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های رشد، بقاء و تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص

 (Cyprinus carpio) مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهی کپور معمولی

 

 

 و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  دانشکده شیالت، شیالتگروه  :پورمریم حقی

 41934-93731صندوق پستی: 

 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، شیالتگروه  :*محمد سوداگر

 41934-93731گرگان، صندوق پستی: 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده شیالت و محیط زیست، ، شیالتگروه  :محمد مازندرانی

 41934-93731گرگان، صندوق پستی: 

 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ، شیالتگروه  :فرسیدحسین حسینی

 41934-93731طبیعی گرگان، صندوق پستی: 

 

 9313 شهریورپذیرش: تاریخ                9313 اردیبهشتتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در این تحقیق اثرات پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص

گرم از  31/6±13/0انحراف استاندارد( وزنی  ±ها با میانگین )( بررسی شد. بچه ماهیCyprinus carpioماهیان کپورمعمولی )بچه

مدت سازی و پس از سازگاری، بههای فایبرگالس ذخیرهعدد در حوضچه 00و با تراکم  تهیهکارگاه خصوصی واقع در استان مازندران 

تکرار(.  1تیمار و  4درصد پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید تغذیه شدند ) 0و  3، 5/0)شاهد(،  0های آزمایشی حاوی هفته با جیره 8

فاکتور وضعیت(، بازماندگی و مقاومت و  های رشد )وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه)هفته هشتم( شاخص های دورهدر انت

داری بر دست آمده نشان داد پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید اثر معنیهبررسی شد. نتایج ب ppt 35 در برابر تنش شوری هابچه ماهی

(. <05/0Pدر مقایسه با تیمار شاهد نداشت ) (و نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی وزن نهایی)های رشد شاخص

. استفاده از (<05/0Pتیمار شاهد مشاهده نشد ) و تیمارهای تحت تاثیر پربیوتیکبین ر میزان بازماندگی دداری معنی ختالفچنین اهم

 (.P<05/0ها را در برابر تنش شوری افزایش داد )ماهیداری مقاومت بچهطور معنیهپربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید ب
 

  (Cyprinus carpio) ماهی کپورمعمولیپربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید، رشد، تنش شوری، بچه کلمات کلیدی:

 sudagar_m@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

 قابل رشد رورىپاخير، آبزى هاىسال که دربا وجود آن       

 کيفيت بيل: تغيير از مشكالتى با همواره ولى است داشته توجهى

 بوده رو رو به عفونی هاىبيمارى بروز اى،تغذيه مشكالت آب،

ها و بيوتيک(. استفاده از آنتی9831و همكاران،  اکرمى) است

ها داروهای شيميايی پيامدهايی نظير: خطر مقاوم شدن پاتوژن

به اين داروها، باقی ماندن داروها در گوشت ماهيان مورد تغذيه 

دنبال داشته است محيطی را بههای زيستانسان و نيز آلودگی

(Tangestani  ،بنابراين با توجه به محدوديت 1199و همكاران .)

پروری در نتيجه ايجاد مقاومت ها در آبزیبيوتيکاستفاده از آنتی

ها، های غذايی مانند پروبيوتيکها، استفاده از مكملدر باکتری

و  Hoseinifar) ها بيان شده استبيوتيکها و سينپربيوتيک

و  Verschuere؛ 1191و همكاران،  Merrifield؛ 1199همكاران، 

ها، توان استفاده از پروبيوتيکهمچنين می (.1111همكاران، 

منظور افزايش رشد و کارايی ها را بهها و سين بيوتيکپربيوتيک

(. نظر 1191و همكاران،  Hoseinifarمصرف جيره پيشنهاد کرد )

 های پرورش مربوط به غذا ای از هزينهکه بخش عمدهبه اين

تواند منجر به افزايش ای میتغذيهباشد، بهبود وضعيت می

 (.9831و همكاران،  سوداگرسوددهی در پرورش ماهيان گردد )

ها اجزاء غذايی غيرقابل هضمی هستند که از پربيوتيک       

سمت  ای بهطريق تغيير توازن باکتريايی ميكروبيوتای روده

های بالقوه مفيد سبب بهبود وضعيت سالمت و ايمنی باکتری

انجام  تحقيقات (.Glenn ،1112و  Gibsonشوند )می ميزبان

شده در اين زمينه نشان داده است که اليگوساکاريدهای غيرقابل 

 از جمله  None digestible oligosaccharide (NDO)هضم 

و  Mahiousترين مواد دارای عملكرد پربيوتيكی هستند )مهم

Ollevier ،1112 ؛Kolida  ،اليگو ميان(. در 1111و همكاران 

ساکاريد،  فروکتواليگو و اينولين هضم،غيرقابل ساکاريدهای

ها به ای هستند که اثرات مفيد آنهای شناخته شدهپربيوتيک

از انواع اليگوساکاريدها  يكی ايزومالتواليگوساکاريد .است رسيده اثبات

پروری مطرح شده عنوان پربيوتيک در آبزیاست که اخيرا به

. افزودن پربيوتيک ايزومالتواليگوساکاريد به جيره سبب است

 Oreochromis)افزايش رشد و مصرف خوراک در تيالپيای نيل 

niloticus)  شد(Ibrahim  ،هم1198و همكاران .)مصرف  چنين

( در ترکيب B. subtiliو  B. licheniformis) خوراکی پروبيوتيک

افزايش تعداد کل باعث  ايزومالتواليگوساکاريد با پربيوتيک

  P. japonicusدر V. alginolyticus ها و کاهش باکتریباکتری

عالوه استفاده از پروبيوتيک هب .(1191و همكاران،  Zhangشد )

باعث افزايش بقاء و ايزومالتواليگوساکاريد و  OJباسيلوس 

پارامترهای ايمنی نسبت به گروه شاهد در ميگوی وانامی 

(Litopenaeus vannamei( شد )Li  ،عالوه1111و همكاران .)  بر

 Rutilusماهی کلمه )اين پربيوتيک فروکتواليگوساکاريد در بچه

rutilus  و کليه سطوح  %9( باعث افزايش پاسخ ايمنی در سطح

پربيوتيک سبب افزايش مقاومت در برابر تنش شوری گرديد 

(Soleimani  ،استفاده از پربيوتيک 1191و همكاران )گاالکتو 

های رشد و مقاومت در برابر اليگوساکاريد باعث افزايش شاخص

و همكاران،  Hoseinifarماهی کلمه شد )استرس شوری در بچه

1198.) 

 از ماهيان گرمابی (Cyprinus carpio)ماهی کپورمعمولی        

طور شود که بهو سومين گونه معروف جهان محسوب می

(. Welcomme ،9111شده است ) گسترده به سراسر دنيا معرفی

های مهم پرورشی دنيا می باشد چنين اين ماهی يكی از گونههم

رو با (. از اينBalon ،9112که دارای ارزش تجاری بااليی است )

فرد اين گونه از قبيل مقاومت زياد های منحصر بهتوجه به ويژگی

در مقابل نوسانات محيطی، استفاده از طيف وسيعی از مواد 

( و اهميت اقتصادی اين Salehi ،1118غذايی قابل دسترس )

گونه و با توجه به اثرات مثبت پربيوتيک ايزومالتو اليگوساکاريد 

های آبزيان های زيستی گونهبر ايمنی، رشد و برخی از شاخص

های رشد، در اين مطالعه اثرات ايزومالتواليگوساکاريد بر شاخص

ماهی کپورمعمولی در برابر تنش شوری بازماندگی و مقاومت بچه

 بررسی شد. 
 

 هاشمواد و رو
اين تحقيق : هاداری آنماهیان و شرایط نگهتهیه بچه       

پروری ماه در مرکز تحقيقات آبزی 1مدت به 9811در پاييز 

برآبادی گروه شيالت دانشگاه علوم کشاورزی و شهيد ناصر فضلی

ماهيان از کارگاه خصوصی بچهمنابع طبيعی گرگان انجام شد. 

محل آزمايش انتقال داده واقع در استان مازندران تامين و به

عدد ماهی کپورمعمولی با  121شدند. پس از سازگاری اوليه 

مخزن  91عدد در  11گرم با تراکم  98/1±89/1ميانگين وزنی 

 8ای ايزومالتواليگوساکاريد و سطح تغذيه 2فايبرگالس شامل 

ليتر در نظر  21توزيع گرديدند. حجم آبگيری مخازن تكرار 

صورت غير چرخشی گرفته شد و در طول دوره پرورش، آب به

طور دائم هوادهی شد. آب مخازن هر روز قبل از غذادهی به

سيفون و غذاهای مصرف نشده و فضوالت از محيط پرورش 

وزن  %8ميزان هفته به 3شد. غذادهی ماهيان در طول خارج می
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با غذای تجاری حاوی  91و  3، 2بار در روز شامل ساعات  8دن ب

 پربيوتيک انجام گرديد.

بيوتيک مورد استفاده در پرو: پروبیوتیک مورد استفاده       

اين تحقيق ايزومالتواليگوساکاريد بود که از کارخانه اورافتی 

بلژيک تامين شد. اين پربيوتيک عمدتاً شامل، ايزومالتوز، پانوز، 

زومالتوتريوز، ايزومالتوتترائوز است. و طی فرآيندهای آنزيمی از اي

(. 1113و همكاران،  Thitaramدست آمده است )هنشاسته ب

اضافه کردن پربيوتيک به غذا با روش اسپری کردن در چهار 

درصد  1و 9، 2/1) شاهد(، 1سطح آزمايشی شامل مقادير 

م پودر ژالتين گر 1صورت گرفت، به اين صورت که ابتدا ميزان 

را به آب اضافه کرده و پس از حل شدن پودر در آب مقادير 

مورد نياز پربيوتيک را که از قبل توزين و آماده شده بود، به 

محلول آب و پودر ژله اضافه شد. در نهايت پس از حل شدن 

پربيوتيک، محلول آماده شده بر غذای تجاری اسپری شد. 

 12مدت ی آزمايشگاه بهغذاهای تهيه شده در دمای معمول

آوری شد و در طول دوره جهت تغذيه ساعت خشک و جمع

 ماهيان مورد آزمايش مورد استفاده قرار گرفت.

بازماندگی ، های رشدشاخصسنجی و بررسی زیست       

بار انجام روز يک 91ماهيان هر سنجی بچهزيست: هاماهیبچه

استفاده از ترازوی ديجيتال ماهيان با گيری وزن بچهاندازه گرديد.

 9دقت کش بهگيری طول با خطگرم و اندازه 19/1با دقت 

های افزايش وزن، متر انجام شد. در پايان دوره شاخصميلی

درصد افزايش وزن، نرخ رشد ويژه، فاکتور وضعيت و ضريب 

 :(Tacon ،9111صورت زير محاسبه شد )هتبديل غذايی ب

 
 درصد افزایش وزن بدن: -

 911 × وزن ثانويه )گرم( - وزن اوليه )گرم( / وزن اوليه )گرم(
 ضریب رشد ویژه: -

  911×زن ثانويه(ولگاريتم طبيعی -پرورش/)لگاريتم طبيعی وزن اوليه دوره طول

 فاکتور وضعیت )ضریب چاقی(: -

 911× متر( / وزن )گرم( )سانتی 8طول

 ضریب تبدیل غذایی: -

 توده توليد شده )گرم(/مقدار غذای خورده شده )گرم( ميزان زی

 

ها در ماهيان با مقايسه تعداد آنچنين ميزان بازماندگی بچههم

 دست آمد. هانتهای دوره ب

جهت : ماهیان به تنش شوریبررسی مقاومت بچه       

ماهی در برار تنش شوری، در انتهای دوره بررسی مقاومت بچه

 عدد ماهی از هر تكرار به 92)هفته هشتم( تعداد 

به  ppt 92صورت تصادفی انتخاب شدند و در معرض شوری 

ساعت قرار گرفتند. پس از آن ميزان مقاومت )درصد  21مدت 

و همكاران،  Soleimaniو ثبت شد ) بررسی ماهيانبچه بازماندگی(

1191.) 

برای مقايسه بين تيمارها و : آنالیز  )محاسبات( آماری       

دار بين تيمارها از آناليز واريانس يک نيز وجود اختالف معنی

ای دانكن استفاده گرديد و آزمون چند دامنه ANOVAطرفه 

(Li  ،داده1111و همكاران .) های درصدی پيش از انجام آناليزها

( تبديل شدند کليه آناليزهای آماری با Arc sinبه آرک سينوس )

( و ترسيم نمودارها با 98رايش )وي SPSS افزاراستفاده از نرم

 در محيط ويندوز انجام شد.  Excel, 2010افزار استفاده از نرم

 

 نتایج
اثرات سطوح مختلف پربيوتيک ايزومالتواليگوساکاريد بر        

ارائه شده است.  9ماهيان کپور در جدول های رشد بچهشاخص

نداشت داری بين تيمارها وجود در ابتدای دوره اختالف معنی

(12/1<Pدر انتهای دوره بررسی .) های )هفته هشتم( نيز شاخص

های تغذيه شده با سطوح مختلف پربيوتيک ماهیرشد در بچه

چنين (. هم9( )جدول P>12/1) داری را نشان نداداختالف معنی

های تغذيه شده وزن و طول نهايی و نرخ رشد ويژه در گروه

بين تيمارها مشاهده  داریمعنی اختالف پربيوتيک مختلف باسطوح

نظر شاخص وضعيت )ضريب چاقی(  (. از9 )جدول (P>12/1) نشد

عالوه هب (.9 )جدول (P>12/1) داری نشان ندادندنيز اختالف معنی

داری بر ميزان ايزومالتواليگوساکاريد اثر معنی پربيوتيک از استفاده

( P>12/1)های تيمارهای مختلف نشان نداد ماهیبازماندگی بچه

 (.9)جدول 

نتايج مطالعه مقاومت بچه  نتایج بررسی تنش شوری:       

آمده است. از نظر  1های تيمارهای مختلف در جدول ماهی

مقاومت در برابر تنش شوری بين تيمارهای پربيوتيكی و تيمار 

( اما در بين p<12/1داری مشاهده شد )شاهد تفاوت معنی

در برابر تنش شوری يكسان بود و تيمارهای پربيوتيكی مقاومت 

 (.1داری مشاهده نگرديد )جدول اختالف معنی
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ماهیان کپور تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکاریدهای رشد بچه: مقایسه برخی از شاخص1جدول

های رشدشاخص  شاهد 
اریدایزومالتوالیگوساک  

درصد 5/0  

اریدایزومالتوالیگوساک  

درصد 1  

اریدایزومالتوالیگوساک  

درصد 2  

 a11/1 ± 11/2 a919/1± 13/2 a 12/1± 19/1 a 83/1± 13/1 ميانگين وزن ابتدای دوره )گرم(

 a 29/1± 89/92 a 18/8± 12/92 a 19/1± 23/92 a 11/1± 98/91 ميانگين وزن انتهای دوره )گرم(

 a 92/1± 21/2 a 31/9±21/3 a 91/1± 28/2 a 18/1±11/2 متر(ميانگين طول ابتدای دوره )سانتی

 a 12/1± 18/1 a 22/1± 11/91 a 82/1± 19/91 a 92/1± 12/91 متر(ميانگين طول انتهای دوره )سانتی

 a 28/1± 89/1 a 19/8± 12/99 a 21/1± 22/1 a 82/1± 12/91 افزايش وزن بدن

 a 21/1±21/921 a 33/99± 22/922 a 23/92± 21/911 a92/2± 18/921 درصد افزايش وزن بدن

 a12/1± 31/9 a 11/1± 31/9 a 91/1± 19/9 a 12/1± 38/9 نرخ رشد ويژه )درصد در روز(

 a 12/1± 21/9 a 21/1± 11/9 a 92/1± 22/9 a 19/1± 23/9 شاخص وضعيت

 a 11/1± 21/8 a 29/1± 12/1 a 92/1± 22/8 a 92/1± 91/8 ضريب تبديل غذايی

 a11 /91 ± 11/11 a 11/1± 911 a 22/2± 11/11 a 11/1± 911 بازماندگی
 (.P<12/1دار هستند )انحراف استاندارد( با حروف متفاوت دارای اختالف معنی ±اعداد ميانگين )ميانين

 ماهیان کپور تغذیه شده با سطوح مختلف ایزومالتوالیگوساکارید پس از تنش شوری: درصد بازماندگی بچه2جدول

 درصد 2 درصد 1 درصد 5/0 شاهد تیمار

 b29/2± 11/21 a11/1±911 a11/1±911 a11/1±911 بقاء پس از تنش شوری

 a 29/2± 88/28 b1±1 b1±1 b1±1 تلفات پس از تنش شوری
 (.P<12/1دار هستند )انحراف استاندارد( با حروف متفاوت دارای اختالف معنی ±اعداد ميانگين )ميانين

     

 بحث
بيفيدوباکترها،  براى غذايى منبع يک عنوانبه هاپربيوتيک       

 نتيجه در شوندمى باکتروئيدها محسوب و اهالکتوباسيلوس

 محصوالت توليد و هاپربيوتيک از پروبيوتيكى هاىباکتری استفاده

 استات، مانند زنجيره کوتاه آزاد چرب اسيدهاى ها،آن تخميرى از

 و Mahiousشوند )مى توليد الکتات و و پروپيونات بوتيرات

Ollevier ،1112و گردندمى جذب روده اپيتليوم طريق از ( که 

سبب  و شده تلقى ميزبان براى مهم انرژى منبع يک عنوانبه

اکرمی و شوند )مى مغذى مواد جذب بهبود و اهانتروسيت تقويت

 در شانتوانايی براساس تربيش ها(. پربيوتيک9831همكاران، 

انتخاب  اسيدالکتيک توليدکننده هاىميكروارگانيسم رشد افزايش

 توانندها مىچنين اين مكمل(. همGatlin ،1111شوند )مى

 و اىروده بيمارى، پارامترهاى رشد، مورفولوژى برابر در مقاومت

 بهبود آبزى مختلف هاىگونه در روده را ميكروبى جمعيت تنظيم

(. در اين راستا استفاده 1111و همكاران،  Dimitroglou) بخشند

و  Denevاست ) ها مورد توجه بودهها و پربيوتيکاز پروبيوتيک

(. تحقيقات انجام شده در زمينه استفاده از 1111همكاران، 

ها در سرتاسر جهان نتايج اميدوار ها و پربيوتيکپروبيوتيک

         (.1191و همكاران،  Ringoدنبال داشته است )های بکننده

نتايج بررسی حاضر نشان داد اضافه کردن پربيوتيک        

درصد به ازای هر  1و  9، 2/1، 1ميزان ايزومالتواليگوساکاريد )به

داری روی کيلوگرم غذای خشک( در اين آزمايش هيچ اثر معنی

ماهيان کپورمعمولی نداشت ولی سبب رشد و بازماندگی بچه

افزايش مقاومت در برابر تنش شوری در سه سطح پربيوتيک 

ن پربيوتيک به نسبت به شاهد شد. هر چند اضافه کردن اي

داری در جيره با سطوح مورد مطالعه منجر به تفاوت معنی

يزومالتواليگوساکاريد اتر رشد نگرديد اما سطوح پايين پارامترهای

 در جيره منجر به عملكرد باالتری نسبت به گروه شاهد و 

چنين سطوح باالتر پربيوتيک مورد مطالعه شد که احتماالً هم

جزيه اين نوع پربيوتيک توسط فلور علت عدم تخمير و تبه

 باشد و نتايج حاصل باکتريايی روده ماهی کپورمعمولی می

 تواند بيانگر اين مطلب باشد که سطوح پايين ايزومالتواليگومی

 ماهی کپورتواند از کارايی باالتری در رشد بچهساکاريد می

های معمولی برخوردار باشد. نتيجه اين تحقيق با گزارش

اثر بودن پربيوتيک پيشين مطابقت دارد که حاکی از بی نمحققي

؛ Sudagar ،1199و  Hajibeglou) باشدهای رشد میبر شاخص

Hoseinifar  ،و همكارانb1199 ؛Dimitroglou  ،و همكاران

و  Genc؛ 1111و همكاران،  Grisdale-Helland؛ 1191

و همكاران،  Pryor؛ 1111و همكاران،  Genc؛ 1112همكاران، 
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و با نتايج حاصل از  (9112و همكاران،  Yoshida؛ 1118

و  Hoseinifar؛ 1191و همكاران،  Soleimaniتحقيقات )

و  Lv؛ 1113و همكاران،  Samrongpan؛ c1199همكاران، 

و  Torrecillas؛ 1112و همكاران،  Staykov؛ 1112همكاران، 

و  Mahious؛ 1112و همكاران،  Zhou؛ 1112همكاران، 

( که مبنی بر Ollevier ،1112و  Mahious؛ 1111همكاران، 

 های رشد مغايرت دارد.ها بر شاخصموثر بودن پربيوتيک

نتايج اين تحقيق نشان داد افزودن پربيوتيک ايزومالتو        

ماهی کپورمعمولی داری بر بازماندگی بچهاليگوساکاريد اثر معنی

دست آمده هبقاء باال بود. نتايج ب ندارد و در تمامی تيمارها ميزان

( مبنی بر عدم وجود اثر 9832) با نتايج اکرمی و همكاران

( Huso husoماهی )دار پربيوتيک اينولين بر بازماندگی فيلمعنی

و  Soleimaniکمان و نتايج حاصل از تحقيق آالی رنگينو قزل

ثر ( که گزارش کردند پربيوتيک اليگوفروکتوز ا1191)همكاران 

ماهی کلمه ندارد مطابقت دارد. اما با داری بر بازماندگی بچهمعنی

( تاثير پربيوتيک مانان 1112) و همكاران Staykov مطالعات

و  Hoseinifar کمان و مطالعاتآالی رنگيناليگوساکاريد بر قزل

( افزايش بازماندگی در پست الرو ميگوی سفيد 1191) همكاران

تحت تاثير پربيوتيک اينولين  (Fenneropenaeus indicus) هندی

چنين افزايش بازماندگی در نتيجه تاثير مثبت پربيوتيک و هم

( b1199و همكاران،  Hoseinifarماهی )اليگوفروکتوز بر فيل

رسد باال بودن بازماندگی و عدم اختالف نظر میمطابقت ندارد. به

شد. در بين تيمارها ناشی از بهينه بودن شرايط پرورش با

طور مشابهی سبب افزايش پربيوتيک ايزومالتواليگوساکاريد نيز به

بازماندگی در برابر تنش شوری در تيمارهای تغذيه شده با 

  Salzeپربيوتيک نسبت به تيمار شاهد شد. اين نتيجه با گزارش 

( که پربيوتيک مانان سبب افزايش بازماندگی 1113)و همكاران 

بيوتيكی در ماهی سوکال يكسان در تمام تيمارهای پر

(Rhachycentrun canadum گرديد مطابقت دارد. افزايش )

دهنده تواند نشانتنش شوری در اين مطالعه می بازماندگی تحت

وضعيت سالمت يا ايمنی بهتر در تيمارهای پربيوتيكی باشد. 

هرچند تعيين اثرات پربيوتيک ايزومالتواليگوساکاريد بر ايمنی و 

تر زا نيازمند انجام مطالعات بيشبرابر عوامل بيماریمقاومت در 

 در موجود هاىطورکلی تفاوتباشد. بهدر تحقيقات آينده می

 انواع کارگيرىهب در محققين مختلف توسط شده گزارش نتايج

 گونه سن و اندازه پرورشى، گونه توان به نوعها را میپربيوتيک

 اى،تغذيه رفتارهاى محيطى، شرايط دوره پرورش، طول پرورشى،

نوع  غذايى، جيره کيفيت و کميت گونه، خصوصيات فيزيولوژيک

 مورد ميزان و آن خلوص درجه مصرفى، پربيوتيک

از  استفاده به قادر ويژه ميكروبى فلور و جيره در استفاده آن

 مكمل اثر .(9831و همكاران،  اکرمىدانست ) مرتبط هاپربيوتيک

و  Liدر ماهى ) تربيش يا هفته 2 از بعد معمول طوربه پربيوتيكى

پيشرفت  چون  شودمى ظاهر دارانمهره ديگر ( و1112همكاران، 

عملكرد  و مورفولوژى در زمانهم تغييرات و ميكروبى اکولوژى

فاکتورهايى  به که هستند اىپيچيده هاىپروسه گوارش دستگاه

ميكروبى،  فيزيولوژى ميزبان، فيزيولوژى ى،اروده محيط نظير

 (.Fric ،1112اند )وابسته غيره و ژنتيک مغذى، مواد

در مجموع نتايج بررسی حاضر نشان داد که پربيوتيک        

ماهی های رشد بچهاليگوفروکتوز مكملی مناسب، برای شاخص

کپورمعمولی نيست ولی سبب افزايش بازماندگی در پايان دوره و 

برابر تنش شوری شد که دار مقاومت در چنين افزايش معنیهم

 باشد. با توجه به نتايج مثبت بر بازماندگی بچهقابل توجه می

 ماهيان در اين تحقيق، بهتر است اثرات احتمالی ايزومالتواليگو

زا در مطالعات ساکاريد بر ايمنی و مقاومت در برابر عوامل بيماری

 آينده مورد بررسی قرار گيرد.
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