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  ماهیانای فیلبیوتیک اولترا بر فاکتورهای رشد و تغذیهاثر پری

(1758Huso huso (Linnaeus, پرواری نر و ماده 
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 خصوصیات مورفومتریک، عملکرد بر کیلوگرم جیره گرم در 1میزان به مکسای اولترا بیوتیکپری هدف تعیین تأثیر با حاضر مطالعه 

ماهی با  عدد 60 تعداد منظور،بدین گرفت. صورت روز 120 مدتبه پرواریماده و نر (Huso huso) ماهیانتغذیه در فیل هایرشد و شاخص

 هر در عدد 10 تعداد تکرار )با سه با و هرکدام تیمار 2تصادفی در  شکل به ایهفته یک سازگاری از کیلوگرم پس 42/4±27/0میانگین وزنی 

گردید. اما در  دار در فاکتورهای مورفومتریکمکس سبب بروز اختالف معنیبیوتیک اولترا ایشدند. نتایج نشان داد که پری تکرار( تقسیم

مکس بیوتیک اولترا ایگرم در کیلوگرم پری 1تاثیر بود. هرچند که افزودن میزان ای بیو دور بدن در ناحیه باله سینه چنگالیپارامترهایی نظیر طول 

نه، ضریب تبدیل غذایی و به جیره غذایی ماهیان سبب بهبود پارامترهای رشد و تغذیه همانند، نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی، ضریب رشد روزا

(. میزان ضریب چاقی و کارایی P>05/0داری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید )غذای نسبی خورده شده گردید، اما اختالف معنی

بیوتیک ص گردید پریها مشخو تحلیل داده دار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد بود. براساس تجزیهتبدیل غذایی بیانگر وجود اختالف معنی

 غذایی هایجیره که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج ماهیان نر پرواری دارد. مجموع مکس اثر بهتر و مؤثرتری بر فیلتجاری اولترا ای

 رفومتریک و عملکردبهبود فاکتورهای مو در تواندگرم در کیلوگرم جیره می 1میزان مکس بهای اولترا تجاری بیوتیکپری با شده سازیمکمل

 شود. واقع مؤثر ایتغذیه هایرشد و شاخص

  ماهی پرواریفیل فاکتور تغذیه، رشد، مکس،اولترا ای کلمات کلیدی:
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 مقدمه

  ماهيانتاس خانواده از (Huso huso) علمي نام ماهي بافيل       

 آسان، و سريع اهلي شدن قابليت ازجمله داليل متعدديبه که باشدمي

غذاي  به خوب بسيار سازگاري اسارت، شرايط در ذيرش زندگيپ

 هايمقابل استرس در تربيش مقاومت باالتر، رشد سرعت مصنوعي،

 بارور دورگه ايجاد و قابليت بهاترگران مديريتي، خاويار و محيطي

 پرورش تـجه مناسب خاوياري، هاي ماهيانگونه ساير از بيش بستر،

فيل ماهي  چنيناست. هم شده شناخته رخاويا حتي توليد و گوشتي

 که،جائيآن از. (Berg ،1984) دارد ديگر هايگونه به نسبت سريعي رشد

 بلوغ سن به سال 12 از پس اغلب و بوده باال ماهيان اين بلوغ سن

در زير  رويه خصوصاًگردند، صيد بيده و وارد چرخه توليدمثل ميرسي

موجود در کشورهاي  هايفرهنگضد  و معضالت ترينبزرگ سن بلوغ، از

نوبه خود به آتش انقراض نسل اين باشد که بهحاشيه درياي خزر مي

بيني شده جهت از راهکارهاي پيش .زندبها دامن ميموجود گران

ماهيان در استخرهاي پرورشي هاي پرورش تاسمين نياز بازار طرحأت

شد که از سوي باچنين پرورش در قفس ميخاکي و يا سيماني و هم

دولت به اجرا درآمده و اعتباراتي نيز بدين جهت درنظر گرفته شده 

است. زيرا ماهيان خاوياري چه از نظر توليد گوشت و چه از نظر توليد 

ارزآوري به کشور  جخاويار که به مرواريد سياه معروف است، ساالنه مو

تعداد اين درصد از  90بنابر گفته دانشمندان  (.1382 کيوان،) شودمي

 10ماهيان در يک قرن اخير کاسته شد و اگر اين روند ادامه يابد، تا 

 ذخايرکاهش  .سال آينده نسل آنان به کلي در دنيا منقرض خواهد شد

 علوم پيشرفت و سو يک از طبيعي هايزيستگاه در خاوياري ماهيان

 اي خالص قدانگشت ماهيانبچه انبوه توليد و مصنوعي تکثير زمينه در

 بسياري مزارع در را هاآن پرورش توسعه امکان ديگر، سوي از دورگه

 پرورش و کشت تا رودتدريج ميهب و ساخته فراهم جهان کشورهاي از

 گردد دريا از هاآن صيد جانشين پرورش، در مزارع خاوياري ماهيان

(Rosental ،2000). کارگيري هپروري پايدار نيازمند بتوسعه آبزي

تواند نقش هاي پرورشي، ميتوسعه سيستم. باشدنوين مي هايتکنيک

 جاکه دراز آنپروري پايدار داشته باشد. آبزي يبسيار مهمي در ارتقا

 به است، به تغذيه مربوط پرورش هايهزينه درصد 50 آبزيان پرورش

 و سوداگر) باشدمي توليد و رشد در مهمي بسيار فاکتور خود نوبه

عنوان ها، بهبيوتيکياستفاده از پر ،همين راستا در. (1386 همکاران،

 افزايش عملکرد رشد يک استراتژي مهم از طريق کنترل بيولوژيکي و

اي در جهت نيل هاي پرورشي توانست نقش بسيار ارزندهسيستم در

 برخي افزودن قبيل از ارائه راهکارهايي لذا .شده ايفا نمايد به اهداف ذکر

 تربيش رشد دستيابي به جهت هابيوتيکپريغذايي مانند  هايمکمل

 هابيوتيکپري بود. خواهد سودمند غذا مصرف کاهش و ترسريع و

 از تعدادي يا يک توسط غذايي غيرقابل هضمي هستند که عناصر

ميکروبيوتاي  و شوندمي تخمير گزينشي صورتبه روده مفيد هايباکتري

، Gibsonو  Fooks) دهندمي سوق ترسالم ترکيبات توليد به را روده

امر پرورش آبزيان،  در کاربردي بيوتيکيپري هايازجمله مکمل .(2002

مکس اي اولترا بيوتيکپري اثر روي مطالعاتي تاکنون است. مکساولترا اي

تحقيقات انجام شده در  ماهيان پرواري انجام نشده است. اما دردر فيل

( 1397پژوهش ايري و همکاران ) توان بهکارگيري اين ماده ميهب مورد

بيوتيک پري مختلف سطوحکارگيري هاشاره کرد که ابراز داشتند ب

 رشد، کپور باعث بهبود پارامترهاي نورس ماهيانبچه در مکساولترا اي

 شود.محيطي مي هاياسترس برابر در مقاومت و تغذيه کارايي بقاء،

 وضعيت رشد، کردهايعمل مقايسه (1396) بيواره و جعفريان چنينهم

 ماهيانبچه در محيطي هاياسترس برابر در مقاومت و بقاء تغذيه،

دو  توسط شده سازيمکمل غذايي هايجيره معمولي با نورس کپور

قرار دادند.  بررسي مکس را مورداولترا اي و مکساي تجاري بيوتيکپري

زايش هاي مذکورباعث افبيوتيکنتايج گوياي اين مطلب بود که پري

 هايبرابر استرس در مقاومت افزايش و تغذيه کارايي رشد، عملکردهاي

باتوجه به مطالب  اند.شده معمولي کپور نورس ماهيانبچه در محيطي

بيوتيک تجاري اولترا گفته شده هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير پري

 ماهيان پرواري بر فاکتورهاي رشد در محيط محصورمکس در فيلاي

رشد ويژه، ضريب چاقي، درصد  اي )مثل نرخرشد و تغذيه فاکتورهايبر 

افزايش وزن بدن، ميانگين رشد روزانه، غذاي نسبي خورده شده، 

 باشد.ضريب تبديل غذايي، کارايي تبديل غذايي( مي

 

 هامواد و روش

کالچر روز در مرکز پن 120 مدتبه 1396 در زمستان پژوهش اين       

ري آشوراده در استان گلستان شهرستان بندرترکمن ماهيان خاويا

 42/4±27/0عدد ماهي پرورشي با ميانگين وزني  60اجرا شد. تعداد 

مکس و يک تيمار تيمار آزمايشي اولترا اي 2سال سن در  3کيلوگرم و 

 5عدد ماهي، 10)درهر قفس  قفس 6شاهد و هريک با سه تکرار در 

صورت تصادفي قرار داده متر به 1×1×2عدد ماده( به ابعاد  5عدد نر و 

شد )شايان به ذکر است ماهيان در ابتداي کار با استفاده از روش 

براي تهيه جيره  شدند(. گذاريو عالمت جنسيت تعيين اولتراسونوگرافي

 هاون در ابتدا را باشد،مي جامد که اولترا مکساي بيوتيکغذايي، پري

 آب ليترميلي 70 در گرم1 ميزانبه و درآورده پودر صورتبه چيني

 سازيمکمل غذاي کوپنز از کيلوگرم يک با و سوسپانسيون صورتبه

 روي جداگانه، طوربه بيوتيکپري از شده تهيه سوسپانسيون شد. محلول

سازي شده سپس غذاهاي مکمل .گرديد آغشته آن با و اسپري جيره

 رده تا خشک شد.را به دور از نور مستقيم خورشيد، در سايه پهن ک
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هاي )غذاي فاقد مکمل هاي پايهبراي سازگاري، ماهيان با جيره       

مدت يک هفته تغذيه شدند. سپس بيويتيکي شرکت کوپنز( بهپري

بيوتيک، سازي با پريکوپنز بدون مکمل تيمار شاهد با غذاي ماهيان در

بيوتيک يکيلوگرم در جيره پر گرم بر1سازي و تيمار آزمايشي با مکمل

 توده وزن درصد 1/5 غذادهي نرخ با روز 120 مدتمکس اولترا بهاي

درصد  4)مقدار غذا براساس محاسبه  روز تغذيه شدند دوبار در زنده

گرديد(. طي  تعيين سنجيماهه زيستهاي يکدوره از وزن متوسط طي

وسيله دماسنج الکلي و تغييرات پارامترهايي مدت پژوهش دماي آب به

صورت ، نيترات، فسفات و آمونياک بهpHچون اکسيژن، شوري، هم

 موردنياز محاسبه غذاي و رشد وضعيت تعيين برايهفتگي ثبت شد. 

 شد. انجام دوره انتهاي و ابتدا در ماهيان سنجيزيست عمليات ها،ماهي

ميخک  گل توسط پودر هوشياز بي پس هرقفس ماهيان کار براي اين

دقيقه مورد استفاده قرار  5/7مدت هرليترآب بهگرم در  7/0ميزان به

 ديجيتال ترازوي وسيله(. سپس به1389)حالجيان و همکاران،  گرفت

Kern طول و توزين شدند گرم 001/0دقت  با آلمان کشور ساخت 

 ميزان و گرديد ثبت و گيرياندازه سنجيزيست تخته توسط نيز هاآن

سر، طول نظير سنجيتزيس هايشاخص از برخي و کل طول و وزن

 استفاده با اي، طول باله مخرجي کهباله سينه طول بين دو چشم، فاصله

و اطالعات حاصله  گيرياندازه سنجيزيست تخته و ديجيتالي ترازوي از

 چاقي، ضريب ويژه، رشد نرخ هاي رشد ازجملهشاخص سنجياز زيست

 در دهش ثبت اطالعات براساس هميننرخ وزن نسبي محاسبه شد. 

 براساس تحت بررسي تيمارهاي بين تغذيه بازده رشد و مطالعه پايان

 .شدند محاسبه معادالت رياضي از استفاده با موجود منابع
 

ترکیب غذای استفاده شده به منظور تغذیه فیل ماهی  :1جدول 
 گرفته شده از شرکت پیشتازان بابل )نمایندگی کوپنز هلند(

 ترکیب جیره
سهم 

 )درصد(
های مینویتا

 افزودنی
میزان 

(E/kg) 
 A 14ويتامين  47 پروتين

 D 1/2ويتامين  9 چربي

 E 280ويتامين  2/1 فيبر

 C 709ويتامين  9/9 خاکستر

 9/32 ساير ترکيبات
 

 تغذیه پارامترهای و رشد هایشاخص برآورد       
 (:2005و همکاران،  Hevroy) ويژه رشد نرخ

SRG%= [LnWt2-LnWt1/t2-t1]×100  

1LnWt : 2، گرم()لگاريتم طبيعي وزن اوليه ماهيLnWt:  لگاريتم

 گرم()طبيعي وزن نهايي ماهي 

 100(cm)]×3CF= [W(g)/L       (: Austreng ،2000) چاقي ضريب

W : گرم()وزن ماهي ،L :متر(طول کل ماهي )سانتي 

، Andersonو  De Silva) نسبي وزن نرخ يا بدن وزن افزايش درصد

1995:)                                   RGR%= [W2-W1/W1]×100 

W1 :(گرم) ماهي اوليه وزن ،W2 :(گرم) ماهي نهايي وزن 

 (:Anderson ،1995و  De Silva) رشد ضريب يا روزانه رشد ميانگين

 DGC%=100×[(Wt20.333- W t10.333)/day of experiment] 
 (:2006مکاران، و ه Jafaryan) شده خورده نسبي غذاي

RFI%=[ شده خورده غذاي[/5/0×وزن( افزايش×مطالعه مدت×]]) 100 

 (:Mazurkiewicz ،2009) غذايي تبديل ضريب

FCR= dry feed eaten g/ (Wt-W0) g 

Feed eaten g :(گرم) شده خورده غذاي، Wt :(گرم) ماهي نهايي وزن ،

W0 :(گرم) ماهي اوليه وزن  

 (:Mazurkiewicz ،2009) غذايي تبديل کارايي
  FCE %=[(Wt –W0)g/ g dry feed eaten]×100 

Wt :(گرم) ماهي نهايي وزن ،W0 :(گرم) ماهي اوليه وزن ،Feed eaten 

g :(گرم) شده خورده غذاي 

اين مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفي : و تحلیل آماری تجزیه       

ها از آزمون دادانجام شد. در اين مطالعه براي بررسي نرمال بودن 

ها هم از تست لون گني واريانسويلک استفاده شد. براي هم -شاپيرو

 log (x+1)ها نرمال نبودند، داده به استفاده شد. در مواقعي که داده

داري بين تيمارها از تجزيه واريانس منتقل شد. براي بررسي معني

و زمان از طرفه استفاده شد. براي مطالعه اثر متقابل بين تيمار يک

 طرفه استفاده شد.تجزيه واريانس دو
 

 نتایج
مکس بر بيوتيک تجاري اولترا ايتأثير پري دست آمده ازهنتايج ب       

در غالب جدول  پرواري ماهيان نر و مادهفيل مورفومتريک در فاکتورهاي

 آمده است. 1
 

مقایسه فاکتورهای مورفومتریک فیل ماهیان نر و ماده  :1جدول 
 تجاری مختلف بیوتیکاری تغذیه شده با پریپرو
 شاخص

 تیمار 
طول کل 

 متر()سانتی
طول فورک 

 متر()سانتی
 وزن )گرم(

 a70/75±1/94 b61/61±4/84 b5342±1775 شاهد نر

 a72/66±4/103 ab90±4 a6656±1358 اولترا نر

 a32/100±4 ab87/50±3/87 ab6395±716 شاهد ماده

 a60/16±3/102 ab50/33±4/88 ab6470±616 اولترا ماده
 (p<05/0) باشديم هانيانگيم نيب داريدهنده اختالف معننشان ستونحروف نامشابه در هر *

نتايج نشان داد که در فاکتور ميانگين وزني در فيل ماهيان نر و        

داري مابين تيمارهاي آزمايشي و تيمار ماده پرواري اختالف معني

داري در طول کل ديده معني اما اختالف (.p<05/0وجود داشت ) شاهد

( 66/103ترين طول کل مربوط به تيمار اولترا نر )بيش کهطوريهب نشد
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چنين حداکثر ميانگين وزني ترين طول کل در شاهد نر بود. همو کم

ترين ميانگين وزني در تيمار ( و کم6470±616در تيمار اولترا ماده )

در شاخص طول فورک اختالف  يده شد.( د5342±1775شاهد نر )

ماهيان نر و ماده تيمارهاي آزمايشي با گروه شاهد داري در فيلمعني

( 50/87 3±/87وجود نداشت. حداکثر طول فورک در تيمار اولترا نر )

 ( بود.61/84 4±/61ترين طول فورک مربوط به تيمار شاهد نر )و کم
 

ماهیان نر و ماده ر فیلپارامترهای مورفومتریک ثانویه د :2جدول
 تجاری مختلف بیوتیکپرواری تغذیه شده با پری

          (p<05/0) باشديم هانيانگيم نيب داريدهنده اختالف معننشان ستونحروف نامشابه در هر * 

 ول فوق حاکي از وجود اختالفتجزيه و تحليل اطالعات حاصل از جد

فاکتورهاي فاصله نوک پوزه تا ابتداي باله مخرجي، ارتفاع  دار درمعني

ماهيان نر و ماده بين تيمارهاي آزمايشي با گروه شاهد در فيل سر ما

شم، ـن دو چـ(. اما در ساير پارامترها نظير فاصله بيp<05/0 )بود 

 اي، طول بالهله سينهفاصله نوک پوزه تا چشم، طول سر، طول با

بين  که ما (. هرچندp<05/0) نشد رويت داريمعني اختالف مخرجي

 تيمارها اختالف مشاهده شد. 
 

مقایسه فاکتورهای رشد مابین فیل ماهیان نر و ماده  :3جدول
 تجاریبیوتیکپرواری تغذیه شده با پری

 (p<05/0) باشديم هانيانگيم نيب داريدهنده اختالف معننشان ستونحروف نامشابه در هر *   
 

نرخ رشد ويژه، نرخ وزن نسبي، ضريب رشد روزانه فيل ماهيان        

مقايسه نسبت به گروه  نرو ماده پرواري در تيمارهاي آزمايشي در

شاخص نرخ رشد  رد (.p>05/0) داري را نشان ندادشاهد اختالف معني

( در 7319/0±213/0) اولترا نر تيمار مربوط به که ميزان ويژه باالترين

داري را نشان ( اختالف معني479/0±373/0مقايسه با شاهد نر )

ترين مقدار بدست آمده در دهد. در شاخص نرخ وزن نسبي بيشمي

 ترين مقدار آن در تيمار شاهد نر( و کم97/55تيمار اولترا نر )

ترين مقدار در شاخص ضريب چنين بيشهم ( بود.69/27±70/35)

ترين مقدار در و کم (33/4±32/1) نر اولترا رشد روزانه در تيمار

( ديده شد. با توجه به نتايج جدول 77/2±16/2تيمارشاهد نر )

آزمايشي با تيمار شاهد  دار بين تيمارهايبيانگروجود اختالف معني

که، باالترين طوريه(. بp<05/0 )داشت وجود  چاقي ضريب در شاخص

مقدارآن  ترينکم و(6740/0رشد در تيمار اولترا نر ) مقدار اين شاخص

ترين ضريب تبديل غذايي کم ( مشاهده شد.621/0در تيمار شاهد نر)

-( و هم34/1ماهيان نر و ماده پرواري در تيمار اولترا نر )مابين فيل

-ه( ب205/2مقدار اين شاخص در تيمار شاهد نر ) نتريچنين بيش

غذايي  آمد.  نتايج نشان داد که در شاخص کارايي تبديل دست

 )با تيمار شاهد وجود دارد  آزمايشي تيمارهاي داري بينمعني اختالف

05/0>pدست آمده مربوط به هترين کارايي تبديل غذايي ب(. بيش

ترين ميزان اين شاخص در ( و کم567/74±47/14) تيمار اولترا نر

نسبي خورده شده بيانگر عدم وجود  غذاي شد. نر ديده تيمار شاهد

ترين شاهد بود. بيش تيمار دار بين تيمارهاي آزمايشي بااختالف معني

معطوف  ماهيان نر و مادهميزان غذاي نسبي خورده شده در ميان فيل

ترين مقدار غذاي خورده مربوط به ( و کم50/9به تيمار شاهد ماده )

د. مقدار غذاي خورده شده در ( بو93/5±01/2) تيمار اولترا ماده

تر بوده است. هرچند کم تيمار شاهد نسبت به بيوتيکيپري تيمارهاي

 داري وجود نداشت.که مابين تيمارهاي آزمايشي اختالف معني
 

ماهیان نر و ماده ای مابین فیلمقایسه فاکتورهای تغذیه :4جدول 
 های تجاری مختلفبیوتیکپرواری تغذیه شده با پری

 
ماهیان پرواری تغذیه نمودار پارامتر ضریب چاقی فیل :1شکل 

 مکسبیوتیک اولترا ایشده با پری
 

 تیمار
 متر(سانتی(پارامتر 

 اولترا ماده شاهد ماده اولترا نر شاهد نر

 b63/67±1 ab60/70±3 a74/72±3 ab28/71±2 باله مخرجي نوک پوزه تا ابتداي

 a00/6±0 a57/3±0/6 a57/5±0/6 a51/3±0/6 فاصله بين دو چشم

 b95/2±0/7 ab57/6±0/7 a00/5±1/8 a51/3±0/7 ارتفاع سر

 a00/6±2 a57/6±0/5 a41/7±1 a47/1±1/6 طول باله شکمي

 b50/2±0/5 ab00/6±1 b50/2±0/5 a211/6±1/6 طول باله مخرجي

 a95/2±0/9 a57/6±0/9 a81/10±0 ab51/6±0/9 ايطول باله سينه

 b16/20±2 a73/22±1 b00/20±0 ab81/3±0/21 طول سر

 a15/8±1 a15/6±1/7 a25/7±1/8 ab75/1±0/8 انتهاي باله پشتي تا ابتداي باله دمي

 a95/7±0/7 a15/6±1/8 a50/7±0/7 a81/6±0/8 فاصله نوک پوزه تا چشم

 b59/2±3/56 ab58/60±4 ab87/7±2/59 a86/6±1/60 نوک پوزه تا ابتداي باله پشتي

 a05/7±4/37 a00/42±4 a06/2±2/41 a54/41±1 ايدور بدن در ناحيه باله سينه

 شاخص
 تیمار

 زانهضریب رشد رو نرخ وزن نسبی نرخ رشد ویژه ضریب چاقی

 a176/621±0/0 b373/479±0/0 b69/70±27/35 a16/77±2/2 شاهد نر

 a037/6740±0/0 a213/7319±0/0 a28/97±19/55 a32/33±1/4 اولترا نر

 a082/641±0/0 ab163/550±0/0 ab93/92±13/37 a02/24±1/3 شاهد ماده

 a043/6091±0/0 ab141/630±0/0 ab74/33±15/38 a886/67±0/3 اولترا ماده

 پارامتر        
 تیمار

تبدیل  ضریب
 غذایی

کارایی تبدیل *
 غذایی

غذای نسبی 
 خورده شده

 ab56/205±0/2 ab85/33±17/45 a66/418±1/7 شاهد نر

 b32/341±0/1 a47/567±14/74 a59/535±2/6 اولترا نر

 ab83/920±0/1 ab60/07±9/52 a79/50±1/9 شاهد ماده

 ab52/002±0/2 ab11/925±8/49 a01/93±2/5 اولترا ماده

 هانيانگيم نيب داريدهنده اختالف معننشان ستونحروف نامشابه در هر * 

 .(p<05/0) باشديم
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 حثب
هاي رشد در اين پژوهش در بين تيمارهاي غييرات شاخصت       

گرم در کيلوگرم محصول 1نمودن مقدار مختلف نشان داد که اضافه

پرواري موجب افزايش  ماهيانفيل غذايي جيره مکس بهاولترا اي تجاري

دار در برخي پارامترهاي مورفومتريک و رشد نظير وزن نهايي، معني

باله مخرجي، ارتفاع سر، ضريب چاقي بين  فاصله نوک پوزه تا ابتداي

تيمارهاي آزمايشي و گروه شاهد شد. هرچند که در پارامترهايي مانند 

داري نرخ رشد ويژه، نرخ وزن نسبي و ضريب رشد روزانه اختالف معني

شاهد متفاوت بود.  بيوتيکي با تيمارديده نشد، اما مابين تيمارهاي پري

 بهبود موجب هابيوتيکپري که بود مطلب گوياي اين که نحويبه

تجزيه و تحليل نتايج بيانگر وجود اختالف  پارامترهاي رشد شدند.

دار در شاخص کارايي تبديل غذايي بين تيمارهاي آزمايشي با معني

ها با بهبود چشمگير فاکتورهاي بيوتيک(. پريp<05/0) بود شاهد گروه

شوند. مي پرورش کردن امر صرفهمقرون به و رشد افزايش موجب ايتغذيه

هرچند که در بعضي از فاکتورها مانند ضريب تبديل غذايي و غذاي 

اما تيمارهاي آزمايشي  نشد، يتئرؤ داريمعني اختالف شده خورده نسبي

اولترا نر و اولترا ماده نسبت به تيمار شاهد بهبود شگرفي داشتند. 

 با ارتباط در (2012ن )همکارا و Lashkarbolouki نتايج اين با سوهم

 پري با شده سازيغني ماگنا دافني با ايراني ماهيتاس الروهاي تغذيه

پودر  از استفاده در (2011ن )همکارا و Jafaryan مکس و بيوتيک اي

 غذايي جيره در دافني ماگنا سازيغني صورتبه تجاري تپاکس مخمر

 بودند که گونه اين در رشد عملکرد شاهد بهبود ايراني ماهيتاس الرو

 تخمير در اثر مضر هايباکتري رفتن بين از به توانمي را اين بهبود دليل

در  و روده در اولترا مکسبيوتيک ايپري در موجود اليگوساکاريد مانان

 دانست اسيدالکتيک هايباکتري ازجمله مفيد هايباکتري توليد نتيجه

 از طريقبدين و کنندمي توليد را هاباکترسيون همانند که ترکيباتي

و  Akrami) کنندمي روده جلوگيري در ديگر هايميکروارگانيسم رشد

در  رشد کارايي افزايش رسدمي نظربه چنينهم (.b 2009همکاران،

و در  روده ميکروويلي وضعيت بهبود دليلبه بيوتيکيتيمارهاي پري

 و همکاران، Ringo) باشد جيره مغذي مواد جذب افزايش نتيجه

2006.) Ebrahimi تجاري بيوتيکبررسي پري با (2012ن )همکارا و 

 را بهبود عملکرد اليگوساکاريد مانان بيوتيکپري با بررسي و ايمنوژن

 با شده تغذيه کپورمعمولي در ماهيان تغذيه و رشد پارامترهاي از نظر

 رسدمي نظرنمودند. به مشاهده شاهد تيمار مقايسه با در بيوتيکپري

 از مطالعه اين در آزمايش مورد اولترا مکسبيوتيکي ايپري ولمحص

 و افزايش هالکوسيت روي لکتين شبه هايگيرنده به طريق اتصال

رشد  افزايش نتيجه در ايمني و سيستم تحريک سبب ماکروفاژها تکثير

 تفاوت حاضر در مطالعه .(2008و همکاران،  Cerezuela) شوندمي

 ضريب درخصوص شاهد تيمار با ارهاي آزمايشيتيم بين نيز داريمعني

نشد. اما سبب بهبود چشمگير اين فاکتور نسبت  مشاهده تبديل غذايي

 توانمي را غذايي تبديل ضريب کاهش اين به تيمار شاهد گرديد. علت

غلظت  با مکساي اولترا تجاري محصول در مخمر موجود عصاره وجودبه

 Lashkar با نتايج سوهم تايجن اين داد که نسبت جيره در مناسب

bolouki و ( 2012) همکاران وSalamatdostnobar (2012) همکاران و  

هاي رشد از قبيل نرخ رشد ويژه، نرخ وزن نسبي، شاخص افزايش بود.

 مکساي بيوتيکپري توسط شده ماهيان تغذيهرشد روزانه فيل ضريب

 پري اين تأثير از ناشي تواناحتماالً مي را شاهد تيمار به نسبت اولترا

وضعيت  بهبود قوي احتمال به و نهايي وزن افزايش رشد، ميزان بر بيوتيک

 داد. چرا ربط پوششي ماهيان بافت ديواره ضخامت افزايش و ميکروويلي

 فلور تعديل مضر، هايباکتري اتصال کردنطريق بلوکه از ثابت شده که

 روده پرزهاي ديواره سطتو مغذي مواد هضم قابليت افزايش روده باعث

 مکساي اولترا بيوتيکپري مثبت اثرات وجود(.Ferket، 2004) گرددمي

ترکيبات  نوع دليلبه است ممکن آزمايش اين در رشد پارامترهاي بر

مانان اليگوساکاريدهاي  کهطوريهب باشد. نيز مواد اين دهندهتشکيل

 رشد براي مناسبي مکس منبعاي تجاري اولترا بيوتيکپري در موجود

 الکتيک هايباکتري نظير گوارش دستگاه فلور هايباکتري فعاليت و

، Vadsteinو  Ringo) است و بيفيديوباکترها هاالکتوباسيلوس اسيد،

محل  که هستند هضمي غيرقابل ترکيبات اليگوساکاريدها مانان .(1998

 مخملي پرزهاي روي را اليگوساکاريد(مانان اصلي )ترکيب مانوزها استقرار

 هايسلول به زاهاي بيماريباکتري اتصال مانع و آورده فراهم روده

 هايکلوني گيريشکل مانع چنينهم و شده روده جاذب پوششي

 خود اين که شوندمي ميزبان هايسلول عفونت از جلوگيري و باکتريايي

 ويلي ارتفاع افزايش و روده پرزهاي مخملي انسجام افزايش به منجر

مواد  تربيش جذب و روده کارايي بهبود سبب خصوصيات شود. اينيم

 نيز تقويت شد. بتاگلوکان، و تغذيه کارايي ارتقاي درنتيجه و مغذي

 است مکساولترا اي بيوتيکپري دهندهتشکيل از ترکيبات ديگر يکي

 عملکرد بهبود باشد. اينمي رشد فاکتورهاي در مثبتي اثرات داراي که

 و کنندههضم هايآنزيم افزايش فعاليت به توانمي چنينهم را رشد

 افزايش باعث که هاانتروسيت سطح در موجود پرزهاي ريز ساختار بهبود

 توليد اسيدهاي و غذا کارايي افزايش سپس و مغذي مواد جذب براي سطح

 
ماهیان پرواری نمودار فاکتور کارایی تبدیل غذایی فیل :2شکل

 مکستغذیه شده با پریبیوتیک اولترا ای
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 ميکروفلوراي طريق از بيوتيکپري تخمير نتيجه عنوانبه کوتاهزنجير چرب

 .(2017و همکاران،  Djauhari) داد نسبت شوند،مي روده ليسلو درون

 بستر و شده تخمير مفيد هايباکتري توسط ترکيبات اين واقع در

 در هاباکتري از دسته اين تعداد و افزايش رشد براي را مناسبي

. (Flourie ،2001و  Marteau) کنندمي اي فراهمروده ميکروبيوتاي

زنجيره  چرب اسيدهاي ها،بيوتيکپري خميرت از حاصل محصول ترينمهم

 روده اپيتليوم طريق از که .(Oliver ،2005و  Mahious) هستند کوتاهي

 تقويت سبب ميزبان، مهم براي انرژي منبع عنوانبه و جذب شده

و همکاران،  Ringo) شوندجذب مواد غذايي مي بهبود و هاانتروسيت

 توجه حاضر با مطالعه از آمده دستبه نتايج براساس در مجموع .(2014

 چنينهم و مطلوب پروتئين باکيفيت از استفاده به کشور روزافزون نياز به

 استفاده و آبزيان پرورش براي موردنياز و مساحت آب منابع کمبود

افزودن  کرد که گيري نتيجه چنين اين توانمي موجود، امکانات از بهينه

 پرواري ماهيانفيل غذايي جيره مکس بهاي اولترا بيوتيک تجاريپري

اي بهبود فاکتورهاي تغذيه چنينهم و رشد عملکرد بهترين باعث ايجاد

 .گرددهاي پرورشي ميو کاهش هزينه

 

 منابع

جعفریان، س. و جعفریان،  ؛رنجدوست، م. ؛بیواره، م. ؛ایری، م. .1
 اولترا ايمکس بيوتيکپري مختلف سطوح اثرات بررسي .1397 ،ح.

 کارايي بقاء، رشد، بر پارامترهاي (Saccharomyces cerevisiaeمخمر)
 نورس ماهيان بچه در محيطي هاي استرس برابر در مقاومت و تغذيه

برداري مجله بهره .(Cyprinus carpio Linnaeus.1758) کپورمعمولي
 .25تا  11ات صفح، 1شماره  ،7و پرورش آبزيان . جلد 

 رشد، عملکردهاي مقايسه .1396 ،بیواره، م. و جعفریان، ح. .2
 بچه در محيطي هاياسترس برابر در مقاومت و بقاء تغذيه، وضعيت

 شده سازيمکمل غذايي هايجيره با معمولي کپور نورس ماهيان
فصلنامه  مکساي اولترا و مکساي تجاري بيوتيکپري دو توسط

 .52تا  41، صفحات 1شماره  ،6دوره  .بيولوژي کاربردي

 پودر . اثر1389 ،جوردهی، ا.کاظمی، ر. و یوسفی ؛حالجیان، ع. .3
 ماهيفيل در هوشيبي از بازگشت و هوشيبي زمان مدت بر ميخک گل

(Huso huso) 2شماره ، 5. مجله شيالت. سال ساله 4 پرورشي، 
 .140تا  133ات صفح

 گرگین، ؛.ع.س حسینی، ؛.و شموشکی،جعفری ؛.م سوداگر، .4
 به آالنين و آسپارتيک دآمينهاثر اسي. 1386 ،.ک عقیلی، و .س

ماهيان.  فيل بچه بقاء و رشد هايشاخص بر غذايي جاذب ماده عنوان
. نامه ويژه ،1 شماره ،15 جلد طبيعي. منابع و کشاورزي علوم مجله
 .53تا  44ات صفح طبيعي. منابع

 تکثير. بيولوژي .سيستماتيک ايران خاوياري ماهيان .1382 .،ا کیوان، .5
 انتشارات .خاويار و توليد برداريبهره. ذخاير ترميم و يابيارز .مصنوعي
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