر :سیر ،پیاز ،سیب زمینی ررشی ،رره فرنگی ،گندم ،موز ،گل کوکب
و کاسنی) با درجه پلیمریزاسیون متفاوت بدست می آید ( .)Roberfroid, 1993با وجود ابرات مفیـدی کـه بـرای
پربیورین در نرر گرفته شده است ،رحقیقات در این زمینه هنـوز در آغـاز راه خـود قـرار داشـته و رعـداد محـدودی
رحقیق در زمینه ابر پربیورین در ماهیان انجام شده است که از جمله آنها می روان به رـربیر اینـوکین در مـاهی چـار
سردسیری ) ،)Olsen et al., 2001( (Salvelinus alpinusرـربیر پربیوریـن نـوع  GrobioticTMدر هیبریـد
ماهی با مخطـط (  ،)Li & Gatlin, 2004; Li et al., 2005رـربیر اینـوکین و اکیگوفروکتـوز روی رو مـاهی
کفشن ) ،(Psetta maximaگربه ماهی آفریقایی( )Clarias gariepinusو راسـماهی سـیبری ( Acipenser
 )Mahious & Ollevier 2005; Mahious et al., 2005( )baeriاشاره کرد.
مواد و روش ها
محل اجرای رحقیق :این بررسی از اواسط مردادماه را اواسط مهر ماه سال  1386در کارگـاه رکثیـر و پـرورش مـاهی
قزل آ منطقه ماهیان فاضل آباد (استان گلستان) به مدت  8هفته انجام گرفت .پس از سازگاری سازی اوکیه و عادت
دهی بچه ماهیان مورد آزمایش با غمای دستی ،رعداد  080عدد بچه مـاهی قـزل آ بـا وزن متوسـط 18/88 ± 0/6
گرم در  12حوضچه  2متر مربعی با رراکم  00عدد در هر حوضچه کشت گردید.
پربیورین :پربیورین مورد استفاده در این آزمایش اینوکین (رافتیلین )STاست که فروکتان های خطی( -)2  1
می باشد .رافتیلین فرم استاندارد اینوکین استخراج شده از ریشه گیاه کاسنی می باشد .درجه پلیمریزاسـیون آن -60
 2درصد می باشد .حداقل میزان فروکتان های رضمین شده روسط کارخانه  00 ORAFTIدرصد اسـت (جـدول.)1
ررکیبات دیگر آن شامل گلوکز ،فروکتوز و ساکارز می باشد .این پربیورین از شرکت  ORAFTIکشور بلژیـن رهیـه
گردید.
جدول -1مشخصات اینوکین مورد استفاده در این رحقیق
ررکیب
%00
اینوکین

ساخنار اکیگوساکارید

Glu  1-2[  Fru 1-2]n , Where n  10 average
10-12

ماده
رافتیلین
LS

رهیه و ساخت جیره های آزمایشی :این رحقیق با استفاده از طرح کامال رصـادفی شـامل سـه سـطح اینـوکین  1،2و3
درصد ( 20 ،10و  30گرم در کیلوگرم) که جایگزین سلوکز جیـره شـاهد گردیدنـد ( )Mahious et al., 2005در
چهار ریمار با سه رکرار طراحی شد .جیره نویسی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار کینـدو ( )Lindo, 1994و بـا روجـه بـه
احتیاجات غمایی ماهی قزل آ برای هر ین از جیره های آزمایشی رعیین شد .از آرد مـاهی کیلکـا بـه عنـوان منبـع
اصلی پرورئین ،از روغن ماهی کیلکا و روغن سویا به عنوان منبع و عامل رنرـیم انـرژی جیـره اسـتفاده شـد .میـزان
سطوح ویتامین ها ،مواد معدنی و مکمل ها نیز در رمام جیره ها یکسان بود (جدول .)2برای رهیه جیره ها ،ابتدا مـواد
خشن بوسیله ررازو روزین و به مدت  30دقیقه مخلوط گردیدند .سپس مواد اوکیه مایع به عالوه مقداری آب اضافه و
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به مدت  18دقیقه دیگر مخلوط کردن ادامه پیدا کرد .سپس با استفاده از چرخ گوشت صـنعتی بـه قطـر خروجـی 2
میلی متر به رشته های بلند ربدیل شده و پس از خشن شدن در در داخـل دسـتگاه خشـن کـن در دمـای 80-60
درجه سانتیگراد به مدت  7ساعت در اندازه ای مناسب بصورت پلت رهیه گردید .در پایـان جیـره هـا در بسـته هـای
مناسب بسته بندی و در سردخانه در دمای  0درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
برآورد رجزیه رقریبی ررکیبات جیره ها :آنـاکیز رقریبـی ررکیبـات جیـره بـا روش هـای اسـتاندارد جیـره انجـام شـد
( .)AOAC, 1990میزان پرورئین کل با استفاده از دستگاه کجلـدال ،میـزان انـرژی بـا اسـتفاده از دسـتگاه بمـب
کاکریمتر ،میزان چربی با استفاده از روش سوکسله ،میزان رطوبت با استفاده از آون در دمای  108درجه سانتی گـراد
به مدت  20ساعت و مقدار خاکستر با استفاده از کوره اککتریکی در دمای 880درجه سانتی گراد بـه مـدت  0سـاعت
اندازه گیری شد .غمادهی بر حسب مشاهدات و رفتار ر میه ای ماهیان را حد سیری به میـزان  3درصـد وزن بـدن و
در  3وعده غمایی انجام شد.
برآورد شاخص های رشد و پارامترهای ر میه ای :زیست سنجی ماهیان هر دو هفته یکبار انجام شـد .وزن بـا رـرازوی
دیجیتال با دقت  0/1گرم و طول کل با خط کش با دقت  1میلی متر اندازه گیری شد .شاخص های رشد نریـر وزن
نهایی ،نرخ رشد ویژه ( ، )SGRفاکتور وضعیت ( )CFو ضریب رشد حرارری ( )TGCو پارامترهای ر میه ای شـامل
ضریب ربدیل غمایی ( ، )FCRکارایی غما ( ، )FEنسبت کارایی پرورئین ( )PERو مقدار غمای خورده شده رعیـین
گردید.)Kofi et al., 1992( .
میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – میانگین وزن انتهای دوره به گرم = افزایش وزن بدن
[میانگین وزن ابتدای دوره به گرم ( /میانگین وزن ابتدای دوره به گرم  -میانگین وزن انتهای دوره به گرم)] ×= 100
درصد افزایش وزن بدن
[زمان( /کگاریتم طبیعی میانگین وزن اوکیه به گرم  -کگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم)] × =100ضریب
رشد ویژه
[زمان × ( /2میانگین وزن اوکیه به گرم  +میانگین وزن نهایی به گرم)] /غمای خورده شده × =100غمای خورده شده
روزانه
[میانگین درجه حرارت به سانتیگراد × زمان( /وزن روده زنده اوکیه ماهی به گرم  -وزن روده زنده نهایی ماهی به
گرم)] × =100ضریب رشد حرارری
)(3میانگین طول انتهای دوره به سانتیمتر) /میانگین وزن انتهای دوره به گرم)( × = 100شاخص وضعیت
(رعداد بچه ماهیان باقیمانده در انتهای دوره /رعداد بچه ماهیان ابتدای دوره) × = 100درصد زنده مانی
(رعداد ماهیان باقیمانده انتهای دوره) × [(میانگین وزن اوکیه به گرم  /میانگین وزن نهایی به گرم)] = روکید خاکص
ماهی
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غمای خورده شده (گرم) = ضریب ربدیل غمایی
(مقدار غمای خورده شده به گرم /افزایش وزن بدن به گرم) × = 100کارآیی غما )(%
مقدار مصرف پرورئین(گرم)  /افزایش وزن بدن(گرم) = نسبت کارایی پرورئین )(g/g
مقدار پرورئین خورده شده (گرم)  /مقدار مصرف پرورئین بدست آمده (گرم) = میزان بهره برداری خاکص از پرورئین

3
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اندازه گیری معیارهای کیفی آب :عوامل کیفی آب به صورت روزانه اندازه گیری شـد و میـانگین آنهـا در طـول دوره
پرورش بدین شرح بود؛ اکسیژن محلول  8 ±0/38میلی گرم بر کیتر ،دمـا  18/0 ± 0/30درجـه سـانتی گـراد و pH
آب  8/2 ±0/82در نوسان بود.
رجزیه و رحلیل داده ها :با استفاده از روش آناکیز واریانس یکطرفه با استفاده از آزمون دانکن و با کمن نرم افزارهـای
) SPSS (Version 9و  EXCELانجام پمیرفت و وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح اعتماد  8درصد
( )P>0/08رعیین گردید .جهت رعیین همبستگی بین پارامترهای انـدازهگیـری شـده و سـطوح مختلـ اینـوکین از
آزمون رگرسیون خطی استفاده شد و مقادیر  P>0/08معنی دار رلقی گردید.

جدول -2اجزاء غمایی و ررکیب شیمیایی هر ین از جیره های آزمایشی به درصد برای ماهی قزل آ
ررکیبات غمایی

شاهد

 %1اینوکین

 %2اینوکین

 %3اینوکین

ریمار
61/7

61/7

61/7

61/7

پودر ماهی کیلکا
دکسترین

20

20

20

20

روغن ماهی کیلکا

0

0

0

0

0

0

0

0

روغن سویا
مکمل معدنی -ویتامینی

1

سلوکز
پربیورین اینوکین
مواد چسباننده (همبند)
ضد قارچ

2

3

آنتی اکسیدانت

0

8

8

8

8

3

2

1

0

0

1

2

3

2

2

2

2

0/28

0/28

0/28

0/28

0/08

0/08

0/08

0/08

رجزیه رقریبی جیره ها (درصد ماده خشن)
ماده خشن

07/86

07/86

07/88

07/70

پرورئین خام

38/20

38/63

38/0

38/68

چربی خام

12/03

12/21

11/88

12/32

خاکستر

10/17

10/12

10/30

10/62

عصاره عاری از ازت

32/83

32/06

32/88

31/7

انرژی خام (مگاژول بر کیلوگرم
جیره)

18/88

18/08

18/07

18/12

نسبت پرورئین به انرژی
(میلی گرم پرورئین در کیلوژول)

10/13

10/86

10/22

10/08
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 -1مکمل معدنی ویتامینی رحت عنوان ویتامینت بوده و شامل :ویتامین ،K3 ،B6 ،B2 ،B1 ،E ،D3 ،C ،A
نیکورینامید؛ مواد معدنی شامل مس ،آهن ،روی ،منگنز
 -2همبند آمت محصوکی از شرکت افراز مهر رابان شهر یزد می باشد .و از هیدروکیز پرورئین های حیوانی مخصوصا
سوپ حاصل از پخت ماهی رهیه می شود و حاوی  %71/08پرورئین %0/0 ،اکیاف %0/88 ،رطوبت و  %17/8خاکستر
می باشد.
 -3نوع ضد قارچ روکسیبان پریمیکس بوده ،ررکیبات آن شامل آکومینوسیلیکات ،زئوکیت ،بنتونایت ،پروپیونات
آمونیوم ،عامل ژ نینی کننده و مواد معدنی می باشد.
 -0آنتی اکسیدانت از نوع بوریل هیدروکسی روکوئن ) Butylated hydroxytoluene (BHTبود.
نتای
شاخص های رشد :رربیر سطوح مختل اینوکین بر معیارهای رشد و ر میه ماهی قزل آ در جدول  3ارائه شده است.
در ابتدای رحقیق رفاوت معنی داری بین ریمارهای مورد بررسی به کحاظ ر ییرات وزنی وجود نداشت و چهار گروه
مورد بررسی به کحاظ میانگین وزنی همگن بودند ( .)P<0/08در مقایسه با ریمار شاهد ،ریمارهای آزمایشی حاوی
اینوکین از وزن نهایی و درصد وزن بدست آمده کمتری برخوردار بودند و رفاوت معنی داری بین آنها به ویژه در
سطح  3درصد مشاهده گردید (جدول .)P>0/08 ،3همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین وزن نهایی با
افزایش سطح اینوکین در جیره وجود داشت ( .)P=0/008 ، r= -0/082بین ریمارهای آزمایشی با سطوح مختل
اینوکین از کحاظ آماری نیز اختالف معنی داری مشاهده گردید به طوری که سطح  1درصد اینوکین جیره نسبت به
سایر سطوح از کارآیی با رری برخوردار بود (جدول .)3نرخ رشد ویژه در ریمار شاهد نسبت به ریمارهای آزمایشی
افزایش یافت و ریمار  3درصد در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنی داری نشان داد ( .)P>0/08بین نرخ رشد ویژه
با افزایش سطح اینوکین در جیره نیز همبستگی منفی وجود داشت ( .)P=0/130 ، r= -0/866همچنین ریمار شاهد
از ضریب رشد حرارری با رری برخوردار بود و بیشترین مقدار این فاکتور در بین ریمارهای آزمایشی در سطح 1
درص د اینوکین جیره مشاهده شد و اختالف معنی داری بین آنها بدست آمد ( .)P>0/08فاکتور وضعیت اختالف
معنی داری را در ریمارهای رحت آزمایش از خود نشان نداد ( )P<0/08وکی همبستگی منفی بین این پارامتر با
افزایش سطح اینوکین در جیره وجود داشت و این ضریب همبستگی معادل  P=0/06 ، r= -0/033بدست آمد .نرخ
زنده مانی در ریمارهایی که پربیورین اینوکین را دریافت داشته بودند در مقایسه با ریمار شاهد اختالف معنی داری را
نشان نداد ( )P<0/08وکی بیشترین میزان زنده مانی در سطح  2درصد اینوکین جیره مشاهده گردید .مطابق با آناکیز
رگرسیون خطی بی ن نرخ زنده مانی و افزایش سطح اینوکین در جیره همبستگی منفی وجود داشت (، r= -0/176
 .)P=0/820در مقایسه با ریمار شاهد ،ریمارهای آزمایشی از شاخص روکید کمتری برخوردار بودند و اختالف معنی
داری بین آنها دیده شد ( .)P>0/08همچنین همبستگی منفی بین روکید خاکص با افزایش سطح اینوکین جیره وجود
داشت و این ضریب همبستگی معادل  P=0/06 ، r= -0/038رعیین گردید.
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6

جدول -3مقایسه میانگین شاخص های رشد ماهی قزل آ در ریمارهای مختل طی  8هفته پرورش
شاخص رشد

شاهد

ریمار

میانگین وزن ابتدای دوره (گرم)

a

18/68 ±0/21

میانگین وزن انتهای دوره (گرم)

a

08/18 ± 8/00

افزایش وزن بدن (گرم)

20/8 ± 0/88 a

درصد افزایش وزن بدن

±27 /86 a
178/66

 %1اینوکین
a
a

 %2اینوکین

18/8 ±0/28

02/08 ± 2/20
26/28 ± 2 a

a

18/82 ±0/30

a

30/0 ± 0/17

 %3اینوکین
a

18/60 ±0/10

b

31/08 ± 0/01

20/38 ± 0/22 a

18/70 ± 0/88 b

162/83 ± 3/77 a 166/08 ± 0/70 a

100/80 ± 0/7 b

نرخ رشد ویژه (درصد در روز)

2/28 ±0/27 a

2/17 ± 0/07 a

2/10 ± 0/03 a

1/60 ±0/08 b

غمای خورده شده روزانه (درصد در
روز)

1/22 ±0/1 a

1/2 ± 0/00 a

1/22 ±0/07 a

1/2 ±0/07 a

ضریب رشد حرارری

1/03 ±0/17 a

1/36 ± 0/07 a

1/32 ± 0/01 a

0/07 ± 0/02 b

فاکتور وضعیت

a

1/08 ±0/06

a

1/00 ±0/00

نسبت کارایی پرورئین (گرم/گرم)

a

1/60 ±0/28

a

1/63 ±0/10

ضریب ربدیل غمایی

a

1/68 ±0/20

a

1/7 ± 0/10

a

61/8 ± 0/1

a

80 ± 7/07

a

02/8 ± 0/6

کارایی غما (درصد)
نرخ بازماندگی (درصد)
روکید خاکص ماهی (گرم)

a

03/78 ± 1/77
a

± 80/2
1680/08

a

1880/0 ± 03/6

a

a

a

1 ±0/07

a

1/68 ±0/07

a

1/67 ±0/10

a

60 ± 0/62

a

08 ± 1/16

1816/2 ± 06/0

a

1/31 ±0/10

a

2/13 ±0/23

a

07/8 ± 0/0

a
b

1 ±0/02

02/3 ± 3/83

1106/8 ± 60/1

رمکر :اعدادی که در هر ردی دارای حروف غیرمشابه هستند اختالف معنی داری دارند (.)P>0/08
پارامترهای ر میه ای :ضریب ربدیل غمایی در بین ریمارهای مورد بررسی اختالف معنی داری را نشان نداد و نتیجه
مشابهی نیز در مورد کارایی غما مشاهده گردید ( ، )P<0/08وکی با این حال مقدار بهینه این دو فاکتور در ریمار
شاهد مشاهده گردید .مطابق با آناکیز رگرسیون بین افزایش سطح اینوکین در جیره و ضریب ربدیل غمایی همبستگی
منفی وجود داشت ( .)P=0/2 ، r= -0/700در نسبت کارایی پرورئین بین ریمارهای مورد بررسی نیز از کحاظ آماری
اختالف معنی داری مشاهده نگردید ( )P<0/08وکی همبستگی منفی بین این پارامتر با افزایش سطح اینوکین در
 P=0/170 ، r= -0/826رعیین گردید .همچنین همبستگی منفی بین
جیره وجود داشت و این ضریب معادل
درصد غمای خورده شده روزانه با افزایش سطح اینوکین جیره وجود داشت (.)P=0/076 ، r= -0/060
بحب و نتیجه گیری
نتای بررسی حاضر نشان داد بکارگیری سطوح مختل پربیورین اینـوکین قابلیـت رـربیر گـماری بـا یی بـر افـزایش
عملکرد رشد و کارآیی ر میه در ماهی قزل آ ی پرورشی نداشت و همبستگی منفی بین پارامترهای رشد و ر میه بـا
افزایش سطح اینوکین در جیره بدست آمد .در مقایسه بین جیره های حاوی اینوکین ،سطوح پایین اینـوکین در جیـره
از کارایی بیشتری در عملکرد رشد و ر میه ماهی قزل آ برخوردار بود .در مطاکعه ای افزودن پربیورین کتوسوکروز
به جیره غمایی ماهی کپور معموکی ( )Cyprinus carpioو قزل آ نتیجه گیری شد که این ماده به میـزان خیلـی
کمی روسـط فلـور روده ایـن ماهیـان مـورد مصـرف قـرار گرفتـه اسـت ( Olsen .)Kihara & Sakata, 2001و
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همکاران ( ،)2001در ماهی چار سردسیری ( )Salvelinus alpinusمشاهده کردند بکارگیری اینـوکین بـه میـزان
 18درصد جیره غمایی به علت عدم رخمیر و رجزیه آن منجر به انباشت این پربیورین و در نتیجه رـربیر نـامطلوب و
زیانبار بر سلوکهای انتروسیت روده شد و احتما شاید بتوان بدین وسیله کاهش عملکرد رشـد ماهیـان قـزل آ را در
ریمار  3درصد اینوکین روجیه نمود .نتای بدست آمده در بررسی حاضر مبـین ایـن موضـوع اسـت کـه جـایگزینی 3
درصد اینوکین در جیره رربیرات مطلوبی روی وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،ضریب رشد حرارری و روکیـد خـاکص مـاهی
نداشت و حداکثر میزان مطلوب اینوکین در جیره ماهی قزل آ در سطح  1درصد جیره بود .در این رحقیـق ماهیـانی
که با جیره های حاوی  1و  3درصد اینوکین ر میه شده بودند از درصد غمای خورده شده کمتری در مقایسه با ریمـار
 2درصد اینوکین و گروه شاهد برخوردار بودند وکی رفاوت معنی داری در این فـاکتور مشـاهده نگردیـد .ایـن موضـوع
بیانگر این مطلب است که عملکرد رشد ضعی در ماهیان ر میه شده با جیره حاوی  3درصد اینـوکین بـه مطلوبیـت
غما اررباط ندارد Li .و همکاران اظهار کردند؛ افزودن  1و 2درصـد پربیوریـن نـوع  GrobioticTM AEو  1رـا 2
درصد پروبیورین مخمر آبجو بـه جیـره غـمایی هیبریـد بـا مخطـط )(Morone chrysops × M.saxatilis
عملکرد رشد ،کارآیی ر میه و زنده مـانی بطـور معنـی داری افـزایش یافـت ( .)Li et al., 2005همچنـین در یـن
بررسی مشابه اکقاء پربیورین نوع  Grobiotic®-Aبه میزان  2درصد جیره و پروبیورین مخمر آبجو در سـطح  1رـا
 2درصد در هیبرید ناباکغ با مخطط ( )Sub-adult hybrid Striped bassمنجـر بـه افـزایش عملکـرد رشـد،
افزایش وزن و مقاومت بیشتر در برابر عفونت مـزمن مایکوبـاکتریوم گردیـد ( Mahious .)Li & Gatlin, 2004و
همکاران رربیر اینوکین ) ،(Raftilin STاکیگوفروکتوز ) (Raftilose P95و کتوسـوکروز را بـه عنـوان پربیوریـن
روی رشد رو ماهی کفشن ( )Psetta maximaدر سطوح  2درصد مطاکعه نمودند و نتیجه گیری کردند میـانگین
وزن نهایی و ضریب رشد ویژه در گروه ر میه شده با اکیگوفروکتوز نسبت به سـایر گروههـا بـا رر بـود ( ،)P>0/08و
رفاوت معنی داری بین گروه شاهد و گروه ر میه شده با اینوکین  2درصد مشـاهده نگردیـد .همچنـین در نـرخ زنـده
مانی رفاوت معنی داری در هیچین از گروههای ر میه شده مشاهده نگردید که با نتای این مطاکعه مطابقـت داشـت.
در بررسی حاضر نیز بیشترین نرخ زنده مانی در ریمار  2درصد اینوکین در جیره غمایی معـادل  08درصـد مشـاهده
گردید که دکیل این افزایش را می روان به از بین رفتن بـاکتری هـای مضـر بوسـیله رخمیـر اینـوکین در روده و در
نتیجه روکید باکتری های مفید منجمله باکتریهای اسید کتین دانست که ررکیباری همانند باکتریوسین ها را روکیـد
می کنند و بدین طریق از رشد میکروارگانیسم های مضر دیگر جلـوگیری مـی کننـد (.)Mahious et al., 2005
همچنین  Mahiousو همکاران با مطاکعه روی راسماهی سـیبری ( )Acipenser baeriو گربـه مـاهی آفریقـایی
( )Clarias gariepinusدریافتند که جیره های غمایی غنی شده با پربیوریکهای ممکور ،باعـب بهبـود رشـد مـی
شوند بدین ررریب که نرخ رشد ویژه در راسماهی سیبری با جیره های آزمایشی حاوی اینوکین و اکیگوفروکتوز نسـبت
به گروه شاهد بیشتر بود و در گربه ماهی آفریقایی بیشترین میزان این شاخص به ررریب در ریمارهای ر میه شده بـا
اکیگوفروکتوز ،اینوکین و سلوکز مشاهده گردید که با نتای حاصل از این بررسی مطابقـت نمـی کنـد ( Mahious et
 .)al., 2005افزودن اینوکین به میزان  78گرم به ازای هر کیلـوگرم بـه جیـره غـمایی مـاهی آزاد اقیـانو اطلـس
) Atlantic salmon (Salmo salarهمراه با مکمل دارویی آنتی بیورین اکسی رتراسایکلین (به میزان  3گـرم)،
در مقایسه با گروه شاهد (فاقد اینوکین) ،رفاوت معنی داری در وزن و طول نهـایی بدسـت نیامـد ( Refstie et al.,
 .)2006همچنین  Cerezuelaو همکاران ( )2008با اضافه کردن پربیورین اینوکین به میزان  8یا  10گرم در هـر
کیلوگرم جیره ( 0/8درصد یا  1درصد جیره) در ماهی شانن ( )Sparus aurataدر شرایط آزمایشگاهی و پرورشی
دریافتند که اینوکین نمیرواند محرک ایمنی مناسبی برای این گونه باشد که با نتای بررسی حاضر مطابقت مـیکنـد.
برخی نتای متفاوت در این رحقیق با یافته های دیگر محققین را شاید بتوان به نوع گونه پرورشی ،اندازه ،سـن گونـه
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پرورشی ،مرحله روکید ،شرایط بهداشتی محیط و سیستم پرورشی ،رفتارهای ر میه ای ،خصوصیات فیزیوکوژین ،مواد
اوکیه بکار رفته در رهیه جیره ،فرمو سیون جیره های غمایی ،نوع پربیورین مصـرفی ،درجـه خلـو و میـزان مـورد
استفاده آن در جیره و احتما فلور میکروبی ویژه ای که قادر به استفاده از اینوکین به عنوان سوبسـترا هسـتند ،ربـط
داد ،چراکـه برخـی محققـین اینـوکین را جـایگزین دکسـترین ( Mahious ،)RingØ et al., 2006و همکـاران
اینوکین را جایگزین سلوکز و  Refstieو همکاران اینوکین را جایگزین گنـدم اکسـترود شـده در جیـره کـرده بودنـد
( .)Refstie et al., 2006همچنین  Roberfroidو همکاران گزارش کردند که اینوکین اسـتخراج شـده از ریشـه
کاسنی که زنجیره طو نی دارد (درجه پلیمریزاسیون  10را  60و بطور میانگین  )28نسبت به اکیگوفروکتـوز زنجیـره
کوراه (درجه پلیمریزاسیون  2را  8و بطور میانگین  2 ،)0بار آهسته رر رخمیر مـی شـود ( .)Roberfroid,1993در
مجموع نتای این مطاکعه حاکی از آن است که استفاده از سطوح متفاوت پربیورین اینوکین نمی روانـد قابلیـت رـربیر
گماری با یی بر افزایش عملکرد رشد و ر میه در ماهی قزل آ داشته باشـد و فقـط نـرخ زنـده مـانی را در سـطح 2
درصد اینوکین را حدی بدون رربیر معنی دار افزایش داد .کـما بکـارگیری سـایر پربیوریـن هـا نریـر اکیگوفروکتـوز و
همچنین اینوکین در ررکیب با سایر مکمل های غمایی میکروبی نریر پروبیورین هـا کـه اصـطالحا "سـین بیوریـن
 "Synbioticنامیده می شود ،در رشد و کارایی ر میه قزل آ احتما می رواند مؤبر واقع شـود .سـین بیوریـن هـا
ررکیبی از پروبیورین و پربیورین هستند و احتمال می رود بـرای بهبـود رشـد و سـالمتی ارگـانیزم هـای آبـزی در
پرورش متراکم مناسب باشند.
سپاسگزاری
از مدیریت محترم کارگاه رکثیر و پرورش ماهی قزل آ منطقه ماهیـان فاضـل آبـاد اسـتان گلسـتان آقـای مهنـد
ابراهیمی و کارشنا و پرسنل محترم زحمتکش آن کارگاه بدکیل مساعدت و فراهم آوردن رسهیالت زم در اجـرای
این پروژه رشکر و قدردانی می شود.
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