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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات آفالتوکسین ب 1و زیرالنون بر تغییرات شاخصهای رشد و ترکیب الشه ماهی کاراس طالیی انجام گرفت .بدین
منظور  576قطعه بچه ماهی به وزن تقریبی  5/16±0/11گرم در قالب  9تیمار آزمایشییی با جیرههای غذایی حاوی سییه سییطآ آفالتوکسییین ب1
( 60 ،0 ppb( )AFو  )100و سیه سیطآ زیرالنون ) 600 ،0 ppb( (ZERو  )1000به مدت  50روز تغذیه شیدند .سپس شاخصهای رشد و ترکیب
الشه مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس نتایج  ،شاخص افزایش وزن در بچهماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی  AF60ZER1000و AF100ZER1000
(تیمارهای  7و  )9نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است ( .)p < 0/06گروههایی که با جیره حاوی  AF100ZER600 ،AF60و  AF100ZER1000تغذیه
شیده بودند ،افزایش وزن کمتری را نشیان دادند ( .)p < 0/06ضیریب رشید وی ه در سیطو  AF100 ،AF60و  ZER1000و تیمارهای ترکیبی دو سم
کاهش قابل مالحظهای نسیبت به گروه شاهد داشت ( .)p < 0/06اگرچه در مورد شاخص ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنیداری بین تیمارها وجود
نداشیت ولی کمترین مقدار در گروه فاقد سم (تیمار  )1و بیشترین مقدار در تیمار  )AF100ZER1000( 9مشاهده شد ( .)p < 0/06کمترین پروتئین
الشه در تیمار  ZER600( 5و  )AF60مشاهده شد ( .)p < 0/06همچنین پایینترین چربی الشه در تیمار  )ZER600( 4دیده شد ( .)p < 0/06کمترین
رطوبت هم در تیمار  )AF60ZER1000( 7مشاهده شد ( .)p < 0/06میتوان چنین نتیجهگیری نمود که هم آفالتوکسین ب 1و هم زیرالنون هر کدام
به تنهایی باعث کاهش در شاخصهای رشد و تغییرات ترکیب الشه میشوند ،اما حضور همزمان دوسم بیشترین تاثیر را در این شاخصها دارند.
واژگان کلیدی :شاخصهای رشد ،ترکیب الشه ،ماهی کاراس طالیی ،آفالتوکسین ب ،1زیرالنون
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effects of aflatoxin B1 and zearalenone in regards to changes in
growth indices and body composition of gold fish. For this purpose, 675 juvenile fish weighing approximately
6.25±0.12 grams in the form of 9 experimental treatments with diets containing three levels of Aflatoxin B1
(AF) (0, 50 and 100 ppb) and three levels of Zearalenone (ZER) (0, 500 and 1000 ppb) and they were fed for
60 days. Then, growth indices and body composition were measured. Based on the results, the weight gain in
juveniles fed diets containing AF50 with ZER1000 and AF100ZER1000 (treatments 7 and 9) decreased compared to
the control group (p<0.05). Groups fed with diet containing AF50, AF100ZER500, and AF100ZER1000 showed
lower weight gain (p<0.05). Specific growth rate at levels of AF50, AF100, ZER1000 and combination treatments
of two toxins had a significant decrease compared to the control group (p <0.05). Although there was no
significant difference between treatments in indices of feed conversion ratio, the lowest value was observed in
the group without toxin (treatment 1) and the highest value was observed in treatment 9 (AF100ZER1000) (p
>0.05). The lowest body protein was observed in treatment 6 (AF50ZER500) (p <0.05). Also, the lowest body
fat was observed in treatment 4 (ZER500) (p <0.05). The lowest moisture was observed in treatment 7
(AF50ZER1000) (p <0.05). It can be concluded that both Aflatoxin B1 and Zearalenone alone, reduce growth
indices and changes in body composition, but the simultaneous presence of two toxins has the greatest effect
on these indices.
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 .1مقدمه
روند رو به رشییید جاینزینی نهاده اولیه غذایی دریایی
در خوراک آبزیییان و حییل مشیییوالت مربوم بییه تییامین
جیرههای غذایی اقتصیییادی ،موجب بروز معضیییل دینری
تحییت عنوان افزایش احتمییال آلودگی جیرههییای غییذایی
آبزیان با سیموم (مایووتوکسینها) و متابولیتهای قارچی
نیاشیییی از مواد اولییه گیاهی موجود در جیرههای غذایی
آبزیان شیده اسیت ،که با اهداف توسعه پایدار این عنعت
مغایرت دارد ( .)Marroquín-Cardona et al., 2014سموم
قیارچی گروه مجزایی از متیابولییتهیای ثیانوییه قیار ها
میباشند ( .)Anater et al., 2016که در گونههای خاعی
از قار ها و طی متابولیسیم اجزای ماده غذایی ترشآ شده
و بییاعییث بییروز عییوارضیییی در جییانییوران میییگییردنیید
( Yiannikouris and Jouany, 2002; Bennett and
 .)Klich, 2003این سییموم اغلب در اجزای خوراک دامها
قابل شیناسیایی هستند و عامل اعلی گسترش بروز آنها
نحوه نامناسیب انبار کردن نهادههای غذایی و غذا میباشد
( .)Anater et al., 2016افزایش نسییبت ترکیبات گیاهی در
جیره غییذایی مییاهیییان نیز سیییبییب افزایش احتمییال آلودگی
جیرههیای غییذایی بییه سیییموم و متییابولیییتهییای قییار هیا و
مایووتوکسینها شده است ( ;Sahoo and Mukherjee, 2001
.)Abu-Elala et al., 2016; Gonçalves et al., 2017
وقوع چنین رخدادی در گونههای مختلف آبزیان پرورشیی
توسیییس بسییییییاری از محققین گزارش شییییده اسییییت
( ;Woźny et al., 2013; Mahfouz and Sherif, 2015
 .)Woźny et al., 2015; Gonçalves et al., 2018در میان
انواع مایووتوکسییینها ،آفالتوکسییین ب 1سییمیترین و
قویترین سیییم سیییرطییانزای طبیعی تلقی میشیییود
( )Binder et al., 2007; Ayyat et al., 2013که توسییس
گونههای مختلف آسییپرلیلوس( 1آسییپرلیلوس فالووس،1
آسیییپرلیلوس پارازیتیووس ،3آسیییپرلیلوس نومینوس )4و

برخی گونییه هییای جنس پنسییییلیوم 6تولییید می شیییونیید
( .)Bennett and Klich, 2003حساسیت حیوانات مختلف
به سیم آفالتوکسین بهطور قابل توجهی متفاوت بوده و به
گونه ،سین ،جنس ،غلظت سم و مدت زمان تغذیه حیوان
بسیییتنی دارد .تغذیه مداوم با جیرههای آلوده به سیییطآ
پایین آفالتوکسییینها ممون اسییت عییدمات فیزیولولی
قیابل مشیییاهدهای ایجاد نوند ،اما این مقادیر کم میتواند
موجبات پایین آمدن عملکرد حیوان و در نتیجه منجر به
ضیرر اقتصیادی قابل توجه شوند (.)Anater et al., 2016
آفالتوکسیین ب 1منجر به کاهش رشد ،اختالالت رفتاری،
مهیار سییییسیییتم ایمنی ،مرس هپاتوسییییتهای کبدی،
انباشییتنی این سییموم در کبد و دینر بافتهای خوراکی و
الیبیتییه تییاثییر منفی بر تولی یدمثییل مییاهی میشیییود
( ;Groopman et al., 1996; Sahoo and Mukherjee, 2001
;Bintvihok et al. 2002; Farabi et al., 2006
 .)Binder et al., 2007; Deng et al., 2010تیغییر در

سییطآ فعالیت آنزیمهای دسییتناه گوارش ماهیان توسییس
آفالتوکسییین ب 1نشییان داده اسییت که سیینتز و ترشییآ
آنزیمها و در ادامه ،هضم مواد غذایی و موانیزم رشد دچار
اختالل شیده است ( Sunde et al., 2001; Grenier and
 .)Applegate, 2013زییرالنون ( )ZEAنیز نوعی سیییم
قارچی اسییت که اغلب توسییس گونههایی از قار فوزاریوم،
میاننید فوزاریوم گرامینیاروم 5و فوزاریوم کالموروم 7تولید
میشییود .در واقع سییموم مهمی که این گونههای قارچی
تولید میکنند شییامل ()T-2( ،deoxynivalenol )DON
 T-2 toxinو ( Zearalenone )ZEAمییی بییاشیییینیید
( .)Marroquín-Cardona et al., 2014اثییرات زیسیییتی
زیرالنون در گونههای مختلف ماهی شامل ماهی آزاد اقیانوس
اطلس ،8قزلآالی رننینکمیان 9و کپورمعمولی 10مشیییاهده
شییده اسییت ( Metzler et al., 2010; Valtchev et al.,
 .)2015همچنین اثر بر عملورد تغذیهای و اختالالت رشد
از دییینییر عییوارا جییدی اییین سییییم مییی بییاشیییید
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(.)Woźny et al., 2010
میاهی کیاراس طالیی ییا قرمز از خانواده کپورماهیان
اسیت .این گونه شباهت زیادی از لحاظ زیستی و تغذیهای
به ماهی کپورمعمولی دارد (وثوقی و مسیییتجیر.)1383 ،
این ماهیان در مناطق معتدل و گرمسییری در سن  1تا 1
سالنی به بلوغ میرسند .این گونه بهعنوان النوی مطالعات
پ وهشیییی در زمینه رشییید ،تولیدمثل و کنترل هورمونی
شناخته میشود (.)Bjerselius et al, 1995
بیه دلییل وجود مایووتوکسیییینها در خوراک و اقالم
غذایی و همچنین محیسهای آبی ،حسییاسیییت بیشییتری
نسیبت به تاثیر این سموم بر ماهیان معطوف شده است و
درک بهتر این اثرات جهت بهینهسییازی فرایند اقتصییادی
مزارع توثیر آبزیان ی ضییرورت محسییوب میشییود .لذا
پ وهش حاضییر سییعی دارد اثر آلودگی همزمان جیرههای
غذایی با سیموم طبیعی یاد شیده بر تغییرات شاخصهای
رشیید و ترکیب الشییه را در ماهی کاراس طالیی بررسییی
کنید .چنین درکی در ارائیه راهوارهای آتی جهت کنترل
آثار سوء ناشی از سموم یاد شده نقش کلیدی دارد.

اسیتان گیالن ،رشیت ،روسیتای سقالسوار تهیه و به سالن
پرورش دانشیوده منابع طبیعی دانشناه ارومیه منتقل و با
میحیلول نم ی  3درعیییید ضیییید عفونی شییییدنیید
( .)Amend and Pietsch, 1972ماهیها پس از گذراندن
دو هفته دوره سازگاری با محیس جدید ،با تراکم  16قطعه
بهعیورت تصادفی در مخازن  100لیتری در قالب  9تیمار
و  3تورار بییا میییاننین دمییای آب  14/6 ±0/6درجییه
سیانتیگراد ،ذخیره شدند .در طول دوره پرورش بهعورت
روزانه  70درعیید از آب مخازن تعوی میشیید .اکسییی ن
محلول  7/8±0/6و  7/5-7/9 pHبود .جیره تجاری ماهی
کپور معمولی شیییرکییت خوراک دام و آبزیییان مییازنییدران
( ،)Manaaquaسایز پیش آغازین (پروتئین  ،36±1چربی
خام  ،10±1فیبر خام < ،3خاکستر < ،11رطوبت < 10و
فسییفر  )1/1تهیه و در ادامه آفالتوکسییین ب 60 ،0( 1و
 )Imani et al., 2017( )100ppbو زیرالنون ( 600 ،0و
 )Pietsch, 2017( )1000ppbبا خالصسیازی  98درعد
( TLCو  ،HPLCسیییینمیا آلمیان) با توجه به تیمارهای
غذایی ،دوزهای مورد نظر با الول خالص به حجم رسییانده
شیده و بر روی غذاها اسیپری گردید .پس از خش شدن
غذاها در دمای اتاق ،به منظور محافظت غذاها و جلوگیری
از رها شیییدن سیییموم و ورود آنها به محیس آب ،توسیییس
الییهای از لالتین گیاوی (محلول 10درعییید) پوشیییانده
شدند (( )Diaz-Sanchez et al., 2015جدول .)1

 .2مواد و روش کار
 .1.2تهیه ماهی و شرایط انجام آزمایش
تعیداد  576قطعیه بچیهمیاهی قرمز بیا میاننین وزنی
 5/16±0/11گیرم از مزارع توثیر مییاهی قرمز واقع در

جدول  -1تیمارهای آزمایشی
آفالتوکسین ب)ppb( 1
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در ادامیه پس از خشییی شیییدن ،در دمیای  4درجه
سیییانتیگراد قرار گرفتیه و بیه مدت  50روز جهت تغذیه
ماهیان اسییتفاده گردید .غذادهی روزانه ماهیان به عییورت
 3درعیید وزن بدن و در سییه نوبت ( 14 ،8و  )10انجام و
مقدار مصیرف غذای روزانه و غذای مصیرف نشده برحسب
گرم یادداشیییت شییید .هر دو هفته یوبار ماهیان زیسیییت
سیینجی شییده و مقدار غذا متناسییب با بیومس موجود در
مخازن توزیع شد.

 .2.2محاسبه شاخصهای رشد
جهت بررسییی تغییرات شییاخصهای رشیید ،در پایان
دوره پرورش ماهیان زیسییتسیینجی شییدند .بدین منظور
ابتیدا به مدت  14سیییاعت غذادهی قطع گردید .در ادامه
تمامی ماهیان هر تیمار توسس ساچوک جمعآوری شده و
در میحیلول پودر گییل میخ ی بییا غلظییت 166 ppm
( )Akhlaghi and Mirab Brojerdi, 1997بیهوش شدند.
و میاهییان توسیییس ترازوی دیجیتیالی با دقت  0/001بر
حسییب گرم توزین شییدند .در انتها شییاخصهای رشیید بر
اساس روابس زیر محاسبه شد (.)Gonçalves et al., 2018

کردن نمونهها در آون با دمای  106درجه سیییانتیگراد به
مدت  14سیاعت تعیین شد .میزان پروتئین خام با ضریب
میحیتوی نیترولن نمونییه در 5/16و بییه روش کجییدال
اندازهگیری شید .میزان چربی خام به شیییوه سوکسله و با
اسیتفاده از حالل هنزان تعیین گردید .خاکستر به وسیله
سیوزاندن نمونهها در دمای  660درجه سانتیگراد توسس
کوره در مدت  5ساعت اندازهگیری شد (.)AOAC, 2000

 .4.2آنالیز آماری
مطالعه حاضییر به عییورت ی آزمایش دو عاملی و در
قالب ی طر کامالً تصیادفی انجام شد .ابتدا نرمال بودن
دادهها و همچنین همننی واریانس ها به ترتیب با استفاده
از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف و لون بررسی شد .تجزیه
و تحلییل آمیاری دادههیا به کم آنالیز واریانس دوطرفه
( )One-way ANOVAو آزمون مقایسیییه میاننین توکی
( )Tukey’ HSD testدر محیس نرم افزار  SPSSنسخه 10
انجام گرفت .سیییطآ معنیداری تمام آزمونها کمتر از 6
درعییید در نظر گرفتیه شییید و نتیایج نهیایی بهعیییورت
 Mean±SEگزارش گردید.

میاننین وزن اولیه  -میاننین وزن نهایی = ( )WG, gافزایش وزن بدن
= ( )WG, %درعد افزایش وزن بدن
{×100میاننین وزن اولیه( /میاننین وزن اولیه -میاننین وزن نهایی)}

×100

لناریتم میاننین
وزن اولیه

-

لناریتم میاننین
وزن نهایی

تعداد روزهای دوره پرورش

= ضریب رشد وی ه
()SGR, % d-1

افزایش وزن بدن  /مقدار غذای خورده شده = ( )FCRضریب تبدیل غذایی

 .3.2سنجش ترکیب الشه
آنالیزهای تقریبی الشیه با اسیتفاده از روش استاندارد
AOACحداقل با  3تورار انجام گرفت .برای این منظور 3
قطعه ماهی از هر تورار بهطور تصیییادفی انتخاب و تا زمان
انجییام آنییالیزهییای مربوطییه در دمییای منفی  10درجییه
سیانتیگراد ننهداری شید .میزان رطوبت به وسیله خش

 .3نتایج
 .1.3شاخصهای رشد
نتایج آزمون مقایسییه میاننینهای مربوم به شییاخص
وزن نهایی بدن ( )WFمطابق جدول  3نشان داد که تیمار
 7و  9با گروه شییاهد (تیمار )1و تیمار  7با تیمارهای  1و
 4اختالف معنیدار دارنید ( .)p ≥ 0/06پییایینترین وزن
بدن در تیمار  ،)AF60ZER1000( 7و باالترین وزن بدن
در تیمار  1که فاقد سیموم بود ،مشاهده شد .نتایج آزمون
مقایسیه میاننینهای مربوم به شییاخص افزایش وزن بدن
( )WGمطیابق جدول  3نشیییان داد که تیمار  8 ،7و  9با
گروه شیاهد (تیمار )1اختالف معنیدار دارند (.)p ≥ 0/06
کمترین افزایش وزن بدن در تیمار  )AF60ZER1000( 7و
باالترین وزن بدن در تیمار  1که فاقد سموم بود ،مشاهده
شد .همچنین نتایج آزمون مقایسه میاننین ها در شاخص
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بیدن در تیمار  )AF60ZER1000( 7و باالترین آن در تیمار
( 1فاقد سی یموم) مشیییاهده شییید .در تیمارهای  4 ،1و 5
اختالف معنیداری با گروه شاهد دیده نشد (.)p < 0/06

درعییید افزایش وزن بدن ( )WG%بر اسیییاس جدول ،3
نشان داد که تیمارهای  8 ،7 ،6 ،3و  9با تیمار  1اختالف
معنیدار دارند ( .)p ≥ 0/06کمترین درعیید افزایش وزن

جدول  -3تغییرات شاخصهای وزن بدن ( W1و  ،)WFافزایش وزن بدن ( )WGو درصد افزایش وزن بدن ()WG%
برای تیمارهای مختلف پرورشی)Mean ± SE, n=3( ،
تیمار

(W1وزن اولیه)

WF

WG

WG%

1

5/14±0/07a

14/013±0/716a

7/883±0/566a

118/18±9/10a

1

a

5/11±0/01

ab

13/198±0/361

ab

7/188±0/341

117/53±6/38

3

a

5/35±0/14

abc

11/987±0/66

abcd

ab

6/517±0/410

bcd

88/38±4/60

4

5/11±0/01a

13/087±0/998ab

5/870±1/010abc

110/4±15/4ab

6

5/36±0/06a

11/865±0/317abc

6/605±0/157abcd

85/58±3/63bcd

5

a

5/17±0/08

abc

11/899±0/118

6/719±0/148

91/83±1/19

7

a

5/19±0/09

c

abcd

9/514±0/168

d

abc

3/319±0/163

d

61/79±4/81

8

5/35±0/34a

11/605±0/5abc

6/145±0/150bcd

80/911±0/131bcd

9

5/16±0/06a

10/561±0/503bc

4/401±0/010cd

70/436±0/398cd

با گروه شیاهد دیده نشد ( .)p < 0/06اگرچه نتایج آزمون
مقایسییه میاننینهای مربوم به شییاخص ضییریب تبدیل
غذایی ( )FCRمطابق جدول  4نشییان داد که بین تیمارها
اختالف معنیداری وجود ندارد ( ،)p < 0/06اما کمترین
ضیریب تبدیل غذایی برای گروه شیاهد و بیشترین ضریب
تبدیل غذایی در تیمار  )AF60ZER600( 5مشاهده شد.

نتایج آزمون مقایسییه میاننینها در شییاخص ضییریب
رشیید وی ه ( )SGRبر اسییاس جدول  ،4اختالف معنیدار
تیمارهای  8 ،7 ،6 ،3و  9با تیمار  1را نشان داد (≥ 0/06
 .)pپیایینترین میزان ضیییریییب رشییید وی ه در تیمییار 7
( )AF60ZER1000و باالترین آن در تیمار ( 1فاقد سیییموم)
مشییاهده شیید .در تیمارهای  4 ،1و  5اختالف معنی داری

جدول  -4تغییرات ضریب رشد ویژه ( )SGRو ضریب تبدیل غذایی ( )FCRبرای تیمارهای مختلف پرورشی)Mean ± SE, n=3( ،
تیمار

SGR

FCR

1

1/374±0/057a

1/715±0/117a

1

1/195±0/041

a

3/044±0/198

1/066±0/039

a

3/301±0/994

ab

3

bc

4

1/136±0/130ab

3/101±0/113a

6

1/040±0/031bc

3/041±0/064a

5

1/094±0/010

3/131±0/115

7

abc
d

0/705±0/061

a
a

3/311±0/176

8

0/988±0/001bcd

3/134±0/174a

9

0/888±0/004cd

3/309±0/178a
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در تیمار ( 1فاقد سییم) و تیمار  )ZER1000( 3دیده شیید
( .)p ≥ 0/06همچنین بیشیترین رطوبت الشه در تیمار 7
( )AF60ZER1000مشاهده شد ( .)p ≥ 0/06برای خاکستر
و مواد آلی الشیییه اختالف معنی دار بین تیمییارهییا وجود
نداشت (.)p < 0/06

نتایج آزمون مقایسییه میاننینهای مربوم به شییاخص
ترکیییب الشیییه (جییدول  )6نشیییان داد کییه پروتئین در
تیمیارهیای  5 ،4و  7بیا تیمار  1اختالف معنیداری دارند
( .)p ≥ 0/06کیمیترین پروتئین الشییییه در تیمییار 5
( )AF60ZER600و بیشییترین در تیمار  1مشییاهده شیید.
کمترین چربی الشییه در تیمار  )AF100( 4و بیشییترین آن

جدول  -5تغییرات ترکیبات الشه برای تیمارهای مختلف پرورشی)Mean ± SE, n=3( ،
پروتئین

چربی

رطوبت

خاکستر

مواد آلی

تیمار
1

19/736±0/066a

1/866±0/016a

75/59±0/03bcd

1/44±0/01a

98/65±0/01a

1

19/456±0/106

1/816±0/01

abc

75/96±0/07

1/41±0/1

98/68±0/1

ab

ab

a

a

3

19/400±0/15ab

1/87±0/04a

75/64±0/08cd

1/43±0/06a

98/67±0/06a

4

19/080±0/14b

1/58±0/01b

771/1±0/11ab

1/386±0/016a

98/516±0/016a

6

ab

19/156±0/086

1/84±0/016

d

75/486±0/056

a

1/346±0/016

98/566±0/016

5

b

1/736±0/006

ab

77/076±0/046

a

1/616±0/016

7

19/130±0/06b

1/786±0/06ab

77/13±0/09a

1/606±0/066a

98/496±0/066a

8

19/196±0/036ab

1/8±0/06ab

75/88±0/05abcd

1/456±0/066a

98/636±0/066a

9

19/190±0/05

1/476±0/096

98/616±0/096

18/990±0/14

ab

ab
ab

ab

1/786±0/036

 .4بحث و نتیجهگیری
آلودگیهای مایووتوکسیینی از جمله آفالتوکسینب 1و
زیرالنون همواره برای منابع غذایی مورد اسیتفاده در عنعت
آبزیپروری مشییولسییاز بودهاند ( )Khani et al., 2016و
سییبب بروز اثرات فیزیولولیوی متعددی مانند تغییرات در
سییطآ فعالیت آنزیمهای گوارشییی ،اختالل در موانیسییم
هضیییم و اختالل در عملورد کبیید و روده شییییدهانیید
(.)Sunde et al., 2001; Grenier and Applegate, 2013
هر کدام از این مشییوالت در نهایت تاثیر مس یتقیم بر رشیید
آبزیان خواهند داشییت .در تحقیق حاضر ،شاخص وزن بدن
در تیمارهای  AF60( 7و  (ZER1000و )AF100ZER1000( 9
کاهش یافته اسیت .نتایج بررسی تاثیر آفالتوکسین ب 1بر
رشد بچهماهیان کاراس 1توسس  Hanو همواران (،)1010
نشییان داد که کاهش رشیید در انتهای دوره در تیمارهای

bcd

75/776±0/086

a

a
a

a

98/476±0/016

تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به آفالتوکسین ب 1اتفاق
افتاده است Cagauan .و همواران ( ،)1004طی مطالعهای
گزارش کردند که افزودن آفالتوکسین ب 1به جیره غذایی
میاهیان تیالپیای1نیل 1با کاهش رشییید آن ها همراه بوده
است .همچنین  Santacroceو همواران ( ،)1008نتایجی
از تیاثیر سیییم زیرالنون بر شیییاخص رشییید بچیه ماهیان
کپورمعمولی ارائه داده اند .در این بررسیییی کاهش رشییید
بچهماهیان تغذیه شییده با جیره حاوی زیرالنون مشییاهده
شیییده اسیییت .نتایج مطالعات ذکر شیییده با نتایج پ وهش
حاضر همخوانی دارند .کاهش اشتها ،تاثیر بر سطآ فعالیت
آنزیمهای گوارشییی و افزایش پراکسیییداسیییون چربیها
توسییس سییموم مایووتوکسییینی از علتهای کاهش رشیید
مییاهییییان در مییواجهییه بییا این سیییموم می بییاشیییید
( .)Santacroce et al, 2008اما برخی مطالعات نشییان از
عدم تاثیر این سیییموم بر رشییید و تغذیه ماهیان دارند .در
Carassius gibelio
Oreochromis niloticus

1
2
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بررسی تاثیر جیره آلوده به آفالتوکسین ب 1در غلظتهای
 100 ،0و  1000ppbروی مییاهی قرمز اثری بر کییارایی
تغیذیه ای و رشییید دیده نشییید (.)Huang et al., 2014
همچنین مطالعه  Pietschو همواران ( )1016نشیییان داد
که تغذیه بچه ماهیان کپورمعمولی با جیره حاوی زیرالنون
( 511 ،331و  )797 ppbتاثیری در شییاخص های رشیید
ندارد .این دو مطالعه مغایر با نتایج تحقیق حاضر میباشد.
وجود تفاوت در مطالعات مختلف را میتوان در مدت زمان
تغذیه با سیییموم ،نوع گونه و اندازه ماهی جسیییتجو کرد.
کاهش قابلیت جذب مواد غذایی به مدت زمان مواجهه در
برابر سییموم بسییتنی دارد ،از طرفی اندازه و مقاومت گونه
نیز از دینر عوامییل مهم برای تییاثیر مییایووتوکسیییین هییا
میباشد (.)Applegate et al., 2009
نتایج تحقیق حاضیر نشان داد که شاخص افزایش وزن
بدن ( )WGدر تیمار  8 ،7و  9کاهش داشییته اسییت .در
همه این تیمارها هر دو سییم حضییور همزمان داشییتهاند.
همچنین شییاخص درعیید افزایش وزن بدن ( )WG%در
تیمارهای  8 ،7 ،6 ،3و  9کاهش یافته اسیییت .تمامی این
تیمارها باالترین غلظت آفالتوکسیییین ب 1یا زیرالنون و یا
هر دو سموم را داشتهاند .نتایج مطالعه  Farabiو همواران
( )1005هم نشیییان داد که این شیییاخصها در تاسماهی
هیبرید تغذیه شیییده با جیره آلوده به آفالتوکسیییین ب1
کاهش داشیییته اسیییت .نتایج این پ وهش با نتایج مطالعه
حاضیر همخوانی دارد .همچنین بررسیی این شاخصها در
ماهی کپور معمولی که با جیره حاوی زیرالنون تغذیه شده
بودند ،نشان داد که این سم تاثیری بر شاخصهای افزایش
وزن بدن نداشیته است ( .)Huang et al., 2014نهادههای
غذایی آلوده به سییموم مایووتوکسییین با اثر بر موانیسییم
هضییم و جذب و اختالل در عملورد بافتهای کبد و روده،
باعث کاهش رشیید و تغییرات در افزایش وزن بدن ماهیان
میشیوند .به نظر میرسد تغییر در سطآ ترشآ آنزیمهای
گیوارشیییی از عیلییت هییای ایین تییغییییییرات بییاشیییید
( ;Sunde et al., 2001; Grenier and Applegate, 2013
.)Vosughi and Mostagir, 2001
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بر اسیاس نتایج بهدسیت آمده در این مطالعه ،شاخص
ضییریب رشیید وی ه ( )SGRدر تیمارهای  8 ،7 ،6 ،3و 9
کیاهش یافته اسیییت .تمامی این تیمارها ،باالترین غلظت
آفالتوکسین ب 1یا زیرالنون و یا هر دو سموم را داشتهاند.
بررسیی اثر آفالتوکسیین ب 1بر شاخص ضریب رشد وی ه
مییاهیییان تیالپیییای نیییل توسیییس  Cagauanو هموییاران
( )1004نشیان داد که در پ ایان دوره پرورش این شاخص
کاهش یافته اسییت .نتایج این بررسییی با نتایج مطالعه ما
همخوانی دارد Farabi .و همواران ( ،)1005با بررسییی اثر
آفالتوکسیییین ب 1در فیلماهی 1مشیییاهده کردند که این
سیم تاثیری در شاخص ضریب رشد وی ه نداشته است که
نتیایج آن ها مغایر با نتایج این مطالعه می باشییید .کاهش
ضیریب رشد وی ه در این تحقیق می تواند ناشی از اختالل
در متیابولیسیییم طبیعی میاهییان در مواجهیه با سیییموم
مییاییویوتییوکسیییییین در طیول دوره پییرورش بییاشیییید
(.)Santacroce et al., 2008
در پ وهش حاضر شاخص ضریب تبدیل غذایی اگرچه
تفاوت معنیداری نشیییان نداد ،ولی تغذیه ماهیان با جیره
آلوده به آفالتوکسیین ب 1و زیرالنون منجر به افزایش این
شییاخص شییده اسییت .بررسیییهای این شییاخص در ماهی
کاراس طالیی تغذیه شده با جیره حاوی آفالتوکسین ب1
و بچهماهی کپورمعمولی تغذیه شییده با زیرالنون با تحقیق
حاضیر همخوانی دارد ( Huang et al., 2014; Pietsch et
 .)al, 2015اما افزایش ضیییریب تبدیل غذایی فیلماهی و
تاسماهی هیبرید ( )Farabi et al., 2006و تیالپیای نیل
( )Mahfouz and Sherif, 2015در مواجهه با جیره غذایی
آلوده به آفالتوکسیییین ب 1گزارش شیییده اسیییت .تاثیر
مایووتوکسیییین ها با مدت زمان دوره پرورش ارتبام دارد.
در قزلآالی رننینکمان اثرات این سییم بر ضییریب تبدیل
غذایی در ماه سیوم پرورش به اوج رسییده است .همچنین
تاثیر این سییموم بر شییاخصهای رشیید و تغذیه در ماهی
کییاراس نشیییان داد کییه تییا هفتییه دهم پرورش تغییراتی
مشاهده نشد ،در عورتیوه با افزایش دوره پرورشی افزایش
ضیییریب تبدیل غذایی دیده شییید ( ;Han et al., 2009
Huso huso
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باعث تاثیر در سیینتز پروتئین و متابولیسییم چربی ترکیب
 از طرفی کاهش در.)Ellis et al, 1991( بدن میشیییوند
پروتئین و چربی الشیه ماهی ممون است به دلیل کاهش
جییذب پروتئین و چربی جیره بییا اختالل در آنزیم هییای
 محققین.)Johri et al, 1989( پروتئاز و لیپاز روده باشیید
بر این بیاور هسیییتند که با افزایش پروتئین جیره میتوان
 این.)Waldroup, 1997( آفالتوکسییییووز را مهییار کرد
بررسییی بر پروتئین بدن جوجههای گوشییتی نتایج موثری
.)Abdelhamid et al, 1994( داشته است
بیهطور کلی بیا توجیه بیه نتایج بهدسیییت آمده از این
1آزمایش میتوان چنین بیان نمود که هم آفالتوکسین ب
و هم زیرالنون هر کییدام بییه تنهییایی بییاعییث کییاهش در
 اما،شیاخصهای رشیید و تغییرات ترکیب الشییه میشییوند
حضییور همزمان دو سییم بیشییترین تاثیر را مخصییوعییا در
.شاخصهای رشد داشته است
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