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هاي رشد، تغذيه و بررسي اثر سطوح مختلف سين بيوتيك بايومين ايمبو بر شاخص

 Andinoacara rivulatus  ترور سبزسيکليد ماهي بازماندگي بچه
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 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 ديکليسهاي رشد، تغذيه و بازماندگي در بچه ماهيان منظور ارزيابي تأثير سطوح متفاوت سينبيوتيک بايومين ايمبو بر شاخصاين پژوهش به       

م گرفت. آزمايش با استفاده از طرح کامالٌ تصادفي شامل سطوح صفر )شاهد(، روز انجا 60به مدت  Andinoacara rivulatusترور  نيگر

ليتري  200هاي گرم سينبيوتيک به ازاي هر کيلوگرم جيره در قالب چهار تيمار با سه تکرار طراحي شد. آزمايش درون آکواريوم 5/1و  1،  5/0

سيري تغذيه شدند. بر اساس نتايج  سازي و تا حدهم وزن در هر مخزن ذخيره اهيمعدد بچه 10ليتر آب پر شده بود انجام گرفت. تعداد  170که با 

گرم در کيلوگرم سينبيوتيک از  5/1ميزان افزايش وزن بدن، درصد افزايش وزن بدن، نرخ رشد ويژه و نسبت کارائي پروتئين تغذيه شده با سطح 

گرم در  5/0داري را در تيمار وضعيت افزايش معني چنين ميزان فاکتور(. هم>05/0Pپيشرفت معني داري نسبت به ساير  تيمارها برخوردار بود )

حاضر مطالعه ها مشاهده نگرديد. با توجه به نتايج (. از نظر بازماندگي، هيچ تلفاتي در بين تيمار>05/0Pکيلوگرم سينبيوتيک از خود نشان داد )

هاي گرم در کيلوگرم مي تواند در برخي از فاکتور 5/1غذايي به خصوص در سطح  جيره سين بيوتيک بهافزودن نمود که  طتوان چنين استنبامي

 مد نظر قرار گيرد. اين گونهمکمل مناسب براي جيره غذايي  عنوان يکبهو موثر واقع شود ترور   نيگر ديکليسان ماهيرشد و تغذيه بچه 

 Andinoacara rivulatus سبز سیکلید ترورسین بیوتیک بایومین ایمبو، رشد، بازماندگي،  کلیدی: کلمات
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 مقدمه

در  پروريهاي آبزيدر کنار افزايش فعاليت ،هاي اخيردر سال        

هاي مربوط در دنيا، مسئله توسعه و پيشرفت فعاليت مقياس تجاري

، Biondo) گرديد برخوردار سزاييهب اهميت از نيز زينتي ماهيان پرورش به

 ازاءترين آبزيان از نظر قيمت بهارزش تي جزء باماهيان زين (.2017

به  ترها بيشآنگذاري مالک ارزش که طوريبوده بهواحد وزن بدن 

 Cervino) شودمربوط مي شانفراواني و اندازه زيبايي، مانند پارامترهايي

عمدتاً  ماهيان اينجغرافيايي  . از نظر پراکندگي(2003و همکاران، 

شيرين آب زينتي شوند. در گذشته ماهيانيافت ميمناطق استوايي  در

و افزايش  شدند اما با کاهش ذخاير طبيعيطبيعت صيد مي تر ازبيش

 يابند،مي پرورشو  تکثير جهان سراسر ها درتقاضا، امروزه بسياري از آن

 شده ماهي آکواريومي شناسايي بيست هزار گونه حدودکه از  طوريهب

و  تکثير هايها فعاليتآن از گونه 1000عداد دنيا، فقط بر روي ت در

جهت بهينه  .(Chong ،2007و  Whittington) دگيرانجام مي پرورشي

آبزيان، شناخت دقيق از روند  گونه ازهر سازي امر تکثير و پرورش

اي برخوردار از اهميت ويژه مثلرفتار و توليد بيولوژي، تغذيه، ،اکولوژي

پذير بودن با توجه به امکانلذا  .(2017ران، و همکا Santos) باشدمي

توان با کشور مي هاي ماهيان زينتي درتکثير و پرورش برخي از گونه

مستعد زمينه ايجاد  هايايجاد مراکز پيشرفته تکثير و پرورش در مکان

در اين راستا ماهي  .اشتغال و جلوگيري از خروج ارز را فراهم نمود

ماهيان زينتي  هاي آکواريوميجزو گونه کليدها،خانواده سي ترور ازگرين

گونه عنوان يکاز پتانسيل بااليي جهت پرورش به طرفدار بوده وپر

 در آبزي چالش عمده حاضر حال باشد. درمطلوب تجاري برخوردار مي

سازي هاي غذايي فرموله شده براي بهينهپروري تجاري، بهبود جيره

هاي اخير تحقيقات باشد. در سالمي رشد و ارتقاء سالمت ماهيان

هاي غذايي که در باال بردن سالمت فراواني بر روي ترکيبات و مکمل

عوامل مختلفي  گرفته است. صورت دارند موجود و کارايي تغذيه نقش

 ماهيان تأثيرگذار باشند اما کاهش مرگ توليد توانند بر روي کارآييمي

نکات مهمي هستند که بايستي زا از مير و يا کاهش عوامل بيماري و

 که افزايش تغذيه بر اين باورند گيرند. محققين علوم نظر قرارهمواره مد

 آن وابسته توليد و روش غذاييجيره به فرموالسيون آبزيان، توليد کارآيي

غذايي موجود، پروتئين،  ترکيبات انرژي، چونهم عواملي به که بود خواهد

ماهيت ترکيبات، قيمت و  هضم، قابليت معدني،مواد چربي، ويتامين،

 .(2018و همکاران،  Souza) ها بستگي دارددسترسي مداوم به آن

 محرک سيستم هاي غذاييو مکمل کيفيت مواد غذايي با از استفاده

 گردد، تر رشد ماهيانايمني مناسب که منجر به افزايش هرچه بيش

 هايروش نهمواره مورد توجه متخصصين تغذيه بوده است. تاکنو

 شده گزارش و ايمني رشد هايکننده کارگيري تحريکبه براي زيادي

. شوند مخلوط غذا با يا و بوده تزريقي است مواد ممکن اين، است

پارامترهاي ايمني  ها، تعيينآزمايش وسيلهبه است ممکن امر اين نتايج

و Hamid ) گيرد ارزيابي قرار مورد زابيماري عوامل با ماهي مقابله يا و

 است رابطه مطرح شده اين در که جديدي ايده نسبتاً .(2016همکاران، 

بيوتيک ترکيبي از پروبيوتيک سين باشد.بيوتيک ميسين غذايي مکمل

ميزبان ازطريق القاء  براي سودمندي اثرات که است بيوتيکوو پر

واسطه تحريک هدستگاه گوارش ب زنده در هاي غذايي ميکروبيمکمل

رشد و يا از طريق فعال کردن متابوليسم يک يا تعداد معدود  انتخابي

 بنابراين منجر به بهبود بقاء داردهاي تقويت کننده سالمتي از باکتري

پس از شناسايي  .(2018و همکاران،  Kumar) گرددمي ميزبان و رشد

ها در ها و مشخص شدن اثرات مثبت آنها و پروبيوتيکپروبيوتيک

ان توجه به فلور باکتريايي آب و دستگاه گوارش اين روند پرورش ماهي

 ها مطرحبيوتيکتر شده است و در نتيجه استفاده از سينماهيان بيش

صورت هها را بو پربيوتيک هاپروبيوتيک مزاياي هابيوتيکسين شد.

 مکمل غذايي با که دو . وقتي(2016و همکاران،  Azimirad) توام دارند

سينرژيسم  (Additivity) افزايشي صورتبه است مکنم شوند استفاده هم

عمل کنند.  (Potentation) پتانسيلي صورتبه يا (Synergism افزايي)هم

اثر افزايشي زماني اتفاق مي افتد که اثر دو ماده مورد استفاده با هم 

دهد افزايي، زماني رخ ميشود. اثر هم سنجيده با مجموع اثرات فردي

از مجموع  ترداري بيشمعني طورهدو محصول ب از حاصل ترکيبي که اثر

اثر هر عامل به تنهايي باشد. استفاده از واژه پتانسيلي متفاوت است، 

تر اثر سينرژيسم نسبت ها براي توصيف بيشبرخي از فارماکولوژيست

به نسبت به اثر تجمعي و برخي از اين واژه براي توصيف اثري که دو 

 مواد عالوه کنند. اينزمان حضور دارند استفاده ميصورت همترکيب به

 هاي مفيد، اثرات بسيارتغيير توازن باکتريايي روده به سمت باکتري بر

  .(2018و همکاران،  Huynh) بافت روده و کبد ماهيان دارند بر مطلوبي

هاي ويتامين و کوتاه زنجيره چرب هاياسيد توليد طريق از هابيوتيکسين

آب، هضم مواد غذايي پيچيده جيره افزايش، سبب افزايش در  محلول

و  Kumar) شوندمي پرورش دوره طي در بازماندگي و رشد کارايي

اين بنابراين با توجه به اهميت موارد ذکر شده  .(2018همکاران، 

بيوتيک )بايومين ايمبو( بر روي رشد، مطالعه اثر سينبا هدف تحقيق 

 انجام شد. گرين ماهي سيکليدو در بچهبازماندگي تغذيه و 
 

 هامواد و روش

 1396کارگاه پرورش ماهيان زينتي در سال  يک در اين پژوهش       

ليتري  200 زينتي ماهيان پرورش مخزن عدد 12 روز در 70 مدتبه

 سيکليد ماهيان آزمايش، بچه انجام از و قبل در ابتدا پذيرفت. صورت

با استفاده از غذاي تجاري بيومار  و تهيه هتکثيرکننده مربوط ترور ازگرين

بيوتيک مورد تغذيه قرار گرفتند. در پايان دوره فاقد سين
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ماهي با ميانگين وزن عدد بچه 10دهم تعداد  سازگاري در روز

گيري طول و سنجي و اندازهگرم پس از زيست 79/10±50/1ابتدايي

آکواريوم توزيع شدند.  12هر يک از در کامالً تصادفي طوربه هاآن وزن

- ايمبوپروژه با نام تجاري بايومين اين در مورد استفاده بيوتيکسين

(Biomin Imbo)  از ترکيبprobiotic = Enterococcus faecium 

lmb52، prebiotic= Furecto oligosaccharide، Phytophtic  که از

حريک شود و ديوارهاي سلولي که تنوعي جلبک دريايي استخراج مي

ساخت شرکت  باشد تشکيل شده است کهکننده سيستم ايمني مي

Biomin و از نماينده انحصاري آن در ايران  باشدکشور اتريش مي

)شرکت ايتوک فردا( تهيه شده که پس از مشخص شدن جيره غذايي 

-بيوتيک بايومينترور، سينگرينبيومار جهت تغذيه ماهيان سيکليد

 جيره پايه افزوده شد کيلوگرم بهبرگرم 5/1 و1 ،5/0 ايمبو در مقادير

(Huynh  ،2017و همکاران) جيره غذايي شيميايي تجزيه 1جدول  در 

 در آزمايشگاهAOAC (2013 ) استاندارد روش طريق از که پايه بيومار

  گرديد بيان شده است. گيرياندازهتهران  پاستور دامپزشکي
 

: تجزیه تقریبی جيره تجاری بيومار مورد استفاده برای 1جدول 

 ماهيان سيکليد گرین ترورتغذیه بچه
 درصد نوع ترکيب

 41 پروتئين خام

 6 چربي خام

 12 رطوبت

 8 خاکستر

 5 فيبر

*از ازت عصاره عاري  28 

09/8 **(کيلوگرم بر )مگا ژولانرژي ناخالص   
عصاره عاري از ازت = )درصد فيبر + درصد رطوبت + درصد خاکستر+ درصد *

 100چربي + درصد پروتئين( = 

 **(Mg/kg) درصد چربي 17× عصاره عاري از ازت  انرژي ناخالص= )درصد( +)

 (6/23×  ( + )درصد پروتئين غذا 5/39× 
 

 هاي غذايي و چگونگي رشد بچهبراي آگاهي از عملکرد جيره       

تمام ماهيان با ترازويي با  باريک روز14هر تحقيق دوره طول در ماهيان،

 دقت يککش خط باها آن طول استاندارگرم توزين شده و  001/0 دقت

 و براي سنجيزيست جهت ذکر استالزم به شد.مي يرگياندازه مترميلي

وسيله عصاره گل ههر مخزن ب ماهيانگيري از استرس و تلفات، جلو

هوش گرديده و پس از قطره در يک ليتر آب بي 4ميخک با غلطت 

 Wang) گيري شدها اندازهتنظيف طول و وزن آن شدن با پارچه خشک

و آزمايشات   سنجيزيست از حاصل هايداده سپس (.2017و همکاران، 

 مورد محاسبه نهايي قرار گرفت هرشد و تغذي هايشاخص طبق ايتغذيه

 (.2)جدول

را تشکيل  نظر مورد تحقيق آماري جامعه ماهيعدد بچه 120تعداد        

-Shapiroوسيله آزمون ( بهnormalityآزمون نرماليتي )دادند. در ابتدا 

Wilk هاي مربوط به تغييرات انجام شد. تجزيه و تحليل بر روي داده

رشد، بازماندگي و کيفيت آب محيط پرورش از طريق آزمون  معيارهاي

( one-way analysis of variance ANOVAطرفه )واريانس يک تجزيه

اي )تست رها براساس آزمون چند دامنهو مقايسه ميانگين بين تيما

استفاده شد. در ابتدا  Duncans multiple-range testساز( دانکن جدا

مورد پردازش و در نهايت وجود يا عدم  Excelاطالعات خام در محيط 

  SPSS افزاربا استفاده از نرم %5دار در سطح وجود اختالف معني

 )ويرايش هجدهم( انجام گرفت.

 

 نتایج 
بيوتيک بايومين ايمبو بر نتايج حاصل از تأثير سطوح مختلف سين       

ارائه شده است. براساس  3 جدول در رشد، تغذيه و بازماندگي معيارهاي

مشاهده  بيوتيکسين گرم 5/0در تيمار  نهايي وزن ميزان ترينبيش نتايج

د داري نسبت به ساير تيمارها برخوردار بوگرديد که از تفاوت معني

(05/0>P نتايج حاصل از .) در انتهاي دوره آزمايش افزايش وزن بدن

 66/14معادل بيوتيک گرم سين 5/1داري را در تيمار افزايش معني

ترين بيش (.P<05/0) بود ترين ميزان برخورداراز بيشکه  داد شانگرم ن

مشاهده گرديد  بيوتيکگرم سين 5/1بدن در تيمار  وزن افزايش درصد

 (.P<05/0)داري نسبت به ساير تيمارها برخوردار بود معني تفاوت از که

 بيوتيکگرم سين 5/1ترين نرخ رشد ويژه در تيمار چنين بيشهم

ول فاکتورهای رشد و تغذیه مورد بررسی :2جدول  فرمفاکتور مورد نظر  

 (2016و همکاران،  Xue) BWI = Wt2 – Wt1 افزايش وزن بدن 

 / PBWI (%) = [(Wt2 – Wt1) درصد افزايش وزن بدن

Wt1] ×100 
(Xue  ،2016و همکاران) 

يژه )درصد نرخ رشد و

 در روز(
SGR(% /day) = [(LnWt2 – 

LnWt1) / t2- t1] ×100 
(Luo  ،2015و همکاران)  

CF = [Wt2 / L فاکتور وضعيت
3] ×100 (Hu  ،2013و همکاران)  

 FCR = feed eaten / g live ضريب تبديل غذايي

weight gain 
(Xue  ،2016و همکاران) 

 PER (g/g) = g live weight gain نسبت کارايي پروتئين

/ g protein intake in fish 
(Hu  ،2013و همکاران) 

 (2016و همکاران،  Xue) Survival rate = (Nt – N0) ×100 درصد نرخ بقاء

طول کل نهايي ماهي 

 L متر()سانتي
 گرم وزن نهايي ماهي

2Wt 
 گرم وزن اوليه ماهي

 1Wt 

 طول دوره آزمايش
 t2- t1 

دست آمده هوزن ب

)گرم( اهيم  
live weight gain 

 غذاي خورده شده )گرم(
feed eaten 

 تعداد ماهيان در ابتداي دوره
0N 

تعداد ماهيان در 

 tN انتهاي دوره
 پروتئين خورده شده )گرم(

Protein intake in fish 
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داري نسبت به ساير تيمارها برخوردار که از تفاوت معني گرديد مشاهده

بر اين اساس باالترين عدد فاکتور وضعيت در تيمار (. P<05/0)بود 

داري نسبت مشاهده گرديد که از تفاوت معني بيوتيکگرم سين 5/0

براساس نتايج مکمل کردن (. P<05/0)به ساير تيمارها برخوردار بود 

تبديل غذايي  ضريب ميزان را در داريبيوتيک کاهش معنيجيره با سين

در مقايسه با تيمار شاهد  بيوتيکسينگرم در کيلوگرم  5/1در تيمار 

در ماهيان تغذيه شده با بت کارايي پروتئين نس (.P<05/0)نشان داد 

داري جيره از افزايش معني بيوتيکسينگرم در کيلوگرم  5/1 سطح

بازماندگي  مقدار درخصوص (.P<05/0) بود برخوردار شاهد تيمار به نسبت

 (.P>05/0) نگرديد مشاهده تيمارها بين در تلفاتي گونههيچ نتايج براساس
 

ترور تغذیه شده با سطوح ماهيان سيکليد گریندست آمده در بچههز معيارهای رشد و تغذیه )ميانگين و انحراف معيار( بمقایسه برخی ا  :3جدول

 روز 60بيوتيک)گرم بر کيلوگرم( طی مدت مختلف سين
سينبيوتيک 5/0  شاهد تيمار سينبيوتيک 1   سينبيوتيک 5/1    

 ab 37/31±2/11 a 55/50±6/11 ab 34/52±2/11 b 03/20±3/11 وزن اوليه )گرم(

 c 65/41±8/23 a 63/61±7/25 c 65/31±5/23 b 76/1±5/24 وزن نهايي )گرم(

بدن )گرم( وزن افزايش  b 02/12±6/12 a 02/19±7/14 b 02/21±4/12 a 02/66±5/14 

بدن وزن افزايش درصد  b 09/1 ± 74/10 b 3/0 ± 05/12 b 79/1 ± 13/12 a 70/1 ± 24/15 

ويژه )درصد در روز(نرخ رشد   b 02/0 ± 21/1 b 00/0 ± 32/1 b 03/0 ± 32/1 a 11/0 ± 54/1 

)درصد( )ضريب چاقي(وضعيت  فاکتور  b 09/0 ± 23/4 a 18/0 ± 99/4 b 11/0 ± 98/3 b 38/0 ± 16/4 

 a 01/0 ± 36/3 b 2/0± 79/2  b 15/0± 69/2 b 23/0± 51/2 ضريب تبديل غذايي

)گرم/کيلوگرم(نسبت کارايي پروتئين   b 00/0 ± 66/0 a 06/0± 80/0 a 04/0 ± 82/0 a 08/0 ± 89/0 

 100 100 100 100 درصد بازماندگي

 (.P>05/0وجود حروف مشابه در هر رديف بيانگر معني دار نبودن اختالفات در بين تيمارها مي باشد )

 بحث 

 منظوربه دهش فرموله هايجيره بهبود پروري،آبزي در عمده چالش       

 توسعه طريق از ماهي ايمني توان بردن باال و ماهي رشد کردنبهينه

 باشدمي روده ميکروفلور مديريت و سالمتي ارتقاء غذايي هايجيره

(Chen 2018 همکاران، و). شيميايي داروهاي و هابيوتيکآنتي از استفاده 

 شدن ممقاو خطر ازجمله تبعاتي گذشته سال چند در پروريآبزي در

 تغذيه مورد ماهيان گوشت در داروها ماندن باقي داروها، اين به پاتوژن

 اين از. است داشته دنبالبه را محيطيزيست هايآلودگي نيز و انسان

 وجود هايوتيکآنتي از استفاده زمينه در سخت بسيار قوانين امروزه رو

 از فادهاست به نياز کاهش براي مختلفي کارهايراه نتيجه در. دارد

. (2018و همکاران،  Liu) است گرفته قرار بررسي مورد هابيوتيکآنتي

 هاپربيوتيک ها،پروبيوتيک مانند غذايي هايمکمل از استفاده هاراه از يکي

 بر سودمندي اثرات رشد افزايش بر عالوه که است هابيوتيکسين و

 شناسايي از پس. (2012و همکاران،  Geraylou) دارد ميزبان ايمني

 در هاآن مثبت اثرات شدن مشخص و هاپروبيوتيک و هاپروبيوتيک

 گوارش دستگاه و آب باکتريايي فلور به توجهات آبزيان پرورش روند

 Azimirad) شد مطرح هابيوتيکسين از استفاده درنتيجه و شده تربيش

 وزن افزايش ميزان حاضر تحقيق نتايج براساس. (2016و همکاران، 

 پروتئين کارائي نسبت و ويژه رشد نرخ بدن، وزن افزايش درصد بدن،

 از بيوتيکسين کيلوگرم در گرم 5/1 سطح با شده تغذيه ماهيان در

(. P<05/0) بود برخوردار تيمارها  ساير به نسبت داريمعني پيشرفت

 گرم 5/0 تيمار در را داري معني افزايش وضعيت فاکتور ميزان چنينهم

 ضريب ميزان(. P<05/0) داد نشان خود از بيوتيکسين کيلوگرم در

 خورده غذاي و بيوتيکسين کيلوگرم در گرم 1 تيمار در غذايي تبديل

 کاهش از بيوتيکسين کيلوگرم در گرم 5/0 تيمار در روزانه شده

 باکتري(. P<05/0) بودند برخوردار شاهد تيمار به نسبت داريمعني

  کمک با Enterococcus facium حاضر آزمايش در استفاده مورد

 ميکروبي جمعيت سازيبهينه باعث اليگوساکاريدفرکتو بيوتيکپري

 کردن اضافه طريق از که ترتيباين به .شدند ترورگرينماهي بچه  روده

 گوارش دستگاه در آن شدن کلنيزه به منجر سازدست غذايي جيره به هاآن

 کلني تثبيت و تشکيل موجب و شده روده ميکروفلورهاي با رقابت طريق از

 رسدمي نظربه .(2012و همکاران،  Talebi Haghighi) شوندمي  مؤثري

 لکتين شبه هايگيرنده به اتصال طريق از ايمبو بايومين بيوتيکسين

 ايمني سيستم تحريک سبب ماکروفاژها تکثير افزايش و هالکوسيت روي

 است شده ترورگرينيماهبچه بازماندگي و رشد افزايش درنتيجه و

(Cerezuela  ،2012و همکاران). هايباکتري بر تأثير با هابيوتيکسين 

 نهايت در و شده روده مفيد هايباکتري حجم افزايش باعث روده مفيد

 ترکيبات بر مفيد ترکيبات از برخي روي پذيريهضم قابليت افزايش با

 کارگيريهب که است شده گزارش چنينهم. بود خواهند تأثيرگذار نيز بدن
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 منجر (Weissella cibariaپروبيوتيک و اينولين پربيوتيک) بيوتيکسين

 شده سوربيوم هيبريد گونه در اسيدالکتيک هايباکتري رشد افزايش به

 وجود گرفته صورت تحقيق در .(2016و همکاران،  Mouriño) است

 در گرم5/1 تيمار در افزايش ويژههب تيمارها بين در وزني اختالف

 سپري با کهطوريبه است، مشاهده قابل آزمايش بيوتيکسين کيلوگرم

 بايومين مکمل از ماهيان بچه تغذيه و آزمايش شروع زمان از شدن

 ميکروفلورهاي شدن آداپته و گوارش دستگاه تکامل با زمانهم ايمبو

  در موجود هايباکتري شده، ارائه غذايي جيره با گوارش دستگاه

 و شده روده در موجود ميکروفلورهاي با رقابت به موفق هابيوتيکسين

 غذايي مکمل تأثير نتيجه در .شوند مي مؤثري کلني تشکيل به منجر

 هايجيره جذب و هضم در  و گوارش دستگاه کارايي بر بيوتيکسين

 بهبود به منجر نهايت در امر اين که است شده تربيش آن حاوي غذايي

 حاوي جيره از که ماهيانبچه در تغذيه و رشد هايشاخص برخي

 ماهيان بچه سن تأثير رابطه اين در البته. گرددمي شدند، تغذيه مکمل

 و تغذيه ميزان افزايش در را هاآن گوارش دستگاه تکامل آن موازاتبه و

 Hoseinifar) گرفت ناديده نبايد شده استفاده غذايي مواد هضم قابليت

و  Hoseinifar؛ 2016و همکاران،  Hoseinifar؛ 2017و همکاران، 

 همکاران و Talebi حاضر مطالعه نتايج راستاي در .(2011همکاران، 

 غذايي جيره در را ايمبو بايومين بيوتيک سين مختلف سطوح( 2012)

 گزارش و بررسي خزر درياي (Rutilus frisii kutum) سفيد ماهيانبچه

 ههزين دارمعني کاهش به منجر هاجيره در موجود بيوتيکسين کردند

 قيتحقي در. گرديد ودس شاخص دارمعني افزايش و غذا دهش امتم

 بيوتيک سين اوتمتف وحسط زودناف ابNosratpour  (2013 )ديگر

 Litopenaeus) غربي سفيد پا ميگوي غذايي جيره به ايمبو بايومين

vannamei) توليد و بازماندگي شد،ر ميزان در را داريمعني افزايش 

 بيوتيکسين گرم 2 سطح با شده تغذيه وانامي ميگوهاي بچه در نهايي

 و Hosseinifar چنينهم. نمود گزارش جيره کيلوگرم هر ازاي به

 کيلوگرم در گرم 4 و 2 ،1 متفاوت سطوح ارزيابي با ،(2011) همکاران

 افزايش يپرورش( Huso huso) ماهي فيل غذايي جيره به بيوتيکسين

 ماهيانبچه در نهايي توليد و بازماندگي رشد، عملکرد در را داريمعني

 جيره کيلوگرم هر ازاي به بيوتيک سين گرم 2 حاوي جيره با شده تغذيه

  (2013) همکاران و Rodrigues-Estradaبررسي يک در .نمود مشاهده

 ربيوتيکپ و Enterococcus faecalis پروبيوتيک ترکيبي اثر ارزيابي با

(MOS (MOS + Enterococcus faecalis آاليقزل ماهي روي بر 

 آالقزل ماهي جيره در را مکمل دو اين سينرژيسميک اثر انکمنرنگي

 large) ماهي در( 2006) همکاران و Ai ايمطالعه در. نمود تأييد

yellow croaker (Larimichthys crocea سطوح در را فروکتوز اليگو 

 پروبيوتيک سطح سه با ترکيب در و تنهايي به کيلوگرم در گرم 4 و2 ،0

 گيرينتيجه و کردند بررسي سابتيليس باسيلوس

 ايمني رشد، روي داريمعني تأثير تنهايي به اليگوفروکتوز که کردند

 ترکيبي تيمار در نتيجه بهترين ولي نداشت بيماري برابر در مقاومت و

( 2012) همکاران و Mehrabi. مدآ دستهب پروبيوتيک و اليگوفروکتوز

 غذايي جيره به بيوتيکسين گرم 5/1 و 1 ،5/0 سطوح جايگزيني با

 افزايش( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگين آاليقزل ماهيبچه

 در بازماندگي و تغذيه و رشد پارامترهاي ميزان در را داريمعني

 بيوتيکسين کيلوگرم بر گرم 1 حاوي جيره با شده تغذيه ماهيان

 با مقابله در بازماندگي ميزان ترينبيش چنينهم .نمودند مشاهده

 بچه در هم( Saprolegnia parasitica) پارازيتيکا ساپرولگنيا قارچ

 از کهگرديد مشاهده بيوتيکسين حاوي جيره با شده تغذيه ماهيان

 همکاران و Ye .بود برخوردار شاهد تيمار به نسبت داريمعني تفاوت

 اليگوساکاريد، فروکتو هايپربيوتيک مختلف سطوح اثرات (2014)

 ژاپني ماهي کفشک روي بر را Bacillus clausii و اليگوساکاريد مانان

(Paralichthys olivaceus) نهايي وزن سرعت. دادند قرار بررسي مورد 

(WGR )باسيلوس حاوي هايجيره با شده تغذيه ماهيان در (B)، 

 مانان فروکتواليگوساکاريد، و( MB)باسيلوس و يداليگوساکار انـانـم

 روهگ به نسبت داريمعني افزايش از(FMB) باسيلوس و اليگوساکاريد

 ياوح ايهرهجي با شده تغذيه ماهيان که جاييآن تا بود ورداررخب اهدش

 باسيلوسو اليگوساکاريد مانان د،ارياکوسواليگروکتف فمختل وحسط

(FMB )نهايي وزن ميزان ترينبيش داراي (WGR )بودند .Mahghani 

 ايمبو بايومين بيوتيکسين متفاوت سطوح تأثير( 2016) همکاران و

 بازماندگي رشد، شاخص بر را( جيره کيلوکرم در گرم 5/1 و 1 ،5/0)

 (Carassius auratus gibelio) کاراس ماهيبچه ايمني پارامترهاي و

 و رشد فاکتورهاي در را داريمعني افزايش و دادند قرار رزيابيا مورد

 بيوتيکسين کيلوگرم بر گرم 2 سطح با شده تغذيه ماهيان در تغذيه

 بين در را داريمعني تفاوت بازماندگي ميزان ولي نمودند مشاهده

 همکاران و Montajami ايمطالعه در. نداد نشان خود از تيمارها

 کيلوکرم در گرم 1 و 75/0 ،5/0 متفاوت طوحس افزودن با (2012)

 تکزاس سيچاليد الرو غذايي جيره به ايمبو بايومين بيوتيکسين

(Herichthys cyanoguttatus) رشد پارامترهاي در را داريمعني افزايش 

 مشاهده بيوتيکسين حاوي جيره با شده ئغذيه ماهيان در تغذيه و

 ودنم استنباط چنين توانمي اضرح هالعمط جيانت هب هوجت با. نمودند

 ترورگرينسيکليد ماهيبچه غذايي جيره در   ايمبو بيوتيکنسي لمکم هک

 مکمل اين و باشد تاثيرگذار تغذيه و رشد فاکتورهاي از برخي در تواندمي

 .گردد قلمداد گونه اين در رشد مناسب محرک يک عنوانبه تواندمي
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