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چکیده
در این آزمایش اثر پودر حاوی جوانه جو و جلبک کلرال به عنوان پربیوتیک بر شاخص های رشد و فلور میکروبی کپور معمولی مورد بررسی قرار
گرفت .این آزمایش به این علت انجام شد تا شرایط طبیعی تغذیه ماهی کپور مورد ارزیابی قرار گیرد .اثر سطوح مختلف این مواد در جیره غذایی در
یک دوره  84روزه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بکار گیری این مواد در جیره اثر معنی داری را در شاخص های رشد مانند وزن
نهایی ،رشد ویژه و زیست توده ماهی در هنگام بر داشت دارد .میزان وزن وزن انفرادی ماهیان از  34/23گرم در تیمار های  4 ،3 ،2 ،1و 5
به ترتیب به  0.074 ±59.58 ، 0.053 ±62.32 ، 0.052 ±56.77 ، 0.034±54.26و  0.090 ±66.93گرم در پایان آزمایش رسید .این مقدار در جیره
در تیمار  5که دارای  20درصد پودر جوانه جو بود بیش از تیمار های حاوی  5و  10درصد جلبک و  10درصد پودر جوانه جو بود .اختالف معنی
داری در ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتیین در بین جیره ها ی حاوی  5درصد کلرال و  10درصد پودر جوانه جو مشاهده نشد .با افزایش میزان
کلرال در جیره و تا حد  10درصد مقدار باکتریهای دستگاه گوارش افزایش یافت و با کتریهای انترو باکتر  Enterobacteriaceaeبیشتری
نسبت به کنترل و دیگر تیمار ها داشتند .میزان باکتری های کل در جیره شاهد از سایر تیمار ها بیشتر بود ،ولی باکتریهای انترو باکتر
 Enterobacteriaceaeدر جیره حاوی پودر جوانه جو بیشتر از سایر تیمار ها بود و در جیره  T5میزان کلی فرم در عضله و دستگاه گوارش
بیشتر از سایر تیمار ها بود و کلی فرم کمتری در جیره  T3حاوی  10درصد کلرال دراین بخش ها دیده شد.
واژگان کلیدی :کلرال ،پودر جوانه جو ،شاخص های رشد ،جیره غذایی ،دستگاه گوارش ،انترو باکتری ها Enterobacteriaceae.
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Abstract
This experiment was carried out to evaluate the effect of adding of Microalgae Chlorella and Germinated Barely
Powder in diet on growth performance microbiological counts of common carp. The study was assigned to depend on
using of natural products as back to nature in fish feeding. The effect of adding microalgae Chlorella and germinated
barely powder in common carp, Cyprinus carpio, diets with different levels for 84 days and the results revealed a
significant role of both additives in each of fish Final wt., Wt. Gain, Specific and relative growth rate. No significant
differences observed in FCR, the FER was higher significantly in control, T2 with 5 % Chlorella and T4 with 10 %
Germinated barely. The total Bacterial and Enterobacteriaceae count/ CFU was increased in the additives treatments
with increasing the levels, the T3 with 10 % Chlorella was higher than control and other treatments were 192.5 and 150
respectively. The control treatment without any addition was higher significantly in Total Bacterial count /CFU in
common carp intestine samples, the T4 with 10 % Germinated barely was higher in Total Enterobacteriaceae
count/CFU in fish Intestine samples. The highest Coliform bacteria in fish muscles and intestine recorded in T5 and the
lowest in T3.
Keywords: Chlorella, Germinated Barely, growth performance, feed utilization, total Bacterial count,
Enterobacteriaceae count, intestine.
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 .1مقدمه
از سال  1960میالدی ،میزان نرر رشرد جمعیرت
 1/6درصد و میرزان مصررف مراهی  3/2در صرد افرزایش
داشته است .مصرف گوشت جانوران خشرکی زی بره جرز
جوجه های گوشتی که  4/9در صرد افرزایش نشران داده
است  ،در سایر جانوران دیگر مانند گاو  ،گوسفند و خوک
وغیره رشدی حدود  2/8درصد دیده شده است .برحسرب
مصرف سرانه  ،میزان مصرف ماهی از  9کیلو گرم در سال
 1961میالدی به  20/2کیلو گرم در سال  2015رسید و
میزان رشدی را در حدود  1/5درصد نشان داد .این میزان
رشد در سال  2016و  2017افزایش داشت و بره ترتیرب
برره  20/3و  20/5کیلررو گرررم برررای هررر فرررد در سررال
رسید( .)FAO. 2018علت این افزایش مصرف را مری تروان
به رشد جمعیت ،افزایش شرهر نشرینی ،کیفیرت تولیرد و
تنوع در روش مصرف ،افرزایش درآمرد سراالنه و تقاضرای
مصرف و نیز تبلیغ از طریق کانال های تلویزیونی دانسرت.
آبزیان تا این حد مصرف ،می توانند ترا  34درصرد انرر ی
مورد نیاز هر فررد را ترامین کننرد .گرهره جردا از منبر
انر ی ،آبزیان هضم راحت تری دارند و دارای پرروتیین برا
کیفیت تر و نیز حاوی امالح معردنی هسرتند .بره عنروان
مثال  ،میزان  150گرم گوشت ماهی  ،می تواند نیاز های
یک فرد به پروتیین را ترا  60درصرد در روز ترامین کنرد.
پروتیین ماهی نقش مهمی را در ترامین پرروتیین جوامر
فقی رر در برخ ری از کشررور هررا دارد و منی ر اصررلی مررواد
پروتیینری را در بسریاری از جزایرر کوهررک تشررکیل م ری
دهرد( . )FAO, 2018براکتر ی هرا نقرش مهمری را در
تحریک و تنظیم سیستم ایمنی میزبران دارنرد .مشرخص
شده است که با کترری هرا در دسرتگاه گروارش جرانوران
خونگرم عملکررد هرایی نظیرر :تحریرک بره هضرم مرواد
غذایی ،ترشر موکوسری و یرا حفاظرت میزبران در برابرر
باکتری های بیماریزا را دارند .بیشتر ایرن براکتری هرا در
دستگاه گوارش میزبان فعالند .این باکتری ها نقش مهمی
را در جذب موادی دارند که میزبران قرادر بره هضرم آنهرا
نیست .لذا ،سود مندی آنها در جذب برخی از مواد مغذی
مانند هربی ها نیز شرناخته شرده اسرت .بنرا برراین ایرن
باکتری ها می توانند نقرش مهمری را در تکامرل دسرتگاه
گوارش ،تقویت سیستم ایمنی و سرالمت میزبران داشرته
باشند .نقش حفاظتی آنها در رقابت با باکتری هرای غیرر

سودمند و بیماریزا و با جرایگزین شردن و هسربیدن بره
غشا های روده ای به اثبات رسیده اسرت( Backhed et
 .)al., 2004نوع غذا و روش غذا دهی ،نقش های مهمی
را در جررا یگزین ری برراکتری هررای در روده آبزی ران دارن رد
( .)Delzenne and Cani, 2008تراثیر نروع جیرره،
فصل ،مرحلره تکراملی و نروع گونره آبرزی در بسریاری از
پرررژوهش هرررا مرررورد بررسررری و تاییرررد قررررار گرفتررره
اسرت( Bairagi et al., 2002; Fjellheim et al.,
 2007).کیفیت گوشت ماهی با طوالنی شدن زمان نگره
داری آن به علت تغییر شیمیایی در بافت کاهش می یابد.
این موضوع ناشری از اثرر براکتری هرا برر گوشرت مراهی
اسررت( .)Mchazime and Kapute, 2018مرراهی
زمانی که زنده است ،براکتری ای را در بافرت خرود حمرل
نمی کند ولری در آبشرش هرا ،روده و موکروو خرود برار
زیرادی از برراکتری هررا را دارد .بعررد از مررره مرراهی ،ایرن
باکتری ها فعال می شوند و باعث تخریب بافت های ماهی
خواهند شد( .)Adeosun et al., 2015ماهیرانی بررای
مصرف جذابیت دارند که مانند سایر اقالم غذایی عراری از
میکروب های مضر ،آلودگی های خارجی و داخلی و مرواد
سررمی باشررند( .)Grigorakis, 2007در ایررن ارتبررا
کیفیت و تازگی ماهیان از طریق تست های ارگا نولپتیک
مورد ارزیابی قرار می گیرد .تغییر در رنر گوشرت ،برو و
طعم دارای اهمیت زیادی اسرت .یرک مصررف کننرده ،از
طریق ارزیابی هرای بویرایی خرود یرک محصرول را مرورد
سنجش قرار می دهرد و زمرانی محصرول از نظرر او قابرل
قبول است کره در شررایط مناسربی از زمران تولیرد  ،ترا
مصرف نگه داری شده باشرد .گرهره ،در زمران نگره داری
خود به خود کیفیت کا هش مری یابرد ( Abiodun et
 . )al., 2014با توجه به شرح باال ،هدف از ایرن مطالعره
بررسی اثر استفاده از پودر جلبک کلرال و پودر جوانره جرو
در جیره غذایی و تاثیر این مواد بر شراخص هرای رشرد و
تغییرات بار میکروبی روده و گوشت ماهی کپور بود.

 .2مواد و روشها

 .1. 2تهیه ماهی و شرایط نگهداری
تعداد  75قطعه ماهی کپور معمولی از یک مزرعه
پرورش ماهی واق در پراماگروم در سلیمانیه عراق
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خریداری و به مخازن پرورشی وارد شد .میا نگین وزن
انفرادی ماهیان  34/23گرم بود .پس از انتقال ،به منظور
سازگاری با شرایط محیطی جدید به مدت  84رور در
مخازن  70لیتری از جنس پالستیک در محیط کارگاه با
غذای تجاری ماهی کپور معمولی در دو نوبت در روز
ساعت  7:00و  19:00به میزان  2درصد وزن بدن تغذیه
شدند .در طی این مدت هوادهی مخزن نگهداری ماهیان
دائما انجام شد و روزانه  25درصد از حجم آب مخزن
نگهداری تعویض گردید .پس از پایان دوره سازگاری ،
ماهیان با میانگین وزنی  43±2/6گرم جهت شروع
آزمایش به طور تصادفی در  10مخزن از جنس از جنس
پلی اتیلن به حجم  70لیتر توزی شدند (هر مخزن 6
قطعه ماهی) و با دو تکرارتحت تاثیر تیمارهای گوناگون
قرار گرفتند.
 .2.2طرح آزمایش
اندازهگیری عوامل کیفی آب ،همچون دمای آب (با
دماسنج جیوهای) بهصورت روزانه ،اکسیژن محلول (توسط
اکسیژن متر) و ( pHاز طریق دستگاه  pHمتر) بهصورت
هفتگی انجام گرفت .میزان دمای آب ،اکسیژن محلول و
 pHبه ترتیب 13تا  16درجه سانتیگراد 8 ،تا 9
میلیگرم در لیتر و  7/4تا  8اندازهگیری گردید .طرح
آزمایش یک طرح کامال تصادفی شامل :پنج تیمار و دو
تکرار بود .
گروه یا تیمار ( 0 :T1شاهد) .جیره تجاری بدون
مکمل پربیوتیک
گروه یا تیمار  .T2جیره غذایی حاوی  5درصد
پودر کلرال
گروه یا تیمار  .T3جیره غذایی حاوی  10درصد
پودر کلرال
گروه یا تیمار  .T4جیره غذایی حاوی  10درصد
پودر جوانه جو
گروه یا تیمار  . T5جیره غذایی حاوی  20درصد
پودر جوانه جو

 3.2آماده سازی جیره
جهت تهیه غرذا از مرواد مختلفری طبرق جردول 1
استفاده شد .ترکیرب و اجرزای جیرره هرای آزمایشری در
جدول  1ارایه شده اند.
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.4.2سنجش شاخصهای رشد و تغذیه
جهت بررسی اثر جیره های غذایی بر عملکرد رشرد
در انتهای دوره ابتدا ماهیان با مقردار 400میلری گررم در
لیتر به روش غوطهوری برا عصراره گرل میخرک بیهروش
شدند و به صورت انفرادی بیرومتری و وزن آنهرا برا دقرت
یک گرم و طول با دقت یک میلیمتر اندازهگیری شد .هرر
دوهفته یکبار ،شاخصهای وزن نهایی () ،WGنرر رشرد
ویررژه () ،SGRدرصرررد افرررزایش وزن () ،BWIکرررارایی
پروتئین ( )PERو کرارایی هربری ( )LERبرا اسرتفاده از
فرمولهای زیر تعیین شد.
وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم) ₌ (WGگرم)
وزن نهایی (گرم)  /وزن اولیه (گرم)×RGR₌100
{(لگاریتم وزن نهرایی (گررم) – لگراریتم =SGR
وزن اولیه (گرم))  /مدت زمان آزمایش (روز)} × 100
مقدار مصرف غذا /وزن انفرادی ₌ FCR
وزن انفرادی /مقدار مصرف غذا ₌ FER

 .2 .4سنجش شاخصهای باکتریایی
از بافت عضله و روده ماهی طبق دسرتوالعمل هرای
اسرتاندارد شرده نمونره بررداری شرد ( Andrews and
 )Hammack, 2001و به دانشکده دامپزشکی  ،دانشکده
سلیمانیه برای انجام آزمایش های باکتریرایی انتقرال داده
شد .این آزمایش ها از روز صفر یا خرید و در انتهرا ،بررای
تعیین مقدار قارچ ها ،باکتری های انترو باکتر ،کلی فررم و
مخمر در بخش عضرالنی مراهی و روده انجرام شرد .تمرام
وسایل مورد نیاز در دمای  180درجه سانتیگراد به مردت
 6دقیقه در اتو کالو استریل و با الکل اتیلیک  100درصرد
ضد عفونی شدند .تعدادی ماهی کپور به عنوان نمونه ،بره
طور تصرادفی ،از مخرازن مختلرف انتخراب شردند .منفرذ
تناسلی با الکل  70درصد ضد عفونی شد .برای دسترسری
آسان تر یک شکاف کوهک در منفذ مخرجی ایجاد شرد و
با یک سواپ استریل ،یک گرم از روده نمونه برداری شد و
کشت داده شد .پلیت ها در انکوباتور به مردت  24سراعت
در دمای 37درجه سانتی گراد قرار گرفت و سپس جهت
بررسری تطرابق یرا عرردم تطررابق برراکتریهررای روده ای و
باکتریهای سوسپانسیون فعال آزمون های مربوطه انجرام
گرفت .برای تعیین میزان باکتری و سرایر مروارد از نمونره
ها ،تمام سریال های تهیه شده ( رقیق شده ) کشرت داده
شدند.
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محلول مصرفی برر حسرب ( )CFUمرورد شرمارش قررار
گرفتند(.)Collins and Lyne, 1984

 .5.2آماده سازی محیط کشت
سه محیط کشت انتخابی برای این کرار تهیره شرد.
مح ریط کشررت ) Nutrient agar (NA)(Oxoidبرررای
بیشتر باکتری های بکار می رود مورد استفاده قرار گرفت.
از محیط های کشرت)Violet Red Bile Agar (VRB
برره عنرروان کلرری فرررم هررای تخمیررر گلرروکزEosin ،
) Methylene Blue agar (EMBنیز برای جردا سرازی
باکتری های تخمیر کننده الکتوز و غیر تخمیر کننده ها(
از گرم مثبت ها) استفاده شد .محیط کشت هرا در دمرای
 121درجه سانتیگراد و فشار  15اتمسفر برای  15دقیقره
قرار گرفتند .این کار در مورد محیط کشرت  VRBانجرام
نشد  ،هون نیازی نداشت .بعد از آغشته شدن پلرت هرای
حاوی کشت در محیط استریل ،پلت ها در انکوباتور رشرد
قرار داده شدند و در دمای  32درجه سانتیگراد بره مردت
 24-12سراعت ارزیرابی شرردند(.)Slaby et al., 1981
کلونی یا پرگنه های رشد یافته به معنی یرک براکتری در

 .6.2تجزیه و تحلیل آمااری (هناداژمون داده
ها)
ابترردا نرمررال بررودن دادههررا بررا اسررتفاده از آزمررون
 Kolmogorov–Smirnovبررسرری شررد .برره منظررور
مقایسه میانگینها از آنرالیز واریرانس یرک طرفره (One-
)way ANOVAو تسرت دانکرن  Duncan’s testبره
عنوان  post hocاستفاده شد .اختالف میانگینها در کلیه
موارد با سط اطمینان P < 0/05تعیین گردید .تجزیره و
تحلیررل دادههررا بررا نرررم افررزار (CRD) by using
XLSTAT 2016 Version.02.28451انجررام شررد.
دادههررا برره صررورت می رانگین  ±خطررای اسررتاندارد ارائرره
شدهاند.

جدول  -1مواد تشکیل دهنده جیره های آزمایشی
) (%درصد

اجزای جیره

15 %

ذرت زرد

15 %

سبوس گندم

35 %

سویا با  48درصد پروتیین

20 %

پودر گوشت

15 %

جو

100

جمع کل
ترکیب بیو شیمیایی جیره

28.06

پروتئین خام

2242/7

) (kcal/kg feedانرژی

0/2394

آرژنین %

0/25375

الیزین %

0/12872

سیستئین  +متیونین %

0/017

ترئونین %

0/029

تریبتوفان %
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 .3نتایج
در جرردول  2داده هررای مربررو برره اثررر بکررار گیررری
پودرجلبک و پودر جوانه جو در جیره هرای غرذایی ارایره
شده است .اختالف معنی داری میران تیمرار هرای مرورد
آزمایش و در ارتبا با رشد انفرادی  ،رشد نسبی و زیست
توده ماهی در بین تیمرار هرا مشراهده شرد(.)P <0/05
اختالف معنی داری بین ضریب تبردیل غرذایی و کرارایی

غذا در میان تیمارهای حاوی جلبک و پودر جوانه جرو در
مقایسه با شاهد دیده شد ( .)P >0/05تیمار های حراوی
 5درصررد پررودر جلبررک و  10درصررد جوانرره جررو مقررادیر
بیشتری را نشان دادند .همرانطور کره در جردول  3مشراهده
می شود  ،در طرول دوره آزمرایش تغییررات زیرادی در مقردار
 pHمشاهده شد .این مقدار همیشه پایین تر از  7بود.

جدول  -2میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) شاخص های رشد در میان تیمار های مختلف جیره های غذایی در پایان دوره
آزمایش
FCR

FER

RWG

% SGR

Wt. Gain

Final wt.

Initial Wt.

تیمار 1

0/14 ± 0/01 ab

0/88 ± 0/09 a

38/65 ± 0/76 c

170/28 ± 0/65 c

20/97 ± 0/54 c

54/26 ± 0/034 c

33/29 ± 0/06 a

T1

1/13 ± 0/04 ab

0/89 ± 0/03 a

38/22 ± 0/83 c

172/19 ± 0/61 bc

21/7 ± 0/13 bc

56/77 ± 0/052 c

35/07 ± 0/043 a

T2

0/44 ± 0/06 a

0/69 ± 0/06 b

46/45 ± 0/99 b

176/29 ±0/93 a

28/95 ± 0/54 a

62/32 ± 0/053 a

33/37 ± 0/34 a

T3

0/19 ± 0/04 ab

0/84 ± 0/01

39/86 ± 0/02 c

174/27 ± 0/91 b

23/75 0/79± b

59/58 ± 0/074 b

35/83 ± 0/22 a

T4

1/58 ± 0/03 a

0/63 ± 0/04 b

49/86 ± 0/54 a

179/38 ± 0/53 a

33/37 ± 0/41 a

66/93 ± 0/090 a

33/56 ± 0/52 a

T5

حروف انگلیسی غیرمشترک در باالی اعداد در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار است ).(p‹0/05جدول  -3میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) تغییرات  pHدر تیمار های مختلف در طول دوره آزمایش
روز هشتادم

روز شصتم

روز سی ام

5/75

6/50

6/50

pH
T1

6/00

6/50

6/50

T2

6/50

7/50

7/25

T3

6/00

6/50

6/75

T4

6/50

6/50

5/75

T5

 .1.3شمارش تعداد باکتری ها
بیشترین تعداد کل براکتری در تیمرار شراهد T1و تیمرار
حرراوی  10درصرردجلبک  T3شررمارش شررد .مقرردار بررا
کتریهای انتروباکتر  Enterobacteriaceaeنیز در این دو
تیمار بیشتر بود و اخرتالف معنری داری را در مقایسره برا
سایر تیمار ها نشان داد( ) P < 0/05مقدار براکتری هرای

انترو باکتر  Enterobacteriaceaeدر تیمار هرای حراوی
جلبک کلرال و پودر جوانه جو افزایش بیشرتری را نسربت
به شاهد داشت .ایرن مقردار در تیمرار حراوی  10درصرد
جلبک  ، T3بیش از سایر تیمار ها بود .تعرداد براکتری در
تیمررار شرراهد  192/5 ،T1و در تیمررار حرراوی  10درصررد
جلبک T3به تعداد  150باکتری افزایش یافت (جدول .)4
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جدول  -4میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) تعداد باکتری کل و باکتری های  Enterobacteriaceaeدر عضله ماهی
در بین تیما رهای مختلف
 Enterobacteriaceae / CFUتعداد باکتری های

/ CFUتعداد کل باکتری

تیمار ها

103/5 ± 0/53 b

143 ± 0.43 b

T1

52/5 ± 0/52 c

100 ± 0/93 c

T2

150 ± 0/58 a

192/5 ± 0/99 a

T3

71/5 ± 0/68 c

35/5 ± 0/25 d

T4

104 ± 0/71 b

46 ± 0/91 d

T5

حروف انگلیسی غیرمشترک در باالی اعداد در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار است ).(p‹0/05تعداد کل باکتری در تیمار شاهد  T1و تیمرار T5بیشرتر
برررود .بیشرررترین مقررردار برررا کتریهرررای انتروبررراکتر
 Enterobacteriaceaeدر روده نیررز در تیمررار شرراهد
T1مشاهده شد و اختالف معنی داری را در میان تیمار ها
نشان داد( .)P <0/05تعداد باکتری در تیمرار شراهد ،T1

 28باکتری در میلی گرم بافت روده و در تیمار حاوی 10
درصد پودر جو  T5به تعداد  51/5باکتری شرمارش شرد
(جدول  .)5بیشترین تعداد کلی فررم در روده و عضرله در
تیمار  T5مشراهده شرد و اخرتالف معنری داری را میران
تیمار ها نشان داد(()P <0/05جدول .)6

جدول  -5میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) تعداد باکتری کل و باکتری های  Enterobacteriaceaeدر روده ماهی در
بین تیما رهای مختلف
تعداد باکتری هایEnterobacteriaceae / CFU

تعداد کل باکتری/ CFU

تیمار ها

28 ± 0/86b

310 ± 0/83a

T1

16/5 ± 0/69d

93/33 ± 0/83c

T2

24 ± 0/95c

30 ± 0/74d

T3

51/5 ±0/84a

122/5 ± 0/95 b

T4

2 ±0/41e

273± 0/97b

T5

حروف انگلیسی غیرمشترک در باالی اعداد در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار است ).(p‹0/05جدول  -6میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) تعداد باکتری کلی فرم در روده و عضله ماهی در میان تیما رهای مختلف
روده

عضله

تیمار ها

13 ± 0/04 c

3 ± 0/04 b

T1

16/5 ± 0/03 c

2 ± 0/06 bc

1 ± 0/05 d

0/5 ± 0/07 d

21/5 ± 0/03 b

3 ± 0/04 b

106/5 ± 0/03 a

9 ± 0/07 a

T2
T3
T4
T5

-حروف انگلیسی غیرمشترک در باالی اعداد در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار است ).(p‹0/05
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. 4بحث و نتیجه گیری
پژوهش های زیادی نشان داده است که بکار گیری
جلبک در جیره غذایی ماهیان می تواند اثر مثبتی بر رشد
ماهی و افزایش وزن انفرادی ،رشد نسبی و محصول نهایی
داشته باشد ( .)Abdulrahman et al., 2019در ایرن
پژوهش ،میزان ضریب تبدیل غرذایی در جیرره حراوی 5
درصد جلبک کمتر از سایر جیره ها بود .کرارایی پرروتیین
در جیره های حاوی  10درصد جلبک و  10درصرد پرودر
جوانه جو به طور معنی داری بیشتراز سایر تیمار ها نشان
داد .بررس ری وزن مرراهی برردون امعررا و احشررا  ،نی رز وزن
بیشتری را در این دو تیمار نشان داد .این داد ها برا داده
های به دست آمده توسط سایر پژوهش گران در ارتبا با
کار برد جلبک همخوانی دارد .نشان داده شده اسرت کره
کاربرد جلبک در جیره غذایی می توانرد باعرث افرزایش
شاخص های گنادو سوماتیک ،هپاتوسروماتیک و افرزایش
سلول های کلراید شود .این آزمایش هرا همچنرین نشران
داده است که الشه مراهی در تیمرار هرای حراوی جلبرک
بیشتر از جیره های بدون جلبک خواهد بود .این داده هرا
با داده های به دسرت آمرده در ایرن آزمرایش کره حراوی
جلبک بودند همخوانی دارد و جیره های حاوی جلبک اثر
معنرررررری داری بررررررر رشررررررد مرررررراهی کپررررررور
گذاشرت) .(Abdulrahman et al., 2019مرا هیران
توانایی این را دارند که با محیط هرای مختلرف سراز گرار
شوند .این بدین معنی است که رشد ماهیران تحرت تراثیر
مح ریط پرورش ری و مررواد ش ریمیایی و تعررداد برراکتری در
محیط پرورشی تغییر می کند .شمارش تعداد براکتری در
آب یا در دستگاه گوارش یا بافرت مراهی بره عنروان یرک
شاخص کیفیت در گوشت ماهی می توانرد مرورد ارزیرابی
قرار گیرد .بسیاری از آزمایش ها در ارتبا با جوجه هرای
گوشتی نشان داده است که جوجه هایی که از جیره هرای
تخمیر شده استفاده می کنند یرا غرذا مردت بیشرتری در
دستگاه گوارش آنها باقی مری مانرد دارای تعرداد براکتری
بیشتری در مدف دارند و این موضوع می تواند شاخصری
برای ارزیرابی کیفیرت الشره باشرد و تعردا براکتری هرای
کرل( ، )TBCبخصرو تعرداد کلری فررم ( )TCCدر
جوجره هرای کنتررل کمترر اسرت ( Elsaidy et al.,
 . )2015با ید در نظر گرفت کره تعرداد براکتری کرل در
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یک گرم بافت مرطوب عضله نبایستی بره بریش از  70یرا
 CFU/gباکتری برسد( .)ICMSF, 1986ایرن مقردار
کمتر از مقداری است که در تیمار حاوی  10گرم جلبک
مشاهده شد و مقدار آن  192/5باکتری در گرم عضله بود.
وجود باکتری یا موجودات ذره بینی در بافت ماهی باعرث
تخریب بافت و کیفیرت شراخص هرای ارگانولپتیرک مری
شود .بنا برراین ،بره دسرت آوردن شراخص هرای پایره در
ارتبا با ترکیب الشه و نیرز تعرداد برا کتریهرای بافرت از
موارد مهمی است که در تعیین کیفیت بافرت یرا گوشرت
ماهی دارای اهمیت زیادی اسرت .ایرن داد هرا بره مزرعره
داران کمک می کند تا کیفیت ماهیران پرورشری را در دو
روش کشت مبتنی بر غذا های طبیعی و نیرز پرورشری برا
غذای تجاری مورد ارزیابی قرار دهند .ایرن مرواد در برازار
پسندی ماهیان اثرر دارنرد( .)Issifu, 2018وجرود کلری
فرم در گوشت ماهی نشان دهنده این است کره مراهی در
محیطی آلوده پرورش یافته است .زیرا ،کلی فرم جزو فلور
طبیعی ماهیان به حساب نمی آید .افزایش برا کترری در
سیستم پرورشی به علت افزایش بار مواد آلی مردفوعی در
سیستم پرورشی است .بنرا برراین ،شرمارش براکتری مری
تواند به عنروان شراخص مناسرب و کلیردی بررای تعرین
سرالمت مراهی بکرار رود ).(Nahid et al., 2016
 (2018) Issifuاختالف معنری داری را در ارتبرا برا
عوامل غذایی و تست های ارگا نولپتیک بین ماهیان ترازه
و دودی شده پیدا کرد .نتایج کار او نشان داد که ترکیرب
غذایی با کیفیت زمانی مطرح می شود کره برار باکتریرایی
در ماهی تازه و دودی شده پایین باشد و از کلی فررم نیرز
خبری نباشد و از این موضوع مصرف کننرده نیرز بایسرتی
اطررالع داشررته باشررد .جرردا سررازی انترررو برراکتری هررا
 Enterobacteriaceaeاز آبشش ،پوست عضرله و روده
بین  ( 83-150شامل  53درصد از کرل) و نیرز ایکروالی،
،Citrobacter spp, Enteriobacter spp
 Klebsiella spp.توسط برخی از پژوهشگران صرورت
گرفتره اسرت (  . )Yagoub, 2009در ایرن پرژوهش ،
تعدادکل باکتری ها در بین تیمار ها به طور معنری داری
متغییر بود .این موضوع نشران داد کره تشرکیل کلنری در
روده ماهی کپور معمولی تحرت تراثیر نروع جیرره غرذایی
تغییر می کند و جیره های حاوی جلبک و پودر جوانه جو
می توانند در این ارتبا نقرش داشرته باشرند .جمعیرت
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انترو باکتریاسه ها به عنوان باکتری های شاخص در تیمار
حاوی  20درصد جو کاهش هشمگیری را نشان داد .ایرن
بدین معنی است که سرایر براکتری هرای پروبیوتیرک در
کلونی سازی در روده با این باکتری در رقابرت هسرتند .از
طرف دیگر ،میزان بقا در این تیمار با ال بود ،با ایرن حرال،
نمی توان بیان کرد که علت بقای بیشتر به حضور باکتری
های پروبیو تیک ارتبا دارد .البته برخی از پرژوهش هرا
برره ایررن موضرروع پرداخترره اسررت و آنرررا ثابررت کرررده
است( .)Bagheri et al., 2008در این پژوهش کاهش
باکتری های انتو باکتر در تیمار های حاوی جلبک و پودر
جررو کمتررر بررود  .ایررن تعررداد دو برراکتری در عضررله بررود.
بهترین شاخص های رشد در تیمرار ههرارم و حراوی 10
درصد جو به دست آمد .در پژوهش های دیگرری تعرداد
برراکتری هررای باسرریلوو( Bacillus as 109±3.8
 )probioticدر جی رره غررذایی بکررار برررده شررد و رشررد
مطلوبی نیز به دست آمد .داده هرای ایرن پرژوهش تاییرد
کننده رشد بهتر ماهی کپور با مصرف جیره ای حاوی 10
درصد پودر جوانه جو است .داده های دیگری نشران داده
است که تعداد باکتری زیادی می توان از پوست ،آبشش و
روده ماهی و به تعداد  cfu/g103±35.35در گرم بافرت
جدا کرد ( .)Ibrahim et al., 2013مطالعرات دیگرری
ایررن مقرردار را  103±6cfu/g. 103±35.35و یررا
 cfu/g 103±14تعیرین کررده انرد ( Golas et al.,
 2002).در این ارتبا پژوهشگران زیادی تاییرد کررده
اند که میزان باکتری موجرود در روده بره بریش از 1013
 cfu/gمی رسد( Emikpe et al., 2011, Roy and
) Barat, 2011و تعداد باکتری هایی که روی آبشش و
پوست قرار می گیرند دایمی نیستند ولی برا کترری هرای
سرط پوسرت بیشرتر مانرد گارنرد( Cahill, 1990).
مشخص شده است که ارتبرا معنری داری برین براکتری
های موجود در آب و عضله و دستگاه گوارش ماهی وجود
دارد .عضله ماهی در برخی از مواد حضرور براکتری هرای
کلی فرم کل ( )TCو کلی فررم مردفوعی ( )FCرا نشران
می دهد .باکتری اشرشیا کولی  Escherichia Coliاز
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عضالت ماهی و نیز دستگاه گوارش آن جدا سرازی نشرده
است .ارزیابی کلی فرم نشان داده است که در یک محریط
آلوده مقدار آن در روده کم است و در عضله نیز کرا هرش
دارد ( .(Sanyal et al., 2010بررسی باکتریهای دارای
دامنه تحمل دمایی برای رشد  ،Psychrophilicو کلری
فرم و اشرشیا کولی در عضله ،روده و آب محریط پررورش
نشان داد که باکتری های دارای دامنه رشد باال در طیرف
گسترده از سر تا گرم را نمی توان در عضله ماهی کپور رد
یابی کرد و نشان داده شده است که با حضور اسرپیرولینا
در جیره غذایی کپور معمولی مقدار کلی فرم کراهش مری
یابررد .ایرن مقرردار در جیرره برردون اسررپیرولینا برره تعررداد
 102±1.2و در جیره حاوی اسپیرولینا  102شمارش شده
است .دراین پژوهش جیره حاوی  10درصد جلبک تعداد
کلی فرم  102±35را در روده نشران داد و جیرره حراوی
پودر جوانه جو  102را نشان داد .در آب نشران داده اسرت
که این ارتبا نتایج بررسی باکتری های سرایکرو فیلیرک
در آب کمترین مقدار را در جیره هایی حاوی جلبک و بره
مقدار  100نشان داده است .در ارتبا با مقدار کلری فررم
در آب با مصرف جیره های با سطوح مختلف جلبک برین
 102±1.5تا  102±4متغییرر بروده اسرت ( Murad et
 .)al., 2016نتایج این پژوهش نشان داد که با افرزایش
میزان کلرال در جیره و تا حد  10درصد مقدار باکتریهرای
دستگاه گوارش افزایش می یابد و با کتریهای انتررو براکتر
 Enterobacteriaceaeبیشتری نسربت بره کنتررل و
دیگر تیمار ها مشاهده می شود .میزان باکتری هرای کرل
در جیره شاهد از سایر تیمار ها بیشتر بود ،ولی باکتریهای
انترو براکتر  Enterobacteriaceaeدر جیرره حراوی
پودر جوانه جو بیشتر از سرایر تیمرار هرا برود و در جیرره
حاوی  20درصد پودر جوانه جو  T5میزان کلری فررم در
عضله و دستگاه گوارش بیشتر از سایر تیمار ها بود و کلی
فرم کمتری در جیره حاوی  10درصد جلبرک کلررال T3
دراین بخش ها در عضله و دستگاه گوارش دیده شد.
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