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و مقاومت در  ی رشد، کارایی تغذیهعملکردهاسلماناکس مایع بر بیوتیک  یپریر تأث

 بچه ماهیان نورس کپور معمولی در ی محیطیها تنشبرابر 

 (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758) 

 1جعفریان اهلل حجت، 1، مسعود ایری1، مهین رنجدوست1محمدرضا بیواره
 ، گلستان، ایرانگنبدکاووسدانشگاه ابع طبیعی، گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و من 1

 

 چکیده

بیوتیک تجاری سلماناکس مایع بر عملکردهای رشد، کارایی تغذیه و  یپریر سطوح مختلف تأثبررسی  باهدفمطالعه حاضر     

 06غذادهی ی محیطی در یک دوره ها تنشدر برابر  (Cyprinus carpio) مقاومت بچه ماهیان نورس کپور معمولی زمان مدت

در یک  72/6±3/1( g) یوزنقطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین  066مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد  هروز

 T1 ،T2،T3بیوتیک( و تیمارهای آزمایشی  یپر فاقدشاهد )سه تکرار که شامل گروه و تصادفی با پنج تیمار آزمایشی  کامالًطرح 

نتایج  بود مورد استفاده قرار گرفتند. ییغذاجیره بیوتیک در  یپر 1و  3/6 ،5/6 ،2/6 (cc.kg-1) به ترتیب حاوی T4و 

دار وزن نهایی، طول  یمعنبیوتیک سلماناکس مایع بخصوص در سطوح باال باعث بهبود  یپرنشان داد استفاده از  آمده دست به

ور وضعیت، درصد بازماندگی، شاخص کبدی، ضریب تبدیل نهایی، درصد افزایش وزن، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، فاکت

داری بر  یمعنیر تأثگونه  یچهاما ؛ (>65/6pگردد ) یم چربینسبت کارایی غذایی، نرخ کارایی غذا و نسبت کارایی پروتئین و 

ی ها تنشابر یری میزان مقاومت بچه ماهیان در برگ اندازه(. همچنین با <65/6p) مقدار غذای خورده شده روزانه نداشت

ی ها تنشبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد در خصوص  یپریر تأثداری بین تیمارهای تحت  یمعناختالفی  گونه هیچمحیطی نیز 

pH ( 7اسیدی=pH و )pH ( 17بازی=pH )مشاهده نگردید (65/0p>) ی آمونیاک باال )ها تنشاما در برابر ؛mg.l
( و دمای 15-

داری  یمعندر مقایسه با گروه شاهد به شکل  بیوتیک پری تأثیربچه ماهیان در تیمارهای تحت  ( میزان مقاومتC˚ 06باال )

 آمده دست بهبا توجه به نتایج  درمجموع(. >65/6p) یدگردثبت  T4یمار تنیز در  ها آنیافت و بیشترین میزان مقاومت  یشافزا

cc.kg) سطوح چنین بیان داشت که استفاده از یناتوان  یم
 تواند میبیوتیک سلماناکس مایع در جیره غذایی  یپراز  1و  2/6( 1-

در برابر کپور معمولی  نورس بچه ماهیان مقاومتزمان  مدتعملکردهای رشد، کارایی تغذیه و باعث ارتقاء  مؤثری شکل به

 .گرددی محیطی ها تنش
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 مقدمه
 7/101 بر بالغرقمی  7615تولید جهانی آبزیان در سال 

است. از این مقدار تولید سهم  شده گزارشمیلیون تن 

میلیون تن گزارش شد که از این  0/20پروری  یآبزبخش 

میلیون تن مربوط به ماهیان خوراکی  1/51 یدتولمقدار 

لی است. از این مقدار تولید سهم پرورش ماهی کپور معمو

تنی  17 010تن است که در مقایسه با تولید  5 175 001

برابری بوده است  55/ 3داری رشد  1156در سال 

(FAO,2016 .)توجه در طول  قابل رشد این در کنار

 با همواره صنعت پرورش کپور ماهیان ی اخیر،ها سال

 ای و یهتغذ آب، مشکالت کیفیت تغییر قبیل مشکالتی از

 که یطور به است بوده نیز مواجه تلفهای مخ یماریب بروز

 بسیاری در را این صنعت اقتصادی گسترش یماری،ب شیوع

است  داده قرار تأثیر تحت جهان کشورهای از

(Hoseinifar et al., 2015a.) جیره با ماهیان تغذیه 

 بهبود را ماهیان یسالمت وضعیت تنها نه مناسب، غذایی

دهد.  یماهش ک نیز را بیماری احتمال بلکه بخشیده

 علیه مقاومت افزایش بین مثبتی بطوریکه همبستگی

 ,.Li et al) دارد وجود و بقاء رشد ها و میزان یماریب

 در یدالکتیکاس های یباکتر شناسایی دنبال به .(2009

 مشخص و اخیر دهه میگو در و ماهی روده فلور باکتریایی

 ایده رشد موجود میزبان، و سالمتی درها  آن نقش شدن

برای  تر مناسب جایگزینیعنوان  به ها بیوتیک یپر کاربرد

 ,.Mahious et alگرفت ) نیز شکلها  یوتیکپروب

 یرتخم دلیل به ها بیوتیک یپر از بطوریکه استفاده(. 2005

افزایش  سبب، روده مفید های یباکتر توسط 1ینشیگز

. (Roberfroid., 2007) گردد یها م آن غالبیت و تعداد

 غذایی مواد از خاصی بسیار نوع ها بیوتیک یپر  درواقع

 انتخابی طور به هستند که دستگاه گوارش در هضم یرقابلغ

 محدودی از تعداد یا یک فعالیت یا و رشد تحریک سبب

 خود سودمند تغییرات با و شده بزرگ روده های یباکتر

 Manning andگردند ) یم میزبان بهبود سالمت به منجر

Gibson, 2004.) از این محصوالت در جیره  استفاده

افزایش نرخ  ازجملهغذایی دارای نتایج سودمند زیادی 

                                                            
1 selective fermentation 

رشد، بهبود سیستم ایمنی و همچنین تغییر باکتریایی 

 ها بیوتیک یپر ترین تفاوت  یاصلدستگاه گوارش است، اما 

ها  بیوتیک یپرها این است که  یوتیکپروبدر مقایسه با 

به  ها آنهستند و اضافه کردن دارای اجزاء غذایی طبیعی 

 باوجودجیره غذایی نیاز به تدبیر ایمنی خاصی ندارد و 

، این کار ها آنی اثربخشها درباره ایمنی و  ینگرانبرخی 

 Gatesoupe,2005,Yousefian)شود  یمی انجام آسان به

and Sheikholeslami Amiri,2009.)  تا به امروز

 ت استفاده ازیر مثبتأثی در خصوص متعددمطالعات 

در جیره غذایی ماهی کپور  های مختلف بیوتیک یپر

توان به  یم ها آن ازجملهاست که  شده انجام یمعمول

های تجاری ایمکس )بیواره و  بیوتیک یپر بررسی اثر 

 Ebrahimi) (MOS + BG)( و ایمنوژن 1310جعفریان، 

et al., 2012از قبیل  ها بیوتیک یپر ( و همچنین سایر

 ,Abdulrahman and Ahmed)توالیگوساکارید فروک

 Hoseinifar et؛ Hoseinifar et al., 2015b ؛2015

al., 2014،)  مانان الیگوساکارید(Atar and Ates, 

کیتوزان و  (،,.Chen et al 2014) کیتوزان (،2009

-β(، Gopalakannan and Arul, 2006) کیتین

1.3/1.6-D-glucan (Jung-Schroers et al. 

و اینولین  (Dobšíková et al., 2013؛2015

(Eshaghzadeh et al., 2015)  اشاره کرد. در اکثر این

مطالعات بیشتر توجهات به بررسی پارامترهای رشد، تغذیه 

و تا حدودی ترکیبات شیمیایی الشه و پارامترهای خون 

یر استفاده از تأثشناختی متمرکز بوده و کمتر به بررسی 

جیره غذایی بر میزان مقاومت ماهیان کپور بیوتیک در  یپر

ی ها تنشمعمولی در مراحل مختلف زیست در برابر 

محیطی پرداخته شده است. با توجه به موارد مختلف 

بررسی اثرات سطوح مختلف  باهدفمطالعه حاضر  ذکرشده

بچه  در جیره غذایی 7بیوتیک تجاری سلماناکس مایع یپر

رشد، تغذیه و  یها خصبر شا یکپور معمول ماهیان نورس

ی محیطی )آمونیاک ها تنشدر برابر  ها آنمیزان مقاومت 

 بازی( پرداخته شد. pHاسیدی و  pHباال، دمای باال، 

 
 

                                                            
2 liquid Celmanax 
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 ها و روشمواد 

 شرایط آزمایش

 در 1315یرر سرال   تی خررداد و  هرا  در مراه  مطالعه حاضرر 

. انجرام شرد   گنبردکاووس پرروری دانشرگاه    یآبزآزمایشگاه 

بچره مراهی نرورس کپرور     قطعره   066تعرداد  بدین منظور 

 یاستخواناز مرکز بازسازی و ژنتیک ذخایر ماهیان  معمولی

نمرودن بره مخرزن     دمرا  همگلستان، ایران( تهیه و پس از )

لیتری موجود در آزمایشگاه منتقل شدند و پرس از   7666

ای با محیط آزمایشگاه به شکل تصادفی  هفته سازگاری یک

یشی به همراه یک تیمرار  آزماتیمار  0مدور )مخزن  15در 

اتریلن برا فرفیرت     یپلبا سه تکرار( از جنس  هرکدامشاهد 

قطعره بچره    06لیتر با تراکم  75یری آبگلیتر و حجم  06

قطعه در هرر لیترر( برا میرانگین      3-7مخزن )ماهی در هر 

تقسریم   3/1 ±723/6 وزن( میانگین±معیار انحراف)وزنی 

زن مرورد اسرتفاده جهرت    مخرا الزم بره ذکرر اسرت    شدند. 

 شسرته، کرامالً  از انتقال بچره ماهیران   روز قبل در  پرورش

سراعت تحرت    70و بره مردت   آبگیرری شرده   ی و ضدعفون

ی فاکتورهرا آزمرایش  . در طرول دوره  هوادهی قرار داشتند

، هدایت ، اکسیژن محلولشوری فیزیکو شیمیایی آب نظیر

 3ر هانرا توسط دستگاه فتومتر مولتی پارامت pHو  الکتریکی

ساخت کشور آمریکا بره شرکل روزانره و     HI83200مدل 

ثبت درجه حرارت آب توسط دماسنج جیوه به شکل روزانه 

پرایش قررار گرفرت کره      سه مرتبه و قبل از غذادهی مورد

  ارائره  1 میرانگین در جردول  مقادیر در قالب نتایج مربوطه 

 نیراز  ینترأم  و هروادهی  منظرور  بههمچنین است.  گردیده

 هوا سنگ یک ازنمخ از یک هر به یزماهیان ن بچه ناکسیژ

 بود نصرب  متصل Hailaپمپ هواده الکتریکی مدل  به که

 .گردید

 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Multiparameter Photometers-HANNA 

پرورش آب مخازن کیفی پارامترهای  : میانگین1 جدول

 غذادهیروزه  06در طول دوره بچه ماهیان 

 
 

 تیمارهای مورد استفاده

سطح از  0 شامل یق حاضرمورداستفاده در تحق یمارهایت

و  T1 ،T2 ،T3 تحت عناوین یعماسلماناکس بیوتیک  یپر

T4 سطوح حاوی ترتیب به (cc.kg-1) 3/6 ،5/6 ،2/6  1و 

آغازین  یغذا حاویکه و یک تیمار شاهد بیوتیک  یپر

(SFC1 ساخت شرکت )بدون  فرادانه یدیتول یتعاون

دوره  یک یطدر هرکدام با سه تکرار گونه افزودنی بود  یچه

 گرفتند. قرار مورداستفادهغذادهی روزه  06

 

 مورد استفادهبیوتیک  یپر

تجاری سلماناکس مایع  بیوتیک یپر از تحقیق، این در

 Arm & Hammer Animal Nutrition ساخت شرکت

Co. (USA)  اولین  عنوان بهاستفاده شد. سلماناکس

شود و  یمتجاری مایع در جهان شناخته بیوتیک  یپر

مخمر هیدرولیز شده، عصاره مخمر و  حاوی سه محصول

شود. این  یمشناخته  S. cerevisiaeمحیط کشت مخمر 

 -βیک فراورده طبیعی حاوی  عنوان بههمچنین  محصول

پروتئین خام،  %76گلوکان، مانان الیگوساکارید، حداقل 

نیز  Bهای گروه  یتامینواسیدهای آمینه، مواد معدنی و 

دهنده این محصول تجاری در  یلتشکیز اجزاء آنالباشد.  یم

 ارائه گردیده است. 7جدول 
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 (Arm & Hammer Animal Nutrition, 2018) یعماتجاری سلماناکس بیوتیک  یپردهنده  یلتشک: اجزاء 2جدول

مقدار )برحسب  مواد مغذی

 درصد(

 مقدار )برحسب درصد( آمینواسید  

 00/6 آالنین درصد 65/6 کلسیم 06 رطوبت

 12/6 آرژنین ppm3/3 مس 76 ماده خشک

 01/6 آسپارتیک اسید ppm36 آهن 5/0 پروتئین خام

 17/6 سیستئین ppm0 منگنز 0/1 چرب خام

 06/6 گلوتامیک اسید درصد 10/6 منیزیم 5/7 خاکستر

 15/6 هیستیدین درصد 60/6 فسفر 35/6 فیبر خام

 01/6 لیزین درصد 71/6 پتاسیم مقدار مواد معدنی

 60/6 تریپتوفان ppm11 روی درصد 70/6 سدیم

 

 های غذایی یرهجی ساز آمادهتهیه و 

 برای مقدار غذا ابتدا غذایی، های یرهج یساز آماده منظور به

 و غذای محاسبه تیمار هر برای روز( 06) آزمایش دوره کل

 mmتولیدی فرادانه با قطر  تعاونی کنسانتره )شرکت

، 0-0%( خام )بی ، چر06-03%( خام )، پروتئین 5/6-3/6

و  2-11%(خاکستر )، 5-11%(رطوبت )، 3-0%(خام )فیبر 

 میزان محاسبه از گردید. پس ( توزین1-5/1%(فسفر )

این مقدار توسط  تیمار، برای هر یازن موردبیوتیک  یپر

 طور بهدستگاه سمپلر با حجم مناسب برداشته شده و 

 رهایبشون در یلآب مقطر استر mL 166در  جداگانه

شد زده  هم یخوب به یتوسط همزن برق ای جداگانه یشهش

بیوتیکی مورد نظر در  یپر یونسوسپانسو پس از تهیه 

اسپری گردید. کیلوگرم غذا  1مناسب بر روی  های غلظت

مخلوط  یخوب بهبا غذا ی بیوتیک پریسپس سوسپانسیون 

انکوباتور با دستگاه  ونشدن، در یکنواختو پس از  گردید

 ساعت 5مدت  بهC°06 (Ghosh et al., 2003 )ی دما

پس از عبور از درصد رطوبت( و  16 یشد )دارا  خشک

بر اساس  یانماه بچهمطابق با اندازه دهان ریز  های الک

ها قرار گرفت.  آن یاردر اخت ییغذا شده یبند برنامه زمان

 در استفاده زمان تا های غذایی مکمل سازی شده یرهج

 غذای گردید. مقدار نگهداری -76 (˚C) دمای در فریزر

 

 

 

 

 )توده ی بچه ماهیانبدن وزن درصد به توجه با نیز روزانه

و عصر  (13)(، فهر 0)صبح  نوبت سه در و محاسبهزنده( 

اختیار  در )در حد سیری( بدن وزن 5%( )میزان  ( به10)

روز  یکصورت  بهنیز کردن  یفونعمل سقرار گرفت.  ها آن

از  ها یو مدفوع ماه ییغذا ماندهیو باق یان انجامدر م

 .یدمخازن خارج گرد

 

 سنجی یستز

بچره   موردنیراز برای تعیین وضعیت رشد و محاسبه غرذای  

 انجام سنجی زیستعملیات  مرتبه یک، هر دو هفته ماهیان

 پرس از بیهروش  ان هرر مخرزن   این کار ماهیر  برای شد. می

( 1322)مهرابری،  میخرک  پرودر   ppm200توسرط   کردن

 برا  KB360-3N مردل  Kernتررازوی دیجیترال    وسیله به

با  نیز توسط تخته بیومتری ها آنو طول  گرم 661/6 دقت

تعرداد تلفرات    ها دادهو ضمن ثبت ی گیر اندازه mm1دقت 

محاسررربه برررازده رشرررد،    . جهت گردید ینیز محاسبه م

بچه ماهیان در تیمارهرای تحرت   تغذیرره و میررزان بقرراء 

مربوطره   معادالت ریاضری  از بع موجودبررسی بر اساس منا

 .استفاده گردید
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 (Hevroy et al., 2005) یژهرشد و نرخ= 166([ ×)گرم( لگاریتم طبیعی وزن نهایی -)گرم(]زمان/ )لگاریتم طبیعی وزن اولیه 

 (Wahli et al., 2003) = )%( میانگین رشد روزانه ]وزن نهایی( –مدت مطالعه / )وزن اولیه [× 166

 (Ai et al., 2006) یت= شاخص وضع 166(( ×)گرم نهایی (/ وزن(متر سانتینهایی )طول  3))

 (Hatlen et al., 2005) = غذای خورده شده روزانه166×([/ غذای خورده شده (گرم)+وزن نهایی  (گرم)/ )وزن اولیه 7× ]زمان 

 (Wahli et al., 2003) یکبدوزن نهایی/ وزن کبد= شاخص 

 (Tacon, 1990) ی= درصد بازماندگ 166×ابتدای دوره( در اهیان باقیمانده در انتهای دوره/ تعداد بچه ماهیان )تعداد بچه م

 (Hevroy et al., 2005) ییافزایش وزن بدن )گرم(/ مقدار غذای خورده شده )گرم( = ضریب تبدیل غذا

 (De Silva & Anderson.,1995) ذاغ کارایی=  166×گرم( )/ افزایش وزن بدن (گرم))مقدار غذای خورده شده 

 (Helland et al., 1996) پروتئین)گرم( = نسبت کارایی  بدن)گرم(/ افزایش وزن  پروتئینمقدار مصرف 

 (Helland et al., 1996) چربیآمده )گرم( = نسبت کارایی  دست خورده شده )گرم(/ وزن به چربی مقدار

 

 ی استرسها تستنحوه انجام 

جهررت تعیررین میررزان  آزمررایش،  روزه 06 در پایرران دوره

 5تعرداد   زا اسرترس مقاومت بچه ماهیران در برابرر عوامرل    

قطعره بچره    15قطعه بچه ماهی از هر تکررار و درمجمروع   

 صرورت  بره  یشات مربوطهماهی از هر تیمار برای انجام آزما

صرورت جداگانره    به انتخاب وپرورش  یها تصادفی از تانک

آمونیراک براال برا افرزودن      یهرا  در معرض هر یک از شوک

آب برا دمرای    افزودنآمونیاک، دمای باال با  mg/L5مقدار 

پرررایین برررا افرررزودن  pH(، آزمرررایش Cᵒ06مررروردنظر )

درصد ساخت شرکت مرک )آلمان( ترا   32یدکلریدریک اس

براال برا افرزودن     pHو آزمرایش   pH=7رسریدن بره   زمان 

% نرمال ساخت شررکت مررک   1( NaOHسود )ی ا مرحله

بره آب مخرازن مرورد     pH=17تا زمان رسیدن به  مان()آل

مترر   pH دسرتگاه  توسط pHیری میزان گ اندازهآزمایش و 

ترا   ساخت شرکت تجهیزات سرنجش ایرران   pH462مدل 

بره ذکرر    الزم. قررار گرفتنرد  موردنظر  pHزمان رسیدن به 

صرورت   برای هر شوک به ها یشهر یک از این آزماکه است 

لیترر   15برا گنجرایش   و  تیکیپالسر  یهرا  مجزا در سرطل 

برای بچره   مالیمهمراه با هوادهی  لیتر( 16حجم آبگیری )

شررایط محیطری در   . همچنرین  ماهیان هر تکرار انجام شد

 تحرت  باره یک به ماهیانبچه ه و یکسان بود ها یشآزما تمام

 صورت بهو زمانی که ماهی  قرار داده شدند استرس شرایط

 شد ثبت گردید. ضمن آنکهکامل در این آزمایشات کشته 

 

 

 

ی مقاومت در برابر عوامرل  ها تستساعت قبل از انجام  17

 کامل قطع گردید. طور بهتغذیه بچه ماهیان  زا استرس

 

 آنالیز آماری

 یریگ اندازه از آماری حاصل یها داده وتحلیل یهتجز

ی ها استرستغذیه و مقاومت در برابر  رشد، یها شاخص

 (ANOVA)طرفه  یک واریانس آنالیز از استفاده محیطی با

 احتمال سطح در دانکن، یا دامنه چند آزمون مقایسه و

65/6p<  افزار نرمبا استفاده از SPSS(V:21) صورت 

همچنین جهت  (.65/6P<()Duncan,1995گرفت )

یری شده و گ اندازهتعیین همبستگی بین پارامترهای 

ون سطوح مختلف محصول تجاری سلماناکس مایع از آزم

رسم نمودار نیز از  رگرسیون خطی نیز استفاده شد. برای

 استفاده گردید. EXCLE (2013) افزار نرم

 

 نتایج

 ی رشدها شاخص

بیوتیررک  یپررریر سررطوح مختلررف تررأثبرره  مربرروطنتررایج 

ی رشد بچره ماهیران نرورس    ها شاخصسلماناکس مایع بر 

ارائرره  3کپررور معمررولی در تیمارهررای مختلررف در جررداول 

در شرروع   آمرده  دسرت  بره ست. با توجه بره نترایج   گردیده ا

 بره  بررسی مورد تیمارهای داری بین یمعن آزمایش تفاوت

مرورد   گرروه  چهرار  و نداشرت  وجرود  وزنری  تغییرات لحاظ



 ...ی رشدعملکردهاسلماناکس مایع بر بیوتیک  یپریر تأث                                        همکاران                            و  بیواره 

6 
 

 ؛ اما(<65/6pبودند ) همگن وزنی میانگین لحاظ به بررسی

، درصد افزایش وزن و نرخ رشد روزانره  نهایی وزن لحاظ به

در مقایسه با گروه شاهد بیوتیک  یپریر ثتأتیمارهای تحت 

(. در خصوص نرخ >65/6pدادند )داری نشان  یمعنافزایش 

 T4و  T3داری برین دو تیمرار    یمعنر رشد روزانه اخرتالف  

داری  یمعن(. همبستگی مثبت و <65/6p) یدنگردمشاهده 

(61/6P< 751/6؛=rبرررر )  ین وزن نهررررایی و افررررزایش

اولیره نیرز    کرل  طرول  نظر ازنقطهوجود داشت. بیوتیک  یپر

داری بین گروه شاهد و تیمارهرای آزمایشری    یمعناختالف 

امرا در پایران دوره   ؛ در زمان شروع آزمایش مشراهده نشرد  

آزمایش طول کل نهایی در بچره ماهیران تغذیره کررده از     

داری در مقایسه با سایر تیمارهای  یمعنبه شکل  T3تیمار 

(. >65/6pود )یافترره برر یشافررزاآزمایشرری و گررروه شرراهد 

همچنین طول کل نهایی در سایر تیمارهای آزمایشری نیرز   

دادنرد  داری نشران   یمعنر در مقایسه با گروه شاهد افزایش 

(65/6p<.)  جیرره و طرول   بیوتیک  یپربین افزایش سطح

داشرت  داری وجود  یمعنکل نهایی نیز همبستگی مثبت و 

(61/6P< 111/6؛=r     نرخ رشرد ویرژه نیرز در تیمارهرای .)

در مقایسه با گروه شراهد افرزایش   بیوتیک  یپریر تأثتحت 

(. برراالترین مقرردار ایررن  >65/6pداری نشرران داد ) یمعنرر

درصد به شکل برابر در دو تیمرار   02/6شاخص نیز معادل 

T3  وT4  داری نیز  یمعنمشاهده شد. همبستگی مثبت و

جیرره  بیوتیرک   یپرر بین نرخ رشد ویرژه و افرزایش سرطح    

یری فراکتور  گ اندازه(. با r=707/6 ؛>61/0Pداشت )وجود 

ثبرت   T4وضعیت بیشترین مقدار ایرن شراخص در تیمرار    

گردید که سطح آن در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشری  

داری براالتر برود. درحالیکره     یمعنر و گروه شاهد به شرکل  

سطح این شاخص در سایر تیمارهای آزمایشی در مقایسره  

(. >65/0pبرود ) تر  یینپاداری  یمعنبا گروه شاهد به شکل 

نتایج حاصل از آزمون رگرسریون خطری یرک همبسرتگی     

دار نیز بین فاکتور وضعیت و افرزایش سرطح    یمعنمثبت و 

. (r=130/6؛ >61/6Pداد )جیرره نیرز نشران    بیوتیرک   یپر

یر در ترأث یری شاخص کبردی در تیمارهرای تحرت    گ اندازه

داری نشان  یمعنمقایسه با گروه شاهد کاهش بیوتیک  یپر

بیشترین سطح این شاخص در گروه شاهد  (.>65/6pداد )

ثبرت گردیرد.    T4و  T3دو تیمرار   و کمترین سطح آن در

نداشرت  داری وجرود   یمعناختالف  T4و  T3 بین دو تیمار

(65/6p>  برررین شررراخص کبررردی و افرررزایش سرررطح .)

وجرود   دار یمعنر جیرره همبسرتگی منفری و    بیوتیرک   یپر

 (.r=-151/6؛ >61/6Pداشت )

شده با سطوح مختلف  گیری شده در بچه ماهیان نورس کپور معمولی تغذیه : مقایسه برخی از پارامترهای رشد اندازه3جدول 

 انحراف معیار(. ±میانگین ) یغذادهروزه  06سلماناکس مایع در طول دوره بیوتیک  یپر

 ( است.>65/6pسطح ) در دار یمعن اختالف دهنده نشان ردیف هر در یرمشابهغ انگلیسی *حروف

 تیمار

 پارامترهای رشد

 شاهد

 (بیوتیک پری)فاقد 

T1 
(cc.kg-1)3/6 

T2 
(cc.kg-1)5/6 

T3 
(cc.kg-1)2/6 

T4 
(cc.kg-1)1 

 a72/6± 3/1 a72/6± 3/1 a72/6± 3/1 a72/6± 3/1 a72/6± 3/1 (gوزن اولیه )

 a33/6±50/7 a33/6±50/7 a33/6±50/7 a33/6±50/7 a33/6±50/7 (cm) یهاولطول 

 c015/6±01/7 ab12/1±10/3 b003/6±3 a10/1±01/3 a12/1±05/3 (g) وزن نهایی

 c57/6±02/5 b00/6±10/5 b01/6±10/5 a01/6±72/0 b55/6±21/5 (cm) یینهاطول 

 c1/01±3/161 ab5/16±2/100 b0/00±131 a7/00±1/100 a0/16±1/105 درصد افزایش وزن )%(

 c35/1±10/7 ab10/1±13/3 b06/1±03/7 a11/1±00/3 a11/1±00/3 %(روزانه )نرخ رشد 

 c67/6±76/6 b70/6±51/6 b11/6±52/6 a77/6±02/6 a76/6±02/6 %() یژهونرخ رشد 

 a02/6±15/7 a51/6±71/7 a03/6±75/7 a00/6±11/7 a06/6±76/7 /%(day) غذای خورده شده روزانه

 b30/6±52/1 c36/6±00/1 c10/6±01/1 c36/6±31/1 a00/6±22/1 فاکتور وضعیت

 a127/6±01/6 c320/6±03/6 b700/6±0/6 d317/6±57/6 d100/6±57/6 %() یکبدشاخص 
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 ی تغذیهها شاخص

بیوتیک  یپریر سطوح مختلف تأثنتایج مربوط به 

ای بچه ماهیان  یهتغذی ها شاخصسلماناکس مایع بر 

روزه مطالعه نیز  06نورس کپور معمولی در انتهای دوره 

ارائه گردیده است. بر اساس نتایج  0در جدول 

ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی  آمده دست به

داری نشان داد  یمعندر مقایسه با گروه شاهد کاهش 

(65/6p<؛)  ی بین تیمارهای تحت گروه درون صورت بهاما

 یدنگردداری مشاهده  یمعناختالف بیوتیک  یپریر تأث

(65/6p>) .ین نتایج مقدار بهینه این فاکتور مطابق با ا

ثبت گردید که در آن بچه ماهیان با  T4تیمار  ( در2/1)

شده بودند. آزمون  یه تغذروز  06به مدت  cc.kg-1 3مقدار 

دار بین افزایش  یمعنرگرسیون خطی یک ارتباط منفی و 

داد سطح سلماناکس جیره و ضریب تبدیل غذایی نشان 

(61/6p< 702/0؛=r)رد کارایی تغذیه نیز بینمو . در 

 

 

دار مشاهده  یمعنتیمارهای آزمایشی و گروه شاهد اختالف 

(. باالترین مقدار این شاخص در >65/6pگردید )

و کمترین مقدار آن در  T4(21/6و ) T3(23/6تیمارهای )

( ثبت گردید. نتیجه آزمون رگرسیون 03/6گروه شاهد )

دار  یمعنت و وجود یک ارتباط مثب دهنده نشانخطی نیز 

بود جیره بیوتیک  یپربین نرخ کارایی غذا و افزایش سطح 

(61/6p< 701/6؛r=.)  همچنین نشان  آمده دست بهنتایج

به جیره غذایی  1و  2/6( cc.kg-1)داد که افزودن مقادیر 

داری را در  یمعنبچه ماهیان نورس کپور معمولی افزایش 

است رده نسبت کارایی پروتئین و چربی نیز ایجاد ک

(65/6p< بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون .)

دار بین افزایش  یمعنخطی نیز شاهد یک ارتباط مثبت و 

جیره و نسبت کارایی پروتئین و چربی بیوتیک  یپرسطح 

بود. این ضریب همبستگی برای هر دو شاخص 

61/6P<701/6؛=r .تعیین گردید 

یری شده در تیمارهای مختلف بچه ماهیان گ اندازهانحراف معیار(  ±میانگین ) ای ه: مقایسه برخی از معیارهای تغذی4جدول 

 روزه پرورش 06تجاری سلماناکس مایع در دوره بیوتیک  یپرشده با سطوح مختلف  یهتغذنورس کپور معمولی 

 ( است.>65/6pسطح ) در دار یمعن اختالف دهنده نشان ردیف هر در یرمشابهغ انگلیسی *حروف        

 ی مقاومت در برابر استرسها شاخص

یری میزان مقاومت بچه ماهیان گ زهاندانتایج مربوط به 

ی محیطی آمونیاک ها تنشنورس کپور معمولی در برابر 

 5بازی در جدول  pHاسیدی و  pH، دمای باال، باال

میزان مقاومت  آمده دست بهاست. بر اساس نتایج  شده ارائه

( و mg/l 5)ی آمونیاک باال ها تنشبچه ماهیان در برابر 

بیوتیک  یپریر تأثارهای تحت در تیم (C˚ 06دمای باال )

یافته  یشافزاداری  یمعندر مقایسه با گروه شاهد به شکل 

(. بیشترین میزان مقاومت در برابر تنش >65/6pبود )

 ثانیه و بیشترین میزان مقاومت  555آمونیاک باال معادل 

 

 T4ثانیه در تیمار  5/167در برابر تنش دمای باال معادل 

داری نیز  یمعنستگی مثبت و ثبت گردید. همچنین همب

ی آمونیاک باال و دمای ها تنشبین میزان مقاومت در برابر 

باال وجود داشت. این ضریب همبستگی برای تنش 

و برای تنش دمای باال  r=107 ؛>61/6Pآمونیاک باال 

61/6P< 013/6؛=r  تعیین گردید. بررسی این نتایج در

افزایش  باوجودبازی  pHاسیدی و  pHی ها تنشخصوص 

در  ها تنشمیزان مقاومت بچه ماهیان در برابر این 

داری بین  یمعناختالف  بیوتیک یپر یرتأثتیمارهای تحت 

 تیمار                             

 ای پارامترهای تغذیه

 شاهد

 (بیوتیک پری)فاقد 

T1 

(cc.kg-1)3/6 
T2 

(cc.kg-1)5/6 
T3 

(cc.kg-1)2/6 
T4 

(cc.kg-1)1 

30/0±70/5 ضریب تبدیل غذایی b 51/7±11/7 a 21/1±30/7 a 37/1±00/1 a 000/6±2/1 a 

03/6±72/6 %(غذا ) یینرخ کارا c 31/6±07/6 ab 70/6±50/6 b 30/6±23/6 a 31/6±21/6 a 

50/6±02/6 (g/gنسبت کارایی پروتئین ) c 205/6±75/1 ab 507/6±13/1 b 205/6±00/1 a 203/6±03/1 a 

21/7±32/0 (g/g) نسبت کارایی چربی c 17/3±72/0 ab 01/7±02/5 b 07/3±37/2 a 11/3±11/2 a 
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(. <65/6pنشد )تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده 

اسیدی معادل  pHباالترین میزان مقاومت در برابر تنش 

بازی معادل  pHو برای تنش  T3ثانیه در تیمار  1606

ثبت گردید. کمترین میزان  T1ثانیه در تیمار  1535

ی محیطی در ها تنشمقاومت بچه ماهیان در برابر این 

 یری گردید.گ اندازهگروه شاهد 

بیوتیک  یپر تأثیرمحیطی تحت  های تنشمعمولی  در برابر  : مقایسه میزان مقاومت بچه ماهیان نورس کپور5جدول 

 میانگین(±انحراف معیار) غذادهیوزه ر 06سلماناکس مایع در پایان دوره 

 ( است.>65/6pسطح ) در دار معنی اختالف دهنده نشان ردیف هر در مشابهغیر انگلیسی *حروف

 

محاسبه درصد بازماندگی بچه ماهیان در انتهای دوره 

مطالعه نیز نشان داد که در تمام تیمارهای تحت تأثیر 

درصد بازماندگی بچه ماهیان نورس کپور بیوتیک  یپر

داری  معمولی در مقایسه با گروه شاهد به شکل معنی

(. بر اساس نتایج 1-()شکل>65/6pیافته است ) افزایش

آمده بیشترین درصد بازماندگی بچه ماهیان در  دست به

( و کمترین درصد آن در تیمار شاهد 5/10) T3تیمار 

صد بازماندگی و افزایش درصد( ثبت گردید. بین در 7/50)

در جیره بچه ماهیان نیز همبستگی بیوتیک  یپرسطح 

 (.r=006/6؛ >61/6Pداری وجود داشت ) مثبت و معنی

 

 
: مقایسه درصد بازماندگی بچه ماهیان نورس کپور 1شکل

 معمولی

T1 )cc.kg-1 3/6 بیوتیک،  یپرT2 )cc.kg-1 5/6 

 T4 )cc.kg-1 بیوتیک، یپر T3 )cc.kg-1 7/6بیوتیک،  یپر

 بیوتیک یپر 1

 

 گیری یجهنتبحث و 

ی رشد در بین تیمارهای مختلف در ها شاخصتغییرات 

 1و  2/6 مقادیر ، نشان داد اضافه کردنحاضر تحقیق

در هر کیلوگرم مایع محصول تجاری سلماناکس از  سی سی

، منجر به بچه ماهیان نورس کپور معمولی جیره غذایی

ی رشد، تغذیه و ها شاخصز دار برخی ا یمعنافزایش 

گردیده ی محیطی ها استرسدر برابر بچه ماهیان  مقاومت

 مخمر عصاره از (. در مطالعه حاضر>65/6p) است

Saccharomyces cerevisiae محتویات دارای که 

توان  یم. لذا گردیداستفاده  باشد یم زنده مخمر سلولی

 از یرا ناشمشاهده شده ی رشد و تغذیه بهبود پارامترها

ها،  ینپروتئ ازجمله ترکیباتی واسطه به ماده این بهینه اثرات

موجود  های ویتامین و معدنی باال، مواد نیتروژنی محتوای

 De Silva)داد نسبت  S. cerevisiaeدر ساختار مخمر 

et al.,1989) همچنین ممکن است این افزایش کارایی .

عیت یل بهبود وضبه دل آزمایشیی هارشد در این تیمار

یجه افزایش جذب مواد مغذی درنتمیکروویلی روده و 

همسو با این . (Ringo et al., 2006)نیز باشد جیره 

 هایالرو یهبا تغذ (1316)نتایج لشکربلوکی و همکاران 

 Daphnia) یماگنا یدافن توسط یرانیا یتاس ماه

magna )مخمر  شده با عصاره سازی غنیS. cerevisiae 

 تیمار                                      

 نوع تنش

 T1 شاهد

(cc.kg-1)3/6 
T2 

(cc.kg-1)5/6 
T3 

(cc.kg-1)2/6 
T4 

(cc.kg-1)1 

 e106 d76±366 c36±316 b15±015 a5±555 (mg/l 5) آمونیاکآزمون مقابله با افزایش 

 b5/2±5/32 a5±05 a76±16 a16±166 a5/7±5/167 (C˚ 06) ادمآزمون مقابله با افزایش 

 a26±036 a5/137±5/1637 a5/3±5/113 a106±1606 a5/117±5/1672 (pH=7) اچآزمون مقابله با کاهش پی 

 a5/02±5/1137 a005±1535 a736±1316 a176±1576 a5/17±5/1002 (pH=17) اچآزمون مقابله با افزایش پی.
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ا نتایج مطالعه حاضر دست یافتند. ی مشابه بنتایجبه 

 از استفاده ( نیز با1317همچنین تکمه چی و بندبنی )

 آن هیدرولیز شده پودر و S. cerevisiae مخمر عصاره

 آالی قزلماهیان  نهایی وزن و ویژه رشد نرخ افزایش شاهد

عصاره  از مخلوط کرده  یهتغذ تیمارهای در کمان رنگین

. در % جیره بودند1در سطح  شده هیدرولیز مخمر و مخمر

کپور رس نوی بچه ماهیان مان زنده زمان مدتخصوص 

-cc.kg)با دریافت  T3تیمار نیز معمولی در مطالعه حاضر 

 تأثیرتحت  بچه ماهیان تلفات کاهش موجب 2/6 (1

این  که یدگرددر انتهای دوره مطالعه  زا استرسآزمایشات 

امالح، ها،  یتامینو مانند موادی توان به وجود یمموضوع را 

در ساختار  موجود 0هضم و بتاگلوکان قابل های ینپروتئ

 یشافزا که عالوه بر نسبت داد مورد استفادهبیوتیک  یپر

 درنیز  بچه ماهیان یمان زندهیزان رشد در م هایعملکرد

 با نتایج . اینبوده است تأثیرگذار پرورش دوره طول

دارد  وانی( همخ1117همکاران ) و Rumsey مطالعات

داشتند  اعالم خود گزارش در پژوهشگران نیز بطوریکه این

 افزایش به رو مقادیر با کمان ینرنگی آال قزل ماهی تغذیه

 در تغذیه کارایی و رشد افزایش سبب مخمر عصاره

و  لشکربلوکی یگرد یا مطالعهگردد. در  یم گونه ینا

 .S مخمر عصاره از استفاده ( نیز با1316همکاران )

cerevisiae ماهی تاس الروهای بقاء در افزایش نرخ شاهد 

شاهد کاهش حاضر بودند. همچنین در مطالعه  ایرانی

دار ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی و  یمعن

تیمار شاهد بودیم که این نتایج همسو با نتایج 

Kühlwein  ( در خصوص استفاده از 7610همکاران )و

در جیره غذایی  β-(1,3)(1,6)-D-Glucanبیوتیک  یپر

و همکاران در  Ebrahimiو  ای  ینهآبچه ماهیان کپور 

ذایی تجاری ایمنوژن در جیره غبیوتیک  یپراستفاده از 

 در مطالعات حالیکهد. دروب بچه ماهیان کپور معمولی

Hoseinifar  و( همکارانb7615 در خصوص 7610؛ )

و  فروکتوالیگوساکاریدبیوتیک  یپراستفاده از 

Eshaghzadeh  استفاده خصوص ( در 7615همکاران )و

اینولین در جیره غذایی بچه ماهیان کپور بیوتیک  یپراز 

                                                            
4 β-glucan 

. نتایجی متضاد با نتایج مطالعه حاضر ثبت گردیدمعمولی 

 جیره باالی کارایی مستلزم غذایی تبدیل ضریب کاهش

 . عصارهاست گوارش دستگاه عملکرد و بهبود مصرفی

 که برخی رود یم شمار به ویتامین از اسبیمن منبع مخمر

 بهبود بر عالوه و دارند یمیکو آنز نقش ها یتامینو این از

هورمون رشد محرک  توانند یم جذب و هضم هایعملکرد

 این بر (. عالوه1317)تکمه چی و بندبنی،  باشند یزن

Tovar مخمر از دادند استفاده نشان (7660) همکاران و 

 تغذیه بهبود جیره، های ینپروتئ هضم لیتقاب بهبود با آبجو

 ها ینآم پلی تولید روده و  به موکوس چسبیدن طریق از را

 بر داری معنیمثبت و  تأثیراتایجاد  باعث و داشته پی در

 دریایی باس هیبرید غذا در  ماهی کارایی و رشد عملکرد

(Dicentrarchus labrax) در همین  .است گردیده

اضر نیز مشخص گردید که استفاده از ارتباط در مطالعه ح

 دار نرخ یمعنباعث افزایش  S. cerevisiaeعصاره مخمر 

 کارایی غذا در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار

(. این نتایج در تضاد با نتایج >65/6pاست )شاهد گردیده 

 اختالف( بود که 1317) یبندبنمطالعه تکمه چی و 

 و مخمر با پودر شده یهتغذ تیمارهای در را داری یمعن

 نکردند. درصد( مشاهده 1) یکسان نسبت با مخمر صارهع

 ماهیان اغلب سنجی مقاومت و شناسی یمنیا مطالعات در

 به تنش عامل عنوان به انگلی و باکتریایی های یماریب

 چهار حاضر مطالعه که یدرصورت گردد یم معرفی میزبان

 یاک(دما و آمون بازی، یدی،اس) شیمیایی و فیزیکی تنش

 توجه جالب تأثیر نتایج حاصل و گرفت قرار ارزیابی مورد

ی آمونیاک ها تنشروی را محصول تجاری سلماناکس مایع 

بیشترین مقاومت را در برابر  T4در پی داشت و تیمار 

که در تنش دما  یدرحالتنش آمونیاک از خود نشان داد. 

تالف نیز بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد اخ

( اما بین تیمارهای >65/6pداری مشاهده شد ) یمعن

(. در <65/6pنشد )داری مشاهده  یمعنآزمایشی تفاوت 

داری بین تیمارهای  یمعنتفاوت  ها تنشمورد سایر 

 یدنگردمشاهده  شده انجام یها تنشآزمایشی و 

(65/6p>دلیل این افزایش .) ی ها تنشدر برابر  مقاومت

 کننده یکتحر ترکیبات وجود توان به یممحیطی را 
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 و کیتین پتیدوگلیکان، بتاگلوکان، ازجمله ایمنی سیستم

 طریق مخمر نسبت داد که باعث عصاره در موجود کیتوزان

 مقاومت افزایش یجهدرنتو  ماهیان ایمنی یها پاسخارتقاء 

و  دما اکسیژن، کمبود نظیر محیطی یها تنش برابر در

(. بطوریکه Kitao and Yoshida.,1986)گردد  یم شوری

 ماده این افزایش سبب مخمر در بتاگلوکان موجود وجود

 به را میزبان ایمنی سیستم تحریک و شد ماهی در بدن

 ترکیباتی علت وجود به ( وLi et al., 2004)داشت  همراه

 ایمنی پاسخ محرک عامل عنوان به پپتیدوگلیکان همچون

 یها پاسخ ینایمونوگلوب لیزوزیمی و های یتفعال و شده

 افزایش محیطی یها محرک مقابل در را بچه ماهیان ایمنی

این نتایج  (.Irianto and Austin., 2002دهند ) یم

سازی  یغن( 7660همکاران )و  Salzeهمسو با نتایج 

مانان  7/6ساعت در سطح  70آرتمیا و روتیفر به مدت 

سوکال الیگوساکارید به جیره غذایی ماهی 

(Rachycentron canadum اکرمی و ،) همکاران

با افزودن اینولین و مانان الیگوساکارید به جیره  (1317)

و  (Rutilus frisii kutum) یدسفبچه ماهیان غذایی 

 ( در بچه ماهیان قرمز حوض1317رهنما و همکاران )

(Carassius auratus gibelio )شده با جیره  یهتغذ

ی مان زندهو حاوی سطوح مختلف اینولین از بازماندگی 

ی استرسی محیطی در ها تستبیشتری در مقابله با 

مقایسه با تیمار شاهد برخوردار بودند بود. در تضاد با این 

( با بررسی تأثیر 1317) تاجدار نصرآبادی و اکرمی نتایج

های فروکتوالیگوساکارید و مانان الیگوساکارید بیوتیک  یپر

ماهیان  بچه یغذایدر جیره  به شکل مجزا و مخلوط باهم

داری  معنی اختالف (Rutilus rutilus caspicusکلمه )

 ، شوری(C 06˚) باالی دما زای تنشهای  در خصوص تست

بین تیمارهای ( pH=7)اسیدی  pHو ( ppt 2/10) باال

اما میزان مقاومت ؛ شاهد مشاهده نکردند گروهآزمایشی و 

 تمام( در pH=17)قلیائیت  بچه ماهیان در برابر تنش

مجزا و مخلوط  شکل بهبیوتیک  پری تأثیرتیمارهای تحت 

افزایش  داری معنی شکل بهبا هم در مقایسه با گروه شاهد 

بچه . این محققین کمترین میزان مقاومت نشان داد

ثانیه در  020معادل در برابر تنش قلیائیت را ماهیان کلمه 

ثانیه  552معادل گروه شاهد و بیشترین میزان مقاومت را 

از پربیوتیک فروکتوالیگوساکارید  g.kg-1 5در تیمار حاوی 

مطالعه حاضر حاکی از کلی نتایج درمجموع . ثبت کردند

تجاری سلماناکس مایع بیوتیک  یپرآن است که افزودن 

در جیره غذایی بچه ماهیان نورس کپور معمولی در شرایط 

مطلوبی در بهبود  نسبتاً تأثیرگذاریآزمایشگاهی قابلیت 

لکردهای رشد، کارایی تغذیه و افزایش توانایی بچه عم

؛ محیطی مختلف داشته است های تنشماهیان در مقابله با 

یک  عنوان به تواند میبنابراین استفاده از این مکمل تجاری 

در  باکیفیتراهکار مناسب برای تولید محصوالت 

های پرورش ماهی کپور معمولی مورد استفاده قرار  یستمس

چند جهت ابراز نظر قطعی در این زمینه نیاز به گیرد. هر

انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین سطح مطلوب این 

دستگاه  فلورمیکروبیمکمل در جیره غذایی و بررسی 

تعیین مکانیسم عملکرد و  منظور به گونه اینگوارش در 

اثرات سودمند و یا مخرب آن در دستگاه گوارش احساس 

 .گردد می
 

  منابع
، ح.، دشتیان، ص.، رزاقی منصور، م. ساز یتچر.، اکرمی، 

أثیر پربیوتیک اینولین و مانان الیگوساکارید . ت1317

صورت مجزا و توأم بر عملکرد رشد، بازماندگی،  به

ترکیب الشه و مقاومت به استرس شوری در بچه ماهی 

. مجله علوم و فنون (Rutilus frisii kutum) سفید

 .12-71صفحات  ،3، شماره 7شیالت، دوره 

تعیین عملکرد . 1315بیواره، م.ر.، و جعفریان، ح. 

پارامترهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر 

 کپور معمولی یمحیطی در الروها یها استرس

F1(Cyprinus carpio) با سطوح مختلف شده هیتغذ 

. فصلنامه علوم Saccharomyces cerevisiaeمخمر 

چهارم، شماره دهم، صفحات ی، سال پرور یآبزتکثیر و 

36-11. 

مکمل غذایی  یرتأث. 1317تاجدار نصرآبادی، م.، اکرمی، ر. 

تنهایی و  و مانان الیگوساکارید به فروکتوالیگوساکارید

ترکیبی بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی، ترکیب 
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کلمه  یبیوشیمیایی بدن و میزان مقاومت بچه ماه

. مجله (Rutilus rutilus caspicus)دریای خزر 

 .33-00، صفحات 10، شماره 0شناسی، دوره  یانوساق

مکمل مخمری بر  یرتأث. 1317تکمه چی، ا.، و بندبنی، م. 

کمان  ینرنگ یآال رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزل

(Oncorhynchus mykiss.)  مجله تحقیقات

 .01-20، صفحات 1، شماره 00دامپزشکی، دوره 

پربیوتیک  یرتأث. 1317ساز، ح.  یتچرهنما، ب.، اکرمی، ر.، 

اینولین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب الشه و 

 مقاومت در برابر استرس در ماهی قرمز حوض

(Carassius auratus gibelio).  علوم تکثیر و

 .55-26، صفحات 7شماره  یشپ، 1پروری، دوره  یآبز

 .1316لشکربلوکی، م.، جعفریان، ح. ا.، کرامت، ع. ا. 

 (Daphnia magna) دافنی ماگنای یربررسی تأث

   با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا شده یغن

(Saccharomyces cerevisiae)  بر رشد و مقاومت

 Acipenser) یرانیالروهای ماهی تاس ماهی ا

persicus) شیالت )مجله  .زا در برابر عوامل استرس

فحات ص ،0، شماره 00منابع طبیعی ایران(، دوره 

355-305. 

اثر بیهوشی پودر گل میخک بر  مطالعه. 1322هرابی، ی. م

 نامه آبزی پرور، فصلکمان.  ینرنگ یآال روی ماهی قزل

 .30-31، صفحات 71شماره  ،0دوره 
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Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of commercial prebiotic of 

liquid Celmanax on growth performances, feed indices and challenged with environmental stress of 

Cyprinus carpio fry for 60 days. This experiment conducted in a completely random design with five 

treatments which contain triplicates. Four levels of prebiotic (0.3, 0.5, 0.7 and 1 cc.kg-1 of ration) were 

added to the basic diet with a control that was devoid of prebiotic. At the end of the experiment the 

results showed that, the use of Celmanax liquid in the diet of carps fry, especially at high levels, 

improved FW, FL, WG, ADG, PBWI, SGR, CF, SR, HIS, FCR, FCE, PER and LER significantly 

(p<0.05). But, there is no any significant difference between treatment's feed intake (p> 0.05). 

However, by measuring the resistance of carps fry to environmental stress conditions there was no any 

significant difference between experimental treatments in compared with the control group against 

acid pH (pH=2) and basic pH (pH=12) tests (p<0.05). But, increased fry resistance against high 

ammonia (5 mg/l) and high thermal (40 C˚) tests in treatment affected by prebiotic, and the highest 

resistance was recorded in treatment containing 1 cc.kg-1 liquied Celmanax (p<0.05). In conclusion, 

based on the results we could claim that addition of high level of liquid Celmanax (0.7 and 1 cc/kg) in 

supplemented diet of Cyprinus carpio fry’s improved growth performance, feed efficiency and 

resistance time to the challenge tests. 

 

Keywords: Prebiotic, liquid Celmanax, Common Carp, Growth, Feeding, Stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: mohamadrezabivareh@yahoo.com 


