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   شناسی، میکروبیوتاي روده، مقاومت، ماهی کپور فروکتوالیگوساکارید، رشد، خون :یدي کلهاي واژه

  92-314-87  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق :افتهیمنبع 
 

  نیا  زینب حسین نرگس سلیمانی،فر، حسین حسینیسید :گاننویسند

  

جمعیـت   ،ي رشـد، همـاتولوژ  هـاي   بـر شـاخص  دیگوسـاکار ی فروکتوالکیـ وتی اثرات سطوح مختلف پربیبررس :عنوان
 ) Cyprinus carpio(ی  کپور معمولیماه بچهدر برابر تنش شوري  و مقاومت اي  رودهمیکروبی

  92-314- 87 :شماره

  8/10/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
هاي غذایی میکروبی، هنوز این زمینه از کارگیري مکملهرغم مطالعات انجام شده و تأکید بر اثرات مفید ب علی

هاي غذایی میکروبی اعم از مکمل استفاده از ي عملیها از جنبهياریبستحقیقات در اول راه خود قرار دارد و 
 لذا در مطالعه حاضر بررسی اثرات .در آبزي پروري ناشناخته مانده استها بیوتیکها و سینها، پربیوتیکوتیکپروبی

ماهی کپور  بچهاي هاي رشد، بازماندگی و نیز میکروبیوتاي رودهبر شاخصفروکتوالیگوساکارید احتمالی پربیوتیک 
 .مدنظر قرار گرفته است

  )شرح مساله(مقدمه 
هـا    شـیوع بیمـاري  ،روبرو بـوده آن توجه خود با   همواره در کنار رشد قابل     پروري  آبزي  از مشکالتی که صنعت    یکی

 هـم اکنـون   ، مثـال عنـوان  هب. تأثیر قرار داده است  از کشورهاي جهان تحتري را در بسیاصنعتاست که گسترش این     
هـایی بـراي حـل     حـل  همواره راه. آید حساب می ترین عامل محدودیت در بخش پرورش میگو به        عنوان مهم  بیماري به 

هـا، اسـتفاده از    جمله در زمینـه کنتـرل بیمـاري      از. اند پی نداشته  دررا  این مشکالت ارائه گردیده که موفقیت چندانی        
عوامـل  اي از جملـه مقـاوم شـدن         خـود مـشکالت عدیـده      داروهـا ها این    ها مطرح گردید که پس از سال       بیوتیک آنتی

با ایـن   .پروري است زيها در آب بیوتیک جدیدترین ایده جایگزین آنتیها  بیوتیک پراستفاده از .را ایجاد نمودند زا بیماري
هـا در   هاي کاربرد پربیوتیـک جنبه این زمینه انجام شده و بسیاري از   خصوص ماهی کپور    مطالعات محدودي در   وجود
هـاي   فروکتوالیگوساکارید بر شـاخص مطالعه با هدف بررسی اثرات پربیوتیک  لذا این    . هنوز مشخص نیست   پروري آبزي

   .اي و مقاومت بچه ماهی کپور انجام شد رشد، هماتولوژي، میکروبیوتاي روده

  ها ترین یافته مهم
  در انتهاي دوره سبب اثرات مثبتی بر بازماندگی شد و فروکتوالیگوساکارید سطوح مورد استفاده پربیوتیک

  . بود درصد3فروکتوالیگوساکارید بیشترین مقدار بازماندگی مربوط به تیمار 
 

  هاي کپور را افزایش دادداري مقاومت بچه ماهی طور معنیهبفروکتوالیگوساکارید پربیوتیک. 
 

 هاي کپور نداشتهاي رشد بچه ماهیپربیوتیک فروکتوالیگوساکارید اثري بر شاخص.  
 

  ي بالقوه مفید هااي و افزایش تعداد باکتري سبب تغییر ترکیب میکروبیوتاي رودهفروکتوالیگوساکارید پربیوتیک
  .گردید) هاي اسیدالکتیک باکتري(روده 

 

 درصد جیره است3دست آمده  هبراساس نتایج بفروکتوالیگوساکارید کارگیري پربیوتیک  هبهترین سطح ب . 
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  )ها، جداول و سایر مستندات لمشتمل بر شک(اطالعات تکمیلی 
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