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و برخی از هیتغذییکارابر  ™بایوترونیک ریدي فایاسمکمل ر سطوح مختلف یثأت
Astronotus(گر یاسکار تاماهی منییپارامترهاي خونی و ا ocellatus(

*2رضا طاعتیو  1سمیرا حدیدي

15/12/94: تاریخ پذیرش20/4/94:  تاریخ دریافت

دهیچک
ماهی و برخی از پارامترهاي خونی و ایمنی  کارایی تغذیهاسیدي فایر بر  مکمل ثیر سطوح مختلفأبه منظور سنجش ت حاضر يمطالعه

تیمار چهاردر گرم  08/7±33/1یوزنمیانگین بچه ماهی اسکار با  قطعه96تعداد. اجرا شد) Astronotus  ocellatus(اسکار تایگر 
 تغذیههفته  8به مدت در جیره ) اتریش  -®Biominشرکت(بایوترونیک مکمل اسیدي فایر گرم در کیلوگرم  8و  4، 2، 0شامل سطوح 

نتایج . یمنی انجام گرفتگیري فاکتورهاي خونی و ابرداري از خون جهت اندازهسنجی و نمونهتغذیه، زیست يدر پایان دوره .شدند
ترین ضریب ترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی و کمکه بیشد نشان دا

ماهیان ). <05/0P(داري با سایر تیمارها نداشت گرم در کیلوگرم اسیدي فایر مشاهده شد که اختالف معنی 8تبدیل غذایی در تیمار 
هاي قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نسبت به سایر هاي تعداد گلبولافزایشی را در شاخص مکملگرم در کیلوگرم  4از سطح  شدهتغذیه 

باالترین تعداد ). <05/0P(داري بین تیمارها وجود نداشتاختالف معنی MCHCو  MCH ،MCVهايدر شاخص. ها نشان دادندهگرو
اسیدي فایر داراي تعداد مکمل گرم در کیلوگرم  4تیمار . اسیدي فایر ثبت گردید مکمل در کیلوگرمگرم  8هاي سفید در تیمارگلبول

مقدار لیزوزیم و تریناسیدي فایر به ترتیب بیش مکمل گرم در کیلوگرم 8و  2تیمارهاي .  نسبت به سایر تیمارها بودلنفوسیت بیشتري
IgM گرم در کیلوگرم  8اسیدي فایر در سطح مکمل که د توان اظهار نموبراساس نتایج مذکور می.  نسبت به سایر تیمارها دارا بودندرا

.تأثیر جزئی داشته استهاي خونی و ایمنی بچه ماهیان اسکار از شاخص برخیکارایی تغذیه و نیز بهبود تقویت در 

هاي خونی و ایمنیرشد، شاخصاسیدي فایر، مکمل ، )Astronotus  ocellatus(اسکار تایگر : ديیکلمات کل

مقدمه
بودهآکواریومیماهیانزیباترینازیکیاسکارماهی.

بندي مختلفرنگوحجیمهايلببزرگ،دهانیکه
سطحدرپر طرفدار آکواریومیماهیانازیکیوداشته

پراشتهایی ماهیاسکار. آیدمیحساببهجهانایران و 
و گرفته تر از دهانش را ماهیان بزرگ قادر است است و

هاي شیرین زندگی  آب این ماهی در.آرام آرام ببلعد
و شرق پاراگوئه ،آمازون هاي کند و بومی رودخانه می

هاي آن اسکار ببري و  معروفترین گونه. استونزوئال 
.)1390عمادي (اسکار سلطنتی است

رشتواحد ، دانشگاه آزاد اسالمیآبزیاني کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آموختهدانش1
تالشواحد دانشگاه آزاد اسالمیمنابع طبیعی،ي دانشکدهگروه شیالت، استادیار *2

مطلوب در  يکسب اطالعات در خصوص تغذیه
-تغذیه. باشدماهیان براي پرورش دهندگان بسیار مهم می

بیش از حد منجر به کاهش کیفیت آب، افزایش  ي
بیماري، مرگ و میر ماهیان، پایین آمدن کارایی تولید و 

.Hung et al(شود تغذیه می نتایج مطالعات علمی .)1989
 يکه کارایی تغذیه، درصد غذادهی، درجه ه استنشان داد

ماهی از جمله عوامل اقتصادي  يحرارت آب و اندازه
.کنندهستند که قابلیت تولید تجاري ماهیان را تعیین می

تر، به منظور افزایش تولید و فراهم آوردن سوددهی بیش
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ارزیابی اقتصادي تغذیه و تعیین نیازهاي غذایی ماهیان 
با. )Brett and Groves 1979(باشد بسیار ضروري می

کاهشپروري،آبزياز اهدافیکیکهاینبهتوجه
وباالکیفیتباغذاهاییازاستفادهوغذاییتبدیلضریب
 مثلرشدهايمحركازاستفادهاست،مناسبقیمت

طور به)آلیاسیدهايترکیبات حاوي(اسیدي فایرها 
هابیوتیکآنتیازاستفاده. استیافتهافزایشچشمگیري

مسائلزا،بیماريعواملشدنمقاوم نظیرزیاديمشکالت
.Celik  et al(دارددنبالبهراغیرهومحیطیزیست

گستردهطوربهکههستندترکیباتیآلیاسیدهاي.)2003
تخمیریندافرطیداشته و وجودحیواناتوگیاهاندر

هاآنهاينمکواسیدهااین.شوندمیتولیدمیکروبی
استفادهغذاییموادنگهداريومحافظتبرايتربیش
دستگاهمناسب pHحفظ باآلیاسیدهاي.شوندمی

فراهموغذاییموادبرهاآنزیماثربهبودسببگوارش
-میپرورشیحیواناتبرايتريبیشغذاییموادشدن

براينشدهجذبغذاییموادکاهشآني نتیجهکهدنشو
اسیدهاي.)Eidelsburger 1998(استهاباکتريرشد
pHکاهش باعثکهنمایندمیآزادهیدروژنیونآلی

داخلیونیتعادلایجادبرايهاباکتري. شودمیمحیط
محیطبهراهیدروژنهايیوناینکهدارندسلولی نیاز

انرژيموضوعاینبرايونماینددفعسلولیبیرون
خودتکثیربرايکافیرو انرژيایناز. نمایندمیمصرف

تخریب سببآلیاسیدهايهمچنین.دهندمیدستازرا
DNA اختاللپروتئین باکتريسنتزدروشوندمیباکتري
مورد اسیدي فایري دهندهتشکیلاجزاي.نمایندمیایجاد

اسید فرمیک، : ازعبارتنداستفاده در این تحقیق
ها شامل آمونیوم فرمات و هاي آناسیدپروپیونیک و نمک

محیط را به  pHفرمیکاسید.باشدپروپیونات میآمونیوم
-میقويضدباکتریاییترکیبیکشدت کاهش داده و

قارچضدترکیبیکپروپیونیکاسیدکهحالیدرباشد
حاصلمخلوطاساسبر این. آیدحساب میبهقوي

ودادهکاهشرامحصول pHکه بودخواهدترکیبی
 Celik(دادنخواهدراهاقارچوهاباکتريبهرشدي اجازه

et al. اثرات اسیدي فایرهاي مختلف در جیره .)2003
هاي رشد و پارامترهاي خونی در قزل آالي بر شاخص

ایرایی و سلیمانی()Oncorhynchus mykiss(رنگین کمان 
Mortezavi Tabrizi 2012, Pandey and، 1391همکاران 

Satoh 2008( سیم دریایی قرمز ،)Pagrus major(
)Hossain et al. هیبرید تیالپیاي قرمز، )2007
)Oreochromis mossambicus × O. niloticus()Ng et 

al.  Huso huso()Khajepour and(و فیل ماهی  )2009

Hosseini 2012( مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .
 اسیدي فایرمکمل هدف از این مطالعه تعیین بهترین سطح 

-غذایی و تأثیر آن بر فاکتورهاي رشد، شاخص يدر جیره

.باشدمی تایگر اسکار یهاي خونی و ایمنی ماه

کارمواد و روش 
در  1393سال تیرتااردیبهشتهايماهطیتحقیقاین

و علوم اسالمی واحد دانشگاه آزاد آزمایشگاه شیالت 
و زیست  دماییپس از هم.پذیرفتانجام تحقیقات گیالن 

و تعیین زیتوده، ) گیري وزن و طول کلاندازه(سنجی 
 کارگاهاز تهیه شده (بچه ماهی اسکار  قطعه96تعداد 

با میانگین )کرج هامونتکثیر و پرورش ماهیان زینتی 
34/7±46/0و میانگین طولی گرم 08/7±33/1وزنی 
 بنديتقسیمماهی  قطعه8با تراکم وانعدد  12درمتر سانتی
پایه به  يسپس سازگاري بچه ماهیان با جیره.شدند

پایه  يجیره. صورت پلت به مدت دو هفته انجام گرفت
: از شرکت بیومار فرانسه تهیه گردید که ترکیبات آن شامل

درصد  2/10درصد چربی،  8/19درصد پروتئین،  4/53
 7/9درصد فیبر و  2/0درصد رطوبت،  7/6خاکستر، 

پس از ).AOAC, 1995(عصاره عاري از ازت بود  درصد
یت، تیماربندي اتمام سازگاري و زیست سنجی تمام جمع

 3تیمار هر کدام داراي  4(تصادفی  لب طرح کامالًدر قا
 4، 2، )مکمل اسیدي فایرفاقد -شاهد(صفر شامل ) تکرار

بایوترونیک اسیدي فایرمکملگرم در کیلوگرم  8و 
اسیدي مکمل.انجام شد)اتریش -®Biominشرکت(

اسید ازترکیبیفایر مورد استفاده در این مطالعه شامل 
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آمونیوم  نظیرها هاي آنکاسیدپروپیونیک و نمفرمیک، 
میانگین وزنی .بوده استپروپیونات فرمات و آمونیوم

دار آماري تیمارها در شروع آزمایش فاقد اختالف معنی
گرم در  8و  4، 2، 0در مقادیر اسیدي فایر ابتدا .دبو

مقادیر ذکر شده با . پایه اضافه گردید يکیلوگرم به جیره
از جیره مخلوط گردید و سپس به بقیه جیره  گرم 50

دقیقه با همزن برقی به طور  20اضافه شده و به مدت 
پس از افزودن  .کامل مخلوط گردید تا همگن شود

مقداري آب به ترکیب و تشکیل خمیر، مخلوط از چرخ 
اي شکل هاي استوانهگوشت عبور داده شد تا غذا به پلت

 30ها در خشک کن در دماي در نهایت پلت.تبدیل گردد
.ساعت خشک شدند 24گراد به مدت سانتی يدرجه

-سانتی يدرجه -14بندي و در دماي ها بستهسپس پلت

هفته  8ر به مدت بچه ماهیان اسکا. گراد نگهداري شدند
 9(نوبت  3وزن توده زنده در  درصد 5براساس حداکثر 

و  غیاثوند(تغذیه شدند ) عصر 17و  عصر13صبح، 
میانگین ).1389چی و همکاران مشعل ،1388شاپوري 

پرورش به ترتیب  يطی دوره pHدما، اکسیژن محلول و 
گرم میلی48/7±67/0گراد، سانتی يدرجه54/1±37/26

جهت ارزیابی میزان رشد و .بود5/7±81/0در لیتر و 
سنجی، زیست يپس از هر مرحله تعیین زیتوده هر وان

 Luo(هاي رشد ذیل مورد محاسبه قرار گرفتند شاخص

et al. 2010:(

وزن انتهایی -)گرم(وزن ابتدایی(×100/)گرم(وزن ابتدایی
درصد افزایش وزن بدن = ))گرم(

)گرم(وزن ابتدایی نپرین لگاریتم(× 100/ )روز(پرورش يدوره
نرخ رشد ویژه  =) )گرم(وزن انتهایی نپرین لگاریتم -
شاخص وضعیت = ) گرم(وزن× 100/ )مترسانتی(طول3

غذاي خورده  مقدار/ ) گرم(وزن انتهایی -) گرم(وزن ابتدایی
ضریب تبدیل غذایی = ) گرم(شده 

وزن ابتدایی(× 100/ )گرم(وزن ابتدایی ×)روز(دوره پرورش
میانگین رشد روزانه) = )گرم(وزن انتهایی-) گرم(

تعداد ماهیان در پایان × 100/ ماهیان در ابتداي آزمایش تعداد
درصد زنده مانی= آزمایش

. برداري شدنمونهآزمایش از خون ماهیان در پایان 
از . ساعت قبل از خونگیري قطع شد 24ماهیان  يتغذیه

و ه انتخاب شد ماهی به صورت تصادفی قطعه6هر تیمار 
از طریق رگ و لیتري میلی2سپس با استفاده از سرنگ 

انجام ساقه دمی واقع در پشت باله مخرجی خونگیري 
در هنگام فرایند خونگیري از مواد بیهوش کننده . گرفت

هاي خونی استفاده نگردید ثیر بر شاخصأت دلیلبه 
)Torrecillas et al. ازمقداري،گیرياز خونپس. )2011

هپارین انعقادضدي مادهحاويهاياپندورفبهخون
خوني ماندهباقیوهاي خونیگیري شاخصاندازهبراي

انتقالسرمي تهیهبرايفاقد هپارینهاياپندورفبه
فاقد هپارین توسط  هايخون موجود در اپندورف.  یافت

 Heraeusساخت شرکت  Labofugeمدل (سانتریفوژ 

sepatch دقیقه  10در دقیقه به مدت  3000با دور ) آلمان
هاي جدا و با سمپلر در اپندورف سرمسانتریفوژ شده، 

گراد نگهداري سانتی يدرجه -20تازه ریخته و در دماي 
هاي قرمز، خونی شامل تعداد گلبول پارامترهاي.شدند

هاي سفید، شمارش تعداد گلبولهماتوکریت، هموگلوبین، 
، ، ائوزینوفیلهاي سفید شامل لنفوسیتولاقی گلبافتر

متوسط حجم گلبول قرمز  و مونوسیت، نوتروفیل
(MCV) متوسط هموگلوبین گلبول قرمز ،(MCH)  و

 گیرياندازه (MCHC)متوسط غلظت هموگلوبین سلولی
گیري لیزوزیم از براي اندازه).Klontz 1994(شدند 

,Ellis(روش توصیه شده  و جهت سنجش میزان  )1990
ایمونوتوربیدي مترياز روش  M(IgM)ایمنوگلوبولین

)Yamamoto and Yonemasu 1999( در . استفاده گردید
کلونال موجود در هاي پلیباديبا آنتی IgM،این روش

هاي تامپون تشکیل کمپلکس داده و باعث کدر محلول
مقدارشدت کدورت ایجاد شده با .شوندشدن محلول می

IgMمستقیم داشته و توسط دستگاه  يرابطه
هاي گیري شاخصاندازه.سنجش شد اسپکتروفتومتر

خونی و ایمنی در آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی ویرومد 
.شدگیالن انجام 
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.شدتصادفی انجام  در قالب طرح کامالًپژوهش حاضر 
اسمیرنوف  -ها با آزمون کولموگروفنرمال بودن دادهابتدا 

. انجام پذیرفت Leveneها با آزمون آزمون همگنی گروهو 
ها، براي مقایسه میانگین بین در صورت همگن بودن داده

واریانس یک طرفه ياي از آزمون تجزیهتیمارهاي تغذیه
در  دانکنهاي همگن از آزمون و براي جداسازي گروه

هاي براي داده. شد استفاده درصد 5احتمال سطح 
والیس -غیرهمگن از آزمون غیر پارامتریک کروسکال

با استفاده از هادار بودن گروهاستفاده گردید که معنی
مشخص  درصد 5در سطح احتمال ویتنی  -منآزمون 
براي تجزیه SPSS Version 19نرم افزار آماري. گردید

.ها به کار برده شدو تحلیل داده

جینتا
هاي رشد را در بچه ماهیان نتایج شاخص 1جدول 

ماهیان تغذیه  .دهدهشتم نشان می ياسکار در پایان هفته
گرم در کیلوگرم  8اسیدي فایر در سطح مکمل شده با

رشد بهتري را دار آماريرغم وجود اختالف معنیعلی
وزن . هفته نشان دادند 8نسبت به گروه شاهد در مدت 

، درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه نهایی،
ضریب تبدیل غذایی، میانگین رشد روزانه و ضریب 

گرم در کیلوگرم اسیدي فایر نسبت به  8چاقی در تیمار 
ا امسایر تیمارهاي آزمایشی وضعیت بهتري را نشان داد

دار آماري در این خصوص مشاهده نگردیداختالف معنی
)05/0P>.(

هشتم يهاي رشد بچه ماهیان اسکار در تیمارهاي مختلف در پایان هفتهشاخص يمقایسه: 1جدول
تیمارهاي آزمایشی           
هاي رشدشاخص

شاهد
(g/kg)0

اسیدي فایر
(g/kg)2

اسیدي فایر
(g/kg)4

اسیدي فایر
(g/kg)8

86/6±78/615/1±52/743/1±14/737/1±31/1)گرم(وزن اولیه 
08/17±51/1528/5±61/1603/4±07/1697/4±21/5)گرم(وزن نهایی 

85/7±17/767/0±33/721/0±01/754/0±42/0)مترسانتی(طول کل اولیه 
39/10±33/1078/0±41/1065/0±43/1078/0±89/0)مترسانتی(طول کل نهایی 

85/137±51/12958/19±62/12072/28±31/12759/14±70/8درصد افزایش وزن بدن
62/1±55/115/0±48/123/0±54/112/0±07/0)    روزدر(% شاخص رشد ویژه 

60/1±81/130/0±70/131/0±72/120/0±31/0ضریب تبدیل غذایی
59/2±44/237/0±27/254/0±39/227/0±16/0)گرم درروز(روزانهرشدمیانگین

51/1±39/103/0±46/141/0±42/110/0±16/0)درصد(ضریب چاقی 
83/95±10010010021/7درصد زنده مانی

).<05/0P(دار آماري هستند هر ردیف فاقد اختالف معنی)میانگین ±انحراف معیار (اعداد 

و  4اسیدي فایر در سطوح مکمل شده باماهیان تغذیه 
هايرا در شاخصدر کیلوگرم افزایشیگرم 8
هاي قرمز نسبت ماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبوله

و  MCV ،MCHدر میزان . هاي دیگر نشان دادندبه گروه
MCHC داري بین تیمارها وجود نداشتاختالف معنی

)05/0P> .(داري را هاي سفید اختالف معنیتعداد گلبول

هر سه بین تیمارها نشان نداد ولی ماهیان تغذیه شده با 
هاي سفید ترین تعداد گلبولسطح اسیدي فایر واجد بیش

گرم در  4تیمار دار، رغم وجود اختالف معنیعلی. بودند
نسبت به را تعداد لنفوسیت  نتریکیلوگرم اسیدي فایر بیش

در  گرم 2در تعداد منوسیت، تیمار .داشتسایر تیمارها 
به استثناي  .کیلوگرم اسیدي فایر باالترین میزان را دارا بود
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-گرم در کیلوگرم اسیدي فایر بقیه تیمارها بیش 2تیمار 

گرم در  8و  2تیمارهاي . ترین تعداد ائوزینوفیل را داشتند
تعداد نوتروفیل را کیلوگرم اسیدي فایر به ترتیب باالترین

).2جدول (به خود اختصاص دادند

هشتم يهاي خونی بچه ماهیان اسکار در تیمارهاي مختلف در پایان هفتهشاخص يمقایسه: 2جدول 
تیمارهاي آزمایشی              

هاي خونیشاخص
شاهد
(g/kg)0

اسیدي فایر
(g/kg)2

اسیدي فایر
(g/kg)4

اسیدي فایر
(g/kg)8

33/29±3108/2±2964/2±33/291±21/3(%)هماتوکریت 
33/6±7/647/0±23/672/0±26/62/0±81/0)لیترگرم در دسی(هموگلوبین 
26/1±33/11/0±24/11/0±25/105/0±13/0)106× تعداد (گلبول قرمز 
9/5±545/0±43/53/1±46/483/0±56/0)103× تعداد (گلبول سفید 

MCV(fl)1±23473/1±23351/2±66/23108/2±66/231
MCH(pg)15/1±66/4957/0±66/4915/1±66/4957/0±66/49

MCHC(%)57/0±33/2157/0±33/2157/0±66/2157/0±33/21
66/65±33/6804/4±6451/3±662±46/3(%)لنفوسیت 
33/3±357/0±66/373/1±33/357/0±52/1(%)مونوسیت 
30±66/2735/4±66/3152/1±66/2908/2±52/1(%)نوتروفیل 

1±11±66/01±157/0±1(%)ائوزینوفیل 
).<05/0P(دار آماري هستند هر ردیف فاقد اختالف معنی) میانگین ±انحراف معیار (اعداد 

هاي ایمنی را در بچه ماهیان نتایج شاخص 3جدول
ماهیان تغذیه . دهدهشتم نشان می ياسکار در پایان هفته

اسیدي فایر مکمل گرم در کیلوگرم  8و  2شده با سطوح 

را دار غیر معنیافزایشی  IgMهاي لیزوزیم و در شاخص
.نسبت به شاهد نشان دادند

ي هشتمپایان هفته هاي ایمنی بچه ماهیان اسکار در تیمارهاي مختلف درشاخص يمقایسه: 3جدول
تیمارهاي آزمایشی                 

هاي ایمنیشاخص
شاهد
(g/kg)0

اسیدي فایر
(g/kg)2

اسیدي فایر
(g/kg)4

اسیدي فایر
(g/kg)8

33/44±66/3732/8±4450/6±3981/7±14) لیترمیکروگرم در میلی(لیزوزیم
IgM)33/30±33/2837/7±33/3278/3±33/3061/4±57/7)لیترمیلی گرم در دسی
).<05/0P(دار آماري هستند هر ردیف فاقد اختالف معنی) میانگین ±انحراف معیار (اعداد 

بحث
در بسیاري از مزارع پرورشی شرایط محیطی نامطلوب 

، پایین بودن اکسیژن محلول، pHنظیر تغییرات در 
دمایی، افت کیفیت آب جهت پرورش و یا نوسانات 

بیش از  يناکافی، تغذیه يمشکالت مدیریتی شامل تغذیه
هایی را بر ماهیان حد و تراکم خارج از استاندارد استرس

پرورشی ایجاد نموده که سبب کاهش در رشد و تضعیف 
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ها بیماريانواع ها را در برابر سیستم ایمنی شده و آن
Winton(سازد مستعد می ،هاافزودنیدر بین.)2001

عنوانبهآلیاسیدهايهاياسیدي فایرها یا مکمل
-نمکوآلیاسیدهاي.اندشده معرفیمناسبیجایگزین

تربیشوشدهتولیدمیکروبیتخمیریندافرطیهاآنهاي
. شوندمیاستفادهغذاییموادنگهداريومحافظتبراي

دستگاه گوارش سببمناسب pHحفظ باآلیاسیدهاي
غذايشدنفراهموغذاییموادبرهاآنزیماثربهبود
آني نتیجهشوند کهمیپرورشیحیواناتبرايتربیش

است هاباکتريرشدبراينشدهجذبغذاییموادکاهش
)Eidelsburger 1998(. هاي در گونهمطالعات اجرا شده 

دهد که  گرمسیر و سردسیر نشان می آبزیان مناطق
ها ها یا ترکیبات آن ، نمکآلیمتنوع اسیدهاي  يمجموعه

در برابر  نقش مؤثري در بهبود روند رشد و مقاومت
کننده به  نقش مواد اسیدي.دارند آبزیاندر  هابیماري

به مواد غذایی و مهار رشد میکروبی  pHيندهعنوان کاه
کاهش جذب  توان بامین رو، از ای. استاثبات رسیده 

ها در هاي سمی آن زاي احتمالی و متابولیسمبیماري عوامل
).Luckstadt 2007, 2008(روبرو شدموجودات پرورشی 

دهد که سطوح مختلف حاضر نشان می يمطالعه
ماهی مانی ثیري در زندهأاسیدي فایر در جیره تمکمل 

هیچ رفتار غیر عادي و عالئمی از . اسکار نداشته است
هفته آزمایش در ماهیان اسکار دیده  8بیماري در طول 

گرم  8ماهیان تغذیه کرده از اسیدي فایر در سطح . نشد
در کیلوگرم رشد بهتري را نسبت به گروه شاهد در مدت 

فاکتورهایی نظیر وزن نهایی، درصد . هفته نشان دادند 8
ضریب تبدیل  ،ویژه افزایش وزن بدن، شاخص رشد

 8در تیمار غذایی، میانگین رشد روزانه و ضریب چاقی
گرم در کیلوگرم اسیدي فایر نسبت به سایر تیمارهاي 

یکی از عوامل .آزمایشی وضعیت بهتري را نشان داد
اقتصادي بودن پرورش آبزیان پایین بودن ضریب تبدیل 

دهی هاي غذا و غذاعالوه بر کاهش هزینه زیراغذا است 
آب محیط پرورش و  ي، از آلودگی ثانویهرتبه مقدار کم

کاهش پارامترهاي کیفی آب جلوگیري خواهد  ،به تبع آن

در تحقیق حاضر ). 1385فالحتکار و همکاران (کرد 
گرم در  8ترین ضریب تبدیل غذایی در جیره پایین

کیلوگرم اسیدي فایر مشاهده شد که نشان از کارایی و 
همسو با تحقیق . بوده استهتر جیره قابلیت هضم ب

اثرات 1391در سال ایرایی و همکاران سلیمانیحاضر، 
شامل آلیاسیدهايدرصد مکمل 3/0و  2/0، 1/0سطوح

اسید مالیک،اسیدسیتریک،اسیدفرمیک،اسید
رشد وتارتاریک را براسیدالکتیک واسیدارتوفسفریک،

کمان رنگینآاليقزلماهیاني الشهبترکی
)Oncorhynchus mykiss( درصد .بررسی کردند

شاهدازباالترآزمایشیدر تیمارهايماهیانماندگاري
درصد1/0تیماربینداريمعنیاختالفکهطوريبهبوده

وزندرداريمعنیاختالفولی.گردیدشاهد مشاهدهو
کاراییو غذاییتبدیلضریبویژه،رشدضریبنهایی،

خالف نتایج فوق،بر.نشدمشاهدهتیمارهابینپروتئین
RingoوStrom  هايجیرهنمودندبیان  1994در سال
گروهبامقایسهاسیدپروپیونیک درواسیدالکتیکحاوي

 Salvelinus(چارماهیدروزنافزایششاهد باعث

alpines(اي دیگر، در مطالعهدر همین راستا، . دنشومی
گرم در کیلوگرم اسید سیتریک و اسید الکتیک  10میزان

وزن  افزایشضریب تبدیل غذایی،  آمدنپایین سبب 
نهایی، ضریب رشد ویژه، میزان خاکستر و فسفر در 

ولی  شدندهفته  12در مدت کمان آالي رنگینماهیان قزل
جذب فسفر در ماهیان تغذیه شده با اسید الکتیک کمی 

بهبود یافته و قابلیت رشد ،محققینطبق نظر.تر بودبیش
ممکن است ناشی آلی هايهضم ایجاد شده توسط اسید

هاي گیري گروهه منجر به شکلک کاهش یافته باشد pHاز 
 Pandey(دتوانند جذب شونبه راحتی میشده و معدنی 

and Satoh 2008(.
Ng  14اثرات با بررسی 2009و همکاران در سال 

مکمل گرم در کیلوگرم  3و  2، 1، 0سطوح اي هفته
اسیدسیتریک،اسیدفرمیک،اسیدشامل اسیدهاي آلی

تارتاریکاسیدوالکتیکاسیداسید ارتوفسفریک،مالیک،
 Oreochromis(هیبرید تیالپیاي قرمز ماهیدر
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mossambicus × O. niloticus( گرم  3سطح یافتند که در
هاي رشد، کارایی تغذیه افزایش شاخص سببدر کیلوگرم 

همچنین ماهیان .شده استو قابلیت هضم در ماهیان 
مقاومت باالیی در برابر  ،اسیدهاي آلی شده باتغذیه 

 )رغم تلفات در جمعیت شاهدعلی(باکتري استرپتوکوك 
این محققین نتیجه گرفتند که اسیدهاي آلی اثر . داشتند

مقاومت در ضد میکروبی قوي داشته و کارایی رشد و 
افزایش  هیبرید تیالپیاي قرمز ها را در ماهیانبرابر بیماري

و همکاران در سال Sudagarاز سوي دیگر،.دهدمی
 10، 5میزانبهسیتریکاسیدافزودننمودنداعالم2010

 Huso(ماهیانفیلي جیرهدر گرم در کیلوگرم 15و 

huso ( دارمعنیبهبودونهاییوزنافزایشباعثجوان
وشاخص وضعیتویژه،رشدنرخروزانه،رشدنرخ

 Mortazavi.استگردیدهغذاییتبدیلضریبکاهش

Tabrizi  چهار تیمار شامل 2012و همکاران در سال
اسید سیتریک، اسید (اسیدي فایر مکمل درصد  15/0

سلولی مخمر  يپربیوتیک دیواره ،)الکتیک و اسید استیک
 يپربیوتیک دیواره+ درصد اسیدي فایر  15/0آبجو، 

 7سلولی مخمر آبجو و غذاي تجاري رایج را به مدت 
کمان مورد مطالعه قرار آالي رنگینماهی قزل درهفته 

دادند و نتیجه گرفتند که باالترین میزان شاخص رشد 
ترین ضریب تبدیل غذایی ویژه، کارایی تغذیه و پایین

 Khajepour. درصد اسیدي فایر بود 15/0ق به سطح متعل
هاي جایگزینی نسبتبا 2012در سال Hosseiniو 

گرم در  30و  0مختلف کنجاله سویا غنی شده با سطوح 
غذایی  يکیلوگرم اسید سیتریک با پودر ماهی در جیره

وزن نهایی،  اظهار نمودند که هفته 8فیل ماهیان به مدت 
ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و ضریب کارایی 

داري پروتئین در تیمار حاوي اسید سیتریک به طور معنی
در میزان شاخص احشایی، پروتئین و . ه استبهبود یافت

لیکن . داري وجود نداشتچربی الشه اختالف معنی
داري در تیمار حاوي اسید سیتریک چربی به طور معنی

این محققین تاکید کردند که اسید سیتریک . یافت کاهش

تواند رشد و کارایی تغذیه را در فیل ماهی بهبود می
.ببخشد

وماهیغذاییي جیرهدراسیدهاي آلیازاستفاده
تولیدبهدستیابیجهتدرمؤثرروشیتواندمیمیگو
Luckstadt(باشدپایدارواقتصاديي صرفهباسالم

درکمیمطالعاتکهاینباراستا،همیندر).2008
صورتآبزیاني جیرهدرآلیاسیدهايکاربردي زمینه

بهراآلیاسیدهايمثبتعملکردمحققانولیپذیرفته
گوارشیهايآنزیمکاراییافزایشنظیرعواملی

)Kotzamanis et al. پروتئینپذیريهضمافزایش ،)2007
Luckstadt(چربی و معدنیمواداتولیزافزایش،)2008
)Sugiura et al. زا هاي بیماريحذف باکتريو ) 1998

ورود اسید به داخل دلیلبهمونال و اشرشیاکلیلنظیر سا
نهایت سیتوپالسم آن و در  pHسلول باکتري و کاهش 

 -دادهنسبت )Booth and Stratford 2003(مرگ باکتري

.اند
 وابسته بهماهیان  خونی در هايشاخصتغییرات 

نوع تغذیه، بیماري، . باشدمیپرورش محیط شرایط 
سایر  استرس و دما، تغییرات آلودگی،  هاي غذایی، مکمل
ثر باشند ؤخونی م هايشاخصتوانند در تغییر میموارد 

)Kieffer 2000.(هاي ثر در تعداد گلبولؤاز عوامل م
هاي عفونی، التهاب، استرس، توان به بیماريسفید می
، وضعیت تغذیه، سن، جنس و تغییر در ییدماتغییرات 

). 1389کاظمی و همکاران (ها اشاره کرد میزان هورمون
هاي هاي سفید در گروهولدر تحقیق حاضر، تعداد گلب

نسبت به فایر افزایشی را  ياسیدمکمل تغذیه شده با 
یکی از مهمترین هاي سفید گلبول .گروه شاهد داشتند

هاي ایمنی غیر توانند واکنشهایی هستند که میسلول
اختصاصی و اختصاصی را در ماهیان تحریک کنند 

در ماهیان سیستم ایمنی ذاتی یک ). 1387سلطانی (
محسوب  زامکانیسم دفاعی اساسی در برابر عوامل بیماري

اسیدي  مکمل گرم در کیلوگرم 4تیمار حاوي .شودمی
داراي تعداد دار آماري، رغم وجود اختالف معنیعلیفایر 

افزایش  .تري نسبت به سایر تیمارها بودلنفوسیت بیش



. . . بر کارآیی  TMمکمل اسیدي فایر بایوترونیک تأثیر سطوح مختلف

139539پاییز، 3، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

چون در اثر استرس  .خوبی است شاخصتعداد لنفوسیت 
هاتعداد لنفوسیتو طوالنی شدن کمبود اکسیژن آب، 

له أمساین .)1389کاظمی و همکاران (یابدمیکاهش 
از  حاضر يمطالعه که آب محیط پرورش دهدنشان می

همسو با بررسی .ه استکیفیت مناسبی برخوردار بود
پی 1391در سال ایرایی و همکاران سلیمانیحاضر، 

شامل آلیاسیدهايمکملدرصد1/0سطحبردند که 
اسید مالیک،اسیدسیتریک،اسیدفرمیک،اسید

تعداد تارتاریکاسیدوالکتیکاسیدارتوفسفریک،
.است دادهداري ارتقاء به طور معنیرا سفید هاي گلبول

اسیدي  با مکملشدهحاضر، ماهیان تغذیه  يدر مطالعه
را در گرم در کیلوگرم افزایشی 8و  4فایر در سطوح 

هاي لاتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبوهاي همشاخص
مشخص شده .هاي دیگر نشان دادندقرمز نسبت به گروه

هاي قرمز و غلظت هموگلوبین تغییرات که تعداد گلبول
ها این تفاوت. دهندوابسته به گونه را از خود نشان می

به ویژه تغییرات دما و . توانند فصلی باشندحتی می
. گذارندغلظت اکسیژن محلول نیز روي این فاکتورها اثر می

هاي همچنین ثابت شده که کاهش تعداد و کیفیت گلبول
عالوه ه ب. شودمین اکسیژن میأمز منجر به اختالل در تقر

در بدن ایفا هاي قرمز نقش مهمی در انتقال اکسیژن گلبول
هاي قرمز اثر منفی روي کافی گلبولکنند و مقادیر نامی

متابولیسم داشته و باعث کاهش پروتئین کل پالسماي 
Klontz(شود  خون می با تحقیق  مطابقتدر .)1994

یید أت1391در سال ایرایی و همکاران سلیمانی،حاضر
اسیدهايمکمل درصد 3/0و  2/0، 1/0کردند که سطوح 

و هموگلوبین میزان ،هاي قرمزتعداد گلبولآلی

افزایش را  کمانرنگینآاليقزلبچه ماهیانهماتوکریت 
در ).<05/0P(دار نبود لیکن این افزایش معنیاندداده

گرم  8و  2تغذیه شده با سطوح  پژوهش حاضر، ماهیان
 IgMهاي لیزوزیم و در کیلوگرم اسیدي فایر در شاخص

بسیار مطالعات. افزایشی را نسبت به شاهد نشان دادند
خصوص بهوخونیهايشاخصمورددرنادري

درآلیاسیدهايبهپاسخدرماهیانهاي ایمنیشاخص
.باشددسترس می

دست آمده از فاکتورهاي رشد و ه با توجه به نتایج ب
گرم در  8، سطح حاضر يدر مطالعه خونی ماهیان اسکار

-مناسب و مطلوبی به شمار می سطحکیلوگرم اسیدي فایر 

رود چرا که باعث افزایش در وزن نهایی، شاخص رشد 
ویژه، میانگین رشد روزانه، ضریب چاقی، کاهش ضریب 

خونی و هاي از شاخص رخیو بهبود ب تبدیل غذایی
استفاده از انواع متنوع . ستاشده ماهیان اسکاردر  ایمنی

اسیدي فایرها با طیف وسیعی از انواع اسیدهاي آلی به 
هاي رشد و بهبود پارامترهاي خونی منظور ارتقاي شاخص

هاي تري روي گونهو ایمنی ماهیان نیاز به مطالعات بیش
دانشمندان  ماهیان دارد تا بتوان نتایج ضد و نقیضمختلف 

، اختالف موجود در نتایج حالبا این . را تفسیر نمود
 يتوان به نوع گونهتحقیقات دانشمندان مختلف را می

پرورش، شرایط محیطی،  ي، اندازه، سن، طول دورهآبزي
اي، خصوصیات فیزیولوژیک گونه، نوع رفتارهاي تغذیه

غذایی، کمیت و کیفیت  يمواد اولیه به کار رفته در جیره
ها، نوع اسیدفایر، ترکیب انواع اسیدهاي آلی و میزان آن

. سطح مورد استفاده ربط داد

تشکر و قدردانی
حامد  دکترآقایان از اتریش در ایران و همچنین  Biominانحصاري شرکت  يهاي ایتوك فردا نمایندهاز شرکت افزودنی

و مهندس محمدرضا صفابخش مسوول محترم آزمایشگاه شیالت دانشگاه کمال تشکر و  زمینیدکتر عباسعلی منوچهري،
.قدردانی را داریم
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Effect of different levels of dietary Biotronic™ as acidifier
supplement on feed efficiency and some hematological and 

immune parameters of tiger Oscar (Astronotus ocellatus)
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Abstract
This study was carried out to evaluate the effect of different levels of dietary acidifier on 

feed efficiency and some hematological and immune parameters of tiger Oscar (Astronotus 
ocellatus). A total of 96 Oscar fingerlings weighing 7.08±1.33g were fed with four treatments 
including 0, 2, 4 and 8 g Biotronic acidifier (Biomin®- Austria)/kg diet for a period of 8
weeks. At the end of the feeding trial, biometry and blood sampling were done to measure 
hematological and immune parameters. The results showed that the highest final weight, 
percentage of body weight increase, average daily growth, specific growth rate, condition 
factor and the lowest FCR were observed in treatment 8 g/kg acidifier which had no 
significant difference with other treatments (P>0.05). Fish were fed 4 g/kg acidifier showed 
an increase in RBC, hematocrit and hemoglobin compared to other groups. There was no 
significant difference in MCH, MCV and MCHC between treatments (P>0.05). The highest 
WBC was recorded in treatment 8 g/kg acidifier. The treatment 4 g/kg acidifier had the 
highest lymphocyte count compared to the other treatments. In immune factors, treatments 2
and 8 g/kg acidifier showed the highest amount of lysozyme and IgM, respectively compared 
to other treatments. Based on mentioned results, it can be stated that acidifier supplement at 
level of 8 g/kg has been a slight impact on strengthening feeding efficiency and also 
improvement of some hematological and immune parameters of Oscar fingerlings.

Key words: Tiger Oscar (Astronotus ocellatus), Acidifier supplement, Growth, 
Hematological and immune indices

1- MSc Graduated of Aquaculture, Faculty of Natural Resources, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, 
Iran

2- Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Talesh Branch, Islamic Azad 
University, Talesh, Iran

Corresponding Author: Taati, R., E-mail: r.taati@gmail.com


