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 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 ردادم تاریخ دریافت:

 چکیده

رشد، های در غذای کپورمعمولی بر شاخص درصد پربيوتيك ميتو 2/0منظور مقايسه اثرات استفاده متوالی و متناوب از اين پژوهش به

روز تحت آزمايش  60مدت گرم به 00/6±05/0قطعه بچه ماهی با ميانگين وزن  180انجام شد. تعداد  های خون شناسیشاخص و ترکيب الشه

که درحالی .تيك ميتو در کيلوگرم غذا دريافت کردگرم پربيو 2روز غذای حاوی  60مدت به 1تيمار بود. تيمار  3قرار گرفتند. آزمايش شامل 

ضريب رشد ،ترين وزن نهايی، درصد افزايش وزن بيش ،روزه دريافت کردند. براساس نتايج 7و  3ترتيب با فواصل همين غذا را به 3و 2 هایتيمار

 1ترين فاکتور وضعيت مربوط به تيمار (. بيشP>05/0دار نداشت )تفاوت معنی 2دست آمد که با تيمار هب 1ويژه و توليد خالص ماهی در تيمار 

در کل دوره پرورش تلفاتی در بين تيمارها مشاهده نشد. حداکثر ميزان غذای خورده  (.P<05/0دار داشت )بود که با دو تيمار ديگر تفاوت معنی

چنين تفاوت گيری شد. هماندازه 1تيمارها نيز در تيمار دار با ساير ترين ضريب تبديل غذايی با تفاوت معنیشده و شاخص کارايی پروتئين و کم

ترين مقدار هموگلوبين سفيد و بيش قرمز و گلبول ترين تعداد گلبولدارای بيش 1نظر ارزش غذايی الشه بين سه تيمار مشاهده نشد. تيمار داری ازمعنی

جای تغذيه مستمر هتواند بمی ،روزه 3ه متناوب با پربيوتيك ميتو با فواصل دار نداشت. بنابر اين تغذيتفاوت معنی 2و هماتوکريت بود که با تيمار 

 .با پربيوتيك ميتو در کپورمعمولی استفاده شود

  معمولي، پربيوتيك ميتو، فاكتورهاي خوني، تركيب الشهكپور کلیدی: کلمات

 bahr.kazemi@gmail.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

اهيان كپورم خانواده تجاري ماهيان ترينمهم از يكي معموليكپور ماهي       

 تغذيه به درصد هزينه پرورش آن 50حدود  جاكهباشد و از آنمي

 گونه، اين تجاري پروريآبزي عمده در چالش بنابراين دارد، اختصاص

 ارتقاء سالمت و رشد سازيبهينه براي شده فرموله ي غذاييهاجيره بهبود

ي غذايي مانند هامكمل از راهكارهاي مفيد استفاده از باشد. يكيمي

 افزايش بر عالوه كه است هابيوتيک سين و هاپربيوتيک ،هاپروبيوتيک

، و همكاران Hoseinifarدارد ) ميزبان بر ايمني سودمندي اثرات رشد،

غذايي غيرقابل هضمي هستند كه از طريق  موادها پربيوتيک(. 2011

هاي موجود در محدودي از باكتري فعاليت يک يا تعداد رشد و تحريک

توانند سالمتي ميزبان رات سودمندي براي ميزبان داشته و ميروده اث

 MHF-Y ميتو پربيوتيک .(1995و همكاران،  Hanley) را بهبود بخشند

شود، عنوان غذاي حيواني مخلوط با عصاره شكر ياد ميكه در ژاپن به

باشد. دكستران درصد دكستران در پودر گرانولي مي 4تا  1حاوي 

شود. اين كز است كه از تخمير شكر حاصل مييكي از تركيبات گلو

در بهبود آيد. ميتو دست ميآلفا به 6و  1قند از اتصال گليكوزيدي 

باشد. گلوكز يک منبع مؤثر مي وزن افزايش وها وضعيت جدار روده

 جانداروسيله طعم شيرين خود باعث افزايش اشتهاي هغذايي بوده و ب

اي كه در هاي ويژهتحت تاثير آنزيم اين پليمر در مسير روده .شودمي

تري هاي دكستران كوچکباشند، به مولكولمخاط روده موجود مي

شود ها با نام ايزومالتو اوليگوساكاريد ياد ميگردد كه از آنتجزيه مي

كار رفته و رشد به ايهاي رودهباكتري عنوان منبع تغذيهو به

را  Lactobasillus bifidusهاي اسيدالكتيكي سودمند مانند باكتري

 pHنمايد. اين باكتري با توليد اسيدالكتيک و كاهش نيز تسريع مي

شود مي E .coliو يا  Salmonelaهاي روده، مانع رشد باكتري

(Nikbakhsh  وBahrekazemi، 2017.)  از ميان تحقيقاتي كه تاكنون

م شده است ها در جيره غذايي آبزيان انجابر روي استفاده از پربيوتيک

ارتقا  ها در رشد وايمني و بعضاًكننده اثر مثبت آنو همگي بيان

 رنگين آاليهاي پرورشي چون قزلشناسي در گونهپارامترهاي خون

( و Cyprinus carpio) (، كپور معموليOncorhynchus mykiss) كمان

تمامي توجه محققين معطوف  بوده است، (Rutilus kutum) ماهي سفيد

 ،مانان اوليگوساكاريد ،چند تركيب خاص ازجمله اينولين، ايمونوژنبه 

 Karimzadeh؛ Rostami، 2015 و Keramat) است بوده ايمكس و فرمكتو

و همكاران،  Akrami ؛2013و همكاران،  Keramat ؛2013و همكاران، 

 ؛1396 ،محبوبي و صوفياني؛  2009و همكاران،  Dimitroglou ؛2012

(. البته در بين 1393 ،ياراحمدي و همكاران ؛1396 ،انبيواره و جعفري

( كه به مطالعه اثر 1393جز ناصري و اكرمي )هتمام منابع موجود ب

گلوكان در  -3و 1مقطعي استفاده از پربيوتيک مانان اليگوساكاريد و 

گزارش ديگري در استفاده متناوب و  ،كمان پرداختندآالي رنگينقزل

هاي مطرح شده و مقايسه اثرات آن با تغذيه يا مقطعي از پربيوتيک

ماهيان در بچه ندارد. استفاده از پربيوتيک ميتو ماهيان وجود مستمر در

پربيوتيک تجاري جديد مورد  عنوان يکهب 2017كپورمعمولي در سال 

كننده اثرات مثبت آن در پرورش اين گونه آزمايش قرار گرفت كه بيان

دليل وارداتي (. بهBahrekazemi، 2017و  Nikbakhshبوده است )

بودن اين پربيوتيک و با هدف كاهش قيمت توليد غذا در ادامه آن 

كارگيري پربيوتيک ميتو با تحقيق، در اين پژوهش سعي شد تا با به

تغذيه مستمر و متناوب با  روزه در جيره غذايي، تأثير 7و  3فواصل 

 و فاكتورهاي خون الشه تركيب رشد، بازماندگي، يهاشاخص آن بر

 .مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد معمولي كپور ماهيانبچه شناسي در

 

 هامواد و روش
اين پژوهش در مركز تحقيقات  مکان و روش انجام تحقیق:       

ماهيان زينتي جهاد دانشگاهي واحد مازندران واقع در منطقه چيكرود 

گرم  5با ميانگين وزن  ماهيان كپورمعموليجويبار انجام پذيرفت. بچه

از كارگاه تكثير نصر واقع در شهرستان ساري تهيه و به محل آزمايش 

دهي عادت منتقل گرديد. پس از سازگاري اوليه با شرايط دمايي كارگاه و

ماهي با قطعه بچه 180مدت دو هفته، تعداد ماهيان با جيره پايه به

تكرار و  3هريک با  تيمار و 3گرم در قالب  00/6±05/0ميانگين وزن 

متر( با سانتي 100×40×40ليتري ) 160اكواريوم  9مشاهده در  20

روز  60مدت سازي شدند. تيمار اول بهليتر ذخيره 140حجم آبگيري 

از  (Bahrekazemi  ،2017و Nikbakhshگرم ميتو ) 2با غذاي حاوي 

عملكرد گرم در كيلوگرم پربيوتيک ميتو بهترين  3و  2، 1بين سه مقدار 

گرم حاصل شد كه مبناي اين  2رشد و تغذيه در كپورمعمولي در مقدار 

كه تيمار دوم و سوم با همين انتخاب قرار گرفت( تغذيه شد درحالي

روزه تغذيه شدند. در واقع اين ماهيان با  7و  3ميزان ميتو با فواصل 

و  روزه با غذاي پايه بدون پربيوتيک تغذيه شدند )ناصري 7و  3فواصل 

 (.1393 ،اكرمي

غذاي مورد استفاده در اين آزمايش،  های آزمایشی:تهیه جیره       

هاي شيراز( بود. جهت تهيه جيره-)بيضا ماهيان كپورپلت مخصوص بچه

گرم در كيلوگرم پربيوتيک ميتو با نام  2آزمايشي به غذاي مذكور مقدار 

. به اين )ساخت شركت ميتوي كشور ژاپن( اضافه شد MHF-Yتجاري 

شد و توسط دقيقه با غذا مخلوط مي 20مدت صورت كه پربيوتيک به

هاي توري ها روي سينيآمد. پلتچرخ گوشت به شكل پلت در مي

ها تا زمان مصرف شد. پلتشد و در دماي اتاق خشک ميگسترده مي

شد. ارزش غذايي جيره مورد داري ميگراد نگهدرجه سانتي 4در دماي 

 آورده شده است. 1اين پژوهش در جدول استفاده در
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 تجزیه تركیبات موجود در جیره آزمایشی :1جدول

 میزان )درصد( نوع تركیب
 23/32 پروتئين خام
 5/5 چربي خام
 8 خاكستر

 3 فيبر
 8/0 فسفر

 

 درصد 4اساس اشتها و حداكثر ماهيان كپور برغذادهي به بچه       

ز رايط فيزيكوشيميايي آب مخازن )اوزن بدن انجام گرفت. تمامي ش

 صورتو...( در طول دوره آزمايش به pHجمله دما، ميزان اكسيژن، 

 (. 2شد )جدول داري ميروزانه كنترل و در سطح بهينه نگه
 

 پارامترهای كیفی آب مورد استفاده در تحقیق :2جدول

 دامنه پارامتر
 23-25 گراد(دما )درجه سانتي

 6/7-4/8 گرم در ليتر(ياكسيژن محلول )ميل
pH 5/7 

 350 گرم در ليتر كربنات كلسيم()ميلي سختي
 

روزه  60در پايان دوره  گیری پارامترهای رشد و تغذیه:اندازه       

ي ماهيان بيومتر تغذيه، قطع ساعت از زمان 24آزمايش، پس از گذشت 

هاي لها از فرموهاي رشد و تغذيه ماهيشدند. براي ارزيابي شاخص

 (:2006و همكاران،  Aiزير استفاده شد )

 افزايش وزن بدن)گرم( زن نهايي )گرم(=و -وزن اوليه )گرم(
= افزايش وزن بدن)درصد( وزن نهايي([ -وزن اوليه/ )وزن اوليه]×100  

 = نرخ رشد ويژه)درصد/ روز(

 زن نهايي([ ( وLnگاريتم طبيعي)ل -( وزن اوليهLnطول دوره آزمايش/)لگاريتم طبيعي)×]100

 د(متر(/وزن ماهي )گرم([= فاكتور وضعيت )درص)طول ماهي بر حسب سانتي3×]100

 )گرم( توليد خالص ماهيوزن نهايي(= -وزن اوليه×)مانده در انتهاي دورهتعداد ماهي باقي

 )درصد/روز( غذاي خورده شده روزانه =

 ([100×ماهي يک ازايبه شده خورده غذاي نهايي(/)كل وزن ميانگين×اوليه وزن )ميانگين5/0]زمان/ 

 ذاييافزايش وزن ماهي به گرم/غذاي خورده شده به گرم= ضريب تبديل غ 
 وتئين دست آمده به گرم= نسبت كارآيي پرپروتئين خورده شده به گرم/وزن به 

 ن در ابتداي دوره( = نرخ بقاء )درصد(تعداد ماهيا -تعداد ماهيان در انتهاي دوره×)100

طعه ماهي ق 3در انتهاي دوره، از هر تكرار آنالیز الشه ماهیان:       

ت، سه گيري و پس از جدا نمودن سر، باله و پوسطور تصادفي نمونهبه

بار چرخ شدند. پس از ايجاد مخلوط همگن چرخ شده، اين مخلوط 

ين جهت تجزيه شيميايي الشه به آزمايشگاه ارسال شد. ميزان پروتئ

 ولدال(، چربي خام )با استفاده از سوكسله( خام )براساس روش كج

 550ها در كوره الكتريكي با دماي خاكستر )از طريق سوزاندن نمونه

 AOACساعت( از طريق روش استاندارد  4مدت گراد بهدرجه سانتي

 گيري شد. اندازه (،1990)

هاي خوني نيز منظور سنجش شاخصبه مطالعه خون شناسی:       

عدد ماهي به صورت تصادفي صيد و  4ايش از هر تكرار در انتهاي آزم

هوشي با عصاره گل ميخک با دوز يک گرم در ليتر آب پس از بي

(Akrami 2012 همكاران، و،) ليتري ميلي2 پالستيكي هايسرنگ توسط

هاي از محل ساقه دمي، خونگيري شدند. نمونه 21و سوزن شماره 

داري نگه گرادسانتي درجه 4 دماي هاي هپارينه منتقل و دربه لوله خون

هاي قرمز و سفيد با استفاده از روش هماتوسيتومتر تعداد گلبول شدند.

ميزان هماتوكريت خون با  (،Stoskopf ،1993صورت دستي )نئوبار به

( و 2011و همكاران،  Rehulkaاستفاده از روش ميكروهماتوكريت )

ين با استفاده از كيت و روش سيانومت هموگلوبميزان هموگلوبين به

، Daisleyو  Blaxhall) نانومتر 540 موج طول در اسپكتروفوتومتر دستگاه

 (، مورد سنجش قرار گرفت.1973

رماليتي ن آزمون ابتدا ها دربراي تجزيه و تحليل داده آماری: روش       

 ازها داده و تحليل يهشد. تجز انجام Shapiro-Wilkآزمون  وسيلهبه

 ميانگين مقايسه ( وANOVAطرفه )يک واريانس تجزيه آزمون طريق

عات اطال ابتدا در .شد انجام دانكن ايچنددامنه آزمون براساس تيمارها بين

 اختالف وجود عدم يا وجود پردازش و سپس مورد Excelمحيط  خام در

نسخه  SPSSافزار نرم استفاده از با اطمينان درصد 5 سطح در دارمعني

 .گرفت انجام 19

 

  نتایج
های شاخص بر میتو پربیوتیك با وبمتنا یا مستمر تغذیه تأثیر       

ترين وزن نهايي نتايج حاصل از وزن نهايي نشان داد كه بيشرشد: 

گرم پربيوتيک ميتو در  2گرم، مربوط به تيمار 30/13±38/0معادل 

فواصل  صورت متوالي بود كه با تيمار پربيوتيک باهر كيلوگرم جيره به

ترين ميزان چنين بيش(. همP>05/0دار نداشت )روز تفاوت معني 3

 وزن افزايش درصد و گرم( 30/7±38/0) بدن وزن افزايش

صورت گرم پربيوتيک ميتو به 2درصد( در تيمار  71/1±66/121)

روزه  3گرم پربيوتيک با فواصل  2دست آمد كه با تيمار همتوالي ب

ترين ميزان نرخ رشد ويژه (. بيش3دولدار نداشت )جتفاوت معني

درصد در روز(  17/1گرم پربيوتيک ميتو ) 2مربوط به تيمار متوالي 

ترين دار نداشت. كممعني تفاوت روزه 3متناوب با فواصل  كه با تيمار بود

(. در مورد فاكتور 93/0±06/0مقدار نيز به تيمار سوم تعلق داشت )

ترين ميزان اين پارامتر مربوط يشوضعيت نتايج قدري متفاوت بود. ب

دار ( بود كه با هر دو تيمار ديگر تفاوت معني52/1±02/0به تيمار اول )

 2(. باالترين ميزان توليد خالص ماهي نيز در تيمار P<05/0داشت )

دست آمد ه( ب50/109±80/1صورت متوالي )هگرم پربيوتيک ميتو ب

( تفاوت 85/107±67/1روزه ) 3كه با تيمار پربيوتيک با فواصل 

در مجموع در كل دوره تلفاتي  چنين(. هم3دار نداشت )جدولمعني

 .در بين تيمارها مشاهده نشد
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 روز 60 مدت طی پربیوتیك میتو حاوی جیره با شده تغذیه كپور ماهیانبچه در آمده دستهب رشد معیارهای: 3جدول

 تیمار

 شاخص

 3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 رم(وزن اوليه )گ

 وزن نهايي )گرم(

a04/0±00/6 
a38/0±30/13 

a01/0±01/6 
a26/0±19/13 

a05/0±02/6 
a18/0±41/11 

 a38/0±30/7 a26/0±19/7 b18/0±41/5 افزايش وزن بدن )گرم(

 a71/1±166/121 a69/1±83/119 b40/1±16/90 افزايش وزن بدن )درصد(

 a03/0±17/1 a02/0±16/1 b06/0±93/0 نرخ رشد ويژه )درصد/روز(

 a02/0±54/1 b005/0±38/1 c01/0±34/1 فاكتور وضعيت )درصد(

 a80/1±50/109 a67/1±85/107 b80/3±15/81 توليد خالص ماهي )گرم(
 .(P>05/0دار ندارند )اند تفاوت معنياعدادي كه با حروف يكسان نشان داده شده                         

 

های شاخص بر میتو بیوتیكرپ با وبنامت یا مستمر تغذیه تأثیر       

اي ارهرخي تيمداري ميان ببراساس نتايج تفاوت معني ای:تغذیه

گيري شده )غذاي اي اندازههاي تغذيهايشي، در رابطه با شاخصآزم

خورده شده، ضريب تبديل غذايي و نسبت كارآيي پروتئين( ديده شد 

(05/0P<باالترين ميزان غذاي خو4( )جدول .) 1رده شده در تيمار 

كه با هر دو تيمار ديگر داراي  درصد در روز( مشاهده شد 03/0±06/4)

ترين ميزان ضريب تبديل غذايي نيز در همين دار بود. كمتفاوت معني

دار با دو تيمار ( كه داراي تفاوت معني01/3±04/0تيمار مشاهده شد )

گرم  2وي ديگر بود. در مورد شاخص كارآيي پروتئين، تيمار حا

دار نشان داد پربيوتيک متوالي نسبت به ساير تيمارها اختالف معني

 (.4دار نداشتند )جدول اما دو گروه ديگر تفاوت معني
 

 

 روز 60 مدت طی پربیوتیك میتو حاوی جیره با شده تغذیه كپور ماهیانبچه در آمده دستهب تغذیه معیارهای :4جدول

 تیمار

 شاخص

 3مار تی 2تیمار  1تیمار

 a03/0±06/4 b01/0±90/3 c01/0±70/3 غذاي خورده شده روزانه )درصد در روز(

 a04/0±01/3 b06/0±40/3 c11/0±64/3 ضريب تبديل غذايي

 a01/0±02/1 b01/0±88/0 b02/0±85/0 نسبت كارايي پروتئين )گرم/گرم(
 .(P>05/0دار ندارند )فاوت معنياند تاعدادي كه با حروف يكسان نشان داده شده                     

 

زش میتو بر اربیوتیك رپ با وبمتنا یا مستمر تغذیه تأثیر       

الشه  نتايج مربوط به تاثير پربيوتيک ميتو بر تركيبات غذایی الشه:

گرم  2نشان داده شده است.  اگرچه تغذيه بچه ماهيان با  5در جدول 

 ،ئينتري از نظر درصد پروتصورت متوالي نتايج بهپربيوتيک ميتو به

ي داري از نظر ارزش غذايچربي و خاكستر حاصل شد اما تفاوت معني

 (.<05/0Pالشه بين سه تيمار مشاهده نشد )

های شاخص بر میتو بیوتیكرپ با وبمتنا یا مستمر تغذیه تأثیر       

 2و  1هاي قرمز در تيمار براساس نتايج تعداد گلبول شناسی:خون

دو تيمار ديگر  و 3 (، ولي بين تيمار<05/0Pنداشت ) داريتفاوت معني

ترين تعداد گلبول داراي بيش 1داري مشاهده شد. تيمار اختالف معني

قرمز در بين تيمارها بود. در مورد مقدار هموگلوبين و هماتوكريت نيز 

دار نتايج مشابهي حاصل شد و تفاوت بين دو تيمار اول و دوم معني

  1ترين تعداد در تيمار نيز بيش هاي سفيدنبود. در مورد گلبول

دار نبود اما تفاوت داراي تفاوت معني 2گيري شد كه با تيمار اندازه

 (.6ديده شد )جدول 3با تيمار  2و  1دار بين تيمارمعني

 
 

 با شده تغذیه كپور ماهیانبچه در : ارزش غذایی الشه5جدول

 روز 60 مدت طی پربیوتیك میتو حاوی جیره

 .(P>05/0دار ندارند )اند تفاوت معنياعدادي كه با حروف يكسان نشان داده شده
 

 

 

 

 رتیما

 شاخص

 3تیمار  2تیمار  1تیمار

 a29/0±86/15 a95/0±47/15 a10/0±31/15 )درصد( پروتئين

 a47/0±34/9 a27/0±48/9 a25/0±58/9 چربي )درصد(    

 a05/0±75/3 a13/0±91/3 a47/0±97/3 )درصد( خاكستر
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 روز 60 مدت پربیوتیك میتو طی حاوی جیره با شده تغذیه كپور ماهیانبچه در های خونی: شاخص6جدول

 تیمار

 شاخص    

 3تیمار  2تیمار  1تیمار

 متر مكعب(ميلي/1000×گلبول قرمز )تعداد

 متر مكعب( گلبول سفيد )تعداد/ ميلي

 هماتوكريت )درصد(

a152±00/188 

a351±00/4500 

a00/1±00/51 

a100±00/178 

a152±30/4330 

a52/1±67/48 

b127±33/149 

b200±67/3966 

b57/0±00/46 

 a33/0±49/8 a12/0±77/7 b37/0±39/7 ليتر(هموگلوبين)گرم/ دسي
 .(P>05/0دار ندارند )اند تفاوت معنياعدادي كه با حروف يكسان نشان داده شده                              

 

  حثب

تغذيه بچه  اساس نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص شد كهرب       

روز  3پربيوتيک ميتو با فواصل گرم در كيلوگرم  2با  ماهيان كپور

وزن بدن، درصد  افزايشدار در وزن نهايي، منجر به تفاوت معني

تعداد افزايش وزن بدن، نرخ رشد ويژه، غذاي خورده شده روزانه، 

. از بين گرديدگلوبين و هماتوكريت نهاي قرمز و مقدار هموگلبول

تفاوت  2و  1هاي رشد تنها شاخص وضعيت بين تيمار شاخص

كند تاثير تغذيه با غذاي فاقد پربيوتيک با دار داشت كه بيان ميمعني

تر از طول كل ماهي بوده است به روزه بر روي وزن بيش 3فواصل 

و  Nikbakhshاي كه موجب توليد ماهيان الغرتري شده است. گونه

Bahrekazemi (2017)  گرم پربيوتيک ميتو  3و  2، 1در استفاده از

گزارش كردند كه بهترين عملكرد  (Cyprinus carpioمعمولي )در كپور

گزارش در مورد غلظت  درصد( حاصل شد. 2/0گرم ) 2رشد در غلظت 

و  Akramiها در اين گونه متفاوت است. بهينه انواع مختلف پربيوتيک

پربيوتيک مانان اليگوساكاريد در بچه  در استفاده از( 2012همكاران )

درصد بيان  1بهترين عملكرد رشد را در غلظت  معموليماهي كپور

 ه شد كه( نشان داد2011) و همكاران Akrami كردند. در مطالعه

ماهي درصد به جيره تجاري بچه 5/1ميزان اضافه كردن اينولين به

تواند در افزايش رشد و بازماندگي تاثير مثبتي داشته معمولي ميكپور

اثر پربيوتيک فرمكتو را بر  (2008)و همكاران  Mazurkiewicz .باشد

معمولي مورد ارزيابي قرار دادند. روي فاكتورهاي رشد و تغذيه كپور

دار در وزن بدن در ماهيان دست آمده حاكي از افزايش معنيهنتايج ب

گرم پربيوتيک در جيره در مقايسه با گروه  3ح تغذيه شده با سط

چنين بهترين رشد ويژه و ضريب تبديل غذايي و نسبت شاهد بود. هم

پربيوتيک  در استفاده از شد. كارايي پروتئين در همين تيمار مشاهده

گرم در كيلوگرم غذا باعث  5معمولي نيز غلظت ايمونوژن در كپور

، Rostamiو  Keramatدار ميزان رشد و جذب غذا گشت )بهبود معني

 افزايش از ناشي تواندمي حد زيادي تا رشد عملكرد (. بهبود2015

 روده شناسيريخت بهبود به منجر باشد كه هضمي هايآنزيم فعاليت

 بهشود. مي روده بومي هايباكتري پربيوتيک توسط تخمير هواسطبه

روي  بر هانظير پربيوتيک ي غذاييهامثبت مكمل اثر رسدمي نظر

 تراكم كاهش يا بردن بين از طريق از احتماالً تغذيه كارايي و رشد

 جمعيت افزايش گوارش، دستگاه موجود در زايبيماري يهاباكتري

 تقويت نيز و روده ميكروپرزهاي هبود وضعيتب روده، مفيد يهاباكتري

 وضعيت بهبود سبب تواندمي مجموع در باشد كه بدن ايمني سامانه

 واسطههب مغذي مواد جذب و هضم كارايي نيز افزايش و ماهي سالمت

 Andrews) شود گوارش دستگاه در گوارشي هايفعاليت آنزيم افزايش

تمام تحقيقات عنوان شده كه در  ذكر است (. الزم به2009و همكاران، 

تغذيه مستمر با پربيوتيک انجام شد و اثر تغذيه تناوبي با پربيوتيک 

تنها در اين   بررسي نگرديد تا قابل مقايسه با نتايج اين مطالعه باشد.

( استناد كرد كه 1393توان به گزارش ناصري و اكرمي )ارتباط مي

، صد افزايش وزنمانند درداري در پارامترهاي رشد تفاوت معني

ه كمان در استفادآالي رنگينضريب رشد ويژه و ضريب چاقي در قزل

گلوكان گزارش  -3و 1بتا  ساكاريد ومقطعي از پربيوتيک مانان اليگو

روز در تغذيه با جيره  7و  5ن تحقيق اگرچه فواصل ياساس ابرنكردند. 

ذيه مستمر دار در رشد نداشت اما نتايج در تغپربيوتيک اثر معني حاوي

داري گونه تفاوت معنيدر مطالعه حاضر هيچ با پربيوتيک بهتر بود.

بين تيمارها از نظر ميزان بازماندگي مشاهده نشد كه با نتايج 

Nikbakhsh  وBahrekazemi (2017  در استفاده از پربيوتيک ميتو )

خالف نتايج پژوهش حاضر، معمولي مطابقت داشت. بردر كپور

Akrami و ( 2012) رانو همكاMira  ند داد نشان (2011)و همكاران

 معموليماهي كپورجيره تجاري بچهترتيب به اينولين به كردن اضافه كه

(Cyprinus carpioو ماهي سفيد ) (Rutilus frisii kutumمي ) تواند

داراي بهترين  1. در اين مطالعه تيمارباشد مؤثردر افزايش بازماندگي 

يي و نسبت ضريب تبديل غذاده شده روزانه، غذاي خور عملكرد از نظر

ها در بهبود دار پربيوتيکود كه مويد نقش معنيكارايي پروتئين ب

هاي واسطه تكثير باكتريها بهاي است. پربيوتيکهاي تغذيهشاخص

هاي گوارشي )آميالز، پروتئاز و ليپاز( پروبيوتيک، باعث توليد آنزيم

(Irianto  وAustin ،2002و د ) ر نهايت كاهش ميزان ضريب تبديل

ها (. اين آنزيم2002و همكاران، Tovar شوند )غذايي در ميزبان مي

هاي موجود در ها و پروتئيندر نهايت منجر به افزايش هضم چربي
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جيره غذايي شده و كارآيي تغذيه و متعاقب آن رشد را در ميزبان به 

(. Ollevier ،2000 و De-Schrijver) دهندمي افزايش توجهي قابل ميزان

تواند با هاي موجود، ميچون ساير پربيوتيکپربيوتيک ميتو نيز هم

هاي مفيد روده در ماهي كپور باعث افزايش حجم تاثير بر باكتري

پذيري غذا شود. در مطالعه ها و در نهايت افزايش قابليت هضمآن

Nikbakhsh  وBahrekazemi (2017 نيز استفاده از )ربيوتيک گرم پ 2

ايش روز منجر به كاهش ضريب تبديل غذايي و افز 60مدت ميتو به

 5/1  كه در استفاده متناوب ازحالي. درنسبت كارايي پروتئين گشت

آالي گلوكان در قزل -3و 1ساكاريد و بتا درصد پربيوتيک مانان اليگو

اي گزارش نشده دار در پارامترهاي تغذيهكمان تفاوت معنيرنگين

دار از نظر در اين تحقيق تفاوت معني (.1393 ،ت )ناصري و اكرمياس

ارزش غذايي الشه بين سه تيمار مشاهده نشد كه با نتايج ناصري و 

ساكاريد و ( در استفاده مقطعي از پربيوتيک مانان اليگو1393اكرمي )

كمان تفاوت داشت. در اين تحقيق رنگين آاليگلوكان در قزل-3و1بتا 

 ،تغذيه با جيره پايه(هاي پروتئين در گروه شاهد )درصدترين بيش

روزه  5روزه و خاكستر در تيمار با فواصل  7چربي در تيمار با فواصل 

دليل تفاوت تواند بهعلت اين تفاوت مي تغذيه با پربيوتيک حاصل شد.

 Nikbakhshدر مطالعه  گونه ماهي باشد. و آن در نوع پربيوتيک و غلظت

گرم پربيوتيک ميتو  2استفاده مستمر از  در Bahrekazemi (2017)و 

گرم پربيوتيک ايمونوژن  5 از استفاده در Rostami (2015)و  Keramatو 

 Karimzadeh مطالعه در است. شده گزارش مشابهي نتايج معموليكپور در

گرم  1در ماهي سفيد نيز اگرچه استفاده از  (2013)و همكاران 

ک ايمونوژن در كيلوگرم غذا موجب بهبود وزن نهايي و ضريب پربيوتي

رشد ويژه شد اما ارزش غذايي بدن تحت تاثير پربيوتيک قرار نگرفت. 

Dimitroglou ( با افزودن مانان اوليگوساكاريد به 2009و همكاران )

گرم در كيلوگرم به جيره غذايي ماهي سيم دريايي  4و  2ميزان 

(Sparus aurata ،)چنين همAkrami ( با افزودن 2012و همكاران )

گرم در كيلوگرم به جيره  5/4و  3، 5/1ميزان مانان اوليگوساكاريد به

داري در آناليز تركيبات الشه در معمولي نيز تفاوت معنيغذايي كپور

بين تيمارها مشاهده نكردند كه با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد. 

ها متفاوت بوده است به نتايج در برخي گونهدر ارتباط با آناليز الشه 

درصد  5/1افزودن  (Barbus grypus) شيربت عنوان مثال در گونه

دار ميزان پربيوتيک ايمونوژن در كنار بهبود رشد باعث افزايش معني

خاكستر و رطوبت نشد  ،دار بر ميزان چربيپروتئين شد اما تاثير معني

تواند مربوط به نوع اين تفاوت مي(. علت 1393)محمديان و همكاران، 

نتايج سن و وزن ماهي باشد.  ،و غلظت پربيوتيک مورد استفاده، گونه

دار از لحاظ دهنده عدم وجود اختالف معنيحاصل از اين مطالعه نشان

 1هاي خوني بين تيمار هموگلوبين و تعداد گلبول هماتوكريت و ميزان

 برتري دهندهنشان امر داشتند. اين دارتفاوت معني 3بود كه با تيمار  2و 

 تغذيه شده با غذاي حاوي تيمارهاي در تنفسي و ايمني وضعيت

در  .روزه بود 3صورت مستمر و متوالي با فواصل هميتو ب پربيوتيک

 2( نيز استفاده مستمر از 2017) Bahrekazemiو  Nikbakhshمطالعه 

كه حاليدرشت. گرم پربيوتيک ميتو سبب افزايش پارامترهاي خوني گ

بر پارامترهاي خوني وجود ها گزارشي از تاثير تغذيه متناوب پربيوتيک

 نرنگي آاليزلونوژن در قدرصد پربيوتيک ايم 2/0در استفاده از  ،ندارد

ها و درصد هموگلوبين افزايش تنها تعداد لوكوسيت  هفته 7 مدتكمان به

 و هموگلوبين (. ميزان1393 ،احمدي و همكاراندار يافت )يارمعني

 با مستقيم رابطه و بوده خون قرمز گلبول تغييرات از تابعي هماتوكريت

 تنفسي گازهاي انتقال قابليت بر هموگلوبين غلظت افزايش. دارد آن

، فراهاني)گارزاني است موثر ماهي وزن افزايش و قلب بازده درخون،

ن هماتوكريت، (، ميزا2012و همكاران ) Akramiدر مطالعه . (1388

ماهيان جوان تغذيه گلبول قرمز، هموگلوبين و گلبول سفيد، در كپور

شده با جيره حاوي يک گرم مانان اوليگوساكاريد در كيلوگرم نسبت به 

داري باالتر بود، كه با مطالعه حاضر مطابقت طور معنيساير تيمارها به

 سيستم رفمع و سالمتي مهم يهاشاخص از يكي سفيد گلبولدارد. 

 طريق اتصال از هاپربيوتيک (.1388، فراهانيگارزاني) است جانور ايمني

 ماكروفاژها تكثير و افزايش هالكوسيت روي لكتين شبه يهاگيرنده به

(. 2008و  همكاران،  Cerezuela) دونشيم يايمن تمسيس کريتح بسب

 ايويژه يهابه گيرنده ايمني يهامحرك كه است شده گزارش چنينهم

 ييهاآنزيم توليد با و چسبيدهها و لنفوسيتها فاگوسيت سطح روي

 انتقال توانند برخيمي اين، بر عالوه. كنندمي تخريب را زاعوامل بيماري

 كمپلمان يهاپروتئين و اينترفرون، اينترلوكين نظير شيميايي دهندگان

فعاليت لنفوسيت  افزايش و ايمني مسيست تحريک كه سبب كنند توليد را

B  وT شوند مي(Raa 1992، و همكاران( .Andrews  و همكاران

داري در فاكتورهاي گلبول سفيد، در مطالعه خود افزايش معني (،2009)

( تغذيه شده Labeo rohitaگلبول قرمز و هموگلوبين، در ماهي روهو )

ا تيمار شاهد مشاهده با جيره حاوي مانان اوليگوساكاريد در مقايسه ب

 Razeghi(،2008و همكاران ) Sadoخالف اين نتايج، نمودند. بر

Mansour ( 2012و همكاران ،)Gultepe ( هيچ2012و همكاران ،) گونه

ترتيب در تيالپياي نيل داري در فاكتورهاي خوني بهتأثير معني

(Orechromis niloticusفيل ،)( ماهيHuso huso و سيم دريايي )

(Sparus auratus تغذيه شده با مانان اوليگوساكاريد در مقايسه با تيمار )

دهد كه تغييرات فاكتورهاي شاهد گزارش نكردند. اين موضوع نشان مي

خوني احتماال متأثر از نوع گونه، ميزان پربيوتيک مورد استفاده، تركيب 

نتايج (. 2011و همكاران، Ta'atiباشد )جيره، دوره پرورشي و...، مي

دار دليل عدم وجود تفاوت معنيهحاصل از اين مطالعه نشان داد كه ب

توان از شناسي و ارزش غذايي الشه، ميهاي رشد و خوندر شاخص

روزه  3گرم در كيلوگرم جيره با فواصل  2ميزان پربيوتيک ميتو به
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جاي تغذيه متوالي استفاده كرد كه موجب كاهش هزينه غذادهي به
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