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  3سمیرا جعفریان و 2، جواد سهندي1حجت ا... جعفریان*

 ،پروري، دانشگاه گنبد کاووسارشد آبزي دانشجوي کارشناسی2 دانشگاه گنبد کاووس، ،دانشیار گروه شیالت1
  دانشجوي کارشناسی شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3

  7/7/1392 رش:ی؛ تاریخ پذ 18/7/1391تاریخ دریافت: 
  چکیده
) Amax(تحت عنوان تجاري Saccharomyces cerevisiae  عصاره مخمر تأثیرمطالعه این در 

 و ارزیابی قرار غذایی الرو کپور معمولی مورد استفاده در جیره درصد 5/5و  4، 5/2در سه غلظت 
گرم از میلی 74/478±08/216وزن اولیه متوسط با  معمولی کپور 470تعداد  همین منظور بهگرفت.  

سه  همراه باچهار تیمار در ایران) تهیه و  - گلستاناستان کارگاه تکثیر ماهیان گرمابی شهید چمران (
، 8بار ( 3روز مطالعه روزانه  30. الروها پس از تطبیق با شرایط محیطی طی شدندبندي تکرار تقسیم

که تیمار سنجی الروها نشان داد زیستاز  دست آمده هب. نتایج ندشدمیزان سیري تغذیه  ) به19و  14
1T )5/2 درصد(  2وT )4 درصد(  تیمار بیشترین رشد را نسبت بهT3 بودند دارا )05/0P< .( نتایج

) بود که 354/1( 2T) و T1)353/1 دار در تیمارهاي بیانگر رشد معنی وزنگیري  حاصل از اندازه
همچنین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي  ).>05/0Pداري با تیمار شاهد بودند (داراي اختالف معنی

در  .داري را نشان داداختالف معنینسبت به تیمار شاهد  عصاره مخمر درصد 4و  5/2تغذیه شده با 
که  در حالی مانی را نسبت به سایر تیمارها نشان دادبیشترین زمان زنده 1Tتنش بازي و اسیدي تیمار 

نتایج حاصل از  مانی را از خود نشان دادند.زندهبیشترین زمان  3Tو  2Tدر تنش آمونیاك تیمارهاي 
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افزایش مقاومت  و همچنین این مطالعه نشان داد استفاده از عصاره مخمر سبب بهبود پارامترهاي رشد
  .زا گردیدعوامل استرسدر برابر کپور معمولی ماهیان 

  
    رشد هايپارامترمانی، سنجی، زنده مخمر، الرو کپور، زیست کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

شمالی ، ماهی کپور معمولی متعلق به نیمکره )1998اولتچ ( مطالعات انجام شده توسط براساس
عنوان  و بهاست گونه هم اکنون در سراسر جهان منتشر شده  باشد. اینهاي شیرین می کره زمین و آب

کپور معمولی جزو ماهیان گرم . دشو داده میپرورش  انسانی مین پروتئینأک جهت تیاي استراتژگونه
. رژیم )a2002(اسشرکنبک،  کندزیست میگراد  درجه سانتی 28الی  20است و در دماي بین آبی 

مبحث باشد.  زیست خود می سته به محیطچیز خواري است و جهت رشد وابگونه همه غذایی این
هاي مختلف میکروبی و لهاي نوین از جمله استفاده از مکممدیریتگونه و اعمال  پرورش این

مانی در طول دوره پرورش و افزایش ها با اهداف افزایش رشد و زندههاي حاصل از آنفراورده
ها  پروبیوتیک. )2006(بالکازار و همکاران،  باشدمحققان می پیشنهاديمقاومت از جمله موارد 

نماید تعریف گردیده است می اي که در تعادل میکروبی روده شرکتعنوان یک ارگانیسم و یا ماده به
غاز نمود و ها مطالعات خود را آتیکوروي پروبیبر ر ابراي اولین ب 1). الیه متچنیکوف1974(پارکر، 

 ها توسط پارکر) که بعد1992فولر، جهت بهبود سالمت نامید ( هاییارگانیسمتحت عنوان را ها آن
کروبی دستگاه گوارش تغییر داده شد و پس متعادل کننده فلور می عواملتحت عنوان  1974در سال 

دل میکروبی هاي زیستی زنده که با ارتقاء تعاتحت عنوان مکمل 1989در سال  فولراز آن توسط 
ک ها مطالعات ثابت کرد پروبیوتیمعرفی گردید. البته بعد ،گذاردتی بر آن میثیر مثبأروده میزبان ت

ها و پوست هاي بدن میزبان مانند آبششدر دیگر ارگان ، بلکهگیرندتنها در دستگاه گوارش قرار نمی
تنها ایجاد ه شوند که ن نمایند و از آن جهت سودمند تلقی میو اقدام به تزاید میشوند نیز متصل می
منابع . )2006(اسوین و همکاران،  کنند زا نیز رقابت می با عوامل بیماري کنند بلکهبیماري نمی

ماهیان، میگو، خرچنگ و  ها در آبزیان مختلف ماننداز پروبیوتیکفی در مورد استفاده مختل
باشد  دارا می bacteria cell /g-1 108 ها وجود دارد. دستگاه گوارش ماهیان در حدوداي دوکفه
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ها شامل محدوه وسیعی از  میکروارگانیسمها طیف وسیعی از پروبیوتیک). 1995رینگو و همکاران، (
هاي ، باکتري)Saccharomycesو  Debaryomyces( ، مخمرها)Tetraselmisهاي ریز (جلبک

 شوندرا شامل می )Lactobacillusو  Bacillus ،Vibrio ،Carnobacterium( گرم منفی و مثبت
باشند متداول در صنعت آبزي پروري می يها. مخمرها از جمله پروبیوتیک)2002(ایریاتو و آستین، 

هستند و از این ، رنگدانه، پروتئین و کربوهیدرات Bویتامین  محتويارزش باالي غذایی، داراي که 
در این بین  ).1999(رینگو و بیرکبک،  باشندپروري می  مهمی در صنعت آبزي مادهنظر 

Saccharomyces cerevisiae ترکیبات محرك ایمنی مختلف مانند  دارايعنوان گونه مخمري  به
باشد. در مطالعات گسترده در اکاریدهاي مانان و کیتین میها، اسیدهاي نوکلئیک، الیگوسگلوکان

آالي قزل)، 2011لشکربلوکی و همکاران، هاي مختلف مانند تاس ماهی ایرانی (خصوص گونه
(لی و هیبرید ) و باس راه راه 1392چی و بندبنی، ؛ تکمه2007جعفریان و مخدومی، ( کمان رنگین

 دارايدیواره سلولی مخمرها  است. صورت گرفته )2003، فلورس و همکاران - ؛ الرا2003گاتلین، 
، و اسید )1982(کبیب و همکاران، ها، گلوکان، کیتین ترکیبات غیر مغذي مهمی از جمله مانوپروتئین

). از محصوالت تولیدي از 2013 چی و بندبنی،تکمه؛ 1991رامسی و همکاران، باشد (نوکلئیک می
). از 1999والکر، باشد (عصاره مخمر میع غذایی کاربرد دارد این میکروارگانیسم که در صنای

اي صورت مکمل تغذیه آوري به پروري به دو صورت زنده و یا پس از عملمخمرها در صنعت آبزي
. تهیه عصاره از مخمر سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین )2004(استونز و میلز،  شوداستفاده می

علت از بین رفتن دیواره سلولی این میکروارگانیسم که  گردد که بهیموجود در این میکروارگانیسم م
). تهیه 1392چی و بندبنی،  باشد (تکمهدرصد وزن سلول را به خود اختصاص داده است می 50

عنوان منبع مناسبی از پپتیدها، آمینو  گیرد که بهعصاره با حذف کامل دیواره سلولی مخمر صورت می
شود و موجب بهبود طعم و افزایش ارزش شناخته می Bهاي گروه ویتامین اسیدها، مواد معدنی و

ها به افزودن آن غذایی يهااین مکملهاي متداول القاء از روش ).1982(پپلر، گردد غذایی آن می
 در بدن ماهی موجب بتاگلوکان در مخمرمطالعات نشان داده است وجود . است جیره خوراکی آبزي

مقاومت ماهی طبق مطالعات  هاي آزمایش ).2004(لی و همکاران،  شدخواهد  تحریک سیستم ایمنی
یکی، شیمیایی و یا زیستی گیري ماهی در شرایط فیز) به شکل قرار2009همکاران (و  جعفریان

د در مور طبق مطالعه صورت گرفتهرا بیان نماید.  متفاوتر شرایط تا مقاومت ماهی د صورت گرفت
 ماگنا ي دافنیسازغنیپس از  گران پژوهشاین  )2012همکاران ( و وکیلشکربل عصار مخمر توسط

 ندنمود هبر روي رشد و مقاومت تاسماهی ایرانی مطالعثیر آن را أت S. cerevisiaeبا عصاره مخمر 
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در ماهی ایرانی بود. بر روند رشد و بقاء تاس این عصاره سودمندثیر أگر تکه نتایج حاصل بیان
 10و  5، 1با استفاده از مقادیر مختلف مخمر ( 1387و همکاران در سال  امینیپوراي دیگر مطالعه

 15و  10شوري ( کمان را در برابر تنش آال رنگیندرصد در جیره) مقاومت بچه ماهیان نورس قزل
کمان تغذیه شده از  آال رنگینافزایش و ثابت کردند که میزان بازمندگی بچه ماهیان قزلگرم در لیتر) 

طوري معناداري افزایش یافته است. همچنین  غذایی آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد به جیره
کمان را  آالي رنگین ) با استفاده از عصاره مخمر رشد و مقاومت الرو قزل2013چی و بندبنی (تکمه

ور در جیره غذایی کپشده سازي مکملمخمر عصاره  ثیرأتمطالعه این در مورد ارزیابی قرار دادند. 
  مورد بررسی قرار گرفته است. ماهی این بر روند رشد، بقاء و مقاومتمعمولی 

  
  ها مواد و روش

گرم از کارگاه میلی 74/478±08/216الرو کپور معمولی با وزن اولیه  470تعداد  :ماهیان مورد مطالعه
الرو در لیتر در  3با تراکم ایران) تهیه گردید. الروها پس از تطبیق با محیط  - شهید چمران (گلستان

تکرار  3با  شاهد همراه. تعداد سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شدندسازي لیتري ذخیره 10هاي تانک
گیري شد. الروها اندازه 3/8 برابر pHگراد و  درجه سانتی 28±2آب پرورش  يدما سازي شد.آماده
روز مطالعه  30دند. طی مدت کرساعت روشنایی را تجربه می 12ی و ساعت تاریک 12 ،ساعت 24طی 
تجاري  تشکیل دهنده جیره غذایی ترکیبات مغذيشدند. میزان سیري تغذیه می  ر در روز بهبا 3ها الرو

  گردیده است.بیان  2و  1در جدول و عصاره مخمر  فرانسه) - بیومار (پاریس
  

  در طول دوره مطالعه عمولیکپور م الروهايمصرفی در تغذیه تجاري بیومار جیره  ترکیبات مغذي -1 جدول
 )mg/kgمقدار (بر حسب   مواد معدنی  )درصدمقدار (بر حسب   مواد مغذي

  Cu 5/1  47  پروتئین خام
  Zn  0/75  14  چربی خام
  Mn  0/12  80/8  خاکستر
  I  0/1  09/1  فسفر
 )IU/kgمقدار (بر حسب   ویتامین  07/2  کلسیم

  A 7500  39/0  سدیم
  D3  1500  50/3  فیبر خام
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ترکیب با صورت تجاري تهیه و پس از  مصرفی در این مطالعه به خوراك: سازي جیره غذاییدهآما
با نام  S. cerevisiaeعصاره مخمر  نظر از عصاره مخمر به ماهیان خورانیده شد. هاي موردنسبت

 جیرهبه سازي طی عمل مکمل درصد 5/5و  4، 5/2در چهار غلظت  وزن شدنپس از  Amaxتجاري 
مخلوط طور کامل  دست آمده به هعصاره مخمر ترکیب بشد و جهت اطمینان از ترکیب مناسب  افزوده
به تیمار  درصد 5/5و  2T به تیمار درصد 1T ،4به تیمار  درصد 5/2ترتیب  هاي غذایی به جیره. گردید

3T .اختصاص یافت  
  

  خشک بر اساس ماده S. cerevisiaeموجود در عصاره مخمر  مغذيترکیبات  -2جدول 
  )درصدمقدار (برحسب   مواد مغذي
  77/25  پروتئین خام
  34/2  چربی خام
  55/30  خاکستر
  44/10  نشاسته
  33/12  فیبر خام
  13/0  کلسیم
  64/0  فسفر

  
الرو از هر  10روزه مطالعه هر هفته تعداد  30در طول مدت  :گیري پارامترهاي رشد و بقاء اندازه

با شد و وزن و طول ماهیان  گرم در لیتر بیهوش 1/0یخک با غلظت با استفاده از عصاره گل م حوضچه
 1با دقت  سنجیو تخته زیست 001/0با دقت ساخت کشور آلمان  KB 360-3N مدلKern ازوي تر

 خارج شده و ثبت حوضچهد. تلفات الروها در طول دوره آزمایش از گیري گردیدنمتر اندازه میلی
  گردید.

مصرفی عصاره مخمرثیر أجهت مطالعه ت پس از اتمام دوره آزمایش: زارستست مقابله با عوامل است
براي الرو از هر تشتک جهت انجام تست تنش مورد استفاده قرار گرفت.  5تعداد  هابر مقاومت الرو

) و mg/L5)، آمونیاك (=12pHبازي 2pH= ،(pH )اسیدي ( pHشامل  آزمون تنشاین منظور چهار 
  ).2009جعفریان و همکاران، ل گردید (ا) اعمگراد انتیس  درجه 40تنش دمایی (
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 3این مطالعه بر اساس طرح کامالً تصادفی طراحی و اجرا گردید که طی آن : تجزیه و تحلیل آماري
تکرار براي هر تیمار در نظر گرفته شد. تجزیه  3تیمار تحت عنوان شاهد همراه با  1تیمار آزمایشی و 

با آزمون واریانس یک طرفه بر  هاو مقایسه میانگین SPSSو   Excelافزار ها با استفاده از نرمداده
  انجام شد. 05/0اساس آزمون دانکن در سطح 

  
  نتایج 

بیانگر دست آمده  هاست. نتایج ببیان گردیده 3لعه در جدول گیري شده در این مطاهاي اندازهپارامتر
داري بر رشد و بقاء الرو کپور ثیر معنیأت Saccharomyces cerevisiaeعصاره مخمر  که آن است

 2T و) 1T )51/0±35/1مربوط به تیمار وزنی  طوري که بیشترین میزان رشد معمولی داشته است به
دار و مشابهی مشاهده گردید و ها نیز نتایج معنیرشد طولی الرودر مورد باشد. می )56/0±35/1(

ترتیب بیشترین رشد طولی را از خود نشان دادند.  هب) 51/0±28/4( 1Tو ) 2T )50/0±27/4 تیمارهاي
). >05/0P) بود (18/1±42/0داري با تیمار شاهد () فاقد اختالف معنی3T )47/0±27/1تیمار 

رشد قابل توجه و  عصاره مخمر درصد 4و  5/2سازي شده با جیره مکمل هاي تغذیه شده باتیمار
  ادند. داري نسبت به تیمار شاهد از خود نشان دمعنی

  
درصد  5/5و  4، 5/2 دارايتغییرات وزن و پارامترهاي مربوط به رشد الرو ماهی کپور تغذیه شده با جیره  -3جدول 

  میانگین) ± SD( روزه 30عصاره مخمر طی مطالعه 
 تیمار

 
  پارامتر

  شاهد
1T 

سازي شده با  مکمل
  Amax درصد 5/2

2T 
  سازي شده با مکمل

 Amax درصد 4 

3T 
  ده باسازي ش مکمل

 Amaxدرصد  5/5 
 74/478 ± 08/216 74/478 ± 08/216 74/478 ± 08/216  74/478 ± 08/216  گرم) وزن اولیه (میلی

  b42/0 ± 14/1  a51/0 ± 35/1  a56/0± 35/1  ab47/0 ± 28/1  وزن نهایی (گرم)
  b44/0 ± 03/4  a51/0 ± 28/4  a50/0 ± 27/4  ab56/0 ± 12/4  متر) طول نهایی (سانتی

 b94/42 ± 53/70 a51/51 ± 42/87 a34/56 ± 56/87 ab06/47 ± 75/79  1)درصدایش وزن بدن (افز
  b58/0 ± 63/1  a56/0 ± 45/1  a56/0± 47/1  ab52/0 ± 52/1  2ضریب تبدیل غذایی

  b19/1 ± 89/2  a26/1± 22/3  a31/1 ± 20/3  ab19/1 ± 05/3  3)درصدنرخ رشد ویژه (
  b25/0± 41/0  a30/0 ± 51/0  a32/0 ± 51/0  ab27/0 ± 46/0  4کارایی تبدیل غذایی

  a35/0 ± 75/1  b20/0± 64/1  b19/0 ± 64/1  a30/0 ± 77/1  5فاکتور وضعیت
  .) است>05/0Pدار در سطح (غیر مشابه در هر ردیف نشانه اختالف معنیانگلیسی حروف 

  .باشند انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده
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  1زن نهایی] = درصد افزایش وزنو - [وزن اولیه ×100
   2/ غذاي زنده خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی دست آمده (گرم) هوزن ب
لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی] =  - / لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی [دوره پرورش (روز) × 100

  3نرخ رشد ویژه

  4مده (گرم)] = کارایی تبدیل غذادست آ ه[ غذاي خورده شده (گرم) / وزن توده زنده ب × 100

  5طول ماهی) / ((گرم) وزن ماهی)] = فاکتور وضعیت 3 متر) [((سانتی × 100
، اسیدي pHهاي . در تنشاستارائه شده 4نتایج حاصل از چهار تست تنش انجام شده در جدول 

pH  ز خود نشان دادند داري را نسبت به تیمار شاهد اتیمارهاي آزمایش مقاومت معنی آمونیاكبازي و
)05/0P<) 1) تیمار شاهد و گراد درجه سانتی 40). در تنش دماییT ترتیب بیشترین مقاومت را از  به

 ).>05/0Pخود نشان دادند (
  

  تا زمان مرگ (بر حسب دقیقه) مقابلهمدت زمان مقاومت ماهیان از آغاز تست  -4جدول 

  تیمار
  شاهد  نوع تنش

1T 

سازي شده  مکمل
 ددرص 5/2با 

Amax  

2T 

 شده سازي مکمل
 درصد 4 با

Amax  

3T 

 شده سازي مکمل
 درصد 5/5 با

Amax  
 pH(  c37/2 ± 13/11  a76/1 ± 18/15 b07/0± 97/12 b25/0 ± 97/12 2تنش اسیدي (

  pH(  c36/1 ± 07/12  a69/1 ± 24/17  b18/2 ± 16/15  a50/1±57/16 12تنش بازي (
  c11/2  b12/0 ± 44/2  a42/0 ± 93/2  a44/0 ± 00/3  )گرم در لیتر میلی 5تنش آمونیاك (

  ºC40(  a12/0 ± 62/0  ab41/0± 52/0  c01/0± 03/0  b43/0 ± 31/0تنش دمایی (
  است) >05/0P( سطح در دارمعنی اختالف دهنده نشان ردیف هر در مشابه غیرانگلیسی  حروف

  باشند انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده
  

کمترین میزان تلفات و تیمار شاهد  2Tدر خصوص بقاء ماهیان در طول دوره آزمایش تیمار 
هاي  نشان داده شده است تیمار 1طور که در شکل  بیشترین تلفات را به خود اختصاص دادند. همان

1T  3وT هاي بعدي قرار دارند.در رتبه  
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  ه آزمایشردر دو هاي مختلف عصاره مخمرنسبت دارايجیره  الرو کپور معمولی تغذیه شده بانمودار تلفات  -1شکل 

  
  بحث

در جیره غذایی  A-Maxنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن عصاره مخمر تجاري 
دهد. را  افزایش می هاي رشد و میزان مقاومت آندرصد شاخص 4و  5/2میزان  الرو کپور معمولی به

وزن،  مانندموجب بهبود پارامترهاي رشد  درصد 4و  5/2هاي عصاره مخمر مصرف شده در غلظت
و  لشکربلوکی توسطنتایج مشابهی . گردید نسبت به سایر تیمارها نرخ رشد ویژه و کارایی غذایی

سازي شده با عصاره در ارتباط با تغذیه الرو تاس ماهی ایرانی با دافنی ماگنا غنی )2012همکاران (
ماهی اهد بهبود پارامترهاي رشد در تاسش ذکر شدهاستفاده از عصاره  با ندست آمد که طی آ هبمخمر 

علت بهبود قابلیت هضم مواد  هاي رشد ناشی از مصرف این مخمر بهافزایش شاخص .ایرانی بودند
عصاره مخمر در درصد  4با دریافت  2Tدر این مطالعه ). 2011چی و همکاران، توکمهباشد (مغذي می

 گروه که کمترین تلفات را در طول دوره آزمایش به خود اختصاص داد در حالیجیره غذایی خود 
جاي مخمر زنده در این مطالعه  هاستفاده از عصاره مخمر ب ).1(شکل  شاهد بیشترین تلفات را داشت

ها، ویتامین مانندعلت وجود موادي  الروها در طول دوره رشد گردید و این بهکاهش تلفات موجب 
بر افزایش عملکرد رشد در میزان  باشد که عالوهمی 1بتاگلوکانهاي قابل هضم و ئینامالح، پروت

و همکاران  رامسیثیر مثبت دارد. این نتایج با مطالعات أمانی الروها در طول دوره پرورش ت زنده

                                                             
1 - β-glucan 
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آالي در گزارش خود اعالم کردند تغذیه ماهی قزل گران پژوهشاین  نیز همخوانی دارد.) 1992(
در یک  گردد.کمان با مقادیر رو به افزایش عصاره مخمر سبب افزایش رشد و کارایی غذایی می رنگین

شاهد افزایش  S. cerevisiaeبا استفاده از عصاره مخمر ) 2012( و همکاران لشکربلوکی مطالعه دیگر
) درصد 4( 2T) و درصد 1T )5/1 يتیمارها. بقاء الروهاي تاس ماهی ایرانی در طول دوره رشد بودند

علت  بهتواند میکمترین ضریب تبدیل غذایی را نشان دادند که علت کاهش ضریب تبدیل غذایی 
 دست آمده هد. در تایید نتایج ببا غلظت مناسب در جیره حاصل گرد مصرفی مخمرعصاره وجود 
خمر گونه م که شامل دوAqualase  عنوان) با استفاده از پروبیوتیک تحت 2010و همکاران ( نیکخو

) در کپور معمولی وحشی FCRتبدیل غذایی ( ضریب سبب بهبود بود Saccharomyces از جنس
این که در  از مخمر زنده استفاده گردیده بود در حالی) 2010(و همکاران  نیکخودر مطالعه  .شدند

ر د مطالعه جهت افزایش کارایی مخمر از عصاره مخمر که فاقد دیواره سلولی است استفاده گردید.
با استفاده از عصاره مخمر و پودر هیدرولیز ) 2012(چی و بندنی اي تکمهیید این نتایج در مطالعهأت

مخلوط عصاره  دارايشده آن شاهد افزایش نرخ رشد ویژه و وزن نهایی در تیمار تغذیه شده با جیره 
جیره مصرفی و  يکاهش ضریب تبدیل غذایی مستلزم کارایی باال .مخمر و مخمر هیدرولیز شده بودند

رود که شمار می هبود عملکرد دستگاه گوارش خواهد بود. عصاره مخمر منبع مناسبی از ویتامین ببه
توانند محرك بر بهبود عملکرد هضم و جذب می و عالوه دارندآنزیمی ها نقش کوبرخی از این ویتامین

نشان دادند ) 2002(و همکاران  توواربر این  عالوه ).2012چی و بندبنی، هورمون رشد نیز باشند (تکمه
هاي جیره، بهبود تغذیه را از طریق چسبیدن به استفاده از مخمر آبجو با بهبود قابلیت هضم پروتئین

و بر عملکرد رشد و کارایی غذایی باس دریایی هیبرید  در پی داشته هاآمین موکوس روده و تولید پلی
مشاهده  2Tو  1Tتیمارهاي  درهترین نرخ کارایی غذایی مطالعه باین  درثیر مثبت داشته است. أت

 .)<05/0Pداري نداشتند (با یکدیگر اختالف معنی 3T، این درحالی است که تیمارهاي شاهد و گردید
هاي تغذیه شده با داري را در تیماراختالف معنی) 2012(چی و بندبنی همسو با نتایج این مطالعه تکمه

این کاهش عملکرد رشد در  درصد) مشاهده نکردند. 1با نسبت یکسان ( پودر مخمر و عصاره مخمر
بی بومی دستگاه گوارش الروهاي کپور در اثر وعلت کاهش فلور میکر احتماالً به 3Tتیمار آزمایشی 

هاي آزمایشی رده شده در تیمارغذاي نسبی خو افزایش میزان عصاره مخمر در جیره ایجاد شده است.
ین ترتیب ا ه). ب>05/0P( داري مشاهده نشده است عه یکسان بوده و اختالف معنیمطالاین در  و شاهد

از پودر  )2012(و همکاران  جعفریاناي در مطالعه .میزان غذا عامل اختالف میزان رشد نبوده است
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ماهی ایرانی استفاده نمودند سازي دافنی ماگنا در جیره الرو تاس  صورت غنی به 1مخمر تجاري تپاکس
مقاومت سنجی ماهیان  شناسی ودر مطالعات ایمنی وجب بهبود عملکرد رشد در این گونه گردید.که م

که در این  گردد در صورتیبه میزبان معرفی می عنوان عامل تنش ریایی و انگلی بههاي باکتاغلب بیماري
ار گرفت و نتایج مورد ارزیابی قر )اسیدي، بازي، دما و آمونیاك( فیزیکی و شیمیاییمطالعه چهار تنش 

و  1Tکه تیمارهاي  طوري را در پی داشت به S. cerevisiaeثیر جالب توجه عصاره مخمر أحاصل ت
2T و  لشکربلوکی توسط نتایج مشابهی نشان دادند. ها از خوددر تنش ترتیب بیشترین مقاومت را به

 .گزارش گردیدر شده هاي ذکماهی ایرانی در برابر تنش الروهاي تاس در خصوص) 2012( همکاران
استفاده از ترکیب عصاره مخمر و مخمر هیدرولیز شده موجب ) 2012( چی و بندبنی در مطالعه تکمه

کمان در برابر استرس حرارتی و هایپوکسی گردید. این در حالی  آالي رنگینافزایش مقاومت الرو قزل
با عصاره و پودر مخمر  است که ماهیان تحت استرس حرارتی در تیمارهاي آزمایش تغذیه شده

وجود ترکیبات تحریک کننده سیستم ). >05/0Pداري با یکدیگر نداشتند (صورت مجزا اختالف معنا به
، پپتیدوگلیکان، کیتین و کیتوزان موجود در عصاره مخمر از طریق ارتقاء ایمنی از جمله بتاگلوکان

اي محیطی نظیر کمبود اکسیژن، دما و ههاي ایمنی ماهیان باعث افزایش مقاومت در برابر تنشپاسخ
 )b2007 ( همکارانو  در همین خصوص در مطالعه جعفریان ).1986(کیتاو و یوشیدا، گردد شوري می

هاي پروبیوتیکی در در خصوص استفاده از ترکیب پودر مخمر نانوایی و اسپور باسیلوس نتایج مشابهی
 سبب افزایش این ماده در مخمربتاگلوکان در  وجود. مشاهده گردید کمان رنگین يآالجیره الرو قزل

علت  و به) 2004لی و همکاران، ( مراه داشته را بهتحریک سیستم ایمنی میزبان و  شدبدن ماهی 
اي لیزوزیمی هفعالیتعنوان عامل محرك پاسخ ایمنی شده و  به ترکیباتی همچون پپتیدوگلیکان دوجو

ایریاتو و ( دهند هاي محیطی افزایش می در مقابل محرك ا رااي ایمنی الروههو ایمونوگلوبین پاسخ
استفاده باشد  می زنده محتویات سلولی مخمر دارايعصاره مخمر که از در این مطالعه ). 2002آستین، 

شی از اثرات بهینه این ماده به واسطه هاي رشد نابر روي پارامتر  اثرات مثبت این عصاره است.شده 
، )1994تاکون، ( ، محتواي نیتروژنی باال)1989، و همکاان سیلوا -(دي هاروتئینترکیباتی از جمله پ

توان دست آمده می هاساس نتایج ب بر ).1995و همکاران،  (بونیاراتپالین ها استمواد معدنی و ویتامین
در جیره غذایی الرو کپور معمولی سبب بهبود  S. cerevisiaeنتیجه گرفت که افزودن عصاره مخمر 

                                                             
1- Thepax 
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هاي مانی را در طول دوره پرورش و در مقابله با استرسو همچنین مقاومت ماهی و زنده شدرشد 
 نیاز جهت کشور و کمبود مساحت موردپروتئین در روز افزون  با توجه به نیاز .دادمحیطی افزایش 

ه داماتی است که یک پرورش دهندهاي رشد و بقاء از جمله اقافزایش سطح تولید بهبود پارامتر
هاي مدیریتی جهت افزایش تواند یکی از این روشکاربرد این عصاره می بنابرایند ینما کسبتواند  می

که ضمن کاهش تلفات افزایش مقاومت را در برابر  چرا ،باشد یپرورش هايتولید و کاهش هزینه
  زا به همراه دارد.ط محیطی استرسشرای
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