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 49-333-17 شماره:

 77/77/7341   تاریخ:

شده هی( تغذRutilus kutum) دیسف یماهدر بچه یراختصاصیغ یمنیا هایرشد و پاسخ هایشاخص یبررس :عنوان

 دیگوساکاریبا گاالکتوال

 

 فر، فاضل ظهیری، مریم دادار، رودابه روفچاییحسین حسینیسید :(گانه)نویسند

 

 49-333-17  شماره شناسهطرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 

 یی رشد، ایمنی غیراختصاصی، ماهی سفید خزرپربیوتیک، گاالکتوالیگوساکارید، کارا هاي كليدي:واژه

 هاترین یافتهمهم

 هایشاخص دارمعنی افزایش سبب سفید ماهیبچه غذایی جیره در گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک کارگیریهب 

 .گردید جیره مصرف کارایی و رشد
 

 داریمعنی طوربه سفید ماهیبچه غذایی جیره به گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک درصد 2 و 7 سطوح افزودن 

 .شد سفید ماهیبچه پوست موکوس در غیراختصاصی ایمنی هایشاخص افزایش سبب
 

 دارمعنی افزایش به منجر گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک درصد 2 و 7 سطوح با سفید ماهیبچه تغذیه 

 .شد سفید ماهیبچه خون سرم در غیراختصاصی ایمنی هایشاخص

  علمی هاي كوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(شتمل بر شکلاطالعات تکميلی )م

ی هاشاخص( بر %3و  2، 7های حاوی سطوح مختلف پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید )ای با جیرههفته 8.  اثرات تغذیه 7جدول 

 های سفید رشد و بازماندگی بچه ماهی

 شاخص

 تیمار
 والیگوساکاریدگاالکت %3 گاالکتوالیگوساکارید %2 گاالکتوالیگوساکارید %7 شاهد

 a71/0 ± 20/9 b73/0± 13/9 b77/0 ± 30/9 b79/0 ± 11/9 میانگین وزن نهایی)گرم(

 a70/9 ± 10/701 b85/8 ± 50/733 b28/8 ± 20/728 b38/3 ± 30/739 وزن اکتسابی )%(

 b72/0 ± 28/2 a70/0± 14/7 a77/0 ± 42/7 a05/0 ± 11/7 ضریب تبدیل غذایی

 a09/0 ± 21/7 b05/0± 95/7 b04/0 ± 97/7 b01/0 ± 94/7 نرخ رشد ویژه

 a700 a700 a700 a700 بازماندگی )درصد(

 (.P<08/0باشد )ها میدار بین گروهاختالف معنی مویددر یک ردیف با حروف متفاوت معیار(  انحراف ± میانگین)اعداد 

 

 ح مساله(شر) مقدمه

کنترل  زیو ن هایماریاز بروز ب یریشگیپ ،یپروریآبز هایدغدغه نیاز مهمتر یکیهای باالی درمان، با توجه به هزینه

 شیعالوه بر افزا یدر مزارع پرورش ماه ییایباکتر یزایماریکنترل عوامل ب جهت هاکیوتیبیآنت از استفاده. است هاآن

. )انسان( شود ییکنندگان نهاو مصرف هایماه زایعوامل بیماریدر  ییجب بروز مقاومت دارومو تواندیم ،دیتول هاینهیهز

استفاده  ،در مقابل نماید.و یا ممنوع میبسیار محدود را در بسیاری از کشورها ها استفاده از آنکه  قوانینی وضع شدهبنابراین 

یکی از انواع ها بیوتیکپر. رو به گسترش است هایماریبمنظور کنترل هب ستیز طیسازگار با مح ییغذا هایاز مکمل

رغم علی. شوندمیبهبود رشد و سالمتی میزبان ای سبب های غذایی هستند که از طریق اثر بر میکروبیوتای رودهمکمل

عنوان پربیوتیک بررسی هاثرات گاالکتوالیگوساکارید بدر مطالعات محدودی درخصوص پربیوتیک تاکنون خواص بیان شده 

جیره  کارگیری سطوح مختلف پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید درمطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات بهبنابراین شده است. 

  .ی غیراختصاصی صورت پذیرفتمنیا یاهو شاخص رهیرشد، مصرف ج هایشاخصغذایی بچه ماهی سفید بر 

 اهميت موضوع

ها است. از طرفی های پرورش متراکم( شیوع و بروز بیماریپروری مدرن )سیستمزییکی از مشکالت و معضالت آب

های گسترده و ممنوعیت مواجهه شده است. بنابراین انجام ها در بسیاری از کشورها با محدودیتبیوتیکاستفاده از آنتی

با توجه بزیان بسیار حائز اهمیت است. های غذایی مقرون به صرفه در جهت افزایش ایمنی آتحقیقات در زمینه بررسی مکمل

عنوان محرک رشد و ایمنی و مطالعات محدود انجام شده روی گاالکتوالیگوسارید، ها بهبه پتانسیل استفاده از پربیوتیک

 ماهی سفید دریای خزر اهمیت دارد که یک گونه مهم از نظر تجاری است. بررسی اثرات آن بر بچه
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکميلی )مشتمل بر شکل

 

 

 

 


