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تغذیه شده با ( Carassius auratus)تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب الشه ماهی قرمز 

  Pediococcus acidilacticiالیگوساکارید رافینوز و باکتری 
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 :مرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات شیالت ایران، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی،  طاهره باقری

 چابهار، ایران

 1397 خردادتاریخ پذیرش:           1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

و الیگوساکارید رافینوز بر ترکیب الشه در  Pediococcus acidilacticهدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حفاظتی پیش تیمار باکتری  

در چهار  3/26±18/0عدد ماهی قرمز با میانگین وزنی  250بر این اساس تعداد در مواجهه با نانو نقره بود. ( carassius auratus)ماهی قرمز 

کلنی بر گرم غذا  107شاهد(، غذای حاوی پروبیوتیک باکتری با غلظت 1تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: غذای بدون مکمل غذایی )تیمار

هفته تغذیه شدند.  6مدت ( تقسیم شد و به4( و غذای سین بیوتیک )تیمار 3)تیمارگرم در کیلوگرم غذا  1میزان (، غذای حاوی رافینوز به2)تیمار

شد و در پایان روز اضافه  14مدت گرم بر لیتر( بهمیلی 5/0درصد غلظت کشنده نانو نقره ) 50به تیمارهای آزمایش میزان  ،بعد از پایان دوره تغذیه

های رطوبت، خاکستر، پروتئین نشان داد شاخصدر پایان دوره آزمایش ها تجزیه و تحلیل داده برداری از الشه صورت گرفت.روزه، نمونه 14دوره 

ها ازجمله رطوبت، پروتئین و هرچند در برخی از شاخص (.P>05/0) ندداری با هم  نداشتاختالف معنیدر بین تیمارهای آزمایش و چربی الشه 

از این پژوهش و دست آمده باتوجه به نتایج به (.P>05/0)دار نبود ان داد ولی این افزایش معنیخاکستر در تیمار سین بیوتیک روند افزایشی را نش

های ها با این غلظت اثرگذاری مناسب را بر شاخصرسد استفاده از این مکملنظر میهای مربوطه در تیمارهای مذکور بهداری شاخصعدم معنی

 مربوطه ندارد.

  شناسی، ماهی کاراس طالییپروبیوتیک، پربیوتیک، نانو نقره، خون :کلمات کلیدی

 jafarizahra293@yahoo.com: ه مسئول* پست الکترونیکی نویسند
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 مقدمه

نانومتر  100تر از نقره را به ذراتی کم فناوری نانو، فلز با استفاده از       

 عمدتاً، نقره نانوذرات گویند.کنند که به آن نانونقره میتبدیل می

 دهندمی نشان خود از که ایویژه شیمیایی و فیزیکی خواص دلیلبه

 کاربرد کاتالیتیکی و بهداشتی و دارویی نوری، الکترونیکی، مصارف در

تاکنون بیش اثر ضدباکتریایی نانو نقره به اثبات رسیده،  دارند. فراوان

و امروزه در صنایع  نوع باکتری شناخته شده را از بین برده 650از 

چند این هر .(2007، و همکاران Gong) مختلف کاربرد فراون دارد

بسیاری پیدا فناوری به تازگی مورد توجه زیادی قرار گرفته و رونق 

که دلیل تاثیر آن  کرده، اما از آن در طب قدیم استفاده شده بدون آن

حتی در جنگ برای کنترل عفونت زخم سربازان از  شناخته شود و

نقره  .(2008، و همکاران Blaise) است شده های نقره استفادهسکه

باشد، ولی زمانی دهی کم میتر، فلزی با خاصیت واکنشدر ابعاد بزرگ

 نانومتر تبدیل  1-100که به ابعاد کوچک در محدوده اندازه بین 

 یابددرصد افزایش می 99کشی آن بیش از شود خاصیت میکروبمی

( Baroiller1999، و همکاران.)  Heidariو) Alishahi 2011)  به بررسی

. سمیت نانوذرات نقره در ناپلی آرتمیای دریاچه ارومیه پرداختند

Asghari  سمیت انواع مختلف نانوذرات نقره را در  (2012)و همکاران

کپور ماهیان  .بررسی کردند Daphnia magna درمقایسه با یون نقره 

ترین بزرگ های آب شیرین است وهای ماهیترین خانوادهیکی از مهم

گونه است. کاراس  2420جنس و220شامل خانواده ماهیان بوده و

( از رده ماهیان استخوانی و متعلق به Carassius auratusطالیی )

که این ماهی ا وجود این( است. بCyprinidaeخانواده کپور ماهیان )

هایی از آن در مناطق ساحلی تر ساکن آب شیرین است، اما نمونهبیش

عنوان ماهی قرمز دریای خزر صید شده است. این گونه در ایران به

نوان یک گونه مناسب جهت عدار دارد. ماهی کاراس بهشب عید طرف

ماهی کاراس از نظر صید ورزشی و  انجام آزمایشات مورد توجه است.

عنوان طعمه جهت باشد و بهبازارپسندی تجاری نیز دارای ارزش می

ترین صید ماهیان دیگر نیز مشتری دارد. فلزات سنگین از مهم

ا شوند. امروزه بهای آبی محسوب میهای موجود اکوسیستمآلودگی

پیشرفت تکنولوژی  با اند.یافته ها افزایشتکنولوژی این آلودگی پیشرفت

نانو بسیاری از این فلزات جای خود را با نوع نانو در طبیعت عوض 

رو شناخت چگونگی تغییرات تأثیر فلزات سنگین در اند. ازاینکرده

باشد، بنابراین بررسی این تأثیرات صنایع مختلف امری ضروری می

 عنوانها بهباکتریباشد. مستلزم بررسی موجودات زنده محیط آبی می

یی و بهبود ارزش غذا یقطر ازاند که یی شناخته شدهغذا یهامکمل

موجودات مهار  ،مواد غذایی جهت هضم یمیآنز ، توزیعرشد ارتقای

و  یضدسرطان یتفعال وطلب فرصت زاییماریب )میکرو ارگانیسم(

. از خواص سودمند هستندبرای موجود میزبان  یمنیپاسخ ا یشافزا

بدن افزایش کارائی  ایمنی سیستم ارتقاء و تحریک توان بهها میباکتری

ها، افزایش قابلیت جذب غذایی که این امر از طریق تولید ویتامین

های گوارشی انجام مواد معدنی و عناصر کمیاب و نیز تولید آنزیم

لذا با توجه به نوظهور (. Khan، 2007 وAnsari ) گیرد اشاره کردمی

ها و از طرف آن یتنانو و اثر سم یاسآن هم در مق ینسنگ بودن فلزات

 ینا هایندهدر برابر آال یانآبز یتمثبت باکتری در تقو یراتتاث یگرد

 از نقره در مواجهه با نانوذرات الشه شاخص یمنظور بررسبه یقتحق

صورت  اسیدالکتیکی پدیوکوکوس کپورماهیانخانواده روده بومی باکتری

 ترین منبع تامین انرژی غذا هستند اماها ارزانگرفت. کربوهیدرات

 Aroeckuaraj) گیرندنمی قرار استفاده مورد حیوانات همه توسط خوبیهب

وجود این ترکیبات از شکسته شدن پروتئین و  (2008 ،و همکاران

کند. ترکیبات متابولیک جلوگیری میچربی برای تولید انرژی و سایر 

مطالعات مختلفی در ارتباط با تعیین مقدار مناسب و اثر سطوح 

که طوریهها در جیره آبزیان انجام پذیرفته است، بکربوهیدرات مختلف

 توسطCobia  بهبود در رشد و کارآی غذا در ماهیانی مانند ماهی

Mingchun ( 2011و همکاران ،)کمانینگآالی رنقزل Atkinson و 

Hitlon (1982 )سطتیالپیا تو و Anderson (1984) .گزارش شد 

  

 هامواد و روش

پروری روز در مرکز تحقیقات آبزی 60مدت این پژوهش به       

شهید فضلی گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و 

میانگین  با کاراس ماهیبچه عدد 300 گرفت. صورت گرگان طبیعی منابع

فایبرگالس  مخزن 12عدد در  15گرم به تعداد  3/26±18/0وزنی 

این تحقیق از الیگوساکارید رافینوز  در داری شدند.متر مکعب نگه یک

عنوان پربیوتیک استفاده شد. رافینوز مذبور از کشور چین تامین به

 ،Pediococous acidilacticiمورد استفاده در این تحقیق  باکتری شد.

)الملند  تجاریصورت ها )گرم مثبت(، بهاز خانواده الکتوباسیلوس

 CFU/g مورد استفاده . غلظت باکتریشدیداری خر تهرانفرانسه( از 

تیمار  4آزمایش در قالب (. 2007و همکاران،  Khan)بود  9/0×107

شامل تیمار اول )شاهد( فقط با غذای تجاری و مابقی تیمارها با 

و رافینوز به  P. acidilacticiغذای تجاری مکمل شده به باکتری 

 10گرم بر کیلوگرم باکتری(، تیمار سوم ) 1ترتیب حاوی،تیمار دوم )

م باکتری و گرم بر کیلوگر 1گرم بر کیلوگرم رافینوز(، تیمار چهارم )

 8در طول دوره آزمایش ) شد. گرم بر کیلوگرم رافینوز( انجام 10

ظاهری بررسی شدند. مشاهده  وضعیت ها ازنظرماهیروزانه بچه هفته(

جهت نظارت بر حرکات، نحوه شنا،  مخازنها در ماهیمستقیم بچه

 تحرکی انجام شد.ازحد یا کمای، اشتها، تحرک بیشتغذیه رفتارهای

سنجی ماهیان، زیستتعیین عملکرد جیره غذایی و رشد بچه برای

   ها در سه مرحله )اول، وسط و آخر دوره( صورت گرفت. آن
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تیمارها را پایین آورده سپس  منظور ابتدا سطح آب تمامی بدین       

و در یک ظرف یک لیتری با ترازوی  با ساچوک ماهیان صید شدند،

کش با ها با خطو طول آن شدندگرم توزین  01/0دیجیتالی با دقت 

 دستگیری شد. براساس میانگین وزن بهمتر اندازهدقت یک میلی

در ضمن  آمده مقدار غذای روزانه هریک از تیمارها محاسبه گردید.

منظور کاهش تلفات حاصل از استرس ناشی از دستکاری ماهیان به

 گردید. می قطع غذادهی سنجیزیست از بعد و قبل ساعت 12

های ها و سنگشیلنگ ،مخازنچنین قبل از انتقال ماهیان کلیه هم

ای غذادهی با رافینوز و هفته 6بعداز پایان دوره  شد.هوا تمیز می

دهی ماهیان آغاز شد. طی پدیوکوکوس اسیدالکتیکی، سمباکتری 

سم  50LC از %50مخازنمقدار آب در ای باتوجه بهدوره دوهفته

ام از پیپی 4000صورت محلول کلوئیدی اضافه شد. نانوذره نقره به

یرانیان، مشهد خریداری شد. طبق بررسی نانو مواد ا یشگامانپ شرکت

نانوذرات مورد بررسی دارای میانگین ، TEM با میکروسکوپ الکترونی

برداری از الشه ماهیان در پایان نانومتر بودند. برای نمونه 20اندازه 

صورت تصادفی برداشته شد و دوره آزمایش از هر تکرار سه ماهی به

 یبیتقرها کیفیت فیله آن جداسازی گردید. پس از میکس کردن آن

 یقم و خاکستر از طرخا ییخام، چر ینالشه شامل رطوبت، پروتئ

رطوبت شدند.  یینگیری و تعاندازه (AOAC) ،1990روش استاندارد 

، ساخت 115FD )مدل ها در آونروش خشک کردن نمونهالشه به

 24مدت گراد بهسانتیدرجه  105آلمان( در دمای   Binderکمپانی

روش تعیین نیتروژن کل گیری شد. پروتئین الشه بهاندازه ساعت

و بخش  EBLروش کلدال با استفاده از دستگاه بخش هضم مدل به

آلمان تعیین شد. چربی  Gerhardt ساخت کمپانی  VAPتقطیر مدل 

ها از طریق حل کردن چربی در اتر و تعیین مقدار آن خام نمونه

ساخت  40VAP سیله دستگاه سوکسله مدلوروش سوکسله بهبه

روش قرار ها بهتر نمونهآلمان انجام شد. خاکسGerhardt کمپانی 

ساخت کمپانی  LV/5/11/B170  دادن نمونه در کوره الکتریکی مدل

Nabertherm ساعت  4مدت گراد بهدرجه سانتی 550در دمای  آلمان

 گیری شد.اندازه

 

 نتایج
بررسی نتایج شاخص رطوبت الشه ماهی کاراس طالیی نشان        

داری بر شاخص نقره اثر معنی داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات

(. اما در بررسی عددی مشخص <05/0P) رطوبت الشه نداشته است

ترین و تیمار گرم بر لیتر کممیلی 01/71شد که تیمارشاهد با میزان 

ترین رطوبت الشه گرم بر لیتر بیشمیلی 17/74سین بیوتیک با میزان

 (.1را داشته است )شکل 

بررسی نتایج شاخص خاکستر الشه ماهی کاراس طالیی نشان        

داری بر شاخص داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره اثر معنی

. اما در بررسی عددی مشخص (<05/0P)خاکستر الشه نداشته است 

ترین و تیمار سین گرم بر لیتر کممیلی 8شد که تیماررافینوز با میزان 

الشه ماهی  ترین خاکسترگرم بر لیتر بیشمیلی 5/9بیوتیک با میزان

 (.2را داشته است )شکل 

 

بررسی نتایج شاخص پروتئین الشه ماهی کاراس طالیی نشان        

داری بر شاخص نیداد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره اثر مع

. اما در بررسی عددی (<05/0P)پروتین الشه ماهی نداشته است 

ترین گرم بر لیتر کممیلی 70/67مشخص شد که تیمارشاهد  با میزان 

ترین گرم بر لیتر بیشمیلی 83/69بیوتیک با میزان و تیمار سین

 (.3پروتئین الشه را داشته است )شکل 

 
 الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهای مختلف آزمایشی: میزان رطوبت 1شکل 

ای بین تیماره %5داری در سطح عدم وجود حروف انگلیسی بیانگر عدم اختالف معنی

 آزمایشی است

 

 
 میزان خاکستر الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهای مختلف آزمایشی : 2شکل 

بین تیمارهای  %5داری در سطح عدم وجود حروف انگلیسی بیانگر عدم اختالف معنی

 آزمایشی است
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بررسی نتایج شاخص چربی الشه ماهی کاراس طالیی نشان داد        

داری بر شاخص معنیکشنده با نانوذرات نقره اثر که مواجهه تحت

. اما در بررسی عددی مشخص (<05/0P)چربی الشه نداشته است 

ترین و گرم بر لیتر کممیلی 92/19باکتری با میزان  شد که تیمار

ترین را داشته گرم بر لیتر بیشمیلی 89/20پربیوتیک با میزان تیمار

 (.4است )شکل 

 بحث
بررسی نتایج شاخص پروتئین الشه ماهی کاراس طالیی نشان        

داری بر شاخص کشنده با نانوذرات نقره اثر معنیداد که مواجهه تحت

. اما در بررسی عددی (<05/0P)پروتئین الشه ماهی  نداشته است 

ترین گرم بر لیتر کممیلی 70/67شاهد با میزان  مشخص شد که تیمار

ترین گرم بر لیتر بیشمیلی 83/69بیوتیک با میزان و تیمار سین

های کلیه مکانیسم در سطح مولکولی، .پروتئین الشه را داشته است

و اگر کار پروتئین از  شودها انجام میها توسط پروتئینتی سلولزیس

های مختلف توانند باعث بروز بیماریحالت طبیعی خارج شود می

مواجهه با نانو ذرات نقره باعث تخریب پروتئین ترکیب الشه  شوند.

های غذایی مورد استفاده در تیمارهای مورد آزمایش مکمل شود.می

در بین این  شود وکاهش پروتئین ترکیب الشه میتا حدودی مانع از 

ترین تاثیر را اعمال کرده و توانسته از آثار بیوتیک بیشها سینمکمل

دار مخرب نانو ذرات نقره بر کاهش پروتئین را خنثی کند و معنی

ها نیز در واقع تا حدودی بیانگر تاثیر مثبت این نبودن این شاخص

ها منابع مهم غیرپروتئینی برای ماهییکی از  باشد.ها میمکمل

کربوهیدرات است که وجود آن در جیره باعث کارآیی بهتر پروتئین 

گردد چرا که استفاده از منابع غیرپروتئینی مثل برای حداکثر رشد می

، Shiau) دجویی در هزینه غذا شوتواند باعث صرفهکربوهیدرات می

در جیره بر میزان پروتئین ها در ارتباط با تاثیر پربیوتیک (.1997

دست کمی صورت گرفته که نتایج متضادی به هایآبزیان پژوهش الشه

 Genc) آمده است که در بعضی بیانگرافزایش میزان پروتئین الشه بوده

در موارد دیگر باعث کاهش میزان پروتئین الشه  ( و2007، و همکاران

 و همکارانZhou  توسط یامطالعه در (.2015همکاران،  و زادهعشق) بوده

سلنیوم و  نانوذرات( بر روی اثر منابع مختلف سلنیوم غذایی )2009)

 (Carassius auratus)سلنومتیونین( بر عملکرد رشد ماهی کاراس 

پروتئین خام، بین  را ازنظرداری یمعنگونه تفاوت یچهشد، نتایج  انجام

و گروه شاهد نشان نداد  موردنظر نانوذرهشده با یهتغذی هاگروه

(05/0<P.)  بررسی نتایج شاخص چربی الشه ماهی کاراس طالیی

داری بر نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره اثر معنی

عددی مشخص  بررسی در اما .(<05/0P) است نداشته الشه چربی شاخص

ترین و گرم بر لیتر کممیلی 92/19باکتری با میزان  شد که تیمار

ترین را داشته گرم بر لیتر بیشمیلی 89/20رافینوز با میزان  تیمار

. میزان چربی خام الشه در ماهیان تغذیه شده با پربیوتیک است

(. چربی الشه ماهی 1999، و همکاران Van Loo) کاهش یافته است

باشند که انرژی مورد نیاز ماهی از نوع اسیدهای چرب غیراشباع می

ریزی مثل و تخمتولید ین در فرآیند رشد،نچکنند. هممیرا فراهم 

حدودی تاثیر مخرب  تا های غذایی مورد استفاده توانستهموثرند. مکمل

تر از سایر نانونقره خنثی کند و در این مکمل غذایی باکتری بیش

ی دیگر بر روی اثر منابع مختلف امطالعهدر ها موثر بوده است. مکمل

بر عملکرد رشد ماهی  سلنیوم و سلنومتیونین( نوذراتنا) سلنیوم غذایی

 تفاوت گونهیچه نتایج شد، انجام (Carassius auratus) کاراس

 مورد نانوذرهشده با یهتغذی هاگروهچربی خام بین  نظر را ازداری یمعن

 .(2009، و همکاران Zhou)(P>05/0و گروه شاهد نشان نداد ) نظر

الشه ماهی کاراس طالیی نشان داد که بررسی نتایج شاخص خاکستر 

شاخص خاکستر  داری برکشنده با نانوذرات نقره اثر معنیمواجهه تحت

، اما در بررسی عددی مشخص شد که (<05/0P)الشه نداشته است 

 
 یمیزان  پروتئین الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهای مختلف آزمایش : 3شکل 

بین تیمارهای  %5داری در سطح عدم وجود حروف انگلیسی بیانگر عدم اختالف معنی

 آزمایشی است

 

 
 الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهای مختلف آزمایشی چربیمیزان   : 4شکل 

بین تیمارهای  %5داری در سطح عدم وجود حروف انگلیسی بیانگر عدم اختالف معنی

 آزمایشی است
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بیوتیک ترین و تیمار سینگرم بر لیتر کممیلی 8رافینوز با میزان  تیمار

رین خاکسترالشه ماهی را داشته تگرم بر لیتر بیشمیلی 5/9 با میزان

نانو ای که بر روی اثر منابع مختلف سلنیوم غذایی )در مطالعه .است

 Carassius)رشد ماهی کاراس  عملکرد بر سلنومتیونین( و سلنیوم ذرات

auratus ) خاکستر را ازنظرداری یمعنگونه تفاوت یچهانجام شد، نتایج

و گروه شاهد نشان  موردنظر نانوذرهشده با یهتغذی هاگروهخام بین 

 (2015) و همکارانAshori  (.2009، همکاران و Zhou)(P>05/0) نداد

سلنیوم در رژیم غذایی بر  نانو ذراتاثرات استفاده از سطوح مختلف 

 Cyprinus)ی رشد و ترکیب الشه کپورمعمولی فاکتورهاعملکرد 

carpio)  موردبود را  شدهاضافهسلنیوم  نانوذرههفته با  8 مدتبهرا 

. نتایج حاصل از آنالیز ترکیبات عضالنی نشان داد که قراردادندی بررس

شده با نانوذره سلنیوم یهتغذداری بین تیمارهای یمعنگونه تفاوت یچه

(. با توجه به نتایج این تحقیق و P>05/0و گروه شاهد وجود ندارد )

رسد فلزات نظر میهد، بانیافته نتایجی که محققین دیگر به آن دست

 میزان ترکیب الشه ماهیان ندارند ای در روندسنگین تاثیر قابل توجه

Salami khorshidi) مطالعه روی ترکیب مغذی  (. در2011، و همکاران

کمان تغذیه شده با نوکلئوتید گزارش کردند که آالی رنگینالشه قزل

پروتئین در تیمار ترین میزان بیش ترین میزان چربی و خاکستر وکم

درصد بوده است و در مورد رطوبت و ماده خشک نیز اختالف  2/0

ترین نیز بیش داری بین تیمارها مشاهده نشد. در تحقیق حاضرمعنی

داری بین بیوتیک بوده اما اختالف معنیمیزان خاکستر در تیمار سین

بررسی نتایج شاخص رطوبت الشه ماهی کاراس  تیمارها مشاهده نشد.

داری معنی کشنده با نانوذرات نقره اثرکه مواجهه تحت طالیی نشان داد

. اما در بررسی عددی (<05/0P)بر شاخص رطوبت الشه نداشته است 

ترین گرم بر لیتر کممیلی01/71شاهد با میزان  مشخص شد که تیمار

ترین رطوبت لیتر بیش گرم برمیلی17/74بیوتیک با میزانو تیمار سین

بیوتیک نسبت به سایر بنابراین مکمل غذایی سین داشته است. الشه را

ها از کاهش میزان رطوبت الشه در مواجهه با آالینده مورد نظر مکمل

میزان درصد افزایش وزن بدن و  بررسی و مقایسه تاثیر داشته است.

کپور ماهیان گروه شاهد و تیمارهای تغذیه شده میزان فاکتور وضعیت 

( و سپس قرار گرفتن آن ها در معرض  710، 610) با دوسطح باکتری

های مذکور در اثر کشنده نانو نقره نشان داد که شاخصتحت غلظت

که آنالیز طوریگذارند، بهدو سطح باکتری و نقره اثرات سویی را نمی

 (. P>05/0داری را بین تیمارها نشان نداد )معنی ها رابطهداده
ای سطوح مقایسه راتثا (2010) همکاران وRigos  دیگر تحقیق رد       

با  (Sparus aurata) آهن مکمل بر رشد ماهی سیم دریایی سرطالیی

مدت ها بهمورد بررسی قرار گرفت. ماهی آهن مختلف بعااستفاده از من

وزن و  داری در رشدهفته تحت تیمار قرار گرفتند و تفاوت معنی 12

(. با توجه به P>05/0) نشدنهایی و نرخ رشد ویژه مشاهده 

اند، یافته نتایج این تحقیق و نتایجی که محققین دیگر به آن دست

 ای در روندها تاثیر قابل توجهو باکتری  رسد فلزات سنگیننظر میبه

طی افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت الشه ماهی ندارند.  درصد

)آلفا توکوفرول  E یتامینو یحاویره با ج یهتغذ بررسی پژوهشی که به

الشه در  یبترک و های رشدبر شاخص یوماستات( و نانو ذرات سلن

پرداخته شد، نتایج آنالیز الشه (Rutilus frisii kutum) یدسف یماه

و نانوذرات سلنیوم نشان داد که  E شده با ویتامینماهیان تغذیهبچه

 (P>05/0) این دو ریز مغذی تأثیری بر ترکیبات الشه ماهیان ندارند

(Tahmasebi ،2014.) Tukmechi که  نشان دادند (2011) همکاران و

 کند. های رشد تقویت مینانوذرات آهن اثر باکتری را بر شاخص

 خصوص نقره نقش عبارت دیگر با توجه به این که نانوذرات بههب

ها در بدن میزبان برعهده سزایی در رشد باکتری ها و میکروارگانیسمهب

 نماید.تواند رشد و تکثیر باکتری را در روده تقویت میمی دارد لذا
های ترکیب الشه ماهی کاراس دست آمده از شاخصباتوجه به نتایج به

طالیی مکمل غذایی باکتری در خنثی کردن آثار مخرب نانونقره 

تری داشته است و مکمل غذایی نسبت به دو مکمل دیگر تاثیر کم

بر چربی الشه ماهی کاراس طالیی داشته  ترین تاثیر رارافینوز بیش

ثیر بر ابیوتیک با تهای مذکور مکمل غذایی سیناست. در بین مکمل

و رطوبت الشه ماهی مورد  خاکستر الشه های پروتئین الشه،شاخص

 های ترکیب الشه داشته است.ترین تاثیر را بر شاخصبیش ،آزمایش

مورد آزمایش ماهی کاراس های شاخص دست آمده ازبه نتایج به باتوجه

بر داشته است. درترین تاثیر را طالیی مکمل غذایی باکتری بیش

ترین تاثیر را بر چربی الشه ماهی داشته مکمل غذایی رافینوز بیش

بیوتیک با تاثیر های مذکور مکمل غذایی سیناست و در بین مکمل

بین  خاکستر الشه و رطوبت الشه و در های پروتئین الشه،بر شاخص

 های غذایی موثرتر عمل کرده است.مکمل
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