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 چکیده
 و کم یياغذ توقع د،یاز شدر سرعت علتبه علفخوار کپور ماهي

  ای چندگونه پرورش در ماهیان کپور اصلي های گونه از دیاز متومقا
 غذایي جیره در اینولین بیوتیک پری از استفاده ایده و دشو مي بمحسو

 این در لذا شود. گونه این پرورش عملیات بهبود موجب تواند مي آن
 رشد، های شاخص بر اینولین بیوتیک پری مختلف سطوح تأثیر تحقیق

 عدد 181 تعداد شد. بررسي آمور ماهي  بچه در الشه ترکیب و بازماندگي
 به اینولین بیوتیک پری با روز 11 مدت به  گرم( 11/4±11/1) ماهي بچه

 مخلوط جیره با همگن طور به که جیره کیلوگرم هر گرم 9 و 2 ،1 مقدار
 نتایج نکرد. دریافت را بیوتیکي پری هیچ شاهد گروه و شدند تغذیه ،شد

 و ویژه رشد ضریب  ،بدن وزن افزایش درصد  بیشترین که داد نشان
 شد حاصل جیره کیلوگرم هر در اینولین گرم 9 تیمار در وضعیت فاکتور

 گرم 9 افزودن .(>11/1p) داشت داری معني تفاوت  تیمارها سایر با که
  پروتئین کارآیي نسبت و غذایي تبدیل ضریب میزان بر مثبتي تأثیر اینولین
 و غذایي تبدیل ضریب میزان دار معني کاهش باعث که یطور به ،داشت

 دوره کل در همچنین شد. پروتئین کارایي نسبت دار معني افزایش
 یبقا نرخ و نشد مشاهده بررسي تحت تیمارهای بین در تلفاتي پرورش
 برخي تغییر باعث جیره به اینولین افزودن بود. درصد 111 ماهیان

 لحاظ از داری معني اختالف تیمارها بین شد. ماهیان بچه مغذی ترکیبات
 الشه چربي میزان در (.<11/1p) نشد مشاهده الشه پروتئین میزان

 شد. مشاهده تیمارها سایر به نسبت 9 و 2 گروه بین داری معني تفاوت
 از داری معني تفاوت شاهد گروه و بیوتیکي پری تیمارهای بین ˛همچنین

 گروه در الشه خاکستر میزان حداقل و داشت وجود خاکستر میزان لحاظ
 بهبود در چنداني تأثیر اینولین افزودن اگرچه بنابراین شد. مشاهده شاهد

 و رشد های شاخص توانست اما نداشت ماهیان بچه مغذی ترکیبات
 در اینولین گرم 9 افزودن و دهد بهبود دار معني طور به را ای تغذیه

 شود. مي توصیه آمور ماهیان بچه رشد افزایش جهت جیره کیلوگرم
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Abstract 
Grass carp is considered as one of the major species 

in carp polyculture, because of its high growth rate, 

low food expectation and resistance to diseases and 

the idea of using inulin in its diet can improve the 

culture of the species. So, in this study the effect of 

different levels of inulin prebiotic on the growth, 

survival and body composition in grass carp fry was 

studied. 180 fry (4.51±0.10 g) were fed with 1, 2 and 

3 grams of prebiotic inulin per kg of diet, which were 

mixed evenly with food, over a period of 60 days. 

The control treatment did not receive any prebiotic. 

The results showed that, the highest percent of body 

weight gained, specific growth rate and condition 

factor were obtained in 3 g of inulin per kg diet, 

which were significantly different from other 

treatments (P<0.05). A significant positive effect 

observed in feed conversion ratio (FCR) and protein 

efficiency ratio (PER) by adding 3 g inulin to diet. It 

decreased the amount of FCR and increased the 

amount of PER significantly. Also, there was no dead 

fish between treatments all over the period and the 

survival rate was 100 percent. Addition of inulin to 

the diet, changed some nutritional composition of the 

fish. There was no significant difference in the case 

of carcass protein between treatments. A significant 

difference was observed in carcass fat between 

groups 2 and 3 and other treatments. Also, a 

significant difference was measured about ash 

between prebiotic treatments and the control group. 

The lowest amount of carcass ash was observed in 

the control group. So, although the addition of inulin 

did not have much effect on improving the nutritional 

composition of fries, but could significantly improve 

growth and nutrition indices and adding 3 g of inulin 

per kg of diet can be recommended for increase the 

growth of grass carp fries. 
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 مقدمه
 (،Ctenopharyngodon idella) علفخوار کپور ماهی

 ماهیان کپور خانواده مهم تجاری پرورشی ماهیان از
(Cyprinidae) شود می محسوب (Vosoughi & 

Mostagir, 2002).  آمور پرورش سنتی سیستم در 
 باال دلیلبه که شود می استفاده تغذیه برای گیاهان از

 سالی چند، (93 )حدود آن غذایی تبدیل ضریب بودن
 تجاری جیره تهیه و کردن فرموله به اقدام است

 کاهش پرورش، راندمان افزایش هدف با مناسب
 است شده آب کیفیت بهبود و غذایی تبدیل ضریب

(Du et al., 2005; Safari & Boldaji, 2007).  
 به پرورش هزینه درصد 03 تا 03 حدود که جا آن از

 آبزی در عمده چالش بنابراین دارد، اختصاص تغذیه
 بهبود پایین، سنین در هایی گونه چنین تجاری پروری

 و رشد سازیبهینه برای شده فرموله غذایی های جیره
 چنین با مقابله های  راه از یکی باشد. می سالمت ارتقاء

 نندما غذایی یها مکمل از استفاده چالشی
 است ها بیوتیک سین و ها بیوتیک پری ها، پروبیوتیک

 ایمنی بر سودمندی اثرات رشد، افزایش بر عالوه که
  (.Hoseinifar et al., 2011) دارد میزبان
 هضمی غیرقابل غذایی مواد ها بیوتیک یپر
 تعداد یا یک وفعالیت رشد تحریک طریق از که هستند

 اثرات روده در موجود های باکتری از محدودی
 سالمتی توانند می و داشته میزبان برای سودمندی

 .(Hanley et al., 1995) بخشند بهبود را میزبان
 بندیطبقه بیوتیک پری عنوانبه که غذایی عناصر

 که آن جمله از باشند، هایی ویژگی دارای باید شوند می
 و هضم گوارش دستگاه فوقانی یها بخش در نباید

 جهت در روده میکروفلور تحریک سبب شوند، جذب
 از تعدادی یا یک توسط و شوند سالم ترکیبات تولید

 شوند تخمیر گزینشی صورت به روده مفید یها باکتری
(Fooks & Gibson, 2002.) یک اینولین 

 ساکاریدی پلی همو قندی غیر گیاهی کربوهیدرات
 مختلفی گیاهان از و بوده محلول فیبر دارای که است
 موز، گندم، فرنگی، تره زمینی، سیب پیاز، سیر، )نظیر

 به متفاوت پلیمریزاسیون درجه با کاسنی( و کوکب گل
 اگرچه (.Roberfroid et al., 1998) آید می دست

 نیست ماهیان غذایی جیره در طبیعی فیبر یک اینولین
 تحریک در آن بیوتیکی پری خواص واسطه به ولی

 و ها الکتوباسیل نظیر) روده مفید های باکتری
 استفاده مضر، های باکتری رشد توقف و (بیفیدوباکترها

 باشد می توجهی جالب ایده پروری آبزی در آن از
(Ringo et al., 2010.) اتتأثیر اینولین حاوی جیره 

 واجد غذایی های رژیم از حاصل مضر و ناگهانی
 کنند می محدود را روده کلون در نشاسته

(Respondek et al., 2006.) جذب در همچنین 
، منیزیم، کلسیم جذب افزایش و روده از معدنی مواد
 & Delzenne) دارند نقش ماهیان در آهن و روی

Roberfroid, 1994.)  
 با ارتباط در متعددی تحقیقات اخیر های سال در

 است. شده انجام ماهیان تغذیه در اینولین، از استفاده
 کپور ماهی بچه غذایی جیره به اینولین افزودن تأثیر

 ,.Akrami et al) (Cyprinus carpio) معمولی

 ,Khosravi) (Rutilus rutilus) کلمه (،2011

 Rutilus frisi) خزر دریای سفید ماهی (،2011

kutum) (Mira et al., 2011،) ماهی فیل (Huso 

huso) (Akrami et al., 2009a) دریایی سیم و 
(Sparus auratus) (Cerezuela et al., 2008،) 

 آخر گونه دو جز هب که  است گرفته قرار بررسی مورد
 بازماندگی افزایش و رشد میزان بر  مثبت اثرات دارای

 است. بوده ماهیان در ایمنی میزان و
 اینولین بیوتیک پری مثبت اثرات اثبات به توجه با

 بررسی هدف با حاضر تحقیق، ماهیان کپور در ویژه هب
 میزان بر علفخوار کپور غذایی جیره در اینولین افزودن

 افزایش بر کیدأت با رشد کمی پارامترهای پذیریتأثیر
 میزان به دستیابی جهت غذایی تبدیل ضریب و وزن

 گرفت. صورت بیوماس از باالتری
 

 ها روش و مواد
 مرکز در روز 03 مدت ، به7932 بهار در پژوهش این



 30 ... بر ییغذا رهیج نینولیا کیوتیسطوح متفاوت پری ب ریتأثشفیقی و بحر کاظمی:  

 واحد دانشگاهی جهاد زینتی ماهیان تحقیقات
 گرفت.  انجام جویبار چیکرود منطقه در واقع مازندران

 از گرم 07/2±73/3 وزن میانگین با آمور ماهیان بچه
 آزمایش محل به آبی گرم ماهیان پرورش مزرعه
 با ماهیان اولیه سازگاری از پس گردیدند. منتقل
 مورد جیره با ها آن دهی عادت و کارگاه دمایی شرایط
 عدد 70 تعداد هفته، یک مدت به آزمایش در استفاده

 و طول گیری اندازه و سنجی زیست از پس ماهی بچه
 در قبالً که مخزن 73 در تصادفی کامالً طور به وزن،

 گذاریشماره تصادفی شکل به و چیده تایی9 ردیف 2
 مقدار با مطابق جیره ساخت شدند. داده قرار بود، شده
 Safari) درصد( 23 تا 90 )بین گونه این پروتئینی نیاز

& Boldaji, 2007; Du et al., 2005) سایر و 
 ,Du et al., 2005; NRC) آن غذایی احتیاجات

 7 جدول در که اولیه ترکیبات از استفاده با و (1993
 گوشت چرخ از استفاده با و دستی صورت به است، آمده

 غذای به آزمایشی های جیره تهیه جهت گرفت. انجام
 پری کیلوگرم در گرم 9 و 3 ،7 مقادیر ترتیب به مذکور

 مقادیر از استفاده مبنای گردید. اضافه اینولین بیوتیک
 از استفاده در محققان سایر گزارشات اساس بر فوق

 ;Akrami et al., 2008) اینولین متفاوت درصدهای

 محقق توسط شده انجام تحقیق طور همین و (2011
 گونه رهیج در اینولین درصدهای همین از استفاده در

 بود (Colossoma macropomum) سیاه پاکوی
(Bahrekazemi & Esbouchin, 2018.) نتایج 

 این در استفاده مورد جیره در موجود ترکیبات تجزیه
 است. شده آورده 7دول ج در پژوهش

 ماهیان بچه به غذادهی آزمایش، دوره طول در
 دو در و درصد( 9) بدن وزن درصد اساس بر آمور
 شرایط تمامی گرفت. انجام (70 و 0:93 )ساعات نوبت

 میزان دما، جمله )از مخازن آب فیزیکوشیمیایی
 صورت به آزمایش دوره طول در ...( و pH اکسیژن،

آب  شد. می نگهداری بهینه سطح در و کنترل روزانه
شد که پس  مورد استفاده در تحقیق  از چاه تأمین می

شد. روزانه یک سوم آب   میاز هوادهی وارد مرکز 

شد و آب جدید به مخازن  مخازن از کف سیفون می
 از پس آزمایش، روزه 03 دوره پایان دراضافه می شد. 

 ماهیان تمامی تغذیه، قطع زمان از ساعت 32 گذشت
عدد  0) ماهی بچه قطعه 32 سپس شدند. توزین و صید

از گیری و پس  به ازای هر تیمار( به طور تصادفی نمونه
جدا نمودن سر، باله و پوست، سه بار چرخ شد. پس از 
ایجاد مخلوط همگن چرخ شده، هر نمونه به صورت 

درجه  -33بندی و در فریزر )با دمای  جداگانه بسته
روز منجمد شد. در نهایت این  73مدت  گراد( به سانتی

مخلوط جهت تجزیه شیمیایی الشه به آزمایشگاه ارسال 
خام )بر اساس روش کجلدال(، چربی شد. میزان پروتئین 

خام )با استفاده از سوکسله(، و خاکستر )از طریق 
درجه  003ها در کوره الکتریکی با دمای  سوزاندن نمونه

ساعت( از طریق روش استاندارد  2مدت  گراد به سانتی
AOAC (1990ان ،)شد. گیری دازه 

 
 آزمایشی یها جیره تقریبی آنالیز و شیمیایی ترکیب .1 جدول

 آمور ماهیان بچه برای استفاده مورد
 )درصد( میزان دهندهتشکیل اجزای

 0 درصد( 90/01 )پروتئین کیلکا ماهی پودر
 0 ذرت گلوتن

 72 گندم آرد
 9 کیلکا ماهی روغن
 0/7 گیاهی روغن

 20 سویا آرد
 9 سویا سیتین
 37/3 کلراید کولین

 73/3 متیونین
 30/3 *معدنی مکمل
 0/3 *ویتامینی مکمل

 7/3 قارچ ضد
 79/3  پایدار C ویتامین 

 3/3 مالس() همبند
 )درصد( میزان ترکیب نوع

 39/90 خام پروتئین
 0 خام چربی

 30/77 رطوبت
 70/3 خاکستر

 و سلنیوم ید، مس، روی، آهن، منیزیم، شامل استفاده مورد معدنی مکمل* 
 ،E، A، D3، B1، B2 یها ویتامین شامل ویتامینی مکمل و کلراید، کولین

B3، B5، B6، B12 و K باشد می (NRC, 1993). 
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 تغذیه و رشد به مربوط های شاخص ارزیابی برای
 Akrami et) شد استفاده زیر های فرمول از ها ماهی

al., 2009a:) 
 )گرم( بدن وزن افزایش =

 )گرم( نهایی وزن -)گرم( اولیه وزن
 

 )درصد( بدن وزن افزایش درصد =
 نهایی([ وزن -اولیه )وزن اولیه/ ]وزن×733

 
 روز(  در  )درصد ویژه رشد نرخ =

733× 
(Ln اولیه وزن- Ln وزن )نهایی 

 آزمایش دوره طول
 

 (CF) وضعیت فاکتور =
  )گرم([ ماهی وزن متر((/ )سانتی ماهی )طول9]×733

 
 (FCR) غذایی تبدیل ضریب =

 )گرم( شده خورده غذای )گرم(/ ماهی وزن افزایش
 

 (PER) پروتئین کارآیی نسبت =
 )گرم( آمدهدستبه وزن )گرم(/ شده خورده پروتئین

 
 بازماندگی درصد =

733× 
 دوره  انتهای در ماهیان  تعداد

 ابتدا در شده ذخیره ماهیان  تعداد
 
 نرمالیتی آزمون ابتدا در ها داده وتحلیل تجزیه رایب

 و تجزیه شد. انجام Shapiro-Wilk آزمون وسیله به
 واریانس تجزیه آزمون طریق از ها داده روی بر تحلیل

 تیمارها بین میانگین مقایسه و (ANOVA) طرفه یک
 ابتدا در .شد انجام دانکن ای چنددامنه آزمون براساس

 سپس و پردازش مورد Excel محیط در خام اطالعات
 30 سطح در دار معنی اختالف وجود عدم یا وجود
 73 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با اطمینان درصد
 گرفت. انجام

 نتایج
 بین در که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 گرم( 33/1±90/3) وزن افزایش بیشترین تیمارها
 در اینولین بیوتیک پری گرم 9 تیمار به متعلق

 دار معنی تفاوت تیمارها سایر با که بود جیره کیلوگرم
 بدن وزن افزایش مقدار کمترین (.p<30/3) داشت

 شد مشاهده شاهد تیمار در نیز گرم( 30/3±77/9)
 همین نیز بدن زنو افزایش درصد مورد در (.3)جدول

 افزایش درصد باالترین که طوری به شد مشاهده نتایج
 پری گرم 9 تیمار به درصد( 30/719±00/0) وزن

 درصد ترین پایین و جیره کیلوگرم در اینولین  بیوتیک
 گروه به درصد( 31/00±90/1) بدن وزن افزایش

 در درصد 13/3±33/3) حداکثر داشت. تعلق شاهد
 نرخ میزان روز( در صددر 90/3±39/3) حداقل و روز(
 تعلق شاهد و 9 تیمارهای به ترتیب به ویژه رشد

 اختالف لحاظ این از تیمارها تمامی بین داشت.
 از حاصل نتایج (.p<30/3) شد مشاهده دار معنی
 که داد نشان وضعیت فاکتور شاخص گیری اندازه

 3 تیمارهای به مربوط شاخص این میزان ترین مطلوب
 تعلق شاهد گروه به نیز آن میزان کمترین و بوده 9 و

 یبیوتیک پری یتیمارها بین البته .(3 )جدول داشت
 در اما نشد، مشاهده حیث این از داری معنی اختالف

 شاهد گروه به نسبت بیوتیکی پری تیمار سه هر
 مجموع در .(>30/3p) داشت وجود دار معنی اختالف

 تحت تیمارهای بین در تلفاتی پرورش دوره کل در
 در آمور ماهیان بچه یبقا نرخ و نشد مشاهده بررسی

 .(3 )جدول بود درصد صد آزمایشی تیمارهای تمام
 تبدیل ضریب شاخص محاسبه از حاصل نتایج

 تیمارها بین در دار معنی وجود تفاوت از حاکی غذایی
 بین در که داد نشان آزمایش . این(>30/3p)بود 

معادل  شاخص این مقدار کمترین آزمایشی تیمارهای
 هر در اینولین گرم 9 تیمار به مربوط 73/3±73/3

 (33/9±31/3آن ) مقدار و باالترین بود غذا کیلوگرم
 (.7)شکل بود شاهد گروه به متعلق نیز



 31 ... بر ییغذا رهیج نینولیا کیوتیسطوح متفاوت پری ب ریتأثشفیقی و بحر کاظمی:  

 که داد نشان آزمایش این در آمده دست هب نتایج
 بیوتیکی پری تیمارهای در پروتئین کارایی نسبت
 بود شاهد گروه به نسبت دار معنی تفاوت دارای

(30/3p<). ( 23/7±31/3شاخص ) این مقدار حداکثر

گرم  اینولین در هر کیلوگرم جیره و حداقل  9به تیمار 
( به گروه شاهد تعلق داشت. 31/3±30/3میزان آن )

داری  از این نظر تفاوت معنی 9و  3البته بین تیمار 
 (.<30/3p)مشاهده نشد 

 
 روزه 03 دوره در اینولین مختلف سطوح با شده تغذیه آمور ماهیان بچه در بقا و رشد های شاخص .2 جدول

 شاخص
 کیلوگرم( بر گرم حسب )بر جیره در اینولین  بیوتیک پری مختلف سطوح

 گرم9 گرم3 گرم7 شاهد گروه

 a73/3±07/2 a30/3±07/2 a39/3±00/2 a30/3±00/2 )گرم( اولیه وزن
 a70/3±03/1 b29/3±10/0 c23/3±39/73 d90/3±20/73 )گرم( نهایی وزن

 a30/3±77/9 b90/3±32/2 c20/3±10/0 d90/3±33/1 )گرم( بدن وزن افزایش
 a90/1±31/00 b33/0±33/39 c11/73±30/731 d00/0±30/719 بدن وزن افزایش درصد

 a39/3±90/3 b33/3±20/3 c39/3±03/3 d33/3±13/3 روز( در )درصد ویژه رشد نرخ
 b37/3±30/7 a30/3±72/7 a30/3±71/7 a33/3±71/7 )درصد( وضعیت فاکتور

 a33/3±33/733 a33/3±33/733 a33/3±33/733 a33/3±33/733 )درصد( بازماندگی نرخ

 (.<30/3p) ندارند دار معنی تفاوت اند شده داده نشان یکسان حروف با که اعدادی *

 

 
  .روزه 03اینولین در طول دوره  مختلف سطوح با شدهتغذیه آمور ماهیان در غذایی تبدیل ضریب .1شكل 

 گرم در کیلوگرم جیره( 9: 9گرم، گروه  3: 3گرم، گروه  7:7)شاهد: صفر گرم، گروه 

 

 
 .روزه 03اینولین در طول دوره  مختلف سطوح با شدهتغذیه آمور ماهیان پروتئین در کارآیی نسبت .2شكل 

 در کیلوگرم جیره(  گرم 9: 9گروه  ،گرم 3: 3گروه  ،گرم 7:7گروه  گرم،)شاهد: صفر 
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 ماهیان بدن مغذی ترکیبات در پروتئین میزان بین
 و اینولین بیوتیک پری مختلف سطوح با شده تغذیه

 اختالف یوتیک پریب بدون جیره با شده تغذیه ماهیان
 بیشترین (.<30/3p) نداشت وجود یدار معنی

 73/71±73/3) ترین کم و درصد( 30/3±90/71)
 تیمار به مربوط ترتیب به الشه پروتئین مقدار درصد(

 میزان در بود. جیره کیلوگرم هر در اینولین گرم 7 و 9
 نسبت 9 و 3 گروه بین یدار معنی تفاوت الشه چربی

 صورت این به ،(>30/3p) شد مشاهده تیمارها سایر به
 مقدار به 9 گروه در الشه چربی میزان باالترین که
 7 گروه در آن مقدار ترین پایین و درصد 37/3±33/9

 نتایج .(>30/3p) بود درصد 71/9±33/3 با برابر
 و یبیوتیک پری ایتیماره بین که داد نشان همچنین

 خاکستر میزان لحاظ از داری معنی تفاوت شاهد گروه
 الشه خاکستر میزان ترین کم .(>30/3p) داشت وجود

 شد مشاهده شاهد گروه در درصد( 33/3±33/7)
 .(9)جدول
 

 گیريو نتیجه بحث
 افزودن که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 جیره کیلوگرم هر در اینولین بیوتیک پری گرم 9
 رشد، عملکرد بهبود در توانست آمور ماهی بچه غذایی
شود به  واقعضریب تبدیل غذایی مفید  و نهایی تولید

گونه ای که بیشترین درصد افزایش وزن و ضریب 
 عملکرد بهبودگرم حاصل شد.  9رشد ویژه در تیمار 

 فعالیت افزایش از ناشی تواند می زیادی حد تا رشد
 بهبود به منجر که باشد هضمی های آنزیم

 بیوتیکی پر تخمیر واسطه به روده شناسی ریخت
 رسد می نظربه .شود می روده بومی های باکتری توسط

 رشد روی بر اینولین، نظیر غذایی های مکمل مثبت اثر
 کاهش یا بردن بین از طریق از احتماالً تغذیه کارایی و

 دستگاه در موجود زای بیماری های باکتری تراکم
 بهبود روده، مفید های باکتری جمعیت افزایش گوارش،
 ایمنی سامانه تقویت نیز و روده میکروپرزهای وضعیت

 وضعیت بهبود سبب تواند می مجموع در که باشد بدن
 مواد جذب و هضم کارایی افزایش نیز و ماهی سالمت
 در گوارشی های آنزیم فعالیت افزایش واسطه هب مغذی

 بر (.Gence et al., 2007 b) شود گوارش دستگاه
 کوتاه زنجیره چرب اسیدهای تولید های اساس گزارش

 ناشی الکتیک اسید و بوتیرات پروپیونات، استات، نظیر
 شود می روده pH کاهش به منجر اینولین تخمیر از

 اسید های باکتری رشد برای را مناسبی شرایط که
 های باکتری تعداد افزایش .کند می فراهم الکتیک

 های گیرنده در مغذی مواد جذب برای الکتیک اسید
 در و کند می رقابت زا بیماری عوامل با روده، دیواره
 برابر در جاندار حفظ و رشد افزایش باعث نتیجه
 (.Schley & Field, 2002) شود می بیماریزا عوامل

Akrami et al. (2009 a )تأثیر اینولین را بر رشد و 
 مورد پرورشی جوان (Huso huso) ماهی فیل بقاء

 اینولین بیوتیک پری که دریافتند و دادند قرار بررسی
تأثیر  قابلیت ،گرم 9و  3 ،7 در هیچیک از سطوح

 تغذیه کارایی و رشد عملکرد افزایش بر باالیی گذاری
 بر مطالعه این نتایج ندارد. پرورشی ماهی فیل در

 باشد. می حاضر پژوهش از حاصل نتایج خالف

 
 روزه 03 دوره یک در اینولین بیوتیک پری مختلف سطوح با شدهتغذیه آمور ماهیان بچه در الشه خاکستر و چربی پروتئین، مقدار .3 جدول

 بیوشیمیایی فاکتور
 (درصد) الشه

 کیلوگرم( بر گرم )برحسب جیره در اینولین  بیوتیک پری مختلف سطوح

 گرم 9 گرم 3 گرم 7 شاهد گروه

 a30/3±30/71 a73/3±73/71 a73/3±33/71 a30/3±90/71 پروتئین
 a39/3±33/9 a33/3±71/9 ab31/3±30/9 b37/3±33/9 چربی

 a33/3±33/7 b37/3±33/7 b33/3±33/3 b33/3±33/3 خاکستر

 (.<30/3p) ندارند دار معنی تفاوت اندشده داده نشان یکسان حروف با که اعدادی *

 
 

 

 
 



 33 ... بر ییغذا رهیج نینولیا کیوتیسطوح متفاوت پری ب ریتأثشفیقی و بحر کاظمی:  

 

 

Khosravi (2011 )بچه روی ای مطالعه طی 
 تأثیر (،Rutilus rutilus caspicus) کلمه ماهی

 رشد عملکرد بر را اینولین بیوتیک پری متفاوت سطوح
 نمود گزارش و بررسی کلمه ماهی بچه الشه ترکیب و

 قابلیت اینولین بیوتیک پری متفاوت سطوح که
 و رشد عملکرد افزایش بر توجهی قابل گذاریتأثیر

 مطالعه در .دارد کلمه ماهی بچه در تغذیه کارایی
Akrami et al. (2011 )اضافه که شد هداد نشان 

 تجاری جیره به درصد 0/7 میزان به اینولین کردن
 و رشد افزایش در تواند می معمولی کپور ماهی بچه

 این نتایج با که ،باشد داشته مثبتی تاثیر بازماندگی
 دلیل مهمترین رود می احتمال .دارد مطابقت پژوهش
 تفاوت مختلف، مطالعات از حاصل نتایج در اختالف

 فیل در ای گونه به باشد آزمایش مورد های گونه بین
 نتوانست اینولین دارد گوشتخواری رژیم که ماهی
 نماید. ایجاد مثبت اثرات

 آزمایشی های تیمار در آمور ماهیان بچه یبقا نرخ
 در بودند کرده دریافت را اینولین بیوتیک پری که

 نداد. نشان را یدار معنی اختالف شاهد گروه با مقایسه
 عوامل مقابل در ایمنی دهنده نشان بازماندگی درصد

 Nikkhoo) باشد می محیطی یها استرس و زا بیماری

et al., 2010.) ثیرأت گزارشات برخی اساس بر 
 در معموالً ماهیان بقای میزان در ایمنی و رشد محرك

 تغییرات ایجاد باعث ماه شش از تر طوالنی های دوره
 در (.Borges et al., 2004) شوند می دار معنی

  (Huso huso) ماهی فیل گونه در اینولین از استفاده
 (Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین آالی قزل و

 است شده گزارش بقا میزان بر دار معنی تأثیر عدم نیز
(Akrami et al., 2009 a, b.) خالف بر که درحالی 

 Mira et و .Akrami et al حاضر، پژوهش نتایج

al. (2011 )اینولین کردن اضافه که ندداد نشان 
 معمولی کپور ماهی بچه تجاری جیره به ترتیب به
(Cyprinus carpio) سفید ماهی و (Rutilus frisii 

kutum) در .باشد مؤثر بازماندگی افزایش در تواند می 
 توسط کپور ماهیان بچه روی که دیگری آزمایش

Culjak et al. (2006) تیمارهای بین گرفت، انجام 
 با الیگوساکارید مانان حاوی های جیره با شده تغذیه
 مشاهده دار معنی اختالف بازماندگی نظر از شاهد
 ارتباط این در شده گزارش نتایج نجاکهآاز .گردید

 تحقیقات به نیاز که رسد می نظربه است متفاوت
 دارد. بیشتری
 پایین آبزیان پرورش بودن اقتصادی عوامل از یکی

 کارایی نسبت بودن باال و غذایی تبدیل ضریب بودن
 غذا های هزینه کاهش بر عالوه که چرا ،است پروتئین

 و آب ثانویه آلودگی از ،غذادهی کمتر مقدار سبب به
 جلوگیری آب کیفی پارامترهای کاهش آن تبع به

 ,Nikbakhsh & Bahrekazemi) کرد خواهد

 تبدیل ضریب محاسبات تحقیق این در (.2017
 تفاوت از حاکی نیپروتئ ییآکار نسبت و غذایی
 به اینولین رود می احتمال بود. تیمارها بین در دار معنی

 تولید باعث پروبیوتیک، های باکتری تکثیر واسطه
 & Irianto) پروتئازولیپاز( )آمیالز، گوارشی های آنزیم

Austin, 2002) میزان کاهش سبب نهایت در و 
 ,.Tovar et al) شود میزبان در غذایی تبدیل ضریب

 هضم افزایش به منجر نهایت در ها آنزیم این (.2002
 و شده غذایی جیره در موجود یها پروتئین و ها چربی
 آن متعاقب و تغذیه کارآیی، پروتئین کارایی نسبت

 افزایش توجهی قابل میزان به میزبان در را رشد
 به (.De-Schrijver & Ollevier, 2000) دهد می

 و فروکتوزها الیگو مانند هایی بیوتیک پری عالوه،
 یها رژیم از حاصل مضر و ناگهانی اتتأثیر ها اینولین
 کنند می محدود را روده کلون در نشاسته واجد غذایی

(Respondek et al., 2006.) پیشین مطالعات در 
 مانان نظیر ها بیوتیک پری برخی مثبت تأثیر

 سایر در غذایی تبدیل ضریب کاهش بر الیگوساکارید
 Culjak et) است رسیده اثبات به نیز گرمابی ماهیان

al., 2006،) باشد. می حاضر پژوهش نتایج مؤید که 
 شاخص بر اینولین  بیوتیک پری مثبت تأثیر عالوه به

 اثبات به این از پیش نیز کلمه ماهی تغذیه کارآیی
 این نتایج برخالف (.Khosravi, 2011) بود رسیده
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 افزودن Genc et al. (2006) مطالعه در پژوهش،
 آفریقایی ماهی گربه جیره به الگوساکارید مانان

(Clarias gariepinus) داری معنی تفاوت گونه هیچ 
 ایجاد تیمارها بین در غذایی تبدیل ضریب لحاظ از

 نکرد.
 بیان علفخوار کپور در الشه آنالیز به مربوط نتایج

 تیمار در خاکستر و چربی درصد دار معنی افزایش کننده
 درصد بر دار معنی تأثیر که درحالی بود اینولین گرم 9

 ترکیبات در پربیوتیک مثبت اثر عدم نداشت. پروتئین
 است. شده گزارش تحقیقات برخی در بدن مغذی

Mira et al. (2011) نمودند گزارش خود مطالعه در 
 تجاری جیره به گرم 0 میزان به اینولین افزودن که

 سبب نتوانست (Rutilus frisii kutum) سفید ماهی
 ترکیبات در تیمارها بین در ردا معنی تفاوت ایجاد
 چربی و پروتئین میزان بیشترین و شود الشه مغذی
 7 از استفاده در  .کرد مشاهده شاهد تیمار در را الشه

 معمولی کپور در میتو بیوتیک پری گرم 9 تا
(Cyprinus carpio) در یدار معنی تغییر نیز 

 چربی و پروتئین درصد مانند بدن مغذی ترکیبات
 ,Nikbakhsh & Bahrekazemi) نشد حاصل

 پروتئین درصد در تنها حاضر تحقیق مشابه که (2017
 از ناشی نتایج تطابق عدم این رود می احتمال بود.

 مورد درصد و بیوتیک پری نوع همچون مواردی
 میزان .باشد گونه وزن و سن گونه، آن، از استفاده

 ثیرأت تحت است ممکن بدن در الشه پروتئین
 نظر به اگرچه بگیرد، قرار  بیوتیک پری حاوی های جیره
 متفاوت ماهی گونه به بسته العملعکس این که رسد می

 .Gultepe et al(.Helland et al., 2008) باشد

 غذایی جیره به اولیگوساکارید مانان افزودن با (2010)
 همچنین و (Sparus aurata) دریایی سیم ماهی

Akrami et al. (2009c )مانان افزودن با 
 خزر دریای سفید ماهی بچه غذایی جیره به اولیگوساکارید

(Rutilus frisii kutum) آنالیز در داری معنی تفاوت نیز 
  نکردند. مشاهده تیمارها بین در الشه ترکیبات

 هر در اینولین گرم 9 افزودن حاصله نتایج اساس بر
 تأثیر توانست علفخوار کپور ماهی جیره از کیلوگرم

 ،ویژه رشد ضریب ،وزن افزایش درصد بر مثبت دار معنی
  ای تغذیه  های شاخص طور همین و وضعیت شاخص

 پروتئین کارایی نسبت و غذایی تبدیل ضریب مانند
 درصد در ویژه به توجهی قابل تأثیر رچهاگ ،باشد داشته

 اینولین بیوتیک پری گرم 9 افزودن لذا نداشت. پروتئین
 ارتقا جهت امور ماهی بچه جیره از کیلوگرم هر به

 شود. می پیشنهاد ای تغذیه و رشد های شاخص
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