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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از سطوح یک نوع پریبیوتیک تجاری ( )Mannan Oligosaccharidesبر
شاخص های رشد و بقاء الرو قزلآالی رنگینکمان از مرحله شروع تغذیه فعال میباشد .تعداد  0011قطعه ماهی با وزن متوسط
 001±01میلیگرم انتخاب و در داخل  01مخزن ( 50لیتری) با تراکم  010قطعه در هر مخزن نگهداری و بهمدت  01روز با
جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .از پریبیوتیک مانان در  5سطح  0 ،1/0و  1گرم در کیلوگرم بههمراه یک گروه شاهد ،استفاده شد.
نتایج نشان داد که استفاده از  0 ،1/0و  1گرم در کیلوگرم پریبیوتیک باعث افزایش معنیدار شاخصهای رشدی ماهیان (وزن نهایی
بهترتیب 1/00±1/06 ،1/15±1/00 ،و  1/05±1/10گرم) در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 0/05±1/10 ،گرم) گردید
( .)P<1/10همچنین استفاده سطوح مختلف پریبیوتیک در جیره سبب کاهش معنیدار ضریب تبدیل غذایی ماهیان در مقایسه با گروه
شاهد گردید ( .)P<1/10نتایح نهایی حاصله ،حاکی از بهبود شاخصهای رشد و کارایی تغذیه ای ماهیان با استفاده از سطح  0گرم
در کیلوگرم پریبیوتیک مانان در جیره الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان می باشد.
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مقدمه
عفونتهای باکتریایی یکی از عوامل زیانبار اغلب مزارع
پرورشی ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
کشورمان میباشد ( Bairagiو همکاران .)2002 ،شرایط
استرسزا که بهعلت افزایش تراکم بهمنظور باال بردن راندمان
تولید و سوددهی بیشتر افزایش مییابد ،شانس ابتالی آبزی
پرورشی به بیماری بهویژه عفونتهای باکتریایی بیشتر
میگردد .یکی از معمولترین روشهای درمان این غفونتها،
درمان توسط آنتیبیوتیکها میباشد ( Burrو همکاران،
 .)2002استفاده از آنتیبیوتیکها و مواد ضدمیکروبی بهعنوان
یک اقدام پیشگ یرانه مورد سؤال است چرا که استفاده مداوم از
این داروها باعث مقاوم شدن عوامل بیماریزا (،Balcazar
 ،)2002هزینههای باال ،عوارض جانبی برای آبزی (،Gatlin
 )2002و به طبع آن بهخطر افتادن سالمتی انسان را بهدنبال
دارد .دولتها ،نهادها و سازمانها ممنوعیتهای شدیدی را برای
کاربرد آنتیبیوتیکها در تولید و پرورش جانوران اعمال کردند
( Kesarcodiو همکاران.)2002 ،
استفاده از مکملهای غذایی بهمنظور افزایش تولید و
مقاومت در برابر بیماری طی چند سال اخیر به یک بخش مهم
و جداییناپذیر در صنعت آبزیپروری تبدیل شده است
( Ahmanvandو همکاران .)2002 ،یکی از این مکملها،
پروبیوتیکها و پرِبیوتیکها هستند که بهصورت جدا یا ترکیبی
به جیره غذایی معرفی میگردند .با توجه به موفقیتهای اخیر
حاصل از این روش جایگزین ،سازمان خوار و بار جهانی ()FAO
استفاده از این مکملها را بهعنوان موارد عمده تحقیقات آینده
در آبزیپروری پیشنهاد نموده است (.)2000 ،FAO
استفاده از پروبیوتیکها در جیره آبزیان با مشکالت و
تردیدهایی مانند غیرقابل تضمین بودن زندهمانی پروبیوتیک
اضافه شده در دستگاه گوارش ( Mahiousو )2002 ،Ollevier
بهدلیل آنکه سویههای پروبیوتیکی ،فقط در طی تیمارهای
تغذیه ای در دستگاه گوارش غالب هستند و از طرفی قابلیت
زندهمانی سویههای پروبیوتیکی در طی عملآوری ساخت
جیرههای غذایی و ذخیرهسازی آنها نیز یک محدودیت عمده
در استفاده از پروبیوتیکها در آبزیپروری میباشد روبرو است
( Mahiousو همکاران .)2002 ،همچنین امکان رقابت
پروبیوتیک معرفی شده با برخی میکروارگانیسمهای میکروفلور
روده و توانایی تثبیت و تشکیل کلنی موثر ( Mahiousو
 )2002 ،Ollevierسبب شد تا محققین به فکر ارائه راهکارهای
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جدید در این راستا بر آیند .سر انجام تمامی موارد فوق منجر به
ارائه ایده جدیدی بهنام پریبیوتیک گردید .استفاده ازپریبیوتیکها
که عناصر غذایی غیر قابل هضمی هستند و در ماهی از طریق
بهبود رشد و یا اثر بر عملکرد متابولیسم باکتریهای مفید در
روده اثر می گذارند ،مبحث جدیدی در آبزیپروری میباشد.
پریبیوتیک ماده غذایی غیرقابل هضمی است که از طریق
تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتریهای
موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان داشته و میتواند
سالمتی میزبان را بهبود بخشد ( Gibsonو ،Roberfroid
 .)0992براساس این تعریف هر ماده غذایی که به روده میرسد
مانند کربوهیدراتهای غیرقابل هضم ،بعضی از پپتیدها ،پروتئینها
و نیز برخی از چربیها میتوانند کاندیدایی برای پریبیوتیک
باشند ( Gibsonو همکاران.)0992 ،
پرِبیوتیک ماده غذایی غیرقابل هضمی است که از طریق
تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتریهای
موجود در روده میتواند سالمتی میزبان را بهبود بخشد
( Gibsonو  .)0992 ،Roberfroidمهمترین محصول نهایی
متابولیسم پرِبیوتیکها تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه
( )SCFAهستند که از طریق اپیتلیوم روده جذب میشوند
بنابراین برای میزبان منبع انرژی فراهم کرده و این خود باعث
تقویت میکروفلور روده و ممانعت از تشکیل کلنی باکتریهای
بیماریزا میگردد ( Schleyو .)2002 ،Fieldپرِبیوتیک
زایلوالیگوساکارید یک نوع قند غیرقابل هضم است که از واحدهای
زایلوز تشکیل شده است .این قند بهطور طبیعی در گیاه بامبو،
میوهها ،شیر ،سبزیجات و عسل یافت میشود ( Vazquezeو
همکاران .)2000 ،موادی جزو پرِبیوتیکها طبقهبندی میشوند
که در بخشهای فوقانی دستگاه گوارش هضم و جذب نشوند،
توسط یک یا تعدادی از باکتریهای مفید روه بهصورت گزینشی
تخمیر شوند و میکروفلور رودهای را بهسمت تولید ترکیبات
سالمتر سوق دهند ( Mahiousو  .)2002 ،Ollevierاضافه
کردن پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید به جیره غذایی ماهی قرمز
( )Carassius auratus gibelioبهمدت  52روز موجب
افزایش میزان وزن نهایی و ضریب رشد روزانه و افزایش فعالیت
آنزیمهای گوارشی در مقایسه با گروه شاهد گردید ( Xuو
همکاران .)2002 ،پرِبیوتیکها بر رشد بافت روده اثر گذاشته و
از آن در برابر باکتریهای مضر حفاظت میکنند ( Gaggiaو
همکاران .)2000 ،همچنین تأثیر مثبت این مواد بر عملکرد
رشد و سالمتی روده (تعدیل فلور میکروبی روده میزبان)
مشخص شده است ( Merrifieldو همکاران.)2000 ،
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در این مطالعه تاثیر پریبیوتیک مانان اولیگوساکارید که یک
ترکیب غذایی غیرقابل هضم میباشد و از دیواره مخمر ساکارومایسز
بهدست آمده است بر شاخصهای رشد و کارایی تغذیهای الرو
ماهی قزلآالی رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissمورد
بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
این مطالعه در خرداد  0292در یکی از مزارع پرورش
ماهی استان آذربایجانغربی صورت پذیرفت .در این آزمایش از
غذای تجاری تولید داخل بهعنوان جیره پایه استفاده گردید.
پریبیوتیک مانان الیگوساکارید با غلظتهای  0 ،0/2و  2گرم
در هر کیلوگرم غذا بر روی غذای تجاری اسپری نموده و بهجهت
عدم شسته شدن مکمل آنزیمی از سطح پلتها بهوسیله الیهای
از ژالتین  %0پوشش داده شد .غذاها تا زمان استفاده داخل
یخچال در دمای  5درجه سانتیگراد نگهداری شدند .میزان
غذادهی نیز بهصورت درصد وزن بدن طبق جداول استاندارد
بهصورت روزانه در  5-6نوبت و بهمدت  2هفته انجام گردید.
در این مطالعه تعداد  0200عدد الرو ماهی قزلآالی
رنگینکمان با وزن متوسط  000±00میلیگرم انتخاب و با
تراکم  2عدد در هر لیتر در داخل تانکهای  22لیتری با حجم
مفید  22لیتری ذخیرهسازی شدند .میانگین  pHآب ورودی
مخازن پرورشی  ،2/2±0/2دما ( 02±0درجه سانتیگراد) و
اکسیژن محلول ( 2/0±0/2میلیگرم در لیتر) در طول دوره
پرورش بود .تعیین وزن توده زنده ماهیان هر مخزن جهت
تعیین میزان غذای روزانه با فواصل هر  2روز انجام گردید.
زیستسنجی ماهیان جهت محاسبه شاخصهای رشدی در
انتهای دوره پرورشی و به تعداد  00عدد ماهی از هر تکرار
صورت گرفت .جهت سنجش میزان فعالیتهای آنزیمی ماهیان
را پس از یک شبانه روز قطع غذا در عصاره گل میخک بیهوش
و سپس اقدام به جمعآوری کل دستگاه گوارش ماهیان گردید.
فرمولهای محاسباتی شاخصهای رشدی ماهیان بهشرح
زیر بود (:)2002 ،Gatlin
ضریب رشد روزانه:

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

شاخص کبدی (:)%
(×000وزن بدن/وزن کبد)
شاخص توده احشایی(:)%
[×000وزن توده احشایی(گرم) (/وزن بدن (گرم)]
این تحقیق در قالب یک طرح آماری کامالً تصادفی با 5
تیمار و  2تکرار بهازای هر تیمار ،انجام شد .در پایان آزمایش،
نتایج بهدست آمده با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )06و با
استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه ()One-way ANOVA
مورد تجزیه واریانس قرار گرفت .مقایسه میانگینها توسط آزمون
چند دامنه دانکن ( )Duncanدر سطح  92درصد انجام شد
(.)P<0/02

نتایج
نتایج حاصل از شاخصهای رشدی ماهیان هر تیمار در
ابتدا و انتهای دوره پرورش در شکل  0گزارش شده است .طی
نتایج حاصله اختالف معنیداری در وزن اولیه ماهیان
( 0/00±0/02گرم) در بین گروههای آزمایشی وجود نداشت
( .) P>0/02طی نتایج حاصله میزان شاخص وزن نهایی ماهیان
در گروه  2 ،2و ( 5بهترتیب  2/60±0/69 ،2/02±0/00و
 2/22±0/05گرم) پس از  60روز تغذیه با جیرههای آزمایشی در
مقایسه با گروه شاهد ( 0/62±0/02گرم) بهطور معنیداری باال
بود ( .)P<0/02بدین معنی که استفاده از  0 ،0/2و  2گرم در
کیلوگرم از مکمل پریبیوتیکی در جیره الرو ماهیان قزلآال باعث
افزایش قابل توجه در رشد ماهیان گردید .همچنین بیشترین
شاخص رشدی ماهیان مربوط به گروه  2بود که در مقایسه با
گروه  2و شاهد بهطور معنیداری باال بود ( .)P<0/02ولی
افزایش میزان مکمل آنزیمی از ( 0کیلوگرم جیره/گرم) به 2
(کیلوگرم جیره/گرم) اختالف معنیداری را در وزن نهایی ماهیان
ایجاد نکرد (.)P>0/02

([×000وزن اولیه)(-0/2وزن ثانویه)/]0/2طول دوره پرورشی (روز)

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

ضریب تبدیل غذایی:
غذای مصرفی (گرم)/وزن زنده بهدست آمده (گرم)

شکل  :1نمودار نتایج مربوط به شاخصهای وزن اولیه و وزن انتهایی ماهیان
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نتایج حاصل از شاخصهای وزن ماهیان هر تیمار در ابتدا
و انتهای دوره پرورش در شکل  2گزارش شده است .طی نتایج
حاصله اختالف معنیداری در طول اولیه ماهیان (2/22±0/09
سانتیمتر) در ابتدای دوره پرورش بین گروههای آزمایشی وجود
نداشت ( .)P>0/02شاخص طول ماهیان در گروه  2 ،2و گروه
( 5بهترتیب  2/92±0/06 ،2/62±0/09و  2/92±0/00سانتیمتر)
به تبعیت از وزن ماهیان در مقایسه با گروه شاهد ()2/20±0/02
بهطور معنیداری باال بود ( .)P<0/02نتایج نشان داد ،استفاده
از  0 ،0/2و  2گرم در کیلوگرم از مکمل پریبیوتیکی در جیره
الرو ماهیان قزلآال باعث افزایش قابل توجه در رشدی طول
ماهیان گردید .همچنین بیشترین شاخص رشد طولی ماهیان
مربوط به گروه  2و  5بود که در مقایسه با گروه  2و شاهد بهطور
معنیداری باال بود (.)P<0/02

شکل  :3نمودار نتایج مربوط به شاخصهای ضریب رشد روزانه
و ویژه ماهیان در انتهایی دوره پرورش

نتایج حاصل از شاخص ضریب تبدیل غذایی ماهیان پس
از  2هفته تغذیه با جیرههای آزمایشی در شکل  5گزارش شده
است .طی نتایج حاصله ضریب تبدیل غذایی در گروههای
آزمایشی  2 ،2و ( 5بهترتیب  0/22±0/02 ،0/96±0/05و
 )0/20±0/02در مقایسه با گروه شاهد ( )0/02±0/05بهطور
معنیداری پایین بود (.)P<0/02

شکل  :2نمودار نتایج مربوط به شاخصهای طول اولیه و طول
انتهایی ماهیان

شاخص ضریب رشد روزانه و ضریب رشد ویژه نیز متعاقباً
از شاخص وزن نهایی ماهیان پیروی میکنند .نتایج حاصل از
این شاخصها در انتهای دوره پرورش در شکل  2گزارش شده
است .طی نتایج حاصله ضریب رشد روزانه در گروههای
آزمایشی  2 ،2و ( 5بهترتیب  0/22±0/02 ،0/22±0/06و
 )0/22±0/05در مقایسه با گروه شاهد ( )0/22±0/02بهطور
معنیداری باال بود ( .)P<0/02شاخص ضریب رشد ویژه در
گروه آزمایشی  2و ( 5بهترتیب  )0/22±0/02 ،2/50±0/02در
مقایسه با گروه شاهد ( )2/09±0/02بهطور معنیداری باال بود
ولی در بین گروه آزمایشی  )2/22±0/02( 2و گروه شاهد اختالف

معنیداری مشاهده نگردید (.)P>0/02
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شکل  :4نمودار نتایج مربوط به شاخص ضریب تبدیل غذایی
ماهیان در انتهایی دوره پرورش

نتایج حاصل از برخی شاخصهای رشدی ماهیان پس از 2
هفته تغذیه با جیرههای آزمایشی در جدول  0گزارش شده
است .طی نتایج حاصله میزان مصرف غذا بین گروههای
آزمایشی اختالف معنیداری مشاهده نگردید (.)P>0/02
شاخص احشایی ماهیان در گروه آزمایشی  5در مقایسه با
گروه شاهد بهطور معنیداری پایین بود ( .)P<0/02همچنین
اختالف معنیداری بین گروههای آزمایشی  2و  2با گروه شاهد
مشاهده نگردید ( .)P>0/02شاخص کبدی در گروه آزمایشی 2
و  5در مقایسه با سایر گروههای آزمایشی بهطور معنیداری باال
بود ( .)P<0/02در بین گروههای آزمایشی  2و گروه شاهد
اختالف معنیداری مشاهده نگردید ( .)P>0/02شاخص طول
روده ماهیان نیز در گروه آزمایشی شاهد در مقایسه با سایر

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314
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گروههای آزمایشی بهطور معنیداری باال بود .شاخص ضریب
چاقی در بین گروههای آزمایشی  0و  2اختالف معنیداری

مشاهده نگردید ولی در گروههای آزمایشی  2و  5بهطور معنیداری

پایین بود (.)P<0/02

جدول  :1نتایج شاخصهای رشدی ماهیان قزلآالی رنگینكمان پس از  8هفته تغذیه با جیرههای آزمایشی
تیمار 1
میانگین وزن بهدست آمده (گرم/ماهی)
میزان مصرف غذا (گرم/ماهی)
شاخص احشایی
شاخص کبدی
شاخص طول روده( )%
ضریب چاقی

0/26±0/02c
0/22±0/02a
02/25±0/22a
2/02±0/06b
2/02±0/09a
0/02±0/02a

تیمار 2
b

0/92±0/00
0/26±0/06a
05/62±0/02ab
2/02±0/02b
2/50±0/02b
0/00±0/00a

تیمار 3
2/20±0/02
0/20±0/05a
05/00±0/50ab
0/26±0/02a
2/29±0/02b
0/22±0/00b

تیمار 4
a

2/52±0/02
0/22±0/05a
05/22±0/22b
0/26±0/02a
2/26±0/02b
0/22±0/00b

مقادیر نشاندهنده میانگین  ±انحراف از معیارسه تکرار از هر تیمار میباشند .اعداد در هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار است(.)P<0/02

نتایج حاصل از میزان بازماندگی ماهیان پس از  2هفته
تغذیه با جیرههای آزمایشی در شکل  2گزارش شده است .طی
نتایج حاصله میزان بازماندگی ماهیان بین گروههای آزمایشی
اختالف معنیداری مشاهده نگردید (.)P>0/02

شکل  :5نمودار نتایج مربوط به میزان بازماندگی ماهیان پس از
 8هفته تغذیه با جیره های آزمایشی

بحث
هدف همیشگی تولید آبزیان به حداکثر رساندن کارایی و
بازده تولید برای حداکثرسوددهی است .جیره غذایی حاوی
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها نه تنها مواد مغذی ضروری را
تامین میکند ،بلکه میتواند یکی از بهترین راهکارها برای حفظ
سالمت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها به استرس و
عوامل بیماریزا باشد ( .)2002 ،Gatlinدر این راستا نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سطوح مختلف
مکمل پریبیوتیکی مانان الیگوساکارید در جیره الرو ماهیان
قزلآال باعث افزایش قابل مالحظه در شاخصهای رشد و بهبود
کارایی تغذیهای ماهیان میگردد.

نتایج این تحقیق نشان داد که اختالف معنیداری بین
تیمارهای مختلف از لحاظ برخی شاخصهای رشد و شاخصهای
تغذیهای وجود دارد ( ،)P<0/02مهاجراسترآبادی و همکاران
( )0229در مطالعهای فیلماهی جوان پرورشی ()Huso huso
را با پرِبیوتیک ایمونوژن در سطوح  2 ،0 ،0/2 ،0و  5درصد در
سه دامنهی وزنی بهمدت  2هفته مورد تغذیه قرار دادند .در
انتهای دوره پرورش میانگین وزن ،طول ،رشد روزانه ،درصد
افزایش وزن بدن و ضریب چاقی تیمارهای تغذیه شده با سطوح
 0/2و  0درصد ایمونوژن در مقایسه با تیمار شاهد ( 0درصد
پربیوتیک ایمونوژن) بهطور معنیداری باالتر بود که با یافتههای
حاصل از این مطالعه همخوانی دارد.
استفاده از پریبیوتیکهای اینولین ،الیگوفروکتوز و
الکتوسوکروز در سطح  2درصد در الرو ماهی کفشک (Psetta
) maximaنشان داد میانگین وزن نهایی و ضریب رشد ویژه در
تیمار تغذیه شده با الیگوفروکتوز نسبت به سایر تیمارها باالتر
بود ولی در نرخ بقاء تفاوت معنیداری در هیچیک از گروههای
تغذیه شده با پریبیوتیکهای مذکور مشاهده نگردید ،بیشترین
نرخ بقاء در تیمار شاهد مشاهده گردید ( Mahiousو
.)2002 ،Gatesoupe
 )2006( Danialsدر تحقیقی اثرات غنیسازی آرتمیا را
در سطوح مختلف  20 ،2و  200قسمت در هزار مانان
الیگوساکارید را در البستر اروپایی )(Homarus gamarus
مورد بررسی قرار داد و گزارش نمود با افزودن مانانالیگوساکارید
در سطوح  2و  20قسمت در هزار میزان بازماندگی و رشد
افرایش مییابد .ولی در سطح  200قسمت در هزار نتیجه منفی
بوده است .استفاده از سطوح  0/6 ،0/5 ،0/2و  0درصد مانان
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الیگوساکارید در ماهیهای جوان تیالپیای نیل (Oreochromis

) niloticusنشان داد با افزایش سطح پریبیوتیک در جیره،
مصرف غذای روزانه کاهش مییابد ( Sadoو همکاران.)2002 ،
تحقیقات دیگر نشان داد که بتاگلوکانها و مانان
الیگوساکاریدها رشد و بازماندگی را در گونههای متفاوت ماهیان
افزایش می دهند ( Liو 2002 ،Gatlin؛  Liو .)2005 ،Gatlin
در مطالعهای استفاده همزمان پروبیوتیک باسیلوس (109
) TC22 CFUو پریبیوتیک فروکتوالیگوساکارید بهمیزان
 0/02درصد جیره غذایی در ماهی Apostichopus japonicus
باعث شد تا ضریب رشد ویژه  SGRدارای تفاوت معنیداری
( )P<0/02با گروه شاهد باشد ( Yancuiو همکاران .)2000 ،با
توجه به نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
پریبیوتیک مانان الیگوساکارید در غلظتهای  0/2و  0گرم در
کیلوگرم جیره غذایی میتواند سبب ارتقاء شاخصهای رشد و
تغذیه ماهیان شود.
 Genceو همکاران ( )2002با مکمل کردن جیره در
سطوح  2 ،0/2و  5/2گرم مانان الیگوساکارید بهازای هر
کیلوگرم جیره در هیبرید ماهی تیالپیا (Oreochromis niloticus
) ،× O.aureusتفاوت معنیداری را در پارامترهای رشد و
تغذیه مشاهده نکردند .همچنین استفاده از پریبیوتیک مانان
الیگوساکارید بهمیزان  2گرم در هر کیلوگرم جیره ،در گونه
ماهی خاویاری خلیج )(Acipenser oxyrinchus desotoi
 Gulf sturgeonمنجر به بروز اختالف معنیداری ( )P>0/02
در پارامترهای رشد و تغذیه درمقایسه با تیمار شاهد نگردید
( Pryorو همکاران )2002 ،که این با نتایج حاصل از مطالعه
حاضر بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان مغایرت دارد.
 Sangو همکاران ( )2009در مطالعهای ماهی Cherax
 tenuimanusرا با پریبیوتیک مانان الیگوساکارید بهمیزان 0/2
و  0/5درصد جیره تغذیه کردند که توانست بهطور قابل
مالحظهای مقاومت ماهی را در برابر عوامل استرسزای محیطی
و عفونتهای باکتریایی باال ببرد .همچنین باعث بهبود سیستم
ایمنی نیز گردید Torrecillas .و همکاران ( )2002تاثیر سطوح
مختلف مانان الیگوساکارید در جیره غذایی سی باس اروپایی
) (Dicentrachus labraxبهمیزان صفر 2 ،و  5گرم مانان
الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره بررسی و گزارش نمودند در
ماهیان تغذیه شده با هر دو سطح پریبیوتیک مذکور ،میزان
فعالیت لیزوزیم ،مقاومت در برابر عفونت باکتریایی Vibrio
 alginolyticusو تحریک سیستم ایمنی بهطرز معنیداری
افزایش یافت Cerezuela .و همکاران ( )2002با افزودن
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اینولین بهمیزان  2یا  00گرم در هر کیلوگرم جیره ماهی سیم
دریایی ) (Spaus aurataطی مدت یک تا  2هفته در شرایط
پرورشی دریافتند که اینولین بازدارندگی معنیداری در
پارامترهای سیستم ایمنی بهدنبال داشت و نتیجهگیری کردند
که اینولین نمیتواند محرك ایمنی مناسبی برای این گونه باشد.
 Staykovو همکاران ( )2002به کارایی و پتانسیل
پربیوتیک مانان الیگوساکارید بهمیزان  2گرم در کیلوگرم یا
 200قسمت در میلیون در بهبود عملکرد رشد ،بازماندگی و
افزایش مقاومت در برابر استرسهای محیطی در ماهی قزلآالی
پرورشی اشاره کردند.
در مجموع تفاوتهای موجود در نتایج گزارش شده توسط
محققین مختلف در بکارگیری انواع پروبیوتیکها و پریبیوتیکها
در گونههای مختلف آبزیان پرورشی را احتماالً بایستی به نوع
گونه پرورشی ،اندازه ،سن گونه پرورشی ،طول دوره پرورش،
شرایط محیطی ،رفتارهای تغذیهای و خصوصیات فیزیولوژیک
آبزی پرورشی مرتبط دانست .همچنین تأثیرات متفاوت
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها را میتوان بر مبنای کمیت و
کیفیت جیره غذایی ،نوع پروبیوتیکها و پریبیوتیک مصرفی،
درجه خلوص و میزان مورد استفاده آن در جیره و احتماالً
جمعیتهای میکروبی ویژه قادر به استفاده از انواع مختلف
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها ،ارزیابی نمود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از ،0/2
 0و  2گرم در کیلوگرم از مکمل پریبیوتیکی در جیره الرو
ماهیان قزلآال باعث افزایش قابل مالحظه در شاخصهای رشد
و بهبود کارایی تغذیهای ماهیان میگردد .همچنین با توجه به
نتایج حاصل ،بهترین غلظت مصرفی پریبیوتیک مانان  0گرم
در هر کیلوگرم غذا در جیره الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان
میباشد.
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