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 Introduction: In the present study, the effects of different levels of beet molasses on some 

growth and survival indices, intestinal bacterial flora and length of villi in common carp 

were studied.  

Materials & Methods: In this experiment, 360 common carp species were used with a 

mean weight of 28±2.5 gr The fish in 12 reservoirs were randomly distributed to 30 units 

per reservoir. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 weeks. The 

experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 

replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 

2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 

4) And fish were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. 

The food of the control group, the commercial food of the common carp of the company 

was enriched with no molasses. Growth and nutrition indices (body weight gain, body 

weight gain, specific growth rate, condition factor, nutritional conversion factor), total 

bacterial count of the intestine as well as the length of the intestinal paresis were performed 

at the end of the experiment. 

Result: Data analysis at the end of the study showed that growth and nutrition indices 

(body weight gain, specific growth rate, condition factor, feed conversion ratio) were 

significantly different between treatments (P<0.05). An examination of the total number 

of aerobic bacteria in the intestine showed that there was a significant difference between 

the treatments in the total number of aerobic bacteria (P<0.05). 

Conclusion: Also, the study of peptic ulcer length in different treatments indicated that 

the length of the peptic ulcer was significantly different between treatments (P<0.05). 

Mostafa Beygi*, Abdolmajid Haji moradlou, Seyed Hossein hoseinifar, Ali Jafar Nodeh 
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های رشد و بقا، فلورباکتریایی مختلف مالس چغندر جيره غذایی بر شاخص حسطو تأثير 

  (Cyprinus carpio) روده و طول پرز روده  ماهی کپورمعمولی

 

 

 

 

 

 

 علی جافرنوده، فرسیدحسین حسینی، مرادلوعبدالمجید حاجی، *مصطفی بیگی

 شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشکده  شیالت،گروه  

 چکیده  کلمات کلیدی 

 مالس چغندر
 های رشدشاخص

 باکتریایی هوازی روده
  طول پرز روده

 
 

ر ماهی رشد و بقا، فلورباکتریایی روده و طول پرز روده د هایشاخصاز  برخی بر مالس چغندر مختلف حسطو اتثرا حاضر مطالعهدر  :مقدمه 

 کپورمعمولی مورد بررسی قرار گرفت. 

تعداد مخزن به12ها در ماهیگرم استفاده شد. بچه 28±5/2معمولی با میانگین وزنی قطعه ماهی کپور 360ین آزمایش از در ا :هامواد و روش

هفته غذادهی انجام گرفت . آزمایش در قالب  8مدت دوره بهطور تصادفی توزیع شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یکقطعه در هر مخزن به 30

( 3درصد مالس )تیمار 1(، جیره حاوی 2درصد مالس )تیمار  5/0(، جیره حاوی 1تکرار شامل: جیره فاقد مالس )تیمار  3تیمار و هر تیمار با  4

های آزمایشی تغذیه شدند. و بار در روز با جیرهدرصد وزن بدن و د 3میزان ها روزانه به( انجام شد و ماهی4درصد مالس )تیمار  2و جیره حاوی 

 شیوزن بدن، درصد افزا شی)افزا هیرشد و تغذ یهاشاخص غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون مالس بود. بررسی

 شیدوره آزما انیدر پان طول پرز روده چنیو همروده  یهای(، تعداد کل باکترییغذا لیتبد بیضر ت،یفاکتور وضع ژه،یوزن بدن، نرخ رشد و

 .انجام شد

 لیتبد بیضر ت،یفاکتور وضع ژه،یوزن بدن، نرخ رشد و شی)افزا هیرشد و تغذ یهادوره نشان داد شاخص انیها در پاداده لیو تحل هیتجز :نتایج

 نیروده نشان داد در ب های هوازییباکترتعداد کل  ی(. بررس>05/0Pباهم داشت ) دارییمختلف اختالف معن یمارهایت نی( در بییغذا

روده در  یپرزها ی طولبررس نیچن(. هم>05/0P) شتروده وجود دا های هوازییدر تعداد کل باکتر دارییمختلف اختالف معن یمارهایت

  

 

 

 

 

  .)P<0/05( تیمارهای مختلف حاکی از آن بود که اندازه طول پرزهای روده در بین تیمارهای مختلف اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند

نتیجهگیری و بحث: بهطورکلی جیره غذایی حاوی مالس بر شاخصهای رشد و بقا، فلور باکتریایی روده و طول پرز روده ماهی کپورمعمولی 

تاثیرگذار بود و باعث تغییر شاخصهای رشد و افزایش باکتریهای هوازی روده و افزایش طول پرز روده در تیمار 2%مالس شد. 
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 مقدمه
 یادیز انواع تاکنون و بوده سودآور و مهم صنعت کی یماه پرورش     

 داتیتول .اندگرفته قرار پرورش مورد ییایدر و نیریش آب انیماه از

روز افزون  یتقاضا .است شیافزا حال در ایدن در هرساله یپروریآبز

 موجب نورانجا نیا ریذخا کاهش و انیمصرف محصوالت آبز یبرا

. است شده ایدن در یپروریآبز صنعت توسعه یبرا یادیز یهاتالش

 به 2010 سال در یپروریآبز از یناش یوانیح نیپروتئ یجهان دیتول

 ده حداقل هرسال که است شده ینیبشیپ و دهیرس تن ونیلیم 148

غذا  نهیهز کهنیتوجه به ا با (.FAO، 2012) باشد داشته رشد درصد

 یپروریآبز یهاتیرا در فعال یجار یهانهیدرصد از هز 50از  شیب

 شیمصرف غذا و افزا ییبهبود کارا نی. بنابرادهدیبه خود اختصاص م

 نهیبر به یریاثرات چشمگ ییغذا یهامکمل یریکارگبه قیرشد از طر

 یپروریآبز هیخواهد گذاشت که هدف اول دیسود و راندمان تول یساز

شاخص مناسب  کیعنوان رشد به نیچن. همدشویمحسوب م یتجار

مواد  یاستفاده از برخ .لحاظ شود تواندیم یسالمت ماه نییدر تع

به  انیمقاومت ماه شیباعث افزا انیماه ییغذا یرهها به جیافزودن

از مشخص شدن  پس شود.یپرورش م دوره یدر ط یطیعوامل مح

استفاده  ریاخ یهاسال روده، در ییایو توازن باکتر یسالمت نیبرابطه 

گذشته مطرح  یدرمان یهاروش یبرا ینیگزیجا عنوانها بهکیوتیپروب از

از مشکالت را مرتفع  یاریبس تواندیم دیرسینظر ماست که به دهیگرد

 واناتیح یبرا ییعنوان مکمل غذاها بهکیوتیسازد. استفاده از پروب

 یاروده یوتایکروبیم .(Fuler، 1989) گرددیبرم 1970 دهه به یپرورش

که مرتبط  دیشد و مشخص گرد یبررس Cahil (1990)ها توسط یماه

 طیبا مح یکیها ارتباط نزدیها است. ماهآن رامونیپ یآب طیبا مح

 یکیوتیپروب یهازمیکروارگانیو م یاروده یوتایکروبیدارند و م یخارج

. باشدیم یزیمتفاوت نسبت به جانوران خشک ییهامتعلق به جنس

 یهاگونه از یبعض یول هستند غالب یماه روده در یمنف گرم یهایباکتر

 کیدالکتیاس یهایباکتر شامل که اندشده افتی آن در زین مثبت گرم

؛ 1998 همکاران، وRingo  ؛1995 و همکاران، Ringo) باشندیم

Ringo،1990.) شدت روده انسان به یخلف یهاکه قسمتیحالدر 

جا در آن یاجبار یهوازیب یهایباکتر بوده و لذا عمدتاً یهوازیب

 یهوازیب ای یهواز یهایباکتر یدارا یروده ماه دهند،یم یکلن لیتشک

 همکاران، و Izokova ؛1995 و همکاران،Ringo ) است یاریاخت

 کهنیا رغمیعل کیدالکتیاس یهایباکتر یهاگونه از یبرخ(. 2007

 اثرات یول ستندین یماه گوارش لوله غالب یاهیباکتر یعیطب طوربه

 Marquez؛ 1998 همکاران، و Ringo) دارند زبانیم سالمت بر یدیمف

 دستگاه در دیمف یکروبیم تیجمع یعیطب حضور (.2006 ،و همکاران

 دیتول و زایماریب عوامل یرقابت حذف سمیمکان قیطر از گوارش

 به را یمنیا ستمیس تکامل و گسترش کوتاه ریزنج چرب یدهایاس

و  Gomez) دارد یماه سالمت حفظ در یدیکل نقش و داشته همراه

Balkasar، 2008.) یوتایکروبیم یدستکار ندیفرآ کهنیا وجود با 

 یول است نشده مشخص کامل طوربه آن روند و بوده دهیچیپ یاروده

 بر یمبتن یهاروش از استفاده تواندیم آن ترشیب هرچه شناخت

 جهت راهبرد کی عنوانبه را انیآبز یارودهی وتایکروبیم یدستکار

 مصرف کاهش آن تبع به و ییایباکتر یهایماریب بروز از یریجلوگ

 و Hseini far ؛2010 ،همکاران و Ringo) سازد سریم کیوتیبیآنت

 یشناسبافت مطالعات. (2014 همکاران، و Rufchi؛ 2012 همکاران،

 دارد یساختمان مشابه ییو انتها یانیو م ییروده در سه قسمت جلو

 لیسروز تشک هیو ال یعضالن هیال ،یمخاط ریز هیال ،طیمخا هیو ازال

 یهاسلول نام به یااستوانه سلول هیال کیاز  یشده بود. پوشش مخاط

 و اندکرده جادیا را یمسواک لبه که شده لیتشک هاتیانتروس ای یجذب

 با .اندشده پراکنده ومیتلیاپ انیم در شکل یجام ای گابلت یهاسلول

 و چغندر مالس خواص نیچنهم و گذشته مطالعات جینتا به توجه

 با قیتحق نیا یپرورش گونه کی عنوانبه یکپورمعمول یماه تیاهم

 یکپورمعمول یماه ییغذا رهیج به چغندر مالس افزودن یبررس هدف

 لیتبد بیضر کردن کم با) رشد عملکرد نیبهتر آوردن دستهب یبرا

 پردازد.یم یماه( ییغذا

 

 هامواد و روش

گرم از  2±5/28قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی  360تعداد        

برآبادی  یشد و به آزمایشگاه شهید ناصرفضل تهیه و پرورش تکثیر مراکز

ها دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان آورده شد. این ماهی

مدت یک هفته جهت فونی شده و سپس بهدرصد ضدع 2با نمک 

داری شد و لیتر نگه 200فایبرگالس با ظرفیت  مخازنسازگاری در 

 کنترل شد. طور معمولروزانه تعویض آب صورت گرفت و کیفت آب به

های دامپزشکی تهیه شد و چون قابلیت مالس چغندر از داروخانه

ت اسپری به صورحاللیت در آب را دارد، در آب حل شده و سپس به

ترتیب جیره حاوی سطوح مختلف مالس به 3غذای ماهی اضافه شد. 

حال یک درصد )در جیره( تهیه شد و در عین 2و  1، 5/0با دوزهای 

گروه شاهد هم درنظر گرفته شد که تنها با جیره غذایی پایه مورد 

طور مساوی به هبرای انجام آزمایش ماهیان کپور ب گرفت. تغذیه قرار

، برای طور تصادفی توزیع شدندهتیمار آزمایشی ب 4عدد در  30 تعداد

میزان و بهتکرار درنظرگرفته شد  3های تیمار و شاهد هرکدام از گروه

بار با جیره حاوی مالس چغندر در یک  2درصد وزن بدن روزانه  3

 ای تغذیه شدند.هفته 8دوره 

 لیتشک تیقابل یمنظور بررسبه روده: میکروبی جمعیت بررسی       

سطوح مختلف  یحاو رهیشده با ج هیکپور تغذ انیدر روده ماه یکلن

 یطور تصادفمختلف به یهاماریدوره از ت یمالس چغندر در انتها
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ساعت قبل از  24منظور ابتدا  نیا یصورت گرفت. برا یبردارنمونه

 یماه 3 ماریسپس از هر ت دیقطع گرد انیماه هیتغذ یبردارنمونه

ها و کشتن برداشته و پس از ضربه زدن به سر آن یتصادف طوربه

 شگاهیدر آزما دندیمنتقل گرد شگاهیبه آزما خیدر مجاورت  انیماه

 یتالیجید یکش و ترازوها با استفاده از خطابتدا طول و وزن آن

نمونه  ،یسطح بدن ماه یهایبردن باکتر نیاز ب یشد. برا یریگاندازه

 قرار قهیدق 1مدت درصد به 1/0 دیکلرا ومیوندر محلول بنزالک یماه

کامالً  لی( و بعد از آن با آب استر2005 و همکاران، Mahiusداده شد )

 یجراح غیبا استفاده از ت یماه یشکم هیشستشو داده و سپس ناح

به  یسازهموژن یبرا یها پس از جداسازشکافته و روده آن لیاستر

 استفاده با هموژن نمونه هیته از پس .دیمنتقل گرد لیاستر ینیچ هاون

مختلف  یهادرصد( رقت w/v 87/0) نرمال لیاستر ینمک محلول از

 طیمورد نظر تحت شرا یها. از رقتدیگرد هیته 10-8 تا  10-1در دامنه 

 طیمح یحاو تیپل به و برداشته تریلیلیم 1/0 معادل یحجم لیاستر

 پتیبا استفاده از پو  هایکل باکتر ی( براNA) آگار نتینوتر کشت

، Ollevierو  Mahious) دیدر سطح آن پخش گرد لیپاستور استر

اتاق و  یساعت در دما 72تا  24مدت به هاتیپل ونیانکوباس (.2005

ها بر از نمونه کیدر هر  هایانجام شد. تعداد باکتر یهواز طیدر شرا

 قیرق بیعکس ضر×ی)تعداد کلنLog CFU  یواحد کلن تمیاساس لگار

 .(2015همکاران، و  Piraratشد ) نیی( شمارش و تعیساز

لف مخت یمارهایاثرات ت یمنظور بررسبه طول پرز روده: بررسی       

 ش،یکپور تحت آزما انیطول پرز روده ماه چغندر بر مالس یحاو رهیج

اب انتخ یطور تصادفبه یماه 3 ماریاز هر ت شیدوره آزما انیدر پا

 لیراسکالپل است غیکشته شدن با استفاده از ت پس از انی. ماهدیگرد

رصد د 10 نیها با دقت خارج و در فرمالشدند و روده آن ییکالبدگشا

به  یشناسمنظور انجام مطالعات بافتشده به تیثابت شدند. روده تثب

 ش بافتروروده به یهابافت یساز. آمادهدیمنتقل گرد شگاهیآزما

شد. پس  انجام نیائوز -نیلیاتوکسهم یزیآمو رنگ کیکالس یشناس

روده با استفاده  یو ارتفاع پرزها یبردارها عکساز الم ،یسازاز آماده

 .دیگرد یریگاندازهDigimizer افزار از نرم

 زیآنال از هاداده لیتحل و هیتجز جهت :هاداده لیتحل و هیتجز       

 استفاده با هانیانگیم سهیمقا و(One way Anova)  طرفهکی انسیوار

 لیتحل و هیتجز. گرفت انجام %5 نانیاطم سطح در دانکن آزمون از

 از استفاده با نمودارها رسم و Spss 22 افزارنرم از استفاده با هاداده

 .گرفت انجام 2016 اکسل
        

 

 نتایج
 بچه رشد هایشاخص بر یشیآزما مختلف هایگروه اثرات       

 یهاشاخص بر یشیآزما مختلف یهاگروه تاثرا ی:کپورمعمول یماه

 جینتا طبق بر. است آمده 1 جدول در یکپورمعمول یماهبچه رشد

 فاکتور و ژهیو رشد بیضر ،یینها طول ،یینها وزن زانیم شیآزما

 نسبت چغندر مالس مختلف سطوح با  شده هیتغذ یمارهایت تیوضع

 بیضر نیچن(. همp<05/0) داشته دارییمعن اختالف شاهد گروه به

شده با سطوح مختلف مالس چغندر  هیتغذ یمارهایدر ت ییغذا لیتبد

 .است هداشت دارییمعن کرده و اختالف دایکاهش پ گروه شاهد نسبت به

 روده یکروبیم تیجمع بر یشیآزما مختلف هایگروه اثرات       

 یکروبیم تیجمع یبررس جینتا ی:کپورمعمول یماهبچه موکوس

 مالس یحاو رهیج با هیتغذ ماه دو از بعد یشیزماآ انیکپورماه روده

 روده یهایباکتر کل تعداد. است شده داده نشان 1 شکل در چغندر

.  است کرده دایپ شیافزا شاهد گروه به نسبت یشیآزما یمارهایت در

 سهیمقا در درصد 5/0 احتمال سطح در یداریمعن اختالف کهیطورهب

 در هایباکتر کل تعدا زانیم نیترشیب. شد مشاهده مارهایت ریسا با

 .(2)جدول (p<05/0) شد مشاهده مالس درصد 2 ماریت

 روده یستومورفولوژیه بر یشیآزما مختلف هایگروه اثرات       

 یلوژستومورفویبر ه یشیمختلف آزما یهاگروه اثرات: کپور انیماه بچه

 در طورکهمانه. است شده داده نشان 3 جدول در کپور یماهروده بچه

 رکپو یماه ییغذا رهیج به چغندر مالس افزودن شودیم مشاهده 3 جدول

 مه پرز طول نیترشیب که شد، یماه نیا در روده پرز طول شیافزا باعث

 (.p<05/0) شودیم مشاهده مالس درصد 2 ماریت در

 

 

 
 یکپورمعمول در( Log CFU/g) روده یکروبیم تیجمع کل دتعدا :1شکل

C. carpio چغندر مالس مختلف سطوح یحاو رهیج با شده هیتغذ 
 (است تیمارها بین( p<05/0) داریمعن اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف)
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 ندرچغ مالس مختلف سطوح با شده هیتغذ (C. carpio) انیماه کپور درمیانگین(  ±) انحراف معیار غذا ییکارا و رشد یهاشاخص جینتا :1 جدول

 گرم(کیلوسطوح مختلف مالس چغندر )گرم بر 
 رشد هایشاخص

 گروه شاهد 5/0 1 2

28/63 ± 0/43a 28/46 ± 0/06a 28/44 ± 0/23a 28/55 ± 0/1a  گرم( اولیهوزن( 

56/50 ± 0/61a 48/24 ± 1/37b 49/63 ± 0/63b 38/7 ± 0/56c  گرم( نهاییوزن( 

10/75 ± 0/15 a 10/60 ±  0/43a 10/80 ± 0/05a 10/92 ± 0/16a (متری)سانت یهطول اول 

13.6 ±  0/39a 13/26 ±  0/27ab 13/27 ±  0/17ab 12/66  ± 0/09b  (متری)سانت نهاییطول 

27/88 ± 1/04a 19/78 ± 1/34 b 21/19 ±  0/82b 10/18 ± 0/53c گرم( وزن بدن افزایش( 

 1/13 ± 0/04  a 0/87 ± 0/04b 0/92 ±  0/03 b 0/50 ± 0/02c ژهیو رشد بیضر 

97/43  ± 5/16a 69/49  ± 4/69b 74/52  ± 3/43  b  35/66 ± 1/83c بدن وزن افزایش درصد )%( 

2/25 ± 0/2  a 2/07 ± 0/14ab 2/12 ± 0/1 ab  1/9 ± 0/05b تیوضع فاکتور 

1/29 ± 0/47b 1/82 ± 0/12   a 1/7 ± 0/06a 2/1 ± 0/19a غذا لیتبد بیضر 

99/33 ± 0/57  a 98  ± 2/64 a 97/33 ± 2/08 a 94/66 ± 1/15  b بقا )%( 

 .است تیمارها بین( p<05/0) داریمعن اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف* 

 

 (Log CFU/g) چغندر سمال مختلف سطوح با شده هیتغذ (C. carpio) انیماه کپور در میانگین(±)انحراف معیار یباکتر کل تعداد ریمقاد :2 جدول

 شده یریگاندازه فاکتور شاهد گروه مالس %5/0 مالس %1 مالس 2%

 3/76 ± 0/15 a  2/91  ± 0/53 b  2/27 ± 0/57 b  2/49 ± 0/35 b هایباکتر کل تعداد 
 .است تیمارها بین( p<05/0) داریمعن اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف*    

 

 چغندر مالس مختلف سطوح با شده هیتغذ (C. carpio) انیماه کپور درمیانگین(  ±)انحراف معیار ( میکرومتر) روده پرز طول :3 جدول

 شده یریگاندازه فاکتور شاهد گروه مالس%  5/0 مالس%  1 مالس%  2

  58/43 ± 1/5a  45/66 ± 5/89b 49/31 ± 1/85b  35/7 ± 1/31c روده یپرزها ارتفاع  
 .است تیمارها بین( p<05/0) داریمعن اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف*     

 

 بحث
 یهاشاخص بر رهیج در چغندر مالس مختلف اثرات یبررس       

 تحت انیآبز رشد: یکپورمعمول یماهبچه در یبازماندگ و رشد

 یاهیگ ییغذا یهایافزودن. دارد قرار یاهیتغذ و یطیمح عوامل ریتأث

 غذا طعم و یاهیتغذ ییکارا هضم، تیقابل مانند یهاشاخص بر ریتأث با

 از گسترده استفاده. دهدیم قرار ریتأث تحت را انیآبز در رشد زانیم

 یهاعفونت در درمان عنوانبه و رشد محرک عنوانبه هاکیوتیبیآنت

 هاکیوتیبیآنت مقاومت دهیپد به منجر یپروریآبز در ییایباکتر

 وانات،یح یبرا تواندیم ییایمیش مواد از استفاده نیچنهم شود،یم

(. Hastings، 1998و  Alderman) باشد مضر طیمح و کنندگانمصرف

 یهامحرک گرید یبرا ینیگزیجا عنوانبه یاهیگ مواد دسته نیا از استفاده

 ریغ و میمستق طوربه که است افتهی یتوجهقابل شیافزا رشد یصنعت

 و Maclenan) شودیم یماه رشد عملکرد بهبود سبب میمستق

 ،یمنیا ستمیس یهامحرک از یبعض نیچنهم و( 2002 همکاران،

 در (.2014 همکاران، و Gultep) دارند یماه رشد یرو مثبت اثرات

 ،یینها طول ،یینها وزن زانیم شیآزما جینتا طبق بر مطالعه نیا

 سطوح با شده هیتغذ یمارهایت تیوضع فاکتور و ژهیو رشد بیضر

 داشت دارییمعن اختالف شاهد گروه به نسبت چغندر مالس مختلف

 سطوح با شده هیتغذ یمارهایت در ییغذا لیتبد بیضر نیچنهم و

 اختالف و کرده دایپ کاهش شاهد گروه به نسبت چغندر مالس مختلف

 در داریمعن اختالف نیا وجود رسدیم نظربه .داشت دارییمعن

 فلور بر ییغذا رهیج در موجود مالس ریتاث خاطربه رشد، یهاشاخص

 به منجر روده پرز طول شیافزا با که بوده، روده پرز طول و یکروبیم

 رشد یهاشاخص شیافزا باعث و است شده روده جذب سطح شیافزا

 برابر در مقاومت شیافزا باعث نیچنهم یمنیا یهامحرک .است شده

 و( Reilly، 1997) یشور و دما ژن،یاکس مبودک رینظ ییهااسترس

 Mahdavi) شوندیم رشد شیافزا و اشتها کیتحر رشد، کیتحر نیچنهم

 از چغندر مالس در موجود باتیترک با توجه با(. 2013 همکاران، و

 و میپتاس و گلوکز ن،یسیگال د،یاس کیگلوتام ن،یآالن ن،ییبتا جمله

 نییبتا ریتاث که مطالعه کی ارشاتگز در مختلف، یهانهیدامیاس و آهن

  یپرورش یماهلیف موکوس یمنیا یپارامترها و رشد یهاشاخص یرو
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 ژهیو رشد شاخص شده، کسب وزن ،یینها وزن که شد داده نشان بود،

 دایپ داریمعن شیافزا شاهد گروه به نسبت ییغذا لیتبد بیضر و

 یخوانهم اخیر مطالعه با جهینت نیا که( Mohseni، 2016) است کرده

 شیافزا لیدلبه را یماهلیف رشد یفاکتورها شیافزا نیچنهم. دارد

 نمود انیب نیونیمت و نیبتائ از استفاده جهینت در غذا یخوراکخوش

 . دارد یخوانهم حاضر مطالعه با که

 کیآتالنت یآالقزل رهیج در نیبتائ درصد 5/1 تا 1 از استفاده       

(Salmo salar )ژهیو رشد یهاشاخص یدرصد 12 شیافزا به منجر  

 Virtanin) دیگرد شور آب در انیماه ریم و مرگ یدرصد 60 کاهش و

 و  Xue.دارد یخوانهم حاضر مطالعه جینتا با که( 1998 همکاران، و

Cui (2010 )جوان کپور یماه ییغذا رهیج در نیبتائ ینیگزیجا 

(Carassius auratus gibelio )ییغذا لیتبد بیضر بهبود باعث را 

 همکاران و  Przybyt. دارد یخوانهم حاضر مطالعه جینتا با که دانستند

 ییغذا رهیج در درصد 2/0 زانیمبه نییبتا نمودن اضافه با( 1999)

 کاهش رشد، یهاشاخص شیافزا ،(Cyprinus carpio) یکپورماه الرو

 جینتا با که نمودند گزارش را تلفات زانیم و ییغذا لیتبد بیضر

 ،یاهیگ یهایافزودن ریسا درخصوص. دارد یخوانهم حاضر مطالعه

 شودیم انیب انیزبآ در هیتغذ یبرا یقو ییایبو محرک کی ریس

(Harada، 1990 .)محرک عنوانبه تواندیم نیسیآل ر،یس فعال ماده 

 ،Gaoو  Lee) باشدیم انیآبز در غذا مصرف دهندهشیافزا و هیتغذ

2012.)  Diganیمنیا پاسخ و رشد یرو بر ریس ریتأث (2011) همکاران و 

 کل، یهاتیلوکوس تعداد مطالعه نیا یط در .کردند یبررس ایالپیت دیبریه

 تیفعال و توزیفاگوس شاخص توز،یفاگوس تیفعال ،یتنفس انفجار

 لوگرمیک در ریس گرم 5/0 یحاو رهیج با شده هیتغذ ماریت در میزوزیل

 .دارد یخوانهم حاضر مطالعه اب که افتی شیافزا غذا

 فلور: یکپورمعمول یماهبچه در روده ییایباکتر تیجمع       

 ،یهواز یهایاز انواع باکتر یاشامل مجموعه یروده ماه ییایباکتر

 نیا لیتشک(. Cahill، 1999) باشدیم یو اجبار یاریاخت یهوازیب

 ،یبوم یهایاکترو شامل ب گرددیم آغاز فعال هیتغذ شروع از پس فلور

اند هر چند کرده اظهار پژوهشگران (.Ringo، 1999) است گذرا و موقت

پرورش دارد  طیمتفاوت از آب مح یستمیاکوس یدستگاه گوارش ماه

 یهاحال در پژوهشنیندارد، با ا یداریفلور ثابت و پا هایاما روده ماه

 خصوصدستگاه گوارش و به یوتایکروبیصورت گرفته درخصوص م

جدا شده از آب، غذا و روده وجود  ییایجوامع باکتر نیب یروده شباهت

 یبررس نیا در روده یهایباکتر شمارش جینتا (.Cahill، 1999دارد )

 با شده هیتغذ یهایماه در روده کل یهایباکتر تعداد که داد نشان

 کرده دایپ شیافزا یداریمعن طوربه قند چغندر مالس مختلف سطوح

 سبب روده یکروبیم تیجمع رییتغ با توانندیم هاکیوتیبیپر .است

 یدهایاس دیتول (.1991 همکاران، و Billy) گردند یمنیا پاسخ بردن باال

 کیدالکتیاس و راتیبوت ونات،یپروپ استات، رینظ ریزنج کوتاه چرب

 که شودیم روده PH کاهش به منجر ک،یوتیبیپر ریتخم از یناش

 کندیم فراهم را کیدالکتیاس یهایباکتر رشد یبرا مناسب طیشرا

(Fild  وSkyli ،2002.) که یقیتحق در Mahius (2006) همکاران و 

 شد داده نشان دادند انجام (Psetta maxima) توربوت یماه یرو بر

 کروفلوریم یداریمعن طوربه نینولیا درصد 2 با رهیج یسازمکمل که

 .است سوهم حاضر قیتحق با هک دهدیم رییتغ را توربوت گوارش لوله

 رشدو یفاکتورها بهبود و روده یهایباکتر کل تعداد زمانهم شیافزا

 مطالعه نیا در قند چغندر مالس با شده هیتغذ یمارهایت در هیتغذ

 یکروبیم فلور رییتغ در چغندر مالس مثبت ریتاث دهندهنشان تواندیم

 .دباش یماه یبرا سودمند اثرات بروز تینها در و

 یاروده شاخص: یکپورمعمول یماهبچه در روده پرز طول       

بافت روده  یبررس .باشدیم انیآبز در هیتغذ تیفیک یهامؤلفه از یکی

 یبرا یشاخص مناسب تواندی)پرز( روده م هایلیازجمله قطر و اندازه و

مهم دستگاه  یهااز بخش یکی عنوانروده به کیولوژیزیف تیوضع یبررس

 ییغذا رهیج به چغندر مالس افزودن حاضر شیزماآ در. ش باشدگوار

 نیترشیب که شد یماه نیا در روده پرز طول شیافزا باعث کپور یماه

 .شودیم مشاهده مالس درصد 2 ماریت در هم پرز طول

 یپرزها که است نیا دهندهنشان روده در پرزها شدن لیطو       

 پرزها ارتفاع(. Yasar، 1999) باشندیم فعال یعملکرد نظر از روده

(. Mekbungwan، 2004) دارند قرار یریپذ هضم و غذا نوع ریتاث تحت

 طول شیافزا در یمهم نقش کوتاه ریزنج راشباعیغ چرب یدهایاس

 یدهایاس چراکه ،(2005 همکاران، و pelikano) دارند روده یزپرزهایر

 نیتریاصل عنوانبه کیوتریبدیاس خصوصهب رکوتاهیزنج راشباعیغ چرب

 نظربه. شوندیم محسوب روده یپوشش یهاسلول یبرا یانرژ منبع

 یآل یدهایاس یادیز درصد داشتن با رهیج چغندر مالس که رسدیم

 پرز طول شیافزا و روده یپوشش یهاسلول دیتول یبرا الزم نهیزم که

 .است شده روده پرز طول شیافزا باعث کند،یم فراهم روده

 اثر در روده یپرزها طول شیافزا با ارتباط در یمشابه جیانت       

 یماه ییغذا رهیج در L .rhamnosus PTCC 1637 یباکتر افزودن

 یدارا ک،یوتیپروب با شده هیتغذ یهایماه. شد مشاهده لین یایالپیت

 طول، شیافزا نیا و هستند شاهد گروه به نسبت یترلیطو یزپرزهایر

 شودیم جذب شیافزا باعث تینها در و هرود سطح شیافزا به منجر

(Pirarat 2011 همکاران، و .)کیتحر باعث هاکیوتیپروب نیچنهم 

 و Ichikawa) شوندیم گوارش دستگاه یپوشش یهاسلول ریتکث

 (.1999 همکاران،
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