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ونیر بازماننبگی و پروبیوتیک پریماالک و مکمل گیاهی سنگررووی  بنر د،نبر برپنی پادامیرهنا  پن اتاثر عنوان:

 کمانآال  دنرینماهیان کپود معمولیر کلمهر سفیب و قزلمقاوم  دد برابر اسیرس ،ود  بچه

 ر مکمل گیاهیها  د،ب،اپصر سگررووی ر پریماالکر تیکپروبیو هاي کليدي:واژه

 19-608-86  طرح تحقیقاتی ،ماده ،گاسه منبع یافته:

 

 زهرا دوحیر زلیخا سالقیر پودمحمبدضا ایمان نویسنده)گان(:

 

 19-608-86 شماره:

 52/95/9616 تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

 برابنر دد مقاومن  افنزایش نینز و د،نب افنزایش دد هنا  گیناهیمکمل و هاپروبیوتیک برپی مثب  نقش امروزه

 تحقیقنات منا کشنود دد پربیوتیکر و پروبیوتیک موضوع بودن جبیب به توجه با اس . ،به اثبات پوبی به هابیماد 

 بیوتینکوپر اتاثنر تعینین مگظنودبنهحاضنر  بردسی. اس  ،به انجام پرود آبز  دد آن کادبرد زمیگه دد کمی بسیاد

اومن  بنه تنگش قو م بازماننبگی ر برپی پادامیرها  پونیرد،ب ها ،اپص برو مکمل گیاهی سگررووی   پریماالک

و  (Rutilus frisii kutum) سنفیب ر(Rutilus caspicus) کلمنه ر(Cyprinus carpio) کپود ماهیانبچه ،ود  دد

ر سنووح بهیگنه هنا  ببسن  آمنبهدد نهای  از یافینه. ،ب انجام (Oncorhynchus mykissکمان )آال  دنرینقزل

ر د،ب و مقاوم  نسنب  بنه تنگش ،نود به حباکثر  ر جه  دسییابیپریماالک و سگررووی  دد جیره غذایی ماهیان

   تعیین ،ب.

 هاترین یافتهمهم

 ماهیان دا ها  حاو  سووح مخیلف پریماالک و سگررووی  دد مقایسه با گروه ،اهب پادامیرها  د،ب بچهجیره

 .نبادتقاء بخشیب

 شاهبه ،ب کنه نشنان ها  حاو  پروبیوتیک و مکمل گیاهی مها  ضریب تببیل غذایی با جیرهبهیرین ،اپص

 دهب.فزودن پریماالک و سگررووی ر مصرف غذا دا بهبود میا دهبمی

 . ،سووح مخیلف مکمل گیاهی سگررووی  و پروبیوتیک پریماالک تأثیر  بر بازمانبگی نبا 

 ها  تیماد ،به با پریماالک و سگررووی  مشاهبه ،ب.کمیرین مقادیر گلوکز و کلسیرول دد گروه 

 ها  تیماد ،به با سگررووی  و پریماالک مشاهبه ،ب.ر پروتئین کل دد گروهبیشیرین مقادی 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

اهیان کپنود معمنولی مها  د،ب دد بچهنیایج نشان داد که پریماالک و سگررووی  اثرات سودمگب  بر ،اپص

ب ننر  د،ندوزر  44دا، . دد مبت ( 4کمان )،کل آال  دنرینو قزل( 6سفیب )،کل (ر 2(ر کلمه )،کل 9)،کل 

د آزمنایش نسنب  بنه تغذیه ،به با دژیم غذایی منود ( دد همه تیمادها FCRضریب تببیل غذا )( و SGRویژه )

 دد بهبنودب گنتوانمنیپریمناالک و سنگررووی  دهنب کنه نشان میاین موالعه کلیر طودبه یاف .گروه ،اهب بهبود 

   ب.گها  موالعه ،به مفیب با،ماهیان گونهعملکرد بچه
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