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هاي رشد، بازماندگی و بر شاخص  A-MAXبیوتیک يتاثیر سطوح مختلف پر
  (Cyprinus carpio)ترکیبات الشه در بچه ماهی کپور معمولی 

  
  1، صابر وطن دوست1*، شایان قبادي1مصطفی صابریان جویباري

 755: گروه شیالت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران، صندوق پستی -1

  
 1395دي   6: تاریخ پذیرش    1395مرداد  27: دریافت تاریخ

  
 چکیده 

هاي رشد، بازماندگی و ترکیب الشـه در بچـه مـاهی    ایمکس بر شاخص بیوتیکپرياین پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح متفاوت 
، )شاهد(تصادفی شامل سطوح صفر کامالًآزمایش با استفاده از طرح . روز انجام گرفت 60به مدت ) Cyprinus carpio( کپور ماهی معمولی

عدد بچه ماهی کپور  20تعداد . ایمکس به ازاي هر کیلوگرم جیره در قالب سه تیمار با سه تکرار طراحی شد بیوتیکپريگرم  5/2و  5/1، 5/0
با توجه به نتـایج بدسـت    .شدندسازي و تغذیه لیتري، ذخیره 250هاي بلوکی گرم درون حوضچه 70/10±0/ 32 ماهی معمولی با میانگین وزنی

داري در معیارهاي رشد و تغذیه نظیر، وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، رشد روزانه، نرخ رشـد ویـژه،   آمده تفاوت معنی
رم ایمکس در جیـره از  گرم در کیلوگ 5/0اکثر معیارها تیمار حاوي  در اما). P<05/0( فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی مشاهده نگردید

ین تـر  بیشهرچند  داري مشاهده نگردید،همچنین در ترکیبات الشه ماهیان نیز بین تیمارهاي مختلف تفاوت معنی .میزان باالتري برخوردار بود
از . )P<05/0( بـود  ترین میزان آن مربوط به تیمار شاهدگرم در کیلوگرم ایمکس جیره و کم 5/2مقدار پروتئین و چربی الشه مربوط به تیمار 

تـرین مقـدار   ترین آن در تیمار شاهد دیـده شـد و کـم   گرم در کیلوگرم ایمکس و کم 5/1ین مقدار خاکستر الشه در تیمار تر بیشسوي دیگر 
تلفـات در   بواسطه عدم بـروز . ین آن مربوط به  تیمار شاهد بودتر بیشگرم در کیلوگرم ایمکس جیره و   5/2رطوبت الشه نیز مربوط به تیمار  

با ). P<05/0( بین تیمارها مشاهده نگردیدداري اختالف معنیبازماندگی نیز شاخص در هیچ یک از تیمارهاي آزمایشی در طول دوره پرورش، 
 بیوتیک ایمکس در جیره غذایی به عنوان محرك رشد در بچه ماهیـان کپـور  يتوان چنین استنباط نمود که افزودن پرتوجه به نتایج حاضر می

  .معمولی مؤثر واقع نگردید و به عنوان یک مکمل مناسب براي جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی مد نظر قرار نگرفت
  

  .)Cyprinus carpio( کپور معمولیماهی ایمکس، رشد، بازماندگی، ترکیب بدن،  بیوتیکپري :کلمات کلیدي
  

                                                             
   .(shgh_science@yahoo.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
 هاي اخیر به دلیل افزایش جمعیت و رویکرددر دهه

مصـرف آبزیـان در   ، سـالم عمومی بـه مصـرف غـذاهاي    
این امر موجب شـده اسـت   . در حال افزایش استجهان 
هاي داخلی برداري از ذخائر آبزیان از دریا و آبتا بهره

هـا را بـا خطـر نـابودي مواجـه      به حدي بـاال رود کـه آن  
تکامـل ابزارهــاي صـید بــا اسـتفاده از تکنولــوژي    . سـازد 

هـاي  سترش آلودگی اکوسیستممدرن از یک طرف و گ
ــه ایــن رونــد ســرعت و شــتاب    آبــی از طرفــی دیگــر، ب

شود که بینی میرو پیشاز همین. ي بخشیده استتر بیش
پروري نقش بسزایی را در تأمین در دو دهۀ آینده، آبزي

 ,.Bell et al( دغذاي بشر و کاهش فقر جهانی ایفاء کن

ــروري از صــنایعی در جهــان اســ آبــزي ).2003 ت کــه پ
داراي رشد بسیار سـریع اسـت و هـدف نهـایی در انـواع      

پروري به حداکثر رسـاندن رانـدمان تولیـد    مختلف آبزي
هــاي مربــوط بــه تغذیــه، درمــان و  باشــد، امــا هزینــهمــی

اال رفـتن قیمـت تمـام شـده محصـول      نگهداري باعـث بـ  
گردد که این امـر بـه نوبـه خـود باعـث پـایین آمـدن         می

در حال حاضـر چـالش عمـده در     .شودراندمان تولید می
هاي غذایی فرموله شده پروري تجاري، بهبود جیرهآبزي

. باشـد سازي رشد و ارتقاء سالمت ماهیـان مـی  براي بهینه
هاي اخیر تحقیقات فراوانی بـر روي ترکیبـات و   در سال
هاي غذایی کـه در بـاال بـردن سـالمت موجـود و      مکمل

عوامـل  . اسـت کارایی تغذیه نقش دارند صورت گرفتـه  
ــی  ــی م ــان     مختلف ــد ماهی ــارآیی تولی ــر روي ک ــد ب توانن

تأثیرگذار باشـند امـا کـاهش مـرگ و میـر و یـا کـاهش        
زا از نکــات مهمــی هســتند کــه بایســتی  عوامــل بیمــاري

با توجه به این کـه در مراکـز   . همواره مد نظر قرار گیرند
هـاي جـاري در   درصـد هزینـه   60تـا   30پرورش آبزیـان  
باشـد لـذا سـودمند کـردن     به تغذیـه مـی  پرورش، مربوط 

نیازمنــد  مـاهی کپــور معمـولی  پـرورش ماهیـان از جملــه   
ــد   ــا کیفیــت و اســتفاده از  دقــت جــدي در تولی غــذاي ب

ــه بیوتیــکپــري. اســت هــاي مناســبمکمــل هــا از جمل
ازي سـ هاي مورد استفاده در آبزیان هستند که با به مکمل

و جـذب  فلور باکتریایی روده آنها موجب بهبـود هضـم   
تحقیقات . شوندغذا و متعاقب آن بهبود رشد و تغذیه می

هـاي حـاوي مانـان    بیوتیـک پري مختلفی بر روي کارایی
هـا  الیگوساکارید و ترکیـب بتاگلوکـان در غـذاي مـاهی    

و همکـاران در   Salamatdoustnobar. انجام شده است
ــال  ــطو  2011س ــاثیرات س ــف ت  2و  5/1، 1، 5/0ح مختل

ــه  A-maxبیوتیــــک پــــريگــــرم در کیلــــوگرم  را بــ
-قـد قـزل  هاي رشد و تغذیه بچه ماهیان انگشـت  شاخص

مــورد ) Oncorihynchus mykiss(کمــان آالي رنگــین
گـرم   5/0بررسی قرار دادنـد و مطـابق بـا نتـایج افـزودن      

در هر کیلوگرم غذا منجر به بهبـود   A-maxبیوتیک پري
ین دار شرایط رشد و تغذیه این ماهیـان شـد، همچنـ   معنی

اثر مانان الیگوساکارید  1388اکرمی و همکاران در سال 
 Rutilus frisii(را در بچـه مـاهی سـفید دریــاي خـزر     

kutum( ، Staykov و قبادي و  2007و همکاران در سال
تــأثیر مانــان الیگوســاکارید در  1392همکــاران در ســال 

ــاهی قـــزل ــینمـ ــان آالي رنگـ  Oncorhynchus(کمـ

mykiss( ،Sado تأثیر سـطوح   2008ان در سال و همکار
ــان  ــف مان ــوان    مختل ــان ج ــر روي ماهی ــاکارید ب الیگوس

ــا  و ) Oreochromis niloticus(پرورشـــــی تیالپیـــ
Dimitroglou   ــال ــاران در س ــطوح   2010و همک ــر س اث

بیوتیک مانان الیگوساکارید در گونـه سـیم   يمتفاوت پر
   .را مورد ارزیابی قرار دادند) Sparus aurata(دریایی 

 Cyprinus( کپــور معمــولیکــه مــاهی ز آنجــائیا

carpio ( ــواع ــهاز انـ ــان همـ ــوارماهیـ ــی  چیزخـ پرورشـ
ــی  ــوب م ــرار    محس ــذایی ق ــه غ ــل چرخ ــود و در اوای ش
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گیرد، مقدار انـرژي مصـرفی بـراي تولیـد غـذاي آن       می
باشـد کـه پـرورش آنـرا     تر از ماهیان گوشـتخوار مـی  کم

از جهـت  . کنـد نسبت به دیگر ماهیـان توجیـه مـی    کامالً
هـاي مفیـد دسـتگاه    دیگر بعلت نقش بسیار مهم بـاکتري 

ما را بر آن داشـت کـه از   ، گوارش در تغذیه این ماهیان
 A-maxبیوتیـک  پـري این گونـه بـراي آزمـون کـارایی     

  .استفاده نمائیم
-ترکیبـــــی از مانـــــان A-maxبیوتیـــــک ي پـــــر

اسـت  الیگوساکارید، فروکتوالیگوساکارید و بتاگلوکان 
باشـد و از  کشور آمریکا مـی  Vi-corکت ساخت شر که

دیواره سلولی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا مشتق شده 
هـاي  بیوتیـک پـري با توجه به اثرات بسـیار متنـوع   . است

ــتم فیزیولوژیـــک بـــدن موجـــودات و   ــر سیسـ جیـــره بـ
و بهینـه نمـودن هرچـه     کپورهاي پرورش ماهی  جذابیت

-Aت پـرورش ایـن گونـه، درك برخـی از اثـرا      تـر  بیش

max   ی در جیـره غـذایی بـر    بیـوتیک پـري بعنوان مخلـوط
ــن     ــین ای ــی ب ــاط منطق ــذکور و ایجــاد ارتب ــه م روي گون

در  A-max  بیوتیــکپــريتغییــرات و ســطوح متفــاوت 
تواند در بسیاري از مراحـل پـرورش ایـن گونـه     جیره می

، کمک شایان توجهی بـه بهتـر نمـودن شـرایط پـرورش     
به همـین جهـت   . نماید ابهبود کارایی غذا و سالمت آنه
بـر   A-max بیوتیـک پـري این تحقیق با هدف مطالعه اثر 

ماهیـان  هاي رشد، بازماندگی و ترکیبـات الشـه   شاخص
  .ریزي شدپایه) Cyprinus carpio(کپور معمولی 

  
   هامواد و روش

 11/08/91لغایـت   11/06/91این پژوهش از تـاریخ  
 روز در مرکــز خصوصــی پــرورش مــاهی  60بــه مــدت 

کیلومتري  6( واقع در روستاي ارطه) پارس قزل(آال  قزل
 12در ایـن آزمـایش   . انجـام پـذیرفت  ) شمال قـائم شـهر  

بـه   متـر  سانتی  90×50×60عدد حوضچه بلوکی با ابعاد  
حجـم آب  . عنوان واحـدهاي آزمـایش اسـتفاده گردیـد    

ه یـک بـار   لیتـر بـود کـه روزانـ     250داخل هر حوضـچه  
ب در هر حوضچه با آب چاه آ. گرفت سیفون انجام می

تـأمین  آن با یـک عـدد سـنگ هـوا     اکسیژن مورد نیاز و 
  . شدمی

روز  2سازگار نمودن بچه ماهیان بـه غـذاي دسـتی    
و پـــس از در پایـــان دوره ســـازگاري . بطــول انجامیـــد 

 بـا میـانگین وزن  عدد بچه مـاهی   20تعداد سنجی زیست
 یـک به طور کامال تصـادفی در هـر   گرم  0±70/10/ 32
تایی چیده شده و بطور  3ردیف  4در  زن که قبالًامخاز 

ــده بود   ــذاري گردیـ ــماره گـ ــادفی شـ ــامال تصـ ــدکـ ، نـ
  . ندسازي شد ذخیره

هـــا ابتـــدا غـــذاي کنســـانتره و  بـــراي تهیـــه جیـــره
بیوتیک ایمکس توسـط تـرازوي دیجیتـال بـا دقـت       پري

ــده، ســپس       01/0 ــورت جداگانــه وزن ش ــرم بــه ص گ
ه مدت سه دقیقه حـل شـده   بیوتیک در روغن مایع ب پري

و سپس بـه صـورت اسـپري بـه غـذاي کنسـانتره اضـافه        
غـذاي آمـاده شـده پـس از خشـک شـدن در       . گردیدند

بنـدي و کدگـذاري گردیـد و تـا     هاي مناسـب بسـته  بسته
درجـه سـانتیگراد    -4زمان مصـرف در فریـزر در دمـاي    

سازي  غذا باید خاطر نشان کرد که آماده. نگهداري شد
بـه منظـور اطـالع از    . شـد  یـک بـار انجـام مـی    روز  7هر 

تجزیــه تقریبــی غــذاي کنســانتره تهیــه شــده از شــرکت  
نمونه از آن در آزمایشگاه مـورد تجزیـه    1آبزیان شمال 

آورده شـده   1قرار گرفت که نتـایج حاصـل در جـدول    
  . است

ــره    ــرد جی ــاهی از عملک ــراي آگ ــذایی و  ب ــاي غ ه
سـبه میـزان   هـا و همینطـور محا  چگونگی رشد بچه ماهی

 14غذاي روزانه مـورد نیـاز، در طـول دوره تحقیـق هـر      
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بار تمام ماهیـان هـر حوضـچه پـس از بیهوشـی      روز یک
گرم در لیتـر  میلی 150 بوسیله عصاره گل میخک با دوز

و خشک شدن توسط پارچه تنظیف، با ترازویی با دقت 
کشـی بـه دقـت یـک     گرم تـوزین شـده و بـا خـط     01/0

الزم . شـد  گیري می ها اندازهندارد آنمتر، طول استا میلی
سـنجی و یـک    سـاعت قبـل از زیسـت    24به ذکر اسـت  

گردیـد و در زمـان    دهـی قطـع مـی   وعده بعد از آن غـذا 
هاي هـوا بطـور   ها و سنگ سنجی مخازن، شیلنگ زیست

سپس با توجـه بـه نتـایج حاصـل از     . شدند کامل تمیز می
رد یک از مخـازن پرورشـی، غـذاي مـو    سنجی هرزیست

  .شد هفته بعد تنظیم می 2نیاز هر مخزن محاسبه و براي 
هنگام غذادهی به بچـه ماهیـان ابتـدا هـوادهی قطـع      

در طول دوره آزمایش، غذادهی به بچـه ماهیـان   . شد می
 4ها و طـی  اي آناساس مشاهدات و رفتار تغذیهکپور بر

گرفـت کـه    انجـام مـی  ) 19و  15، 11،  7ساعات (نوبت 
درصد وزن تـوده زنـده در    3 -5وزانه بین میزان غذاي ر

  .کل دوره آزمایش متغیر بود
  

تجزیه تقریبی جیره پایه مورد استفاده جهت تغذیه : 1جدول 
  بچه ماهیان کپور معمولی

  درصد  نوع ترکیب
  50/31 ± 18/0  پروتئین خام
  50/8 ± 31/0  چربی خام
  53/9 ± 19/0  خاکستر
  01/13 ± 21/0  رطوبت

  5/37 ± 62/0  از ازت عصاره عاري1
  89 ± 1716 (kcal/kg) انرژي  ناخالص

+ درصد چربی + درصد خاکستر+ طوبت درصد ر+ درصد فیبر(
  1عصاره عاري از ازت=  100-  )درصد پروتئین

  
ــدازه  ــرورش ان ــري فاکتورهــاي در طــول دوره پ گی

فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دماي آب به طور روزانه 
بـه   pHو اکسـیژن و  ) 19و  13، 7(در ساعات مشخصو 

میزان دمـاي  که بطوري. گرفت صورت هفتگی انجام می
درجـه   4/27 ± 7/0 در طول دوره آزمـایش معـادل   آب

گـرم  میلـی  2/7 ±3/0 معـادل  اکسیژنمیزان گراد، سانتی
  . بود 6/7 ± 2/0 معادل pHدر لیتر و 

روز به طول انجامیـد،   60در پایان دوره پرورش که 
ساعت از زمان قطع تغذیه و اطمینـان   24 پس از گذشت

از دفع کامل محتویات لوله گوارش، برداشت محصـول  
براي این منظور کل بچه ماهیان توزین شـدند  . انجام شد

ــاهی   36و  ــه از هــر تکــرار  3(عــدد بچــه م ــور ) نمون بط
هـا و پوسـت    سپس سر و باله. گیري شدندتصادفی نمونه

بـار چـرخ    3پـس از  ها جدا و در نهایـت الشـه آنهـا    آن
بنـدي شـده و در فریـزر    شدن و تهیه مخلوط همگن بسته

ایـن مخلـوط   . منجمـد گردیـد  ) گـراد درجه سانتی -20(
جهت تجزیه شیمیایی الشه در آزمایشگاه مورد اسـتفاده  

تجزیـه تقریبـی الشـه در انتهـاي آزمـایش      . قرار گرفـت 
پــروتئین خـام، چربــی خــام،   گیـري میــزان انــدازه شـامل 

  AOACخاکسـتر از طریـق روش اسـتاندارد    رطوبـت و 
ــدازه) 1990( ــد   ان ــین ش ــري و تعی ــیمیایی  . گی ــه ش تجزی

هاي غذایی و الشه ماهیان در آزمایشگاه تخصصی  جیره
   .تحقیقاتی مازندران واقع در شهرستان ساري انجام شد

هاي مختلف بررسی عملکرد جیره منظورههمچنین ب
ــه آن ــق داده و مقایس ــا، از طری ــاي به ــده از  ه ــت آم دس

، فاکتورهاي رشـد و  ايسنجی و آزمایشات تغذیهزیست
  :زیر محاسبه گردیدهاي طبق فرمول تغذیه بچه ماهیان

  
  Body weight increase ،افــزایش وزن بــدن -

(Tacon, 1990)  
BWI = Wt2 – Wt1 

   Wt1= گرم وزن اولیه ماهی 
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  Wt2= گرم وزن نهایی ماهی  
  
 Percent body ، درصــد افــزایش وزن بــدن -

weight increase  (Bekcan et al., 2006)  
PBWI (%) = [(Wt2 – Wt1) / Wt1] ×100 

                              Wt1= گرم وزن اولیه ماهی 
  Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

  
 Specific  ،)درصـد در روز (نرخ رشـد ویـژه     -

growth rate (Hevroy et al., 2005)   
SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t2- t1] ×100 

         LnWt1= لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی 
        LnWt2= لگاریتم طبیعی نهایی ماهی 

  t2- t1= طول دوره آزمایش 
 
 De( growth Rate ،)گـرم در روز (رشد روزانه  -

Silva and Anderson, 1995(   
GR (g / day) = [Wt2 – Wt1 / (t2- t1)]  

                           Wt1= زن اولیه ماهی گرم و
                        Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

  t2- t1= طول دوره آزمایش 
  
 ,.Condition factor )Ai et al  ، فاکتور وضعیت -

2006(  
CF = [W / L3] ×100 

                                 W=وزن ماهی بر حسب گرم 
  L= بر حسب سانتی مترطول کل ماهی 

  
 Feed conversion ratio ، ضریب تبدیل غـذایی  -
)Hevroy et al., 2005(  

 FCR = g dry feed eaten / g live weight gain 
                               g dry feed eaten)= گرم(غذاي خورده شده 

  g live weight gain= گرم وزن بدست آمده ماهی 

ـ    -  ,.Survival rate)Ai et al   ، اءدرصـد نـرخ بق

2006(  
 Survival rate = (Nt – N0) ×100 

                                         Nt= تعداد ماهیان در ابتداي دوره آزمایش 
  N0= تعداد ماهیان در انتهاي دوره آزمایش 

  
در ابتــدا آزمـون نرمــالیتی   در بحـث آنــالیز آمـاري،  

(normality)  آزمــونبــه وســیله  Shapiro-Wilk  انجــام
هـاي مربـوط   تجزیه و تحلیـل داده  در انتهاي آزمون .شد

ــه   ــرات معیارهــاي رشــد، فاکتورهــاي تغذی ــه تغیی اي و ب
ترکیبــات شــیمیایی الشــه بچــه ماهیــان کپورمعمــولی از  

 one-way( طرفـه طریـق آزمـون تجزیـه واریـانس یـک     

analysis of variance ANOVA(    و مقایسـه میـانگین
ــی ــه  ب ــد دامن ــر اســاس آزمــون چن تســت (اي ن تیمارهــا ب

 انجـام  Duncans multiple-range test دانکن) جداساز
% 5دار در سـطح  وجود یا عدم وجود اختالف معنی. شد

ــرم افــزار  ــا اســتفاده از ن ــرایش (  SPSSب ــازدهموی و ) ی
Excel در محیط ویندوز انجام گرفت .  
  

 نتـایج
مکــس  بــر ای پــري بیوتیــکتــأثیر ســطوح مختلــف 

نتایج نشـان  . ارائه شده است 1در جدول معیارهاي رشد 
ایمکـس  در سـطوح مختلـف تـأثیرات      بیوتیکپريداد 

  . مثبتی بر معیارهاي رشد بچه ماهی کپورمعمولی نداشت
 یمارهاي آزمایشی حـاوي ایمکـس  مطابق با نتایج، ت

از وزن نهـایی بدسـت آمـده    در مقایسه با تیمـار شـاهد،   
و در بین تیمارهـاي آزمایشـی    دار بودندي برخورتر بیش

گــرم در کیلـوگرم ایمکــس جیـره رشــد    5/0نیـز سـطح   
هرچنـد تفـاوت    ي نسبت به سایر تیمارها داشـت، تر بیش

ــی ــد   معن ــاهده نگردی ــف مش ــاي مختل ــین تیماره  داري ب
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)05/0>P .( تیمـار شـاهد در    استاندارد،طول در شاخص
ایمکـس   یکبیوتپري بامقایسه با تیمارهاي آزمایشی که 

، در این بودبرخوردار  رشد کمتريبودند، از  تغذیه شده
گـرم   5/0ین میانگین طـولی در تیمـار   تر بیشفاکتور هم 

در کیلوگرم ایمکس جیره مشاهده گردید هرچند بازهم 
ــی  ــاوت معن ــاهده    تف ــف مش ــاي مختل ــین تیماره داري ب

در افزایش وزن بـدن  ترین میزان کم ).P<05/0( نگردید
ین میـزان آن  تـر  بـیش گرم و  42/8به مقدار  گروه شاهد

گـرم در کیلـوگرم ایمکـس  جیـره معـادل       5/0در تیمار 
تـرین  همچنـین کـم  . )P<05/0( دگرم مشـاهده شـ   00/9

میزان درصد افزایش وزن بدن نیز در تیمار شاهد معـادل  
گــرم در  5/0ین آن در گــروه تــر بــیشدرصــد و  28/79

رصـد مشـاهده   د 33/83کیلوگرم ایمکس  جیره معـادل  
نـرخ رشـد ویـژه تیمــار    در شـاخص  ). P<05/0( گردیـد 

ــاهد  ــرین میــزان  داراي کــمش ــار ت گــرم در  5/0و تیم
 نـد، بودین مقـدار  تر بیشکیلوگرم ایمکس  جیره داراي 

تیمارهاي آزمایشی از اختالف سایر در مقایسه با هرچند 
نیـز  فاکتور وضعیت در ). P<05/0( دیده نشدداري معنی
تیمارهـاي آزمایشـی اخـتالف     و سـایر شـاهد  تیمـار  بین 

همچنـین تیمـار شـاهد     .)P<05/0( دیده نشـد داري معنی
و تیمـار  ضـریب تبـدیل غـذایی    ین میـزان  تـر  بیشداراي 

ــا   ــده ب ــه ش ــري  5/1تغذی ــوگرم پ ــرم در کیل ــک گ بیوتی
ترین میزان این فاکتور بودنـد هرچنـد   ایمکس داراي کم

 ه نشـــدبـــین آنهـــا دیـــدداري اخـــتالف معنـــی بـــازهم
)05/0>P .( ًدر طول دوره پرورشی تلفاتی در بـین  ضمنا

در نــرخ بقــاء  و تیمارهــاي تحــت بررســی مشــاهده نشــد
ــه     ــد هرگون ــاهد فاق ــف و ش ــاي مختل ــتالف  تیماره اخ

  ).P<05/0( بودند دار معنی
   

تیمارهاي تغذیه شده با رورشی در بچه ماهیان کپورمعمولی پ) انحراف معیار ±میانگین (و بازماندگی  ، تغذیههاي رشدشاخص: 2جدول 
  روز پرورش 60طی بیوتیک ایمکس سطوح مختلف پري

  05/0( ستبین داده هادار اختالف معنی در هر ردیف نشانگر عدم وجودحروف غیر مشابه عدم وجود>P(  
  

 بیوتیـک پـري نتایج مربوط به اثـر سـطوح مختلـف    
ایمکـــس بـــر ترکیبـــات شـــیمیایی بـــدن بچـــه ماهیـــان 

ق مطـاب  .نشان داده شـده اسـت   3کپورمعمولی در جدول 
تیمارهـاي مختلـف و شـاهد اخـتالف     بـین   با این نتـایج، 

تیمار                                                    
 g/kg A-MAX5/0  g/kg  A-MAX 5/1 g/kg  A-MAX 5/2 شاهد  شاخص

  63/10±28/0  70/10±17/0  80/10±00/0  60/10±34/0  )گرم( وزن اولیه
  39/19±69/0  43/19±63/0  80/19±00/0  02/19±35/1  )گرم( اییوزن نه

  33/14±73/4  40/14±84/4  46/14±96/4  16/14±45/4  )متر سانتی(میانگین طول چنگالی 
  76/8±41/0  73/8±46/0  00/9±00/0  42/8±00/1  بدن وزن افزایش
  36/82±61/1  56/81±00/3  30/83±00/0  26/79±98/6  بدن وزن افزایش درصد
  14/0±00/0  14/0±00/0  15/0±00/0  14/0±17/0  روزانهرشد 

  00/1±01/0  99/0±02/0  01/1±00/0  97/0±06/0  )درصد در روز(نرخ رشد ویژه 
  66/0±04/0  65/0±02/0  65/0±03/0  65/0±05/0  )ضریب چاقی(وضعیت  فاکتور

  50/3±16/0  27/3±16/0  35/3±13/0  40/3±42/0  ضریب تبدیل غذایی
  100±00/0  100±00/0  100±00/0  100±00/0  )درصد(بازماندگی 
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پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت  داري بین میزانمعنی
ین مقــدار تـر  بـیش هرچنـد  ). P<05/0( دیـده نشـد  الشـه  

گــرم در  5/2مربــوط بــه تیمــار  و چربــی الشــهپــروتئین 
ترین میـزان آن مربـوط بـه    و کمکیلوگرم ایمکس جیره 

مقدار خاکسـتر  ین تر بیشسوي دیگر از . بود تیمار شاهد

ترین گرم در کیلوگرم ایمکس و کم 5/1تیمار  درالشه 
تـرین مقـدار رطوبـت    کم دیده شد و شاهد در تیمارآن 

گرم در کیلوگرم ایمکس   5/2 الشه نیز مربوط به تیمار 
  .بود تیمار شاهدین آن مربوط به  تر بیشو جیره 

  
  ایمکس بیوتیکپري مختلفسطوح  در تیمارهاي تغذیه شده با شیمیایی بدن بچه ماهیان کپور ماهی معمولیمقایسه میانگین ترکیبات  :3 جدول

 05/0(ست دار بین داده هاعدم وجود حروف غیر مشابه در هر ردیف نشانگر عدم وجود اختالف معنی>P( 

  
  بحث 

ق مشـخص شـد   بر اساس نتایج حاصل از ایـن تحقیـ  
و  5/1، 5/0در سـطوح   A-Maxبیوتیک يکه افزودن پر

گرم در کیلوگرم به جیره بچه ماهیان کپور معمولی  5/2
داري در وزن نهایی، افـزایش  تفاوت معنیبروز منجر به 

وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، افزایش طـول، نـرخ   
رشد ویژه، رشد روزانه، ضریب تبـدیل غـذایی، فـاکتور    

تغذیـه   در تیمـار  هرچنـد  ،بازماندگی نگردید وضعیت و
جیــره از  بیوتیــکپــري گــرم بــر کیلــوگرم 5/0 شــده بــا

 و Heدر همــین راســتا . بهتــرین میــزان برخــوردار بودنــد
ــاران ــال  همکــــ ــف  2003در ســــ ــطوح مختلــــ ســــ

 )گـرم در کیلـوگرم   6و  2صـفر،  (فروکتوالیگوساکارید 
ند و بیان مورد بررسی قرار داد تیالپیا هیبرید ماهی را در

اگرچــه باعــث افــزایش  بیوتیــکپــريایــن  نمودنــد کــه
ــت   ــد نداش ــاثیري روي رش ــی ت ــد ول ــدگی گردی . بازمان

ــین  ــال  Pryorهمچن ــان  2003و همکــاران در س ــر مان اث

یلـوگرم جیـره   کگـرم در هر  3الیگوساکارید را به میزان 
 Gulf sturgeon  )Acipenserدر گونه خاویاري خلـیج 

oxyrinchus desotoi( قرار دادنـد و بیـان    یابیورد ارزم
داري بـر پارامترهـاي   نمودند که این مکمـل تـأثیر معنـی   

ضریب رشد ویژه، ضریب تبـدیل غـذایی   (رشد و تغذیه 
 همسـو ندارد که با نتایج مطالعه حاضـر  ) و ضریب چاقی

نیـز   2012و همکاران در سال  Razeghi Mansour .بود
گرم در  4و  2، اثر مانان الیگوساکارید را با سطوح صفر

) Huso huso(هر کیلوگرم جیره غـذایی در فیـل مـاهی    
جوان پرورشی مورد ارزیابی قرار دادند و عنوان نمودند 

داري از نظـر رشـد و کـارایی تغذیـه در     که تفاوت معنی
اکرمـی و همکـاران هـم در     .بین تیمارها وجود نداشـت 

اثر مانان الیگوساکارید را با سـطوح متفـاوت    1388سال 
ــفر ،  ــره     5/4و  3،  5/1ص ــرم جی ــو گ ــر کیل ــرم در ه گ

روز در  بچـه مـاهی سـفید دریـاي      60تجاري بـه مـدت   
مورد ارزیابی قرار دادنـد  ) Rutilus frisii kutum(خزر 

  ترکیبات الشه
  تیمارها

 g/kg   A-MAX  5/0  g/kg  A-MAX 5/1 g/kg  A-MAX    5/2  شاهد

  4/24 ±7/0  9/23 ± 7/1  7/23 ± 7/1  4/23 ± 4/0  پروتئین خام
  1/12 ±2/0  9/11 ±5/0  1/11 ± 7/0  6/10 ± 3/0  چربی خام

  3/11 ±6/0  7/11 ± 8/1  4/11 ± 3/3  1/11 ± 5/4  خاکستر
  1/73 ±5/0  2/73 ± 1/1  3/73 ±1/ 4  1/74 ± 6/0  رطوبت
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و عنوان نمودند که از نظر رشد و کارایی تغذیه تفـاوت  
خــدابخش و . داري در بـین تیمارهــا مشـاهده نشـد   معنـی 

ررســـی تـــاثیر مانـــان   هـــم ضـــمن ب  ) 1392(قبـــادي 
گلوکان بر روند رشد و تغذیـه مـاهی   الیگوساکارید و بتا

اعـالم   (Ctenopharyngodon idella)کپـور علفخـوار   
-د که این ترکیب در سطوح مختلـف تـاثیر معنـی   ننمود

از . داري بر روند رشد و تغذیه ایـن گونـه نداشـته اسـت    
بــه  2007و همکــاران در ســال   Mahiousســوي دیگــر

ــی ا ــاکارید در  بررسـ ــولین و فروکتوالیگوسـ ــرات اینـ ثـ
و گربــه مــاهی  (Acipenser Baeri)تاســماهی ســیبري 

ــوان  (Clarias Garepinus)آفریقــایی  ــد و عن پرداختن
هاي مـذکور سـبب بهبـود رشـد     بیوتیکپرينمودند که 

هــاي کــه نــرخ رشــد ویــژه در جیــره شــد بــدین ترتیــب
نسـبت    آزمایشی حاوي اینولین و فروکتوالیگوسـاکارید 

ــیش داريبطــور معنــی گــروه شــاهد بــه ــه  .بــود تــر ب البت
ــاران  Genc تحقیقـــات ــه ) 2006(و همکـ ــان داد کـ نشـ

 3و  2، 1افزودن مانان الگوساکارید در سطوح مختلـف  
ــایی      ــاهی آفریق ــه م ــره گرب ــه جی ــد ب  Clarias(درص

gariepinus ( داري از نظـر وزن و ضـریب   تفاوت معنـی
ــا    ــین تیماره ــذایی در ب ــدیل غ ــی تب ــاد نم ــدایج در . نمای

و همکــاران در ســال   Genceآزمایشــی دیگــر توســط 
ــز  2007 ــرنی ــأثیر پ ــا  يت ــان الیگوســاکارید ب بیوتیــک مان

گرم در هر کیلـوگرم جیـره    5/4و  3، 5/1سطوح صفر، 
 × Oreochromis niloticus(در هیبریـد مـاهی تیالپیـا    

O. aureus (  مورد بررسی قرار گرفت و باز هم تفـاوت
داري در بین تیمارها از نظر رشد و تغذیـه مشـاهده   معنی
بیوتیــک مانــان الیگوســاکارید بــه ياســتفاده از پــر .نشــد

ــه مــاهی   2میــزان  گــرم در هــر کیلــوگرم جیــره در گرب
منجـر بـه بـروز    نیـز   )Ictalurus punctatus(روگـاهی  

 Welker(شد نگردید داري در عملکرد راختالف معنی

et al., 2007 .(از سوي دیگر Mahious  در و همکاران
ــال تحقیقــی  ــه  2005در س ــأثیر س ــوع ت ــري ن ــکپ  بیوتی

ــر   ــوکروز و فروکتوالیگوســاکارید را ب ــولین، الکتوس این
  Psetta(رشد و فلـور باکتریـایی روده مـاهی کفشـک     

maxima(       مورد بررسی قـرار دادنـد و بیـان نمودنـد کـه
توانــد نقـش مفیـدي در رشــد   لیگوسـاکارید مـی  فروکتوا

و همکـاران در   Torrecillas. ماهی کفشک داشته باشد
 2صـفر، (سطوح مختلف مانان الیگوساکارید  2007سال 

ــرم 4و  ــایی   ) گـــ ــاس اروپـــ ــی بـــ ــه ســـ را در گونـــ
)Dicentrachus labrax (     مـورد بررسـی قـرار دادنـد و

ــطح    ــر دو س ــه در ه ــد ک ــان نمودن ــان   4و  2بی ــرم مان گ
داري افـزایش  الیگوساکارید میزان رشـد بـه طـور معنـی    

و همکـاران در سـال    Yilmazدر آزمایشی دیگـر  . یافت
اثر جیره حاوي مانان الیگوسـاکارید را بـا سـطوح     2007

گرم در هر کیلوگرم جیـره   5/4و  3، 5/1مختلف صفر، 
ــزل ــاهی ق  Oncorhynchus(کمــان آالي رنگــیندر م

mykiss (ان نمودنــد کــه بهتــرین بررســی کردنــد و عنــو
 5/1عملکرد رشد در ماهیان تغذیه شده با جیـره حـاوي   

گرم مانان الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره مشـخص  
و همکــاران در ســال  Staykov  در همــین راســتا. شــد

گـرم در   2به تأثیر مانان الیگوسـاکارید در سـطح    2007
 هر کیلوگرم در بهبود عملکرد رشد، افزایش بازماندگی

ــاهی قـــــزل  ــینو ایمنـــــی در مـــ ــان آالي رنگـــ کمـــ
)Oncorhynchus mykiss (اشــاره کردنــد .Helland  و

-بیوتیک مانانيتأثیر سه نوع پر 2008همکاران در سال 

ــاکارید و گــــاالکتو -الیگوســــاکارید، فروکتوالیگوســ

گرم در هر کیلوگرم جیـره   10الیگوساکارید را به میزان 
به مـدت  ) Salmo salar(در ماهی آزاد اقیانوس اطلس 

روز مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردنـد کـه    120
الیگوســاکارید و هــاي مانــانبیوتیــکيجیــره حــاوي پــر
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  71  ... هاي رشد، بازماندگی وبر شاخص  A-MAXبیوتیک يتاثیر سطوح مختلف پر

 

فروکتوالیگوســاکارید در تولیـــد مـــاهی آزاد اقیـــانوس  
   .اطلس تأثیر مثبتی دارد

با مرور تحقیقات فوق می توان چنین استنباط نمـود  
غالباً در عملکرد رشد  هاي مورد استفادهبیوتیککه پري

اند و تـاثیر چنـدانی   و تغذیه ماهیان گوشتخوار موثر بوده
چیزخـوار  ها در ماهیان گیاهخوار یـا همـه  بر این شاخص
به همین جهت با توجه بـه نتـایج تحقیـق    . بروز نداده اند

گیري نمود که شاید ترکیـب  توان چنین نتیجهحاضر می
ولی و رژیم غـذایی  فلور باکتریایی روده ماهی کپور معم

بیوتیکهـاي مـورد   خـوانی مناسـبی بـا پـري    آن چندان هم
البتـه الزم بـذکر   . نداشـته اسـت  در جیره غـذایی  استفاده 

اسـت کـه اعـالم نظـر قطعـی در ایـن خصـوص مســتلزم        
هاي میکروبی دقیق از فلور باکتریایی روده ماهی آزمون

  .باشدکپور می
ن پرورش به طور کلی یکی از عوامل اقتصادي بود 

آبزیان ضریب تبدیل غذا است چرا که عالوه بر کاهش 
هاي غذا و غذادهی به سبب مقدار کمتر غذادهی، هزینه

ــع آن     ــه تب ــرورش و ب ــیط پ ــه آب مح ــودگی ثانوی از آل
کـرد   خواهـد  جلـوگیري  کاهش پارامترهاي کیفـی آب 

حاضـر هـم    در آزمایش). 1385فالحتکار و همکاران، (
داري بدیل غذایی تفاوت معنیاگرچه در میزان ضریب ت

در بــین تیمارهــا وجــود نداشــت امــا بهتــرین میــزان ایــن 
ایمکـس  گـرم بـر کیلـوگرم     2شاخص در تیمار حـاوي  

و  Sadoدر آزمایشـی کـه توسـط     .جیره مشاهده گردید
ــال   ــاران در س ــم  2008همک ــوان  ه ــان ج ــر روي ماهی ب

بـا سـطوح   ) Oreochromis niloticus(پرورشی تیالپیا 
ــف  ــان 1و  8/0،  6/0،  4/0،  2/0مختلــ ــد مانــ -درصــ

ــه مــدت   دیالیگوســاکار ــین   45ب روز انجــام شــد محقق
عنوان کردند که با افـزایش سـطح مانـان الیگوسـاکارید     

وزن بدست آمـده  مصرف غذاي روزانه کاهش یافت و 

بود امـا   تر بیشدرصد مانان الیگوساکارید  4/0در سطح 
. شاهد مشاهده نشد داري در مقایسه با تیمارتفاوت معنی

و همکــاران در ســـال   Samrongpanدر همــین راســـتا  
ــا ســطوح مختلــف   2008 ــان الیگوســاکارید را  ب اثــر مان

گــرم بــه ازاي هــر کیلــوگرم جیــره  بــه  6و  4،  2صــفر، 
روز بــر روي ماهیــان جــوان پرورشــی تیالپیــا  21مــدت 

)Oreochromis niloticus ( ــا میــانگین وزنــی  013/0ب
سی قرار دادند و عنوان کردند که ماهیـان  گرم مورد برر

ــاوي    ــره حـ ــا جیـ ــده بـ ــه شـ ــان   6و  4تغذیـ ــرم مانـ گـ
ــزایش معنــی داري از نظــر وزن، الیگوســاکارید داراي اف

طول و میانگین رشد روزانه نسبت به گروه شاهد هستند 
دیل غذایی و بداري از نظر ضریب تاما هیچ تفاوت معنی

در آزمایشـی  . اشـت بازماندگی در بین تیمارها وجـود ند 
اثـــر  2010و همکـــاران در ســال   Dimitroglouدیگــر  

صـفر،  (بیوتیک مانان الیگوساکارید يسطوح متفاوت پر
هـاي مختلـف حـاوي آرد    را با جیـره ) درصد 4/0و  2/0

ــایی    ــیم دری ــه س ــویا در گون ــاهی و آرد س  Sparus(م

aurata(   مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد و     هفتـه   9به مـدت
یـــک از تیمارهـــا بـــر روي کـــه هـــیچ عنـــوان نمودنـــد

پارامترهاي رشد و تغذیـه از قبیـل میـانگین وزن نهـایی،     
سرعت رشد ویژه، ضریب تبـدیل غـذایی و میـزان بهـره     

داري نداشت که با برداري خالص از پروتئین تأثیر معنی
ــاکتور      ــا در ف ــود و تنه ــان ب ــر یکس ــه حاض ــایج مطالع نت

اهی بـا  در جیـره حـاوي آرد مـ   ) ضریب چاقی( وضعیت
داري درصد مانان الیگوساکارید کاهش معنی 2/0میزان 

در پـژوهش  . در مقایسه با گروه شـاهد مشـاهده گردیـد   
 5/2ین میزان فاکتور وضعیت در سطح تر بیشحاضر هم 

از  هرچنـد جیره مشـاهده شـد    ایمکسگرم در کیلوگرم 
  .داري نسبت به سایر تیمارها برخوردار نبودتفاوت معنی
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هـاي  گونـه تلفـاتی در نمونـه   اضر هـیچ در تحقیق ح
تیمارهاي مختلف در طول دوره آزمـایش مشـاهده نشـد    

داري در درصد بقاي تیمارهاي مختلـف  لذا تفاوت معنی
و همکاران در سـال   Gultepe .و شاهد گزارش نگردید

ــر  2010 ــف پـ ــطوح مختلـ ــأثیر سـ ــان يتـ بیوتیـــک مانـ
ایی سیم دری را بر روي گونه) Bio-Mos(الیگوساکارید 

)Sparus aurata(   گرم به مـدت   170با میانگین وزنی
و نتــایج مشــابهی را  هفتـه مــورد بررسـی قــرار دادنـد    12

در تحقیق اکرمـی و همکـاران در سـال     .گزارش نمودند
ــطوح    1388 ــا س ــان الیگوســاکارید را ب ــر مان ــر روي اث ب

گـرم در هــر کیلـو گــرم    5/4و  3،  5/1متفـاوت صــفر ،  
روز در  بچــه مــاهی ســفید  60جیــره تجــاري بــه مــدت 

ــزر   ــاي خ ــاوت  ) Rutilus frisii kutum(دری ــز تف نی
 .داري در درصد بقا در بـین تیمارهـا مشـاهده نشـد     معنی

طــی  2011و همکــاران در ســال  Hoseinifar هرچنــد 
بیوتیک فروکتـو الیگوسـاکارید   تحقیقی بر روي اثر پري

گـرم در هـر کیلـوگرم     30و  20، 10با سـطوح متفـاوت   
گزارش نمودند ) Huso huso(ره در گونه فیل ماهی جی

داري در پارامترهاي رشد ماهیان تغذیـه  که تفاوت معنی
بیوتیــک فروکتــو   هــاي حــاوي پــري  شــده بــا جیــره  

الیگوساکارید در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نشـد امـا   
گرم بر کیلـوگرم جیـره از    30میزان بازماندگی در تیمار 

  . خوردار بودداري برافزایش معنی
بیوتیـک ایمکـس   در تحقیق حاضر اسـتفاده از پـري  

میـزان پـروتئین و چربـی الشـه      دارمنجر به افزایش معنی
ــور   ــاهی کپ ــدنم ــتا . ش ــین راس و  Dimitroglou   در هم
ــاران و  ــال    Gultepeهمک ــاران در س ــا  2010و همک ب

گرم بـه جیـره    4و  2افزودن مانان الگوساکارید به میزان 
اکرمی و و ) Sparus aurata( سیم دریایی غذایی ماهی

با افزودن مانان الگوساکارید بـه   1388همکاران در سال 

گرم به جیره غذایی بچه ماهی سفید  5/4و  3، 5/1میزان 
داري تفاوت معنی) Rutilus frisii kutum( دریاي خزر

. را از نظر ترکیبات الشه در بین تیمارها مشاهده نکردنـد 
بـر   1390ق قبادي و همکـاران در سـال  همچنین در تحقی

روي تاثیر مانان الیگوساکارید بر فاکتورهاي رشد، بقا و 
هــم تفــاوت  (Huso huso)ترکیــب الشــه فیــل مــاهی  

کـه بـا نتـایج تحقیـق      داري بین تیمارهـا دیـده نشـد    معنی
و همکـاران هـم در    Hoseinifar. حاضر مشابهت داشت

سـاکارید را بـا   بیوتیک فروکتـو الیگو اثر پري 2011سال 
ــره در   30و  20، 10ســطوح  ــوگرم جی گــرم در هــر کیل

بررسی کردند و تفـاوت  ) Huso huso(گونه فیل ماهی 
ــی ــا   معن ــین تیماره ــات الشــه در ب داري را از نظــر ترکیب

ــد  ــاهده نکردنـ ــین . مشـ و  Razeghi Mansourهمچنـ
بــــا بررســـی اثـــر مانــــان    2012همکـــاران در ســـال   

جــوان ) Huso huso(ن الیگوسـاکارید روي فیــل ماهیـا  
داري را در میـــزان پـــروتئین، پرورشـــی تفـــاوت معنـــی

خاکستر و رطوبت الشه در بچـه ماهیـان تغذیـه شـده بـا      
بیوتیک مانان الیگوساکارید در مقایسـه  جیره حاوي پري

با تیمار شاهد مشاهده نکردند، اگرچـه میـزان چربـی در    
ــار  ــی  2تیمـ ــزایش معنـ ــوگرم از افـ ــرم در کیلـ داري گـ

و همکـاران    Genceامـا از سـوي دیگـر   . ردار بـود برخو
بـا بررسـی اثـر     )2007(و همکـاران  Yilmaz و ) 2007(

مانان الیگوساکارید بر روي ماهی هیبریـد تیالپیـا و قـزل    
آالي رنگین کمان، افزایشی را در میـزان پـروتئین الشـه    

هـم اعـالم   ) 1392(قبـادي و همکـاران   . مشاهده نمودنـد 
ــزودن   ــه افـ ــد کـ ــان   4نمودنـ ــوگرم مانـ ــرم در کیلـ گـ

ــزل    ــاهی قـ ــذایی مـ ــره غـ ــاکارید در جیـ آالي الیگوسـ
تئین و چربـی  ودار پـر کمان باعـث افـزایش معنـی    رنگین

و همکاران  Yeطی تحقیقی که همچنین . گرددالشه می
اثـــرات ســــطوح مختلــــف  بــــر روي  2011در ســـال  
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هـــاي فروکتوالیگوســـاکارید، مانـــان    بیوتیـــک  يپـــر 
بـــر  Bacillus clausii کپروبیوتیـــ الیگوســـاکارید و

 Paralichthys(کفشـک مـاهی ژاپنـی    ترکیبات الشـه  

olivaceus (روز  56به مدت و گرم  21 با میانگین وزنی
هـا  اسـتفاده از ایـن مکمـل    انجام دادند، مشخص شد کـه 

 دارو افزایش معنیمیزان چربی  دارمنجر به کاهش معنی
 Salamatdoustnobar .میزان پروتئین در ماهیان گردید

بـه میـزان    A-Maxبا افزودن  2011 و همکاران در سال 
در کیلوگرم به جیره غذایی بچـه   گرم 2و  5/1 ، 1، 5/0

ــت  ــان انگشــ ــزل ماهیــ ــد قــ ــینقــ ــان آالي رنگــ کمــ
)Oncorhynchus mykiss (  دریافتند که از نظر کیفیـت

گـرم در   1الشه نهایی تیمار تغذیه شده بـا جیـره حـاوي    
ــوگرم  ــور م A-Maxکیل ــیبط ــایر  عن ــه س ــبت ب داري نس

در  . ي برخوردار بـود تر بیشتیمارها و شاهد از پروتئین 
عنــوان  2008و همکــاران در ســال  Hellandایــن راســتا 

کردند کـه میـزان پـروتئین الشـه در بـدن ممکـن اسـت        
گرفتـه و   بیوتیـک قـرار  هاي حاوي پريتحت تأثیر جیره

ته بـه  رسد ایـن واکـنش بسـ   بهبود یابد، اگرچه به نظر می
هـا بـا تـأثیر بـر      بیوتیـک پـري . گونه ماهی متفاوت باشـد 

هـاي  هاي مفید روده باعث افزایش حجم باکتريباکتري
ــت    ــزایش قابلیـ ــا افـ ــت بـ ــده و در نهایـ ــد روده شـ مفیـ

پذیري برخی از ترکیبات مفید بر ترکیبات بدن نیز  هضم
  . تأثیرگذار خواهند بود

ــط      ــده توس ــزارش ش ــایج گ ــتالف در نت ــت اخ عل
ــی محق ــف را احتمــاالً م ــین مختل ــه  ق ــوع گون ــه ن ــوان ب ت

ــول دوره      ــی، ط ــه پرورش ــن گون ــدازه، س ــی، ان پرورش
پرورش، شرایط محیطی و بهداشتی نگهـداري موجـود،   

اي، خصوصیات فیزیولوژیـک موجـود،   رفتارهاي تغذیه
نــوع مــواد اولیــه بکــار رفتــه در تهیــه جیــره و کمیــت و  

ــت آن ــ  کیفیـ ــذایی، نـ ــره غـ ــیون جیـ ــا، فرموالسـ وع هـ

انتخــابی، درجــه خلــوص و میــزان مــورد   بیوتیــک پــري
بـه   بیوتیـک پرياستفاده آن در جیره، نحوه اضافه کردن 
اي کــه قــادر بــه جیــره و احتمــاالً فلــور میکروبــی ویــژه 

استفاده از آن به عنوان سوبسـترا هسـتند، نسـبت داد کـه     
بیوتیک روي رشـد  يممکن است بر تأثیرات متفاوت پر

  . باشد و بازماندگی مؤثر
تـوان  در مجموع با توجه به نتایج مطالعه حاضر مـی 

بیوتیک ایمکـس،  يچنین استنباط کرد که استفاده از پر
داري در سطوح مورد مطالعه قابلیـت تأثیرگـذاري معنـی   

بر عملکرد رشد و تغذیه در بچـه ماهیـان کپـور نداشـت     
 مناسـب بـراي  تواند به عنـوان یـک محـرك رشـد     ونمی

 ،قـرار گیـرد   توصـیه ماهیان کپور مورد جیره غذایی بچه 
ایـن   تـر  بیشهرچند با توجه به نتایج حاصل شاید مقادیر 

بیوتیک بتواند کـارایی مناسـبی در افـزایش کیفیـت     پري
منظـور  هب به هرحال. ترکیبات الشه این ماهی داشته باشد

و  بیوتیـک پـري حصول اطمینـان از اثـرات مثبـت انـواع     
دوزهــاي بــاالتر ایــن د شــوبــویژه ایمکــس پیشــنهاد مــی

ترکیب در جیره غذایی ماهی کپـور مـورد مطالعـه قـرار     
در خصوص تأثیر آن بر سطوح ایمنی در شرایط  گیرد و

ــا عوامــل   آزمایشــگاهی و پرورشــی و همچنــین مقابلــه ب
صــورت تحقیقــاتی زا محیطــی و ســایر عوامــل اســترس 

ي در مـورد پتانسـیل   تـر  بـیش پذیرد تا بتـوان بـا قطعیـت    
 . نمودی ایمکس در ماهی کپور اظهار نظر تیکبیوپري

 
  سپاسگزاري

نویســندگان مقالــه بدینوســیله از خــدمات مجموعــه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و جناب آقاي مهنـدس  

هـاي  کیا امانی که در پیشبرد اهداف این تحقیـق کمـک  
  .نمایندشایانی مبذول داشتند قدردانی می
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