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 49-332-72 شماره:

 73/27/2341  تاریخ:

اثرات اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک خوراکی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس  :عنوان

   (Rutilus caspicusشوری در ماهی کلمه خزری )

 اله جعفری، فرهاد بزی محمد مازندرانی، علی جافر نوده، محمد سوداگر، ولی :(گانه)دنویسن

 49-332-72  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 اسید پروپیونیک، اسید بوتیریک، رشد، کلمه خزری، استرس  هاي کلیدي:واژه

  علمی هاي کوتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

 مانی ماهی کلمه درصد در جیره غذایی باعث افزایش زنده 7تا  5/0ح اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک در سطو

 .شودخزری در مواجهه با شوری کشنده نمی

  درصد در جیره غذایی کلمه خزری باعث افزایش استرس  7تا  5/0اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک در سطوح

 .شودکشنده میدر مواجهه با شوری غیر

 درصد در جیره غذایی کلمه خزری باعث بهبود فاکتورهای  7تا  5/0نیک در سطوح اسید بوتیریک و اسید پروپیو

 .شودرشد نمی

 مقدمه )شرح مساله(

که متاسفانه ( یکی از ماهیان باارزش اقتصادی در حوضه آبریز دریای خزر است Rutilus caspicusماهی کلمه )

های گذشته در طی سالسازمان شیالت ایران به همین دلیل  جمعیت آنها در دریا به شدت کاهش یافته است.

و قد ماهیان تا اندازه انگشتمنظور بازسازی ذخایر دریایی این ماهیان سالیانه اقدام به تکثیر مصنوعی و پرورش بچهبه

با استرس شوری  ماهیان مواجههسازی بچهمنطقه در رها شرایط . با توجه بهسازی به دریا کرده استرها

زایی و اثرات اسیدهای آلی نیز از جمله ترکیباتی هستند که خاصیت ضد باکتریایی، ایمنی است.ناپذیر اجتناب

در بررسی حاضر اثرات افزایش رشد آنها در در مطالعات متعددی در ماهیان مختلف به اثبات رسیده است لذا 

ومت در برابر استرس شوری در ای اسیدهای آلی اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک بر پارامترهای رشد و مقاتغذیه

 ماهیان کلمه خزری مورد بررسی قرار گرفته است.  بچه

 اهمیت موضوع

سازی، بررسی اهیان کلمه خزری در حین پرورش در استخرهای خاکی و رهاممانی بچهبا توجه به اهمیت زنده

های محیطی شود بسیار اجهه با استرای که منجر به افزایش مقاومت این ماهیان در موهای تغذیهبرای یافتن مکمل

  ارزشمند است.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . شده با سطوح مختلف اسید بوتیریکتغذیه (Rutilus caspicus) ماهی کلمه خزریهای رشد بچهمقایسه برخی شاخص -2 جدول

 3تیمار  7تیمار  1تیمار  شاهد های رشدشاخص

 a27/0 ± 55/10 a32/7 ± 95/11 a15/1 ± 53/10 a23/1 ± 55/11 )گرم( دوره ابتدایوزن  میانگین

 a34/7 ± 10/15 bc92/7 ± 27/17 c94/1± 20/11 b99/1 ± 70/13 )گرم( دوره انتهایمیانگین وزن 

 a43/0 ± 34/11 b94/0 ± 27/10 b22/0± 20/10 b22/0 ± 42/10 متر()سانتی میانگین طول انتهای دوره

 a15/1 ± 55/9 b50/0 ± 72/1 b91 /0 ± 72/1 b90/0 ± 45/1 )گرم( افزایش وزن بدن

 a05/0 ± 74/0 b09/0 ± 02/0 b03/0 ± 02/0 b07/0 ± 10/0 )درصد در روز( نرخ رشد ویژه

 a02/10 ± 04/94 b91/5 ± 97/11 b42/3 ± 04/17 b23/3 ± 39/19 درصد افزایش وزن بدن

 a07/0 ± 07/1 a07/0 ± 03/1 a05/0 ± 44/0 a03/0 ± 00/1 شاخص وضعیت

 a100 a100 a100 a100 نرخ بقا )درصد(

 انحراف معیار است. ±صورت میانگین ها بهاست. داده 05/0حروف انگلیسی در هر ردیف، نشانه تفاوت معنادار در سطح 

 شده با : ماهیان تغذیه3 اسید بوتیریک در جیره؛ تیمار %1شده با ماهیان تغذیه :7 اسید بوتیریک در جیره؛ تیمار %7 شده با: ماهیان تغذیه1تیمار 

 . اسید بوتیریک در جیره 5/0%

 

 

 . شده با سطوح مختلف اسید پروپیونیکتغذیه( Rutilus caspicus)ماهی کلمه خزری های رشد بچهمقایسه برخی شاخص -7 جدول

 3ر تیما 7تیمار  1تیمار  شاهد های رشدشاخص

 a27/0 ± 55/10 a32/1 ± 09/11 a25/7 ± 57/10 a74/1 ± 42/10 )گرم( وزن ابتدای دوره میانگین

 a34/7 ± 10/15 b34/1 ± 50/17 b25/1 ± 11/13 a70/1 ± 45/13 )گرم( میانگین وزن انتهای دوره

 a43/0 ± 34/11 b35/0 ± 40/10 a95/0 ± 19/11 b43/0 ± 41/10 متر()سانتی میانگین طول انتهای دوره

 a15/1 ± 55/9 b10/0 ± 92/1 b21/0 ± 54/7 b12/0 ± 42/7 )گرم( افزایش وزن بدن

 a02/10 ±  04/94 b07/1± 30/13 b23/2 ± 49/79 b93/1 ± 91/79 درصد افزایش وزن بدن

 a05/0 ± 74/0 b01/0 ± 04/0 b05/0 ± 14/0 b01/0 ± 14/0 )درصد در روز( نرخ رشد ویژه

 a07/0 ± 07/1 b07/0 ± 42/0 b07/0 ± 45/0 a03/0 ± 05/1 یتشاخص وضع

 a100 a100 a100 a100 نرخ بقا )درصد(

  انحراف معیار است. ±صورت میانگین ها بهاست. داده 05/0حروف انگلیسی در هر ردیف، نشانه تفاوت معنادار در سطح 

شده با : ماهیان تغذیه3 در جیره؛ تیمار پروپیونیک اسید %1شده با : ماهیان تغذیه7 یماردر جیره؛ ت اسید پروپیونیک %7شده با ماهیان تغذیه: 1تیمار 

 . در جیرهپروپیونیک  5/0%
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

 
ونیک در مواجهه با تنش شوری شده با سطوح مختلف اسید بوتیریک و اسید پروپیتغذیه کلمه خزری وضعیت تلفات ماهیان -2نمودار 

شده با : تغذیه3 اسید بوتیریک در جیره، تیمار %2شده با : تغذیه7 اسید بوتیریک در جیره، تیمار %1/0شده با : تغذیه2 تیمار -کشنده

ید پروپیونیک در اس %2: تغذیه شده با 1 اسید پروپیونیک در جیره، تیمار %1/0شده با : تغذیه9 اسید بوتیریک در جیره، تیمار % 7

 . یک در جیرهتاسید پروپیو %7شده با : تغذیه6 جیره، تیمار
 


