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چکیده
در تحقیق حاضر شاخصهای رشد ،ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر
سیستم بیوفالک با تراکمهای مختلف پرورشی مورد بررسی قرار گرفت .بدینمنظور 825 ،بچه ماهی کپور معمولی (17±1/2
گرم) به طور تصادفی در  5تیمار ( 3تکرار) و تعداد  15تانک فایبرگالس 200لیتری در آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون
دریایی خرمشهر منتقل شدند .تعداد  25عدد ماهی در تانک ( 2/12کیلوگرم در متر مکعب) همراه با تعویض آب (شاهد) و نیز
 25عدد ( 50 ،)D25،2/12عدد ( 75 ،)D50،۴/2۴عدد ( )D75،6/37و  100عدد ماهی ( )D100،8/5کیلوگرم در متر مکعب
در تانک به عنوان تیمارهای بیوفالک ذخیره شدند .دوره نوری شامل تناوب 12ساعت روشنایی و تاریکی و طول دوره آزمایش
 ۴0روز بود .تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی بهترتیب ،با جیره غذایی تجاری حاوی  35درصد پروتئین و  25درصد
پروتئین به صورت دستی ،سه بار در روز و به میزان  3درصد وزن بدن تغذیه شدند .مقدار پارامترهای اکسیژن محلول ،دماpH ،
و شوری در سیستم بیوفالک با تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشتند ( .)P>0/05شاخصهای  BFVیا حجم بیوفالک و TSS
یا کل ذرات معلق در تیمارهای بیوفالک در مقایسه با شاهد مقدار باالتری داشتند ( .)P>0/05در سیستم بیوفالک میزان نیتریت
و نیتروژن کل آمونیاکی در تیمارهای بیوفالک در مقایسه با تیمار شاهد مقدار پایینتری داشتند( )P>0/05داشتند .میزان
نیترات در تیمار  D100در مقایسه با سایر تیمارهای بیوفالک افزایش یافت ( .)P>0/05وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،نرخ
رشد ویژه و ضریب کارایی غذا در تیمارهای بیوفالک  D25و  D50تغذیه شده با پروتیین پایینتر اختالف معنیداری با شاهد
نداشت ( .)P<0/05ضریب کارایی پروتئین در تیمار  D25و  D50در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( .)P>0/05کمترین میزان
پروتئین در تیمار  D100به طور معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد ( .)P>0/05فعالیت آنزیمهای لیپاز ،آمیالز و
آلکالین فسفاتاز در سیستم بیوفالک در مقایسه با شاهد اختالف معنیداری نداشتند ( .)P<0/05نتایج این مطالعه نشان داد که
سیستم بیوفالک ضمن کاهش بار آلودگی نیتریت و آمونیاک آب محیط پرورشی ،میزان مصرف پروتئین جیره را کاهش داد.
کلمات کلیدی :بیوفالک ،شاخصهای رشد ،ترکیب بدن ،آنزیمهای گوارشی ،تراکم ،کپور معمولی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
آمارهای جهانی در خصوص جمعیت اشاره دارد که تا سال
 ۲۰5۰جمعیت جهان احتماالً به حدود  ۹میلیارد نفر
خواهد رسید که با این افزایش جمعیت نیاز به منابع
پروتئینی و غذا افزایش مییابد و احتماالً یکی از
چالشهای بزرگ پیشرو در آینده تغذیه انسانها خواهد
بود ) ،(FAO, 2010بنابراین ،تامین مواد غذایی غنی از
پروتئین امری ضروری و حائز اهمیت است .پرورش دام و
آبزیان دو منبع مهم تامین پروتئین حیوانی برای مردم
جهان محسوب میشوند .از جمله مشکالت پیش روی
آبزیپروری آلودگی ناشی از پساب خروجی کارگاههای
پرورش ،وابستگی بیش از حد به پودر ماهی برای تهیه
غذای آبزیان و شیوع و گسترش بیماریهای میکروبی و
انگلی میباشد ( .)Valenti and Daniels, 2000فناوری
بیوفالک راه حل جدیدی برای حل مشکالت مذکور در
جهت رسیدن به اهداف توسعه آبزیپروری پایدار با تولید
محصوالت سالم ،ارگانیک و با کیفیت باال میباشد
) .(Avnimelech, 1999رویکرد توسعه آبزیپروری در
چنین سیستمی مبتنی بر رشد میکروارگانیسمها در
محیط پرورشی است که دارای حداقل تبادل آب مفید
میباشد .این فناوری دارای مزیتهای مهمی از جمله به
حداقل رساندن مصرف آب ،بازیافت مواد مغذی و مواد آلی
میباشد .عالوه براین ،ورود عوامل بیماریزا به سیستم
پرورش را کاهش داده و منجر به بهبود امنیت زیستی در
مزرعه پرورشی میگردد ) .(Avnimelech, 2007نسبت
کربن به نیتروژن باال برای تضمین رشد بهینه باکتریهای
هتروتروف ضروری است ).)Emerenciano et al., 2011
مطالعات نشان داده است ،افزودن مواد کربنی منجر به
کاهش قابلتوجه تجمع آمونیاک در مخازن میشود و
میزان مطلوب نسبت کربن به نیتروژن (در غذا و مواد
کربنی افزوده) را  ۲5-15در نظر گرفتهاند
( .(Avnimelech, 2012افزودن کربوهیدرات به سیستم
ای بدون تعویض آب برای پرورش متراکم میگوی سفید
غربی به طور قابل توجهی کیفیت آب ،فعالیتهای
باکتریایی و رشد زئوپالنکتونها را بهبود میبخشد و در
نتیجه باعث عملکرد بهتر رشد می ود Gao et al.,
36
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) .)2012اولین استفاده تجاری از تکنولوژی بیوفالک ،در
سال  1۹۸۸در تاهیتی و در تانکهای بتونی 1۰۰۰
مترمربعی با تعویض آب محدود ثبت شد .امروزه BFT ،به
طور موفقیتآمیزی در مزارع میگو با مقیاس بزرگ در
آسیا ،آمریکای التین و مرکزی و نیز در کشت گلخانه با
مقیاس کوچک در ایاالت متحده آمریکا ،کره جنوبی،
برزیل ،ایتالیا ،چین ،اندونزی ،مالزی توسعه یافته است.
فناوری بیوفالک ،تکنولوژی جدید برای غلبه بر مشکالت
آبزیپروری پایدار است .در این تکنولوژی با مدیریت
صحیح ،از جمعیت باکتریها در آب به طور موثر استفاده
میشود .در این سیستم تعویض آب صفر یا حداقل ،در
جهت به حداکثر رساندن امنیت زیستی و به حداقل
رساندن اثرات زیست محیطی مزرعه میباشد (2009
 .)Avnimelech,هوادههای قوی جهت تزریق و تأمین
اکسیژن و معلق کردن ذرات آلی و فالکها و توسعه
جوامع میکروبی هتروتروفیک در استخر ،بهکارگیری
میشود .یک بیوفالک معموالً شامل مخلوطی ناهمگن از
میکروارگانیسمها ،باکتریهای رشتهای ،کلوئیدها ،ذرات
آلی و غیرآلی ،پلیمرهای آلی ،کاتیونها و سلولهای مرده
است که میتواند به بیش از  1۰۰۰میکرومتر برسد
( .)Valle et al., 2015میکروارگانیسمها در فالک دو
نقش عمده را بر عهده دارند :حفظ کیفیت آب ،با جذب
ترکیبات نیتروژن در استخر و تولید پروتئین میکروبی و
نقش تغذیهای ،افزایش امکان پرورش با کاهش ضریب
تبدیل غذایی و کاهش هزینههای غذاست
( )Emerenciano et al., 2011که ضمن حفظ کیفیت
آب ،امکان افزایش تراکم را در زمان پرورش فراهم
میسازد ( .)Wasielesky et al., 2006ذرات معلق آلی و
ارگانیسمهای متصل به آن در زنجیره غذایی میکروبی
منابع غذایی بالقوه برای آبزیان پیشنهاد شدهاند .در
تکنولوژی بیوفالک ،تحقیقات در زمینه استفاده از فالک به
عنوان یک منبع پروتئینی (ترکیب با خوراکهای تجاری)
متمرکز شده است .چنین منبع غذایی که در این حالت
تولید میشود biofloc meal ،و اساساً بیوراکتورها نامیده
میشود ( .)Kuhn et al., 2009مواد فقیر از نظر
پروتئینی و غنی از کربن (سلولز ،نشاسته ،آرد گندم،
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مالس و  )...به سیستم بیوفالک اضافه میشود و افزایش
نسبت کربن به نیتروژن سبب تقویت جذب نیتروژن توسط
باکتری ها و تسریع در کاهش میزان آمونیوم در مقایسه با
نیتریفیکاسیون می شود ،دلیل سرعت بیشتر مصرف
باکتری ای هتروتروف از آمونیوم نسبت به نرخ تولید این
ترکیب در محیط به این دلیل است که سرعت رشد و
راندمان تولید بیوماس میکروبی در باکتریهای هتروتروف
در حدود  ۰/5گرم کربن به ازاء هر گرم از این عنصر در
واحد سوبسترای مصرفی بوده و نسبت به باکتریهای
شورهگذار حدود  15برابر بیشتر است ( Castro et al.,
 .)2013در این تحقیق به بررسی امکان کاربرد فناوری
بیوفالک در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی
) )Cyprinus carpioپرداخته شد و تاثیر آن بر
شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و آنریمهای گوارشی در
تراکمهای مختلف پرورش در سیستم بیوفالک طراحی و
انجام شد.
مواد و روشها
این تحقیق در پاییز سال  13۹5در آزمایشگاه خیس
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با دوره نوری شامل
تناوب  1۲ساعت روشنایی و تاریکی و طول دوره آزمایش
 ۴۰روز در  15تانک فایبرگالس با حجم آبگیری  ۲۰۰لیتر

انجام شد .خوراک تجاری کپور ماهیان پرورشی (شرکت
کیمیاگران تغذیه ،شهرکرد ،ایران) استفاده شد .پس از
آبگیری تانکهای پرورشی ،برای تشکیل بیوفالک ،از مواد
آلی شامل خوراک تجاری کپور ماهیان با  35درصد
پروتئین ،مالس و همچنین خاک رس پس از نرم شدن و
عبور از الک با شماره چشمه  53( ۲7۰میکرون) جهت
چسبیدن بهتر ذرات به یکدیگر و کمک به تشکیل فالک
(به دلیل بار الکتریکی) استفاده شد ( De Schryver et
 .)al., 2008هوادهی به منظور تأمین اکسیژن مورد نیاز و
اختالط آب و اجزای موجود در تانک تشکیل بیوفالک
انجام شد .فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده
برای تشکیل بیوفالک شامل اکسیژن محلول ،دما،
ترکیبات ازتی و  pHاندازهگیری میشدند .به منظور
تقویت فعالیت باکتریهای هتروتروف جهت تشکیل
بیوفالک ،نسبت کربن به نیتروژن در سیستم  ۲۰به  1در
نظر گرفته شد ( .)Avnimelech, 2009همچنین برای
تحریک و توسعه بیشتر بیوفالک در طول دوره آزمایش،
منبع کربنی مالس به تانکهای پرورش کپور معمولی
اضافه میشد ( .)Khanjani et al., 2016میزان
کربوهیدرات مصرفی (مالس) برای تیمارهای بیوفالک با
استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید:

)]∆CH= feed (g) × % Protein × % N (%16) × % N Excretion (%50) / (%C × E/[C/N

در این فرمول  ،Eضریب کارایی تبدیل کربن 1در
باکتریهای هتروتروف بوده که در محدوده  %۴۰میباشد
و ( ،)C/Nنسبت کربن به نیتروژن مورد نیاز در بیومس
باکتریها حدود  ۴میباشد و ( %Cدرصد کربن در
کربوهیدرات اضافه شده) برای اغلب منابع کربن تقریبا
 %5۰است ( .)Avnimelech, 1999مواد کربندار مطابق
با فرمول مذکور محاسبه و بعد از وعده غذایی دوم (ساعت
 1۲ظهر) به تانکهای پرورشی اضافه شدند .مواد پس از
توزین به درون ظروف یک لیتری پالستیکی ریخته و
بهخوبی با آب تانک پرورش مخلوط و سپس به طور

یکنواخت در سرتاسر سطح تانک توزیع شدند تا توسعه
بیوفالک را تقویت نماید .همچنین در هر یک از تانکهای
پرورشی تیمارهای بیوفالک ،روزانه میزان مواد جامد قابل
تهنشین ( )BFVیا حجم بیوفالک ۲اندازهگیری میشد
( .)Avnimelech, 2012بچه ماهیان کپور معمولی از
مراکز پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدی شهرستان
خرمشهر در استان خوزستان خریداری شدند .ماهیان به
مدت  1۰روز در آزمایشگاه خیس دانشکده منابع طبیعی
دریا با شرایط آزمایش سازگار شدند .طی دوره سازگاری،
ماهیان با جیره تجاری ماهی کپور معمولی تهیه شده از

1

2

Microbial conversion efficiency

Settled Solid or Biofloc Volume
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شرکت کیمیاگران (پروتئین  35درصد) تغذیه میشدند.
پس از دوره سازگاری ،مجموع  ۸۲5بچه ماهی کپور
معمولی با میانگین وزن حدود  17±1/۲گرم به طور
تصادفی در  15تانک فایبرگالس ( ۰/7۴متر قطر ۰/6 ،متر
عمق ۲۰۰ ،لیتر حجم آبگیری) مجهز به امکانات هوادهی
مناسب توزیع شدند .تراکمهای ذخیرهسازی در تحقیق
حاضر شامل  ۲5عدد ماهی در تانک  ۲۰۰لیتری ()۲/1۲
با تعویض آب (شاهد) و نیز  ۲5عدد (5۰ ،)D25،۲/1۲
عدد ( 75 ،)D50،۴/۲۴عدد ( )D75،6/37و  1۰۰عدد
ماهی ( )D100،۸/5کیلوگرم در متر مکعب در تانکهای
 ۲۰۰لیتری در سیستم بیوفالک ،با سه تکرار بودند
( .)Wang et al., 2015; Bakhshi et al., 2018تیمار
شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی بهترتیب با جیرههای
تجاری شرکت کیمیاگران حاوی  35و  ۲5درصد پروتئین
به صورت دستی ،سه بار در روز ( 1۲:۰۰ ،۸:3۰و )15:3۰
به میزان  3درصد وزن بدن ماهیان انجام گردید .در
تانکهای تیمار شاهد ،میزان تعویض آب به روش متداول
پرورش متراکم کپور ماهیان و هر دو روز  ۲5درصد صورت
گرفت .پارامترهای دما ،اکسیژن محلول با اکسیژنسنج
( ،)WTW,Oxi 3210شوری با شوریسنج چشمی
( ،ATAGOژاپن) و  pHبا ( WTW Winlab pH
 )meterروزانه ثبت گردید .میزان مواد جامد قابل تهنشین
یا حجم بیوفالک به روش رسوب تهنشین شده بر حسب
میلیلیتر در لیتر ثبت گردید (.)Avnimelech, 2009
ذرات جامد معلق ( 1(TSSبا کاغذ صافی واتمن شماره ۴۲
( )Whatman filter paperCat No 1۲5-1۴۴۲فیلتر
شده و بر حسب میلیگرم در لیتر و به روش وزن سنجی
خشک کردن در آون محاسبه شدند ( Azim and Little,
 .)2008اندازهگیری میزان ترکیبات نیتروژنی (آمونیاک
کل ،نیتریت و نیترات) آب تانکهای پرورشی با استفاده از
کیتهای تجاری شرکت آکواپا ( )AQUAPAAبر حسب
میلیگرم در لیتر و مطابق دستورالعمل کیت انجام شد .به
تیمارهای بیوفالک یک ساعت پس از وعده غذایی ساعت
 1۲ماده کربن دار (مالس) جهت توسعه بیوفالک و کنترل
کیفیت آب بر اساس روش ( )Avnimelech, 2009اضافه
)Total Suspended Solids (TSS

3۸

1

شد .میزان مالس به فرض اینکه  5۰درصد کربن آن مورد
استفاده باکتری های هتروتروف قرار میگیرد و نسبت
کربن ) )Cبه نیتروژن ) )Nدر حدود  15/5درصد تنظیم و
محاسبه گردید ( .)Avnimelech, 2009ارزیابی عملکرد
رشد وزن شده و افزایش وزن ( ،)WGضریب رشد ویژه
( ،)SGRنسبت بازده پروتئین ( )PERو ضریب تبدیل
غذایی ( )FCRبر اساس معادلههای مربوطه
( )Avnimelech, 2009انجام شد .آنالیز بیوشیمیایی
ترکیب بدن ( 3ماهی از هر تکرار ۹ ،ماهی از هر تیمار) ،از
روش ) (AOAC, 2005استفاده گردید .آنالیز رطوبت با
استفاده از دستگاه آون و خاکستر با کوره الکتریکی
اندازهگیری شد .جهت آنالیز پروتئین از روش کلدال با
BÜCHI,
Auto-KjeldahlK-37
(
دستگاه
 )Switzerlandو تعیین چربی کل عضله با استفاده از
دستگاه سوکسله و حالل اتر صورت گرفت .فعالیت آنزیمی
آلفا آمیالز ،لیپاز و الکالین فسفاتازعصاره آنزیمی دستگاه
گوارشی ماهیها با کیت پارس آزمون -کرج سنجش شد.
پس از اندازه گیری فاکتورهای آزمایشی ،ابتدا نرمال بودن
دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
بررسی شد .سپس در صورت نرمال بودن برای مقایسه بین
تیمارهای آزمایشی از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
( )ANOVA One-wayدر سطح اطمینان ۹5
( )P≤0.05استفاده شد .جهت مقایسه میانگینها از آزمون
دانکن استفاده گردید .آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSS22انجام شد.
نتایج
مطابق نتایج پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در
تانکهای پرورش ماهی کپور معمولی در تراکمهای
مختلف در سیستم بیوفالک در جدول ،1کمترین میزان
 TSSو بیشترین مقدار  TANدر تیمار شاهد و در مقایسه
با سایر تیمارها دارای اختالف معنیدار بود (.)P<۰/۰5
باالترین مقدار BFVبا اختالف معنیدار ( )P<۰/۰5در دو
تیمار  D75و  D100در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده
شد .باالترین مقدار نیتریت در تیمار شاهد بدون اختالف
معنیدار ( )P>۰/۰5با تیمار  D100و با اختالف معنیدار
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بود .پارامترهای  ،DO ،pHدما و شوری بین تیمارها
اختالف معنیداری نداشتند (( )P>۰/۰5جدول .)۲

( )P<۰/۰5با سایر تیمارها بود .کمترین میزان نیترات در
تیمار شاهد با اختالف معنیدار ( )P<۰/۰5با سایر تیمارها

جدول  : ۱میانگین پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب تانکهای پرورش ماهی کپور معمولی در تراکمهای مختلف در سیستم بیوفالک طی
۴۰روز
Table 1: Average physical and chemical parameters of water of conventional carp farming tanks in different densities
in the biofloc system during 40 days

تیمار

پارامتر
D25

شاهد
)mg/L( TSS
)mL/L( BFV
)mg/L( TAN
)mg/L( NO2
)mg/L( NO3
pH

)mg/L( DO
دما ()ºC
شوری ()g/L

۰/5۲ ± ۲۲/1a
۰/۰ ± ۰/۰a
۰/63 ± ۰/۰1b
۲/۸۰ ± ۰/1۴c
117/5۰ ±۰/71a
7/۸6 ± ۰/۰5
7/5 ± ۰/۴
۲5 ± ۰/1
1/7 ± ۰/۰

1۸6/۰ ± ۹/۰
۴7/۰ ± 1۲/۰b
۰/۲7 ± ۰/۰3a
1/۸7 ± ۰/۲1a
13۰/۸1 ± 3/65bc
7/۸5 ± ۰/۰7
7/۴ ± ۰/1
۲۴/۹ ± ۰/1
1/7 ± ۰/۰
b

D50

1۹7/۰ ± ۹5/1
5۰/۰ ± 15/3b
۰/۲7 ± ۰/۰5a
۲/۲۸ ± ۰/3۰ab
1۲۹/۸۰ ± 3/۲۰bc
7/۹۰ ± ۰/۰۰
۸/۰ ± ۰/7
۲5/1 ± ۰/1
1/6 ± ۰/۰
b

D75

۲35/۰ ± ۴5/۰
۸۴/۰ ± 15/1c
۰/3۹ ± ۰/1۰a
1/۸6 ± ۰/1۸a
1۲6/7۸ ± 1/15b
۸/57 ± ۰/71
7/۲ ± ۰/3
۲5/1 ± ۰/۲
1/7 ± ۰/۰
b

D100

۲۴۴/۰ ± ۴6/1
۹۸/۰ ± ۲1/6c
۰/36 ± ۰/۰۹a
۲/۴6 ± ۰/1۲bc
135/۰5± 5/16c
7/۸3 ± ۰/۰7
7/۲ ± ۰/۲
۲۴/۹ ± ۰/۲
1/7 ± ۰/1
b

میانگین گروههای آزمایشی با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P< ۰/۰5
جدول : ۲میانگین پارامترهای رشد و تغذیه در ماهی کپور معمولی در تراکمهای مختلف در سیستم بیوفالک طی ۴۰روز
Table 2: Mean growth and nutrition parameters in common carp at different densities in the biofloc system during 40
days
D100
D75
D50
D25
شاهد
تیمار

وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن ()%
ضریب رشد ویژه ()%/day
مصرف خوراک روزانه درصد)
مصرف پروتئین روزانه (درصد)
ضریب تبدیل غذا
ضریب کارایی پروتئین

۲۸/7۹ ± ۰/11c
6۹/35 ± ۰/63c
1/31 ± ۰/۰1c
3/3۹ ± ۰/۰1c
1/1۹ ± ۰/۰1d
۲/6۰ ± ۰/۰۰a
1/1۰ ± ۰/۰۰ab

۲۸/۲3 ± 1/5۲bc
66/۰3 ± ۸/۹5bc
1/۲6 ± ۰/13bc
3/37 ± ۰/۰7c
۰/۸۴ ± ۰/۰1bc
۲/73 ± ۰/۲3ab
1/۴6 ± ۰/15d

۲۸/1۴ ± ۲/۲1bc
65/56 ± 1۲/۹7bc
1/۲5 ± ۰/1۹bc
3/36 ± ۰/۰۹c
۰/۸۴ ± ۰/۰۲c
۲/76 ± ۰/35ab
1/۴3 ± ۰/15cd

۲5/37 ± ۰/۲5ab
۴۹/۲3 ± 1/51ab

1/۰۰ ± ۰/۰۲b
3/۲3 ± ۰/۰1b
۰/۸۰ ± ۰/۰۰b
3/۲6 ± ۰/۰5b
1/۲۰ ± ۰/۰۰bc

۲۲/5۸ ± ۰/۸۲a
3۲/۸۰ ± ۴/۸۰a
۰/7۰ ± ۰/۰۹a
3/۰۸ ± ۰/۰۴a
۰/77 ± ۰/۰1a
۴/۴5 ± ۰/۴۹c
۰/۹۰ ± ۰/1۴a

میانگین گروههای آزمایشی با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P< ۰/۰5

کمترین میزان پارامترهای وزن نهایی ،افزایش وزن ،ضریب
رشد ویژه ،مصرف خوراک روزانه ،مصرف پروتئین روزانه و
ضریب کارایی پروتئین با اختالف معنیدار درمقایسه با
شاهد در تیمار  D100اندازهگیری شد (.)P<۰/۰5
مطابق جدول  3میزان خاکستر و چربی بین تیمارها
اختالف معنیداری نداشتند ( )P>۰/۰5اما پروتئین
باالترین مقدار را در تیمار شاهد و تیمارهای D50 ،D25

و  D75بدون اختالف معنیدار ( )P>۰/۰5و با تیمار
 D100با اختالف معنیدار ( )P<۰/۰5داشت.
میزان فعالیت آنزیمهای لیپاز ،آمیالز و آلکالین فسفاتاز
فاقد اختالف معنیداری ( (P<۰/۰5در تیمارهای آزمایشی
بود (جدول .)۴

3۹

اثر سیستم بیوفالک بر شاخصهای رشد... ،

طرفی و همکاران

جدول  :۳ترکیبات بیوشیمیایی (درصد وزن خشک) بدن بچه ماهیان کپور معمولی پس از ۴۰روز
Table 3: Biochemical composition (percentage of dry weight) of the body of normal carp fry after 40 days

تیمار

پارامتر
D25

شاهد
پروتئین
چربی
خاکستر

71/۰7±1/6۹bc

c

a

a

1۴/۰5±۰/۰5

a

۹/31±۰/1۰

D50

71/۲6±۰/۴6

13/۲۴±۰/1۴
a

۹/۴۹±۰/5

abc
a

D75

7۰/1۰±۰/7۲

13/73±۰/51

a

۹/۴1±۰/۴1

abc
a

7۰/56±۰/5

13/۸1±۰/5۸

a

۹/36±۰/35

D100
a
a

6۹/65±۰/۴۲

1۴/۰3±۰/۹5

a

۹/3۰±۰/55

میانگین گروههای آزمایشی با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P< ۰/۰5
جدول  :۴میانگین فعالیت آنزیمهای گوارشی در بچه ماهیان کپور معمولی در سیستم بیوفالک طی  ۴۰روز ()U/mg protein
Table 4: Mean activity of digestive enzymes in common carp juveniles in biofloc system during 40 days
)(U / mg protein

تیمار

پارامتر
شاهد

D25

D50

D75

D100

لیپاز
آمیالز

۲/۸1±۰/1۸
۹63/67±6۴/۸۸

۲/57±۰/۲3
۹51/۴۰±56/۹3

۲/۸3±۰/۲5
۹31/۹3±6۹/۲۲

۲/73±۰/۴۲
۹3۹/1۲±55/۲1

۲/۹7±۰/31
۹53/3±63/13

آلکالین فسفاتاز

55۹/5۰±1۲/65

55۴/۴۴±17/55

5۴7/75±۴۲/31

551/۴5±۴5/۴6

533/۴۲±۸/63

میانگین گروههای آزمایشی با حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P< ۰/۰5

بحث
پارامترهای  ،DOدما pH ،و شوری تحت تاثیر سیستم
پرورش بیوفالک قرار نگرفته و در مقایسه با شاهد اختالف
معنیداری نداشتند .در مطالعه  Khanjaniو همکاران
( )۲۰16حضور باکتریها و جامعه هتروتروفیک
تولیدکننده دیاکسیدکربن را عاملی برای کاهش  DOو
 pHدر محیط بیوفالک عنوان کردند .همچنین کاهش
سطح آب به دلیل عدم تعویض آب را در افزایش شوری
موثر دانستند .شرایط متفاوت پرورش نظیر طول دوره
پرورش و میزان حجم آب مورد استفاده در دو مطالعه از
دالیل تفاوت در نتایج ذکر شده است .مقایسه شاخصهای
 BFVیا حجم بیوفالک و  TSSبا تیمار شاهد نشان داد
که تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای بیوفالک ،دراای
کمترین مقدار ذرات معلق بود .میکروارگانیسمها مواد لزج
پروتئینی و پلیساکاریدی را دفع میکنند که این مواد به
عنوان چسب عمل کرده و سلولها و ذرات را با یکدیگر
ادغام کرده و فالک تشکیل میدهند ( Avnimelech,
 .)2009با افزایش دوره پرورش ،میزان تولید فالکها و
باکتریها افزایش مییابد که با اتصال زنجیرهای به هم
۴۰

عالوه بر افزایش شاخصهای  ،BFVمیزان کل مواد جامد
معلق را نیز افزایش میدهد که با یافتههای  Khanjaniو
همکاران ( )۲۰16همخوانی دارد .در میان تیمارهای
بیوفالک ،تیمار با تراکم  1۰۰عدد در هر مترمکعب دارای
باالترین مقدار این پارامترها بود .با افزایش منبع کربنی
(باالترین میزان منبع کربنی در تیمار  D100استفاده
شد) ،حجم و میزان فالک تولیدی نیز افزایش مییابد و
این موضوع تراکم و حجم بیوفالک باالتر این تیمار را در
مقایسه با سایر تیمارها تأیید میکند ( Khanjani et al.,
.)2015; Abbaszadeh et al., 2017
در بررسی تاثیر سیستم بیوفالک در کاهش اشکال
نیتروژنی ،بررسیها نشان داد عملکرد سیستم بیوفالک در
کاهش نیتروژن آمونیاکی کل و نیتریت مثبت بوده به
شکلی که در تمامی تیمارها به رغم عدم تعویض آب،
میزان نیتریت و نیتروژن آمونیاکی کل در مقایسه با شاهد
کمتر بود .در مطالعه  Wangو همکاران ( )۲۰15سیستم
بیوفالک طراحی شده برای پرورش کاراس ،نیتروژن
آمونیاکی را همانند مطالعه حاضر کاهش داد .سیستم
بیوفالک با اضافهکردن منابع کربنی (در مطالعه حاضر
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مالس) نسبت کربن به نیتروژن را حفظ کرده است و
سبب کاهش ترکیبات نیتروژن غیر آلی در محیط میشود
( .)Asaduzzaman et al., 2008عالوهبراین ،منبع
کربنی با تحریک رشد باکتریهای هتروتروف ،آمونیاک
نیتروژنی را مصرف میکند که این امر کاهش این پارامتر
را در این سیستم بهدنبال دارد (.)Long et al., 2015
عملکرد سیستم بیوفالک در حذف نیترات در این تحقیق
در مقایسه با شاهد ( 117/5۰میلیگرم بر لیتر) ،مثبت
نبود و این سیستم نتوانست در حذف نیترات عملکرد
موثری داشته باشد .عمل نیتریفیکاسیون باکتریها و نیز
دنیتریفیکاسیون هوازی که با افزایش نسبت کربن به
نیتروژن در سیستم رخ میدهد ،ضمن کاهش نیتریت (در
مطالعه حاضر نیز مشاهده شده است) ،افزایش غلظت
نیترات را نیز بهدنبال دارد ( Kim et al., 2008; Mook
 )et al., 2012که با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی
دارد .شایاان ذکر است ،نیترات برای آبزیان سمی نمیباشد
و این افزایش پارامتری منفی برای سیستم بیوفالک
محسوب نمیشود ( Xu and Pan., Irshad et al., 2016
; De Schryver .)2013و همکاران ( )۲۰۰۸یکی از
مزیتهای فناوری تولید بیوفالک را در تجزیه مواد
نیتروژنی (آمونیاک ،نیتریت و نیترات) دانستند که در مورد
نیتریت و آمونیاک در مطالعه حاضر نیز مشاهده گردید .در
مورد شاخصهای رشد ،تیمارهای بیوفالک  D25و D50
با وجود عدم تعویض آب ،مصرف پروتئین پایینتر به مقدار
 1۰درصد و تراکم باالتر در مقایسه با شاهد عملکرد
مشابهی داشتند بهگونهای که وزن نهایی ،افزایش وزن،
نرخ رشد ویژه و ضریب کارایی غذا بین تیمارهای مذکور و
تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت که این امر در کنار
ضریب کارایی پروتئین باالتر دو تیمار  D25و  D50در
مقایسه با شاهد ،کارایی باالتر این دو تیمار را در سیستم
بیوفالک نشان میدهد که به معنی رشد و افزایش وزن
یکسان همراه با مصرف کمتر آب و پروتئین جیره غذایی
است که در کنار کاهش آمونیاک و نیتریت در پساب
تولیدی ،کارایی سیستم بیوفالک را تایید میکند .در
مطالعه  Mahanandو همکاران ( )۲۰13در پرورش روهو
در سیستم بیوفالک ،وزننهایی و نرخ رشد ویژه در ماهیان

سیستم بیوفالک باالتر از شاهد و ضریب تبدیل غذایی و
عملکرد پروتئین کمتر از شاهد بود ،در حالی که در
مطالعه حاضر وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل
غذایی در دو تیمار  D25و  D50با شاهد اختالف
معنیداری نداشت ،اما عملکرد پروتئین باالتری داشتند.
در مجموع ،نتایج هر دو پژوهش تائید کننده کارایی
سیستم بیوفالک در پرورش ماهی است.
 Bakhshiو همکاران ( )۲۰16در بررسی تاثیر استفاده از
سیستم بیوفالک بر پارامترهای رشد کپور معمولی ،عنوان
کردند که استفاده از این سیستم ،میتواند میزان تولید را
افزایش دهد Najdegerami .و همکاران ( )۲۰15عنوان
کردند که شاخصهای رشد بین تیمار بیوفالک تغذیه
کرده با نرخ تغذیه روزانه  75درصد در مقایسه با تیمار
شاهد با نرخ تغذیه روزانه  1۰۰درصد تفاوت معنیدار
نداشت که تایید کننده کارایی سیستم بیوفالک در تغذیه
مطابق با آزمایش حاضر میباشد Luo .و همکاران
( )۲۰1۴دسترسی مداوم به آمینواسیدهای ضروری،
اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع ،ویتامینها و مواد
معدنی برای ماهی از جمله دالیلی است که بر رشد و
کارایی غذای آبزیان موثر است .در سیستم بیوفالک ،توده
دیاتومهها ،باکتریها ،قارچها ،میکروجلبکها کربوهیدرات
و سایر ترکیبات نیتروژن دار غیر آلی را به پروتئین
میکروبی تبدیل میکنند ( Avnimelech, 2009; Valle
 )et al., 2015که کمبود پروتئین را در تیمارهای
بیوفالک جبران میکند که این امر کارایی باالتر پروتئین
را در تیمارهای بیوفالک بهخصوص تیمارهای  D25و
 D50را تایید میکند .باکتری و رشد باکتریها با تجزیه
مواد آلی ،زنجیره غذایی میکروبی شامل تاژکداران ،مژک
داران ،روتیفرها و نماتودها را تقویت میکنند ( Loureiro
 )et al., 2012و این منبع غذایی را به عنوان یک جیره
کمکی در اختیار کپورماهیان قرار میدهند .عدم اختالف
معنیدار بین شاخصهای رشد در تیمار شاهد و  D25و
 D50نیز تائید کننده این موضوع است .اما در تیمارهای
 D75و  D100به دلیل تراکم باال و در نتیجه استرس
مزمن ،شاخصهای رشد در مقایسه با شاهد و دو تراکم
مذکور دیگر کاهش یافته است (جدول  .)۲از نظر ترکیب
۴1

طرفی و همکاران

الشه مورد آزمایش ،تیمار  D100کمترین میزان پروتئین
در مقایسه با تیمار شاهد داشت که این نتایج با یافتهها
رشدی همخوانی دارد .در نتیجه ،تراکم باالتر و استرس
مزمن سبب مصرف مواد پروتئینی و چربی ذخیره شده در
بدن میشود ( Jezierska et al., 1982; Einen et al.,
 )1998که تایید کننده یافتههای تحقیق حاضر است.
مشابه با تیمار شاهد ،تیمارهای  D25و  D50دارای سطح
پروتئین و چربی مناسبی بودند که نشاندهنده توانایی
سیستم بیوفالک در کاهش هزینههای آب و جیره غذایی
بدون تغییرات شدید در رشد و نیز ترکیب بدنی آبزی
است .پایه و اساس روش بیوفالک ،بر استفاده از موجودات
ذرهبینی و تبدیل مواد دفعی و غذای خورده نشده به مواد
مغذی ضروری همانند پروتئینهاست .این موجودات به
طور معمول دارای  ۲۴-۴۰درصد پروتئین هستند
( )Avnimelech, 2012که تغذیه از آن اختالف کم بین
پروتئین الشه کپور معمولی در تیمار شاهد و تراکم D25
و  D50را به رغم مصرف جیرهای با سطح پایینتر
پروتئین ،تائید میکند .با توجه به نتیجه بهدست آمده
میتوان عنوان کرد که استفاده از سیستم بیوفالک با
تامین مواد پروتئینی برای آبزی ،نیاز به استفاده از
پروتئین را در جیره کاهش میدهد و هزینه تغذیه آبزیان
را کم میکند ( .)Bauer et al., 2012در مطالعه
 Bakhshiو همکاران ( )۲۰16در بررسی تاثیر استفاده از
سیستم بیوفالک در سیستم پرورش کپور معمولی ،عنوان
کردند که ارزش غذایی بیوفالک و جیره کنسانتره یکسان
است .در پژوهش حاضر نیز ترکیب الشه از نظر پروتئین و
چربی در کمترین تراکم در سیستم بیوفالک با شاهد
اختالف معنیداری نداشت  .توانایی ماهی برای استفاده از
منابع غذایی مختلف به دسترسی به آنزیمهای گوارشی
مختلف بستگی دارد ( Phillips et al., 1969; Aruso et
 )al., 2009و به همین دلیل تعیین ظرفیت گوارشی و
فعالیت آنزیمهای گوارشی در شرایط پرورشی بهخصوص
پرورش متراکم اهمیت زیادی دارد ( Castro et al.,
 .)2013آنزیمها مهمترین نقش را در شکستهشدن ،هضم
و جذب غذا در دستگاه گوارش بر عهده دارند
( .)Rungruangsak-Torrissen et al., 2006مقایسه
۴۲

اثر سیستم بیوفالک بر شاخصهای رشد... ،

نتایج آنزیمهای اندازهگیری شده نشان داد ،آنزیمهای
لیپاز ،آمیالز و آلکالین فسفاتاز تحت تاثیر سیستم بیوفالک
قرار نگرفتند و در مقایسه با شاهد اختالفمعنیداری
نداشتند ( )P<۰/۰5که نشاندهنده عملکرد مثبت سیستم
بیوفالک تا تراکم  5۰عدد ماهی در تانک ،به رغم کاهش
مقدار پروتئین جیره غذایی بر فعالیت آنزیمهای موثر در
هضم و جذب غذاست.
آلکالین فسفاتاز در سلولهای انتروسیت بالغ روده تولید
میشوند و آنزیمهای گوارشی الزم را برای هضم مواد
غذایی تولید میکنند (Krogdahl and Marie Bakke-
 .)Mckellep, 2005عالوهبراین ،سلولها با تولید
پروتئینهای حامل برای جذب مواد غذایی ،هضم را
افزایش و رشد را باالتر میبرند ( Nya and Austin,
 .)2011در مطالعه حاضر ،تیمار شاهد در مقایسه با سایر
تیمارها مقادیر باالتری را بدون اختالف معنیدار نشان داد
( )P<۰/۰5و این موضوع باالتر بودن شاخصهای رشد را
در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها تائید میکند.
این موضوع در مورد آنزیم لیپاز به عنوان آنزیم دخیل در
در هضم بهتر چربی ( )Nordrum et al., 2000و آمیالز
به عنوان آنزیم دخیل در هضم بهتر کربوهیدارت ( Smith,
 )1989; Jobling, 1995نیز صادق است .در مطالعه
 Bakhshiو همکاران ( )۲۰1۸سطح دو آنزیم آمیالز و
آلکالین فسفاتاز ماهی کپور معمولی در تیمار بیوفالک
همراه با مالس و شاهد ،اختالف معنیداری نداشت که با
یافتههای مطالعه حاضر مطابقت دارد .در مورد آنزیم لیپاز
در مطالعه  Bakhshiو همکاران ( )۲۰1۸میزان این آنزیم
در تیمار بیوفالک باالتر از شاهد بود که با یافتههای
مطالعه حاضر همخوانی ندارد
نتایج این مطالعه ،نشان داد سیستم بیوفالک به عنوان یک
سیستم پرورشی جایگزین روشهای رایج پرورش کپور
معمولی ،ضمن کاهش بار آلودگی نیتریت و آمونیاک آب
محیط پرورشی ،سبب کاهش میزان مصرف پروتئین جیره
شد .به این شکل هزینه تمام شده غذا را در طول پرورش
کاهش میدهد .در مطالعه حاضر ،دو تراکم  D25و D50
در مقایسه با سایر تراکمها ،نتیجهای مشابه نسبت به
شاهد داشتند و این بدان معناست که سیستم بیوفالک
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flocs technology ponds. Aquaculture, 264:
140-147.
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قادر به پرورش ماهیان تعداد بیشتری ماهی کپور در واحد
، وزن گیری،مترمکعب بدون کاهش معنیدار در رشد
.هضم و جذب غذا و نیز بیوشیمیایی الشه ماهیان است
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Effect of biofloc system on growth indices, body composition and digestive enzymes of
juvenile common carp (Cyprinus carpio) in different stocking rates
Torfi M.1; Rajabzadeh Ghatrami E.2*; Mohammadiazarm H.2
1-Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and
Technology, Khorramshahr, Iran
Abstract
In the present study, growth indices, body composition and digestive enzymes of juvenile common
carp (Cyprinus carpio) were investigated in biofloc system with different stocking rates. So, 825
juvenile fish (17±1.2g) were randomly transferred to 15 fiberglass 200 liter tanks in lab of
Khorramshahr University of Marine Science and Technology. Twenty five fish were stocked in a tank
(2.12 kg/m3) with water exchange (control), and also 25 (2.12 kg/m 3, D25), 50 (4.24 kg/m3, D50), 75
(6.37 kg/m3, D75) and 100 fish (8.5 kg/m3, D100) were stocked in tanks as a biofloc treatments. The
photoperiod included 12 h light and 12 h darkness and the duration of the experiment was 40 days.
Control and other treatments treatment were fed with a commercial diet containing 35% and 25%
protein, respectively for 40 days. The fish were fed manually, three times a day (8:30, 12:00 and
15:30) based on 3% of the body weight. In the control treatment, the water was exchanged 25% every
two days. Dissolve oxygen, temperature, pH and salinity parameters were not significantly different in
biofloc system compared to the control (P>0.05). Biofloc volume (BF) and total suspended solids
(TSS) values were higher in biofloc treatments than the control (P<0.05). Total ammonia and nitrite
levels were lower in biofloc treatments than the control (P<0.05). The nitrate levels were higher in
D100 treatment than other biofloc treatments (P<0.05). Final weight, percentage of weight gain,
specific growth rate and feed conversion ratio were not significantly different in D25 and D50
treatments compared to the control (P<0.05). The protein efficiency was significantly increased in B25
and D50 treatments compared to the control (P<0.05). The lowest protein content was observed in
D100 treatment compared to the other treatments (P<0.05). The lipase, amylase and alkaline
phosphatase activities did not show significant difference in biofloc treatments compared to the
control (P<0.05). The results of this study showed that biofloc system decreased the consumption of
dietary protein while reducing the pollution load of nitrite and total ammonia.
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