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 های رشد و کارایی بیوتیک مانان الیگوساکارید در شاخصنقش مکمل پری

  (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینالرو قزل تغذیه
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 چکیده

( بر Mannan Oligosaccharidesبیوتیک تجاری )هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از سطوح یک نوع پری           

قطعه ماهی با وزن متوسط  0011باشد. تعداد کمان از مرحله شروع تغذیه فعال میرنگینآالی الرو قزل ءو بقا شاخص های رشد

 روز با  01مدت داری و بهنگه مخزنقطعه در هر  010لیتری( با تراکم  50) مخزن 01گرم انتخاب و در داخل میلی 01±001

همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. گرم در کیلوگرم به 1و  0، 0/1سطح  5بیوتیک مانان در های آزمایشی تغذیه شدند. از پریجیره

ماهیان )وزن نهایی  یهای رشددار شاخصبیوتیک باعث افزایش معنیگرم در کیلوگرم پری 1و  0، 0/1نتایج نشان داد که استفاده از 

گرم( گردید  05/0±10/1گرم( در مقایسه با گروه شاهد )وزن نهایی،  05/1±10/1و  00/1±06/1، 15/1±00/1ترتیب، هب

(10/1P<هم .)در مقایسه با گروه  دار ضریب تبدیل غذایی ماهیانبیوتیک در جیره سبب کاهش معنیچنین استفاده سطوح مختلف پری

گرم  0های رشد و کارایی تغذیه ای ماهیان با استفاده از سطح (. نتایح نهایی حاصله، حاکی از بهبود شاخص>10/1Pشاهد گردید )

 کمان می باشد.آالی رنگینبیوتیک مانان در جیره الرو ماهی قزلپری کیلوگرمدر 
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 مهمقد
بار اغلب مزارع های باکتریایی یکی از عوامل زیانعفونت       

( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل ماهی پرورشی

. شرایط (2002و همکاران،  Bairagi) باشدکشورمان می

منظور باال بردن راندمان علت افزایش تراکم بهزا که بهاسترس

یابد، شانس ابتالی آبزی تر افزایش میتولید و سوددهی بیش

 تر های باکتریایی بیشویژه عفونتپرورشی به بیماری به

ها، های درمان این غفونتترین روشگردد. یکی از معمولمی

و همکاران،  Burr) باشدها میبیوتیکدرمان توسط آنتی

عنوان میکروبی بهها و مواد ضدبیوتیکاستفاده از آنتی .(2002

یرانه مورد سؤال است چرا که استفاده مداوم از یک اقدام پیشگ

، Balcazar)زا این داروها باعث مقاوم شدن عوامل بیماری

، Gatlin) های باال، عوارض جانبی برای آبزی، هزینه(2002

دنبال خطر افتادن سالمتی انسان را بهو به طبع آن به (2002

دیدی را برای های شها ممنوعیتها و سازمانها، نهاددارد. دولت

 ها در تولید و پرورش جانوران اعمال کردندبیوتیککاربرد آنتی

(Kesarcodi  ،2002و همکاران). 

منظور افزایش تولید و های غذایی بهاستفاده از مکمل       

مقاومت در برابر بیماری طی چند سال اخیر به یک بخش مهم 

 است شده تبدیل پروریآبزی صنعت در ناپذیرجدایی و

(Ahmanvand  ،2002و همکاران)ها، . یکی از این مکمل

صورت جدا یا ترکیبی ها هستند که بهها و پرِبیوتیکپروبیوتیک

های اخیر گردند. با توجه به موفقیتغذایی معرفی می به جیره

( FAOحاصل از این روش جایگزین، سازمان خوار و بار جهانی )

تحقیقات آینده  نوان موارد عمدهعها را بهاستفاده از این مکمل

 . (FAO ،2000) پروری پیشنهاد نموده استدر آبزی

 و مشکالت با آبزیان جیره در هاپروبیوتیک از استفاده       

مانی پروبیوتیک ی مانند غیرقابل تضمین بودن زندهیتردیدها

( Ollevier ،2002و  Mahious) اضافه شده در دستگاه گوارش

های پروبیوتیکی، فقط در طی تیمارهای سویه کهدلیل آنبه

ای در دستگاه گوارش غالب هستند و از طرفی قابلیت تغذیه

آوری ساخت های پروبیوتیکی در طی عملمانی سویهزنده

ها نیز یک محدودیت عمده سازی آنهای غذایی و ذخیرهجیره

 باشد روبرو استپروری میها در آبزیدر استفاده از پروبیوتیک

(Mahious  ،2002و همکاران)چنین امکان رقابت . هم

های میکروفلور پروبیوتیک معرفی شده با برخی میکروارگانیسم

و  Mahious) روده و توانایی تثبیت و تشکیل کلنی موثر

Ollevier ،2002 ) سبب شد تا محققین به فکر ارائه راهکارهای

د فوق منجر به جدید در این راستا بر آیند. سر انجام تمامی موار

 هابیوتیکپریاز استفاده گردید. بیوتیکپری نامایده جدیدی به ارائه

که عناصر غذایی غیر قابل هضمی هستند و در ماهی از طریق 

های مفید در بهبود رشد و یا اثر بر عملکرد متابولیسم باکتری

 باشد.پروری میروده اثر می گذارند، مبحث جدیدی در آبزی

بیوتیک ماده غذایی غیرقابل هضمی است که از طریق پری       

های تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری

تواند موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان داشته و می

، Roberfroidو  Gibson) سالمتی میزبان را بهبود بخشد

رسد براساس این تعریف هر ماده غذایی که به روده می(. 0992

 هاپروتئینبعضی از پپتیدها،  هضم، غیرقابل هایکربوهیدرات مانند

بیوتیک توانند کاندیدایی برای پریها میو نیز برخی از چربی

  (.0992و همکاران، Gibson ) باشند

غذایی غیرقابل هضمی است که از طریق  پرِبیوتیک ماده       

های تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری

 تواند سالمتی میزبان را بهبود بخشدموجود در روده می

(Gibson  وRoberfroid ،0992 .)ترین محصول نهایی مهم

های چرب زنجیره کوتاه  ها تولید اسیدمتابولیسم پرِبیوتیک

(SCFAهستند ) شوند که از طریق اپیتلیوم روده جذب می

بنابراین برای میزبان منبع انرژی فراهم کرده و این خود باعث 

های تقویت میکروفلور روده و ممانعت از تشکیل کلنی باکتری

پرِبیوتیک (. Field ،2002و Schley) گرددزا میبیماری

دهای است که از واح هضم غیرقابل نوع قند زایلوالیگوساکارید یک

طور طبیعی در گیاه بامبو، زایلوز تشکیل شده است. این قند به

و  Vazqueze) شودها، شیر، سبزیجات و عسل یافت میمیوه

شوند بندی میها طبقه. موادی جزو پرِبیوتیک(2000همکاران، 

های فوقانی دستگاه گوارش هضم و جذب نشوند، که در بخش

صورت گزینشی مفید روه بههای توسط یک یا تعدادی از باکتری

سمت تولید ترکیبات ای را بهتخمیر شوند و میکروفلور روده

. اضافه (Ollevier ،2002و  Mahious) تر سوق دهندسالم

غذایی ماهی قرمز  کردن پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید به جیره

(Carassius auratus gibelioبه ) روز موجب  52مدت

و افزایش فعالیت ی و ضریب رشد روزانه افزایش میزان وزن نهای

و  Xu) گردید شاهدهای گوارشی در مقایسه با گروه آنزیم

ها بر رشد بافت روده اثر گذاشته و . پرِبیوتیک(2002همکاران، 

و  Gaggiaکنند )های مضر حفاظت میاز آن در برابر باکتری

چنین تأثیر مثبت این مواد بر عملکرد هم(. 2000همکاران، 

 میزبان( رشد و سالمتی روده )تعدیل فلور میکروبی روده

  (. 2000و همکاران،  Merrifield) مشخص شده است
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ک یبیوتیک مانان اولیگوساکارید که در این مطالعه تاثیر پری

مخمر ساکارومایسز  دیواره از و باشدمی هضم غیرقابل غذایی ترکیب

ای الرو تغذیهو کارایی  های رشددست آمده است بر شاخصهب

مورد   mykiss) (Oncorhynchus کمانآالی رنگینماهی قزل

 بررسی قرار گرفت.

 

 هاشمواد و رو
در یکی از مزارع پرورش  0292این مطالعه در خرداد        

غربی صورت پذیرفت. در این آزمایش از ماهی استان آذربایجان

استفاده گردید. عنوان جیره پایه غذای تجاری تولید داخل به

گرم  2و  0، 2/0های غلظتبیوتیک مانان الیگوساکارید با پری

جهت روی غذای تجاری اسپری نموده و به کیلوگرم غذا بر در هر

ای وسیله الیههها بعدم شسته شدن مکمل آنزیمی از سطح پلت

پوشش داده شد. غذاها تا زمان استفاده داخل  %0از ژالتین 

داری شدند. میزان گراد نگهرجه سانتید 5یخچال در دمای 

 صورت درصد وزن بدن طبق جداول استاندارد دهی نیز بهغذا

 هفته انجام گردید. 2مدت نوبت و به 5-6صورت روزانه در هب

آالی عدد الرو ماهی قزل 0200در این مطالعه تعداد        

گرم انتخاب و با میلی 000±00کمان با وزن متوسط رنگین

لیتری با حجم  22عدد در هر لیتر در داخل تانکهای  2تراکم 

آب ورودی  pHمیانگین سازی شدند. لیتری ذخیره 22مفید 

گراد( و )درجه سانتی 02±0، دما 2/2±2/0پرورشی  مخازن

گرم در لیتر( در طول دوره )میلی 0/2±2/0اکسیژن محلول 

هت ج مخزنتعیین وزن توده زنده ماهیان هر  .پرورش بود

   روز انجام گردید.  2تعیین میزان غذای روزانه با فواصل هر 

های رشدی در ماهیان جهت محاسبه شاخص سنجیزیست

عدد ماهی از هر تکرار  00انتهای دوره پرورشی و به تعداد 

های آنزیمی ماهیان صورت گرفت. جهت سنجش میزان فعالیت

هوش ک بیرا پس از یک شبانه روز قطع غذا در عصاره گل میخ

 آوری کل دستگاه گوارش ماهیان گردید. و سپس اقدام به جمع

شرح به های رشدی ماهیانهای محاسباتی شاخصفرمول       

 : (Gatlin ،2002زیر بود )

 :ضریب رشد روزانه
  )روز( پرورشی [/طول دوره2/0)وزن ثانویه(-2/0وزن اولیه(×])000 

 :میزان رشد ویژه )درصد در روز(
روز(لگاریتم وزن ثانویه )گرم([/طول دوره پرورشی) -لگاریتم وزن اولیه)گرم(×])000  

 :ضریب تبدیل غذایی

)گرم(  دست آمدههغذای مصرفی )گرم(/وزن زنده ب   

 :شاخص کبدی )%(

وزن بدن/وزن کبد( ×)000   

 :شاخص توده احشایی)%(

وزن توده احشایی)گرم(/) وزن بدن )گرم([×]000   

 5تصادفی با  تحقیق در قالب یک طرح آماری کامالًاین        

ازای هر تیمار، انجام شد. در پایان آزمایش، تکرار به 2تیمار و 

( و با 06)نسخه  SPSSافزار دست آمده با استفاده از نرمنتایج به

( One-way ANOVAطرفه )استفاده از روش آنالیز واریانس یک

ها توسط آزمون یسه میانگینواریانس قرار گرفت. مقا تجزیه مورد

درصد انجام شد  92در سطح  (Duncanچند دامنه دانکن )

(02/0P<.)                

 

 نتایج

هر تیمار در  های رشدی ماهیاننتایج حاصل از شاخص       

گزارش شده است. طی  0 شکلابتدا و انتهای دوره پرورش در 

 ماهیانداری در وزن اولیه نتایج حاصله اختالف معنی

های آزمایشی وجود نداشت  گرم( در بین گروه 02/0±00/0)

(02/0P> طی نتایج حاصله میزان شاخص وزن نهایی ماهیان .)

و  60/2±69/0، 02/2±00/0ترتیب ه)ب 5و  2، 2در گروه 

های آزمایشی در روز تغذیه با جیره 60گرم( پس از  05/0±22/2

داری باال طور معنیهگرم( ب 62/0±02/0مقایسه با گروه شاهد )

گرم در  2و  0، 2/0بدین معنی که استفاده از   (.>02/0Pبود )

آال باعث بیوتیکی در جیره الرو ماهیان قزلکیلوگرم از مکمل پری

ترین چنین بیشافزایش قابل توجه در رشد ماهیان گردید. هم

بود که در مقایسه با  2شاخص رشدی ماهیان مربوط به گروه 

ولی  (.>02/0P) داری باال بودطور معنیهشاهد بو  2گروه 

 2)کیلوگرم جیره/گرم( به  0افزایش میزان مکمل آنزیمی از 

در وزن نهایی ماهیان  داری را)کیلوگرم جیره/گرم( اختالف معنی

      (.<02/0P) ایجاد نکرد

 
 های وزن اولیه و وزن انتهایی ماهیاننتایج مربوط به شاخص: نمودار 1شکل 
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هر تیمار در ابتدا  های وزن ماهیاننتایج حاصل از شاخص       

گزارش شده است. طی نتایج  2 شکلو انتهای دوره پرورش در 

 22/2±09/0داری در طول اولیه ماهیان )حاصله اختالف معنی

وجود  های آزمایشیمتر( در ابتدای دوره پرورش بین گروهسانتی

و گروه  2، 2(.  شاخص طول ماهیان در گروه <02/0Pنداشت  )

( مترسانتی 92/2±00/0و  92/2±06/0 ،62/2±09/0 ترتیبهب) 5

( 20/2±02/0) ماهیان در مقایسه با گروه شاهد تبعیت از وزن به

نتایج نشان داد، استفاده  (.>02/0Pداری باال بود )طور معنیهب

بیوتیکی در جیره کیلوگرم از مکمل پریگرم در  2و  0، 2/0از  

آال باعث افزایش قابل توجه در رشدی طول الرو ماهیان قزل

ترین شاخص رشد طولی ماهیان چنین بیشماهیان گردید. هم

طور هو شاهد ب 2بود که در مقایسه با گروه  5و  2گروه  به مربوط

 (.>02/0P) داری باال بودمعنی

 
های طول اولیه و طول نمودار نتایج مربوط به شاخص :2شکل 

 انتهایی ماهیان

 

شاخص ضریب رشد روزانه و ضریب رشد ویژه نیز متعاقباً        

کنند. نتایج حاصل از از شاخص وزن نهایی ماهیان پیروی می

گزارش شده  2 شکلدر انتهای دوره پرورش در  هااین شاخص

های است. طی نتایج حاصله ضریب رشد روزانه در گروه

و  22/0±02/0، 22/0±06/0ترتیب ه)ب 5و  2، 2آزمایشی 

طور ه( ب22/0±02/0( در مقایسه با گروه شاهد )05/0±22/0

شاخص ضریب رشد ویژه در  (.>02/0Pداری باال بود )معنی

( در 22/0±02/0، 50/2±02/0ترتیب ه)ب 5و  2گروه آزمایشی 

داری باال بود طور معنیه( ب09/2±02/0مقایسه با گروه شاهد )

اختالف  ( و گروه شاهد22/2±02/0) 2 آزمایشی بین گروه ولی در

 (.<02/0P) داری مشاهده نگردیدمعنی

 
ه های ضریب رشد روزاننمودار نتایج مربوط به شاخص: 3شکل 

 و ویژه ماهیان در انتهایی دوره پرورش
 

نتایج حاصل از شاخص ضریب تبدیل غذایی ماهیان پس        

گزارش شده  5 شکلهای آزمایشی در هفته تغذیه با جیره 2از 

های است. طی نتایج حاصله ضریب تبدیل غذایی در گروه

و  22/0±02/0، 96/0±05/0ترتیب ه)ب 5و  2، 2آزمایشی 

طور ه( ب02/0±05/0( در مقایسه با گروه شاهد )02/0±20/0

 (.>02/0Pداری پایین بود )معنی

 
ی نمودار نتایج مربوط به شاخص ضریب تبدیل غذای: 4شکل 

 ماهیان در انتهایی دوره پرورش

 

 2های رشدی ماهیان پس از نتایج حاصل از برخی شاخص       

گزارش شده  0های آزمایشی در جدول هفته تغذیه با جیره

های غذا بین گروهاست. طی نتایج حاصله میزان مصرف 

 (. <02/0Pداری مشاهده نگردید  )آزمایشی اختالف معنی

در مقایسه با  5شاخص احشایی ماهیان در گروه آزمایشی        

چنین (. هم>02/0Pداری پایین بود )طور معنیهگروه شاهد ب

با گروه شاهد   2و  2های آزمایشی داری بین گروهاختالف معنی

 2(. شاخص کبدی در گروه آزمایشی <02/0P) مشاهده نگردید

داری باال طور معنیههای آزمایشی بدر مقایسه با سایر گروه 5و 

و گروه شاهد  2های آزمایشی در بین گروه (.>02/0Pبود )

(. شاخص طول <02/0P) داری مشاهده نگردیداختالف معنی

 روده ماهیان نیز در گروه آزمایشی شاهد در مقایسه با سایر
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داری باال بود. شاخص ضریب طور معنیههای آزمایشی بگروه

داری اختالف معنی 2و  0های آزمایشی چاقی در بین گروه

 داریمعنیطور هب 5 و 2 آزمایشی هایگروه مشاهده نگردید ولی در

 (.>02/0Pپایین بود )

های آزمایشیهفته تغذیه با جیره 8كمان پس از آالی رنگینهای رشدی ماهیان قزلنتایج شاخص  :1جدول   

4تیمار  3تیمار   2تیمار   1تیمار     

2/52±0/02a 20/2 ±0/02 0/92±0/00b 0/26±0/02c دست آمده )گرم/ماهی(همیانگین وزن ب  

0/22±0/05a 0/20±0/05a 0/26±0/06a 0/22±0/02a )میزان مصرف غذا )گرم/ماهی 

05/22±0/22b 05/00±0/50ab 05/62±0/02ab 02/25±0/22a شاخص احشایی 

0/26±0/02a 0/26±0/02a 2/02±0/02b 2/02±0/06b شاخص کبدی 

2/26±0/02b 2/29±0/02b 2/50±0/02b 2/02±0/09a شاخص طول روده)% (  

0/22±0/00b 0/22±0/00b 0/00±0/00a 0/02±0/02a ضریب چاقی 

 (.>02/0P)دار استباشند. اعداد در هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیانحراف از معیارسه تکرار از هر تیمار می ±دهنده میانگین مقادیر نشان

     

هفته  2بازماندگی ماهیان پس از نتایج حاصل از میزان        

ی طگزارش شده است.  2 شکلهای آزمایشی در تغذیه با جیره

ی شیآزمای هاگروه نیب انیماهی بازماندگ زانیم حاصله جینتا

 (.<02/0P) دینگرد مشاهدهی داریمعن اختالف

 
س از نتایج مربوط به میزان بازماندگی ماهیان پ : نمودار5شکل 

جیره های آزمایشیهفته تغذیه با  8  

 

 بحث
هدف همیشگی تولید آبزیان به حداکثر رساندن کارایی و        

بازده تولید برای حداکثرسوددهی است. جیره غذایی حاوی 

ها نه تنها مواد مغذی ضروری را وتیکیبها و پریپروبیوتیک

تواند یکی از بهترین راهکارها برای حفظ کند، بلکه میتامین می

ها به استرس و ان پرورشی و افزایش مقاومت آنسالمت آبزی

. در این راستا نتایج (Gatlin ،2002) زا باشدعوامل بیماری

حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از  سطوح مختلف 

بیوتیکی مانان الیگوساکارید در جیره الرو ماهیان مکمل پری

و بهبود  های رشدآال باعث افزایش قابل مالحظه در شاخصقزل

 گردد.ای ماهیان میکارایی تغذیه

داری بین اختالف معنینتایج این تحقیق نشان داد که        

های و شاخص های رشدلحاظ برخی شاخص مختلف از تیمارهای

 استرآبادی و همکارانمهاجر ،(>02/0Pای وجود دارد )تغذیه

 (Huso husoماهی جوان پرورشی )ای فیلدر مطالعه (0229)

درصد در  5و  2، 0، 2/0، 0را با پرِبیوتیک ایمونوژن در سطوح 

هفته مورد تغذیه قرار دادند. در  2مدت ی وزنی بهسه دامنه

پرورش میانگین وزن، طول، رشد روزانه، درصد  انتهای دوره

افزایش وزن بدن و ضریب چاقی تیمارهای تغذیه شده با سطوح 

درصد  0ا تیمار شاهد )درصد ایمونوژن در مقایسه ب 0و  2/0

های که با یافته داری باالتر بودطور معنیپربیوتیک ایمونوژن( به

 خوانی دارد. حاصل از این مطالعه هم

 و الیگوفروکتوز اینولین، هایبیوتیکپری از استفاده       

 Psetta)درصد در الرو ماهی کفشک  2الکتوسوکروز در سطح 

maxima)  نشان داد میانگین وزن نهایی و ضریب رشد ویژه در

ها باالتر الیگوفروکتوز نسبت به سایر تیمارتیمار تغذیه شده با 

های یک از گروهداری در هیچبود ولی در نرخ بقاء تفاوت معنی

 ترینبیشهای مذکور مشاهده نگردید، بیوتیکتغذیه شده با پری

و  Mahious) یدنرخ بقاء در تیمار شاهد مشاهده گرد

Gatesoupe ،2002          .) 

       Danials (2006) سازی آرتمیا را در تحقیقی اثرات غنی

قسمت در هزار مانان  200و  20، 2در سطوح مختلف 

 (Homarus gamarus)الیگوساکارید را در البستر اروپایی 

الیگوساکارید بررسی قرار داد و گزارش نمود با افزودن مانان مورد

قسمت در هزار میزان بازماندگی و رشد  20و  2در سطوح 

قسمت در هزار نتیجه منفی  200یابد. ولی در سطح افرایش می

درصد مانان  0و  6/0، 5/0، 2/0بوده است. استفاده از سطوح 
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 Oreochromis)های جوان تیالپیای نیل در ماهی الیگوساکارید

niloticus) بیوتیک در جیره، یش سطح پرینشان داد با افزا

 (.2002و همکاران،  Sadoیابد )مصرف غذای روزانه کاهش می

 مانان و هاتحقیقات دیگر نشان داد که بتاگلوکان       

ماهیان  متفاوت هایگونه در را بازماندگی و الیگوساکاریدها رشد

. (Gatlin ،2005و  Li؛ Gatlin ،2002و  Li) دهند می افزایش

  109)زمان پروبیوتیک باسیلوسای استفاده هممطالعهدر 

CFU) TC22 میزان بیوتیک فروکتوالیگوساکارید بهو پری

 Apostichopus japonicusی ماه دردرصد جیره غذایی  02/0

 داریدارای تفاوت معنی SGRباعث شد تا ضریب رشد ویژه 

(02/0P<) با گروه شاهد باشد (Yancui  ،2000و همکاران.)  با

توان نتیجه گرفت که استفاده از دست آمده میهتوجه به نتایج ب

گرم در  0و  2/0 هایغلظتدر  بیوتیک مانان الیگوساکاریدپری

های رشد و تواند سبب ارتقاء شاخصکیلوگرم جیره غذایی می

 تغذیه ماهیان شود.

       Gence  با مکمل کردن جیره در  (2002)و همکاران

ازای هر گرم مانان الیگوساکارید به 2/5 و 2، 2/0سطوح 

 Oreochromis niloticus)جیره در هیبرید ماهی تیالپیا کیلوگرم

× O.aureus)داری را در پارامترهای رشد و ، تفاوت معنی

بیوتیک مانان چنین استفاده از پریتغذیه مشاهده نکردند. هم

گرم در هر کیلوگرم جیره، در گونه  2میزان الیگوساکارید به

 (Acipenser oxyrinchus desotoi)ماهی خاویاری خلیج 

Gulf sturgeon داریمنجر به بروز اختالف معنی  (02/0>P )

 در پارامترهای رشد و تغذیه درمقایسه با تیمار شاهد نگردید

(Pryor  ،2002و همکاران)  که این با نتایج حاصل از مطالعه

 کمان مغایرت دارد. آالی رنگینضر بر روی ماهی قزلحا

       Sang  ی ماهی امطالعه در (2009)و همکارانCherax 

tenuimanus 2/0میزان بیوتیک مانان الیگوساکارید بهرا با پری 

طور قابل درصد جیره تغذیه کردند که توانست به 5/0و 

زای محیطی استرسای مقاومت ماهی را در برابر عوامل مالحظه

چنین باعث بهبود سیستم های باکتریایی باال ببرد. همو عفونت

تاثیر سطوح  (2002)و همکاران Torrecillas ایمنی نیز گردید. 

الیگوساکارید در جیره غذایی سی باس اروپایی  مختلف مانان

(Dicentrachus labrax) گرم مانان  5و  2میزان صفر، به

کیلوگرم جیره بررسی و گزارش نمودند در الیگوساکارید در هر 

بیوتیک مذکور، میزان ماهیان تغذیه شده با هر دو سطح پری

 Vibrioباکتریاییفعالیت لیزوزیم، مقاومت در برابر عفونت 

alginolyticus داری طرز معنیو تحریک سیستم ایمنی به

 افزودن با (2002)و همکاران  Cerezuela .افزایش یافت

 سیم جیره ماهی کیلوگرم هر در گرم 00 یا 2 میزاناینولین به

 شرایط در هفته 2 یک تا مدت طی (Spaus aurata)دریایی 

 در داریمعنی اینولین بازدارندگی که دریافتند پرورشی

 کردند گیرینتیجه و دنبال داشتهب ایمنی سیستم پارامترهای

     .باشد گونه این برای مناسبی محرك ایمنی تواندنمی اینولین که

       Staykov  و پتانسیل کارایی به (2002)و همکاران 

در کیلوگرم یا  گرم 2 میزانمانان الیگوساکارید به پربیوتیک

 و رشد، بازماندگی عملکرد بهبود قسمت در میلیون در 200

 آالیقزل ماهی در های محیطیمقاومت در برابر استرس افزایش

  .کردند پرورشی اشاره

 شده توسط گزارش نتایج در موجود هایتفاوت مجموع در       

 هابیوتیکپریها و پروبیوتیک انواع بکارگیری در مختلف محققین

 نوع به بایستی احتماالً را پرورشی آبزیان مختلف هایدر گونه

 دوره پرورش، طول پرورشی، گونه سن اندازه، پرورشی، گونه

 فیزیولوژیک و خصوصیات ایتغذیه رفتارهای محیطی، شرایط

 متفاوت تأثیرات چنینهم .دانست مرتبط پرورشی آبزی

 و مبنای کمیت بر توانمی را هابیوتیکها و پریپروبیوتیک

مصرفی،  بیوتیکها و پریپروبیوتیک نوع غذایی، جیره کیفیت

احتماالً  و جیره در آن استفاده مورد میزان و خلوص درجه

 انواع مختلف از استفاده به قادر ویژه میکروبی هایجمعیت

 .نمود ارزیابی ها،بیوتیکها و پریپروبیوتیک

 ،2/0از این مطالعه نشان داد که استفاده از   نتایج حاصل       

بیوتیکی در جیره الرو گرم در کیلوگرم از مکمل پری 2و  0

های رشد آال باعث افزایش قابل مالحظه در شاخصماهیان قزل

چنین با توجه به گردد. همای ماهیان میبهبود کارایی تغذیهو 

گرم  0بیوتیک مانان مصرفی پری غلظتبهترین  ،نتایج حاصل

کمان آالی رنگیندر هر کیلوگرم غذا در جیره الرو ماهی قزل

 باشد.می
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