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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1397 بهار ،اول شماره ،هفتم جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

 بر )Saccharomyces cerevisiae (مخمر اولترا ایمکس پربیوتیک مختلف سطوح اثرات بررسی
 رکپو نورس ماهیان بچه در محیطی هاي استرس برابر در مقاومت و  یهتغذ کارایی بقاء، رشد، پارامترهاي

  )Cyprinus carpio Linnaeus. 1758( یمعمول
  

 3یانجعفر اهللا حجت و 2جعفریان سمیرا ،1دوست رنج مهین ،1بیواره محمدرضا* ،1یريا مسعود

  ،ایران ،گلستان گنبدکاووس، دانشگاه شیالت، گروه ارشد کارشناسی آموخته دانش1
  ،ایران چابهار، چابهار، دریایی معلو و دریانوردي دانشگاه شیالت، گروه ارشد کارشناسی دانشجوي2

  ایران گلستان، پروري، يآبز بخش ،گنبدکاووس دانشگاه شیالت، گروه دانشیار3
  24/4/1396 پذیرش: تاریخ ؛29/2/1396 دریافت: تاریخ

  1چکیده

 T1،( 5/0 )T2،( 7/0( 3/0 شاهد)،( صفر سطح پنج در اولترا ایمکس پربیوتیک یرتأث بررسی باهدف حاضر مطالعه  
)T3( 1 و )T4( محیطی يها استرس برابر در مقاومت و بقاء تغذیه، يها شاخص رشد، عملکردهاي بر کیلوگرم بر گرم 
 با )Cyprinus carpio( یمعمول کپور نورس ماهی بچه قطعه 600 تعداد منظور بدین .گرفت صورت روز 60 مدت به

 تکرار سه با هرکدام آزمایشی تیمار 5 در تصادفی کلش به اي هفته یک سازگاري از پس گرم 3/1±273/0 وزن میانگین
 در و شده سنجی یستز مطالعه دوره انتهاي و ابتدا در ماهیان بچه شدند. یمتقس تکرار) هر در قطعه 40 تعداد با(

 که داد نشان حاصل نتایج گرفتند. قرار باال) pH و پایین pH دما، آمونیاك،( یطیمح يها استرس تحت دوره انتهاي
 و بقا و رشد يها شاخص دار یمعن افزایش موجب غذایی جیره یلوگرمک بر پربیوتیک گرم 7/0 و 5/0 سطوح از تفادهاس

 شاهد تیمار با مقایسه در تغذیه يها شاخص دار یمعن افزایش باعث پربیوتیک کیلوگرم بر گرم 3/0 سطح از استفاده
 بین دار یمعن و مثبت همبستگی وجود نیز خطی رگرسیون نآزمو از حاصل نتایج ارتباط همین در ).>05/0p( گردد. یم

 شده خورده غذاي و غذایی تبدیل ضریب پارامترهاي جز به تغذیه و رشد يها شاخص و جیره پربیوتیک سطح افزایش
 برابر در مقاومت زمان مدت بیشترین همچنین .داد نشان را بودند دار یمعن و منفی همبستگی داراي که روزانه

 در ).>05/0p( یدگرد مشاهده شاهد تیمار با مقایسه در یوتیکپرب با شده یهتغذ ماهیان در نیز محیطی ياه استرس
 اولترا ایمکس تجاري پربیوتیک با شده سازي مکمل غذایی هاي یمرژ که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج مجموع

 بچه مقاومت و تغذیه يها شاخص بقا، ،رشد هايعملکرد بهبود در تواند یم یلوگرمک بر گرم 7/0 تا 3/0 سطوح در
  .شود واقع مؤثر بررسی تحت محیطی يها استرس با مقابله در )Cyprinus carpio( یمعمول کپور نورس ماهیان

  
 استرس ،معمولی کپور رشد، ایمکس، بیوتیک،پر کلیدي: هاي واژه

                                                   
  mohamadrezabivareh@gmail.com              مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 خواروبار سازمان سوي از شده ارائه آمار با مطابق  

 پروري يآبز ،2014 سال در 1ملل سازمان زيکشاور
 شکل به و باال تولیدات با يها بخش از یکی عنوان به

 را جهان مردم مصرفی ماهی از نیمی    ًیبا تقر وقت تمام
 که شود یم بینی یشپ و است هکرد ینتأم تغذیه براي
 ذخایر کاهش طریق از 2030 سال در مقدار این
 طور ینهم و یدریای ماهیان صید از آمده دست به

 به جهانی جامعه متوسط طبقه سوي از تقاضا افزایش
 افزایش درصد 62 میزان تا و يا مالحظه قابل شکل

 از تقاضا افزایش این با همراه ).2016 فائو،( کند پیدا
 شیوع دهندگان، پرورش روي پیش يها چالش جمله

 این در رشد نرخ افزایش با بیماري میزان کمترین
 از دهندگان پرورش رویه تغییر با که باشد یم صنعت
 سمت به گسترده پرورش يها روش سمت

 است آمده وجود به متراکم نیمه و متراکم هاي یستمس
 شیوع که طوري هب )2014 همکاران، و چن(

 را صنعت این اقتصادي گسترش مختلف، هاي بیماري
 داده قرار تأثیر تحت جهان کشورهاي از بسیاري در

 توسعه ).2015 همکاران، و فر حسینی( است
 دنیا مناطق از بسیاري در پروري يآبز روزافزون
 مواد یريکارگ به در تقاضا افزایش به منجر همچنین
 يها سال در که طوري هب است شده جدید شیمیایی

 تحت صنعتی ترکیبات و شیمیایی مواد از استفاده اخیر
 و اقتصادي يها جنبه ازنظر تا قرارگرفته دقیق مطالعات

 مورداستفاده پروري يآبز در و يبند طبقه سالمتی دامنه
 که اي یدها .)a2009 همکاران، و اکرمی( یرندگ قرار
 نیز امروز به تا و شده مطرح رابطه این در پیش ها سال

 از استفاده است بوده مختلف محققین موردتوجه
 در یبیوتیک سین و یپربیوتیک ،یپروبیوتیک يها مکمل
 نوع ها یوتیکپرب .باشد یم میگو و ماهی غذایی جیره

                                                   
1- FAO(Food and Agriculture Organization of 
the United Nations) 

 بدن در هضم یرقابلغ غذایی مواد از خاصی بسیار
 یا و رشــد تحریک سبب انتخابی طور به که هستند
 روده هاي يباکتر از محدودي تعداد یا یک فعالیت
 بهبود به منجر خود سودمند تغییرات با و شده بزرگ

 .)2004 گیبسون، و مانینگ( گردند یم میزبان سالمت
 بر ها یوتیکپرب مفید اثرات شدن مشخص از پس

 در ترکیبات این از استفاده ارزیابی به محققین سالمتی،
 گونه ازجمله ماهیان مختلف يها گونه غذایی جیره
 که پرداختند )Cyprinus carpio( یمعمول کپور

 هاي پربیوتیک اثر بررسی به توان یم ها آن ازجمله
 احمد و عبدالرحمان توسط فروکتوالیگوساکارید

 توسط فروکتوالیگوساکارید پربیوتیک بررسی )،2015(
-β پربیوتیک ،)2015؛2014( همکاران فر حسینی

1.3/1.6-D-glucan همکاران و 2دوبسیکووا توسط 
 و زاده عشاق وسطت اینولین پربیوتیک )،2013(

 مانان( یمنوژنا پربیوتیک )،2015( همکاران
 و ابراهیمی وسطت گلوکان)-β الیگوساکارید+

 مانان پربیوتیک بررسی )،2012( همکاران
 بررسی و )2009( س  آت  و عطار توسط الیگوساکارید

 و گوپاالکانان توسط کیتین و کیتوزان هاي یوتیکپرب
 به توجه با راستا همین در دکر اشاره )2006( آرول

 ازجمله )C.carpio( معمولی کپور ماهی که این
 محسوب جهان معروف گونه سومین و گرمابی ماهیان

 شده یمعرف دنیا سرتاسر به گسترده طور به که شود یم
 در پرورشی مهم يها گونه از یکی عنوان به و است

 نیز باالیی تجاري ارزش داراي که باشد یم دنیا
 رشد، پارامترهاي بهبود لذا .)2015 رحمان،( باشد یم

 برابر در مقاومت افزایش همچنین و تغذیه
 ماهیان پرورش امر در گونه ینا در محیطی يها استرس
  باشد. برخوردار زیادي اهمیت از تواند یم گرمابی

                                                   
2- Dobšíková 
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 تر یحصح عبارت به یا فرآورده یک اولترا ایمکس  
 اجزاء ینتر مهم از که است پربیوتیکی مخلوط یک
 ساکاریدالیگو مانان به توان یم آن دهنده یلتشک

)MOS(، فروکتوالیگوساکارید )FOS( 1گلوکانبتا و 
 سلولی دیواره از ذکرشده ترکیبات این نمود. اشاره
 داراي که شوند یم استخراج )S. cerevisiae( مخمر

 از و بوده زا یماريب عوامل بر محدودکننده مستقیم اثر
 یسالمت بر غیرمستقیم تأثیرات داراي دیگر طرف
 میکروبی جمعیت افزایش به کمک طریق از میزبان

 یک هر یرتأث است ممکن اگرچه .هستند روده در مفید
 الیگوساکارید، مانان( الذکر فوق هاي پربیوتیک از

 مطالعات قالب در بتاگلوکان) و فروکتوالیگوساکارید
 پوستان سخت و ماهیان مختلف يها گونه در متعدد
 گونه یچه تاکنون اما باشد قرارگرفته ارزیابی مورد

 در بیوتیکپر سه این ترکیبی اثر با ارتباط در تحقیقی
 ایمکس عنوان تحت پربیوتیکی محصول یک قالب
 قرار یموردبررس یمعمول کپور ماهیان بچه در اولترا

 اقتصادي اهمیت به توجه با یجهدرنت. است نگرفته
 و پرو محصوالت معرفی نیز و شیپرور گونه ینا

 یرتأث مطالعه این انجام از هدف ،جدید بیوتیکیپر
 بر اولترا ایمکس تجاري پربیوتیک مخلوط از استفاده

 و بقاء ،اي یهتغذ يفاکتورها رشد، يها شاخص
 ماهیان بچه در محیطی يها استرس برابر در مقاومت

  .باشد یم معمولی کپور
  

  ها روش و مواد
 يها ماه در پژوهش ینا: پرورش شرایط و ماهی
 پروري يآبز آزمایشگاه در 1395 سال یرت و خرداد

 آزمایش انجام براي .شد انجام گنبدکاووس دانشگاه
 مرکز از معمولی کپور ماهی بچه قطعه 600 تعداد

 گلستان،( یاستخوان ماهیان ذخایر ژنتیک و بازسازي

                                                   
1- β-Glucan 

 2000 مخزن به نمودن دما هم از پس و تهیه ایران)
 از پس و شدند منتقل آزمایشگاه در موجود لیتري

 شکل به آزمایشگاه محیط با اي هفته یک سازگاري
 همراه به یشیآزما تیمار 4( مدور مخزن 15 در تصادفی

 جنس از تکرار) سه با هرکدام شاهد تیمار یک
 لیتر 25 یريآبگ حجم و لیتر 40 ظرفیت با اتیلن یپل
 قطعه 3-2( مخزن هر در ماهی بچه عدد 40 تراکم با

 ±معیار انحراف( اولیه وزن میانگین با لیتر) هر در
 ذکر به الزم د.شدن تقسیم 3/1 ±273/0 )وزن میانگین

 قبل روز در مخازن، به ها یماه بچه انتقال از قبل است
 توسط و شده شسته یخوب به مربوطه مخازن انتقال، از

     ًکامال  سایکلین تترا اکسی کننده یضدعفون محلول
 در همچنین .ندشد آبگیري سپس و شده یضدعفون

 آب شیمیایی و فیزیکی يفاکتورها مطالعه دوره طول
 pH و الکتریکی هدایت ،محلول اکسیژن ،شوري نظیر

 مدل HANNA 2چکرواتر دستگاه از استفاده با
83200 HI نیز آب حرارت درجه و روزانه شکل به 

 قبل و مرتبه سه روزانه شکل به جیوه دماسنج توسط
 مربوطه نتایج که شد ثبت ها یماه بچه به غذادهی از
 منظور به همچنین .است شده ارائه 1- جدول در
 هر به نیز ماهیان بچه اکسیژن نیاز ینتأم و ادهیهو

 هواده پمپ به که هوا سنگ یک ازنمخ از یک
 در( گردید نصب بود متصل Haila مدل الکتریکی

 ساعت 12 صورت به نوري دوره آزمایش دوره طول
  .)بود تاریکی ساعت 12 و روشنایی

                                                   
2- Water Checker 
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  .پرورش روزه 60 دوره طول در مخازن آب پارامترهاي تغییرات دامنه -1 جدول
 mg/L(  pH( محلول اکسیژن  )µm/s( یکیالکتر هدایت  )mg/L( يشور  )Cᵒ( دما

6/1±3/27  87/29±536  29/63±14/843 83/0±4/7  59/0±6/7  
  

     ًکامال  طرح یک غالب در تحقیق این: آزمایش طرح
 اولترا ایمکس پربیوتیک از سطح 4 شامل تصادفی

 حاوي تیبتر به که T4 و T1، T2، T3 عناوین تحت
 کیلوگرم هر در پربیوتیک گرم 1 و 7/0 ،5/0 ،3/0

 يغذا با تنها که شاهد تیمار یک و غذایی جیره
 یديتول یتعاون شرکت ساخت SFC000 يتجار

 تیمار پنج در بود افزودنی گونه یچه بدون فرادانه
 60 دوره یک یط تیمار هر براي تکرار سه با آزمایشی

  .شد طراحی روزه
 پربیوتیک از تحقیق، این در: داستفادهمور پربیوتیک

 & Armشرکت ساخت اولترا ایمکس تجاري

Hammer Animal Nutrition Co. (USA) از 
 دلیل به )ایران مازندران،( پیشتازان نمایندگی طریق

 از یمکسا تجاري محصول شد. استفاده باال کیفیت
 مخمر محتویات و سلولی دیواره ترکیبات

 کشت محیط و I 1077 سویه سرویزیا ساکارومایسس
 این .باشد یم ذرت عصاره و مالس سوکوروز، حاوي
-38 حاوي گیاهی پروتئین منبع یک عنوان به ترکیب

 )،یمکسا نوع به (بسته پروتئین درصد 33
 مواد و آمینه اسیدهاي انواع ب، گروه هاي یتامینو

 در آن دهنده یلتشک اجزاء آنالیز که است معدنی
 سازنده شرکت ادعاي (طبق .شود یم مشاهده 2 جدول

 ایمکس به نسبت برابر هشت اولترا ایمکس محصول
  .)است تري یظغل و بیشتر مغذي مواد داري استاندارد

  
  ایران)( یشتازانپ نمایندگی از شده یهته ایمکس تجاري پربیوتیک دهنده یلتشک اجزاء -2 جدول

  )درصد( مقدار  آمینواسید  مقدار  معدنی مواد  )درصد( مقدار  مغذي مواد
  22/1  آالنین  درصد 12/0  کلسیم  10  رطوبت

 1/1 آرژنین  ppm6  مس  90  خشک ماده

 5/1 اسید آسپارتیک  ppm150  آهن  2/23  خام پروتئین

  26/0  سیستئین  درصد 16/0  منگنز  2  خام چرب
 59/2 اسید گلوتامیک  ppm8  منیزیم  9/2  خاکستر

  7/0  هیستیدین  درصد 58/0  فسفر  4/9  خام فیبر
 مغذي مواد
  هضم قابل

4/75  
  76/0  کل لیزین  درصد 59/0  پتاسیم
  25/0  تریپتوفان  ppm68  روي

  
: ماهیان به یغذاده و جیره يساز آماده و تهیه

 غذا مقدار ابتدا غذایی، هاي جیره يساز آماده منظور به
 تیمار هر براي )روز 60( آزمایش دوره کل براي

 تعاونی تشرک کنسانتره غذاي سپس شد محاسبه
 ،متر یلیم 5/0-5/0 قطر با (SFC000) فرادانه تولیدي

-8 )درصد( خام چربی ،40- 43 )درصد( خام پروتئین
 ،5-11 )درصد( رطوبت ،3-6 )درصد( خام فیبر ،4

 )1-5/1 )درصد( فسفر و 7-11 )درصد( خاکستر
 پربیوتیک میزان محاسبه از پس .گردید توزین
 شده محاسبه پربیوتیک مقدار تیمار، هر براي یازموردن
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 اضافه با و گردید مخلوط غذا کیلوگرم 1 مقدار با
 حالت به )mL100( مقطر آب مشخصی درصد نمودن
 اندازه با گوشت چرخ از خمیر سپس .شد تبدیل خمیر

 در پلت شکل به و شد داده عبور متر یلیم 8/0 چشمه
 زمان تا شده تهیه جیره و گردید خشک هوا مجاورت

 گراد سانتی درجه - 20 دماي در فریزر در استفاده
 مقدار )2016 همکاران، و ساز یتچ( یدگرد نگهداري

 )زنده توده( بدن وزن درصد به توجه با روزانه غذاي
 و )13( ظهر )،8( صبح نوبت سه در و شد محاسبه

 میزان به )1996 همکاران، و کوراتزا( )18( عصر
 چهب اختیار در )سیري حد در( بدن وزن 5 )درصد(

 .)2004 همکاران، و آزرم محمدي( گرفت قرار ماهیان
 میان در روز یک صورت به نیز کردن سیفون عمل
 مخازن از ها ماهی مدفوع و غذایی باقیمانده و انجام
  .گردید خارج

 محاسبه و رشد وضعیت تعیین براي: سنجی یستز
 بچه سنجی زیست عملیات ،ها ماهی موردنیاز غذاي
 براي .شد انجام مطالعه دوره انتهاي و ابتدا در ماهیان

 200 توسط بیهوشی از پس مخزن هر انماهی کار این
 )2009 (قبادي، میخک گل پودر میلیون در قسمت

 KB360-3N مدل Kern دیجیتال ترازوي وسیله به
 توزین گرم 001/0 دقت با آلمان کشور ساخت

 دقت با بیومتري تخته توسط نیز ها آن طول و شدند یم
 ثبت ضمن و گردید ثبت و گیري اندازه متر ییلم 1

 اساس بر شد. می محاسبه نیز تلفات تعداد ها داده
 بــازده مطالعه پایان در شده ثبت اطالعات همین

 تحت تیمارهاي بین بقــاء میــزان و تغذیــه رشــد،
 معادالت از استفاده با موجود منابع اساس بر بررسی
  .شدند محاسبه ریاضی
 -گرم به اولیه وزن میانگین طبیعی گاریتم(ل [زمان/

 =100× گرم)] به نهایی وزن میانگین طبیعی لگاریتم
 )2005 همکاران، و هیوري( ویژه رشد ضریب

 = ]نهایی) وزن – اولیه (وزن مطالعه/ مدت[× 100
 همکاران، و واهیل( روزانه رشد میانگین )درصد(

2003(  
 333/0( زمان/ × گراد یسانت به حرارت درجه میانگین [

 توده وزن 333/0 - گرم به ماهی اولیه زنده توده وزن
 حرارتی رشد ضریب =] گرم) به ماهی نهایی زنده

  )1995 اندرسون، و دسیلوا(
 وزن میانگین + گرم به اولیه وزن (میانگین /2 × [زمان
 غذاي =100× شده خورده غذاي گرم)]/ به نهایی

 )2005 همکاران، و هاتلن( روزانه شده خورده

 میانگین سانتیمتر)/ به دوره انتهاي طول میانگین3((
 وضعیت شاخص = 100× گرم)) به دوره انتهاي وزن

  )2006 همکاران، و آي(
 تعداد دوره/ انتهاي در باقیمانده ماهیان بچه (تعداد

 بازماندگی درصد = 100× دوره) ابتداي ماهیان بچه
  )1990 تاکون،(

 شده خورده غذاي رمقدا (گرم)/ بدن وزن افزایش
 ،همکاران و هیوري( غذایی تبدیل ضریب = (گرم)
2005(  
 بدن وزن افزایش گرم/ به شده خورده غذاي (مقدار

 و دسیلوا( (درصد) غذا کارایی = 100× گرم) به
  )1995 اندرسون،

 (گرم) بدن وزن افزایش (گرم)/ پروتئین مصرف مقدار
 و هالند( گرم/گرم)( پروتئین کارایی نسبت =

  )1996 همکاران،
 آمده دست به وزن (گرم)/ شده خورده چربی مقدار
 و هالند( گرم/گرم)( چربی کارایی نسبت = (گرم)

  )1996 همکاران،
 60 دوره انتهاي در: استرس يها تست انجام نحوه
 بچه تغذیه، هاي یشآزما پایان از پس و آزمایش روزه

 جهت و شدند یدهغذا قطع ساعت 24 مدت به ماهیان
 محیطی يزا استرس عوامل برابر در مقاومت رزیابیا
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 ارزیابی انجام براي گرفتند. قرار موردسنجش
 3 تعداد زا استرس عوامل برابر در مقاومت يها آزمون
 و شد پر پرورش محیط آب از لیتر 10 حجم با مخزن
 هوادهی از مخازن تمامی در نیز اکسیژن کنترل جهت

 اعمال میزان یک به مخزن سه هر در هوا سنگ با
 ماهیان بچه قطعه 6 تعداد آزمایش انجام براي گردید.

 شرایط در و صید تصادفی صورت به تکرار هر از
 داخل به ماهیان ورود زمان از گرفتند. قرار  استرس
 سنج زمان از استفاده با زمان ها آن مرگ زمان تا مخازن

 pH استرس تست انجام براي شد. ثبت ثانیه برحسب
 درصد 37 یدکلریدریکاس افزودن با بآ اسیدي،
 براي و رسانده 2 به آلمان)( مرك شرکت ساخت

 افزودن با موردنظر آب قلیایی pH استرس تست انجام
 با pH کنترل و مخازن به )NaoH( سود هاي یستالکر

 شرکت ساخت pH462 مدل متر pH از استفاده
 انجام براي گرفت. صورت ایران سنجش تجهیزات

 آب تهیه براي نیز دما تست برابر در متمقاو آزمون
 و شد استفاده آب کننده گرم هیترهاي از باال دماي با

 موردنظر دماي به رسیدن زمان تا نیز آب دماي
)C°40( براي شد. کنترل يا وهیج دماسنج توسط 

 در گرم یلیم 5 افزودن با نیز یاكآمون با مقابله آزمون
 )آلمان( كمر شرکت ساخت درصد 25 اكیآمون لیتر
 تهیه كآمونیا از موردنظر غلظت موردنظر مخزن به

  .)2011 همکاران، و جعفریان( گردید.
 استفاده با حاصل يها داده وتحلیل یهتجز: آماري آنالیز

 آزمون و )ANOVA( طرفه یک واریانس آنالیز از
 5 احتمال سطح در دانکن، يا دامنه چند  اي یسهمقا

 گرفت رتصو مختلف تیمارهاي بین درصد
)05/0p<( )Duncan, 1995.( تعیین جهت همچنین 

 سطوح و شده یريگ اندازه پارامترهاي بین همبستگی
 آزمون از نیز اولترا ایمکس تجاري محصول مختلف

 آماري يافزارها نرم محیط در خطی رگرسیون
EXCLE 2013 و SPSS(v.21) شد استفاده. 

  نتایج
 رشد ياه شاخص به مربوط نتایج: رشد يها شاخص

 60( یشآزما دوره انتهاي در مختلف تیمارهاي در
 نتایج به توجه با است. شده  ارائه 3 جدول در روز)

 وزن از معمولی کپور نورس ماهیان بچه آمده دست به
 در گرم 64/2 نهایی وزن میانگین به گرم 3/1 اولیه
 که رسیدند T2 تیمار در گرم 26/3 تا شاهد تیمار
 آزمایشی تیمارهاي بین داري یعنم تفاوت دهنده نشان

 آزمون از حاصل نتایج ).>05/0p( بود شاهد تیمار و
 و مثبت همبستگی دهنده نشان نیز خطی رگرسیون

 پربیوتیک سطح افزایش و نهایی وزن بین دار یمعن
 طول همچنین ).r=363/0 ؛p=000/0>01/0( بود جیره
 در رمت یسانت 54/2 اولیه طول از نیز ماهیان بچه اولیه

 الی شاهد تیمار در متر یسانت 46/5 به آزمایش ابتداي
 روزه 60 دوره طول در T1 تیمار در متر یسانت 74/5

 تیمارهاي بین داري یمعن تفاوت که رسید آزمایش
 مطابق .)>05/0p( شد مشاهده شاهد تیمار و آزمایشی

 نیز خطی رگرسیون آزمون از حاصل نتایج با
 و نهایی طول بین داري یمعن و مثبت همبستگی

 شد مشاهده جیره پربیوتیک سطح افزایش
)01/0<000/0=p226/0 ؛=r(. ویژه رشد نرخ مورد در 

 )T3( 7/0 و )T2(5/0 حاوي یمارهايت در نیز وزنی
 گروه به نسب غذایی جیره کیلوگرم در پربیوتیک گرم

 ).>05/0p( شد مشاهده داري یمعن افزایش شاهد
 بین نیز داري یمعن و بتمث همبستگی یک که طوري هب

 جیره پربیوتیک سطح افزایش و وزنی ویژه رشد نرخ
 در ولی ).r=112/0 ؛p=018/0>01/0( شد مشاهده

 بین داري یمعن تفاوت طولی ویژه رشد نرخ مورد
 نشد مشاهده شاهد تیمار و آزمایشی تیمارهاي

)05/0p>.( ایمکس پربیوتیک مختلف سطوح همچنین 
 رشد صدرد ،حاضر مطالعه در مورداستفاده اولترا

 تیمار در را معمولی کپور نورس ماهیان بچه روزانه
T2 شاهد تیمار و آزمایشی تیمارهاي سایر به نسبت 
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 آنکه ضمن .)>05/0P( داد افزایش داري یمعن شکل به
 نیز جیره پربیوتیک افزایش و روزانه رشد درصد بین
 شد مشاهده دار یمعن و مثبت ارتباط یک

)01/0<001/0=p162/0 ؛=r(. ماهیان بچه همچنین 
 اولترا ایمکس پربیوتیک مختلف سطوح با شده یهتغذ

 بودند. برخوردار متفاوتی حرارتی رشد یبضر از
 تیمارهاي در حرارتی رشد ضریب افزایش که طوري هب
)013/1( T2 و )014/1(T3 داري یمعن اختالف داراي 
 ضمن ).>05/0p( بود شاهد تیمار و تیمارها سایر با

 پارامتر این بین نیز دار یمعن و مثبت ارتباط یک آنکه
 جیره پربیوتیک سطح افزایش و شده یريگ اندازه

 مقدار بین ).r=1/0 ؛p=034/0>05/0( شد مشاهده
 و آزمایشی تیمارهاي در روزانه شده خورده غذاي
 )،>05/0p( داشت وجود دار یمعن اختالف شاهد تیمار

 روزانه شده خورده غذاي قدارم ترین یشب که طوري هب

 یمارهايت در مقدار کمترین و )71/2( شاهد تیمار در
)32/2( T2 و )29/2( T3 بچه آن در که ؛شد مشاهده 

 پربیوتیک گرم 7/0 و 5/0 مقادیر با ترتیب به ماهیان
 شده یهتغذ غذایی جیره یلوگرمک هر در اولترا ایمکس
 بین نیز يدار یمعن و منفی ارتباط آنکه ضمن بودند.
 سطح افزایش و روزانه شده خورده غذاي مقدار

-121/0 ؛p=01/0=01/0( شد مشاهده جیره پربیوتیک
=r.( نیز وضعیت فاکتور مقدار بیشترین و کمترین 
 و 56/1 ترتیب (به T2 تیمار و شاهد گروه در ترتیب به
 بررسی که یحال در. )>05/0p( شد مشاهده )8/1

 اختالف T1 یمارت و هدشا گروه بین وضعیت فاکتور
 نکهآ ضمن ).<05/0p( نداد نشان را داري یمعن آماري
 ارتباط یک دهنده نشان نیز خطی رگرسیون آزمون
 بود شده یريگ اندازه پارامتر این براي دار یمعن و مثبت

)05/0<047/0=p094/0؛=r.(  
  

 با شده یهتغذ یمعمول کپور نورس ماهیان بچه مختلف يیمارهات در )معیار انحراف ± یانگینم( رشد يپارامترها یسهمقا -3 جدول
 .پرورش روزه 60 دوره در اولترا یمکسا پربیوتیک مختلف سطوح

T4  
)g.kg-1(1  

T3 
)g.kg-1(7/0  

T2 
)g.kg-1(5/0  

T1  
)g.kg-1(3/0  شاهد  

  تیمار
  پارامتر

819/0±31/1 a 431/0±31/1 a 825/0±31/1 a 719/0±3/1 a 304/0±31/1 a یهاول وزن )g(  
296/0±54/2 a 296/0±56/2 a 296/0±52/2 a 296/0±57/2 a 296/0±54/2 a یهاول طول )cm( 

13/1±92/2 ab 967/0±26/3 a 27/1±31/3 a 36/1±17/3 a 06/1±64/2 b یینها وزن )g( 

922/0±6/5 ab 466/0±64/5 ab 661/0±61/5 ab 731/0±74/5 a 708/0±46/5 b یینها طول )cm(  
252/0±534/0 b 208/0±632/0 a 269/0±624/0 a 272/0±577/0 ab 288/0±457/0 c یوزن ویژه رشد نرخ )%/day(  
389/0±29/1 a 223/0±33/1 a 308/0±32/1 a 291/0±35/1 a 304/0±27/1 a یطول ویژه رشد نرخ )%/day( 

62/1±27/3 a 62/1±27/3 a 12/2±36/3 a 27/2±1/3 a 78/1±25/2 b درصد( روزانه رشد درصد(  
169/0±954/0 bc 141/0±014/1 a 182/0±013/1 a 188/0±989/0 ab 179/0±904/0 c درصد( یحرارت رشد ضریب(  
56/0±52/2 b 45/0±29/2 c 58/0±32/2 c 58/0±44/2 ab 68/0±71/2 a شده خورده غذاي )%/day(  
1/1±66/1 ab 24/0±77/1 a 304/0±8/1 a 201/0±6/1 b 24/0±56/1 b درصد( وضعیت فاکتور(  

  است. )>05/0p( سطح در دار یمعن اختالف دهنده اننش ردیف هر در یرمشابهغ انگلیسی *حروف
  

 يها شاخص به مربوط نتایج: تغذیه يها شاخص
 مطالعه در مورداستفاده مختلف تیمارهاي در تغذیه
 4 جدول در مطالعه روزه 60 دوره ايانته در حاضر

 از آمده  دست به نتایج این با مطابق است. شده ارائه
 بین داري یمعن فاختال غذایی تبدیل ضریب لحاظ

 گروه با مقایسه در T3 و T2 آزمایشی تیمارهاي
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 این بهینه مقدار و )<05/0P( شد مشاهده شاهد
 مقایسه در که شد مشاهده T2 )09/2( یمارت در پارامتر

 داري یمعن شکل به آن مقدار شاهد تیمار با
 رگرسیون آزمون با مطابق همچنین .بود یافته کاهش
 افزایش بین دار یمعن و نفیم ارتباط یک نیز خطی
 مشاهده غذایی تبدیل ضریب و جیره پربیوتیک سطح

 شاخص مورد در .)r=-085/0 ؛p=041/0>05/0( شد
 شاهد تیمار و آزمایشی تیمارهاي بین نیز تغذیه کارایی

 که طوري هب ).>05/0p( شد مشاهده دار یمعن اختالف
 نیز رپارامت این براي شده یريگ اندازه مقدار باالترین

 تیمار در مقدار کمترین و T2 )درصد 67/0( تیمار در
 نتایج همچنین شد. مشاهده )درصد 45/0( شاهد

 افزودن که داد نشان حاضر مطالعه از آمده  دست به
 تجاري محصول کیلوگرم هر در گرم 5/0 مقادیر

 کپور نورس ماهیان بچه غذایی جیره به اولترا ایمکس
 کارایی نسبت در ار داري یمعن افزایش معمولی
 ).>05/0p( است هکرد ایجاد چربی و پروتئین

 خطی رگرسیون آزمون نتایج این یدیأت در که طوري هب
 بین دار یمعن غیر و مثبت ارتباط یک دهنده نشان نیز

 تغذیه، کارایی نرخ و جیره پربیوتیک سطح افزایش
 و ؛بود چربی کارایی نسبت و پروتئین کارایی نسبت

 پارامتر سه هر براي بستگیهم ضریب این
05/0>099/0=p078/0؛=r گردید. تعیین  

  
 با شده یهتغذ یمعمول کپور نورس ماهیان بچه مختلف یمارهايت در معیار) انحراف ± یانگینم( يا یهتغذ يها شاخص یسهمقا -4 جدول
 .پرورش روزه 60 دوره در اولترا یمکسا پربیوتیک مختلف سطوح

T4  
)g.kg-1(1  

T3 
)g.kg-1(7/0  

T2 
)g.kg-1(5/0  

T1  
)g.kg-1(3/0  شاهد  

  تیمار
 پارامتر

ab54/4±56/2 b52/1±16/2  b95/2±09/2  ab94/2±45/2  a98/5±58/3  غذایی تبدیل ضریب  
bc377/0±54/0  ab325/0±65/0  a425/0±67/0  ab455/0±62/0  c356/0±45/0  درصد( غذا کارایی نرخ( 
bc755/0±08/1  ab65/0±31/1  a85/0±34/1  ab911/0±24/1  c713/0±9/0  ینپروتئ کارایی نسبت )g/g( 

bc77/3±42/5 ab25/3±55/6  a25/4±72/6  ab55/4±2/6  c56/3±5/4  یچرب کارایی نسبت )g/g(  
  است. )>05/0p( سطح در دار یمعن اختالف دهنده نشان ردیف هر در یرمشابهغ انگلیسی *حروف

  
 حاصل نتایج: استرس برابر در مقاومت يها شاخص

 بر اولترا ایمکس پربیوتیک مختلف سطوح یرتأث زا
 در معمولی کپور نورس ماهیان بچه مقاومت میزان
 5 جدول در محیطی مختلف يها استرس با مقابله
 تمام در آمده دست به نتایج با مطابق است. شده ارائه
 مقاومت آزمایشی تیمارهاي شده انجام يها تنش

 دادند نشان خود از شاهد تیمار به نسبت را داري یمعن
)05/0p<.( بیشترین نتایج این اساس بر که طوري هب 

 و دما آمونیاك، يها استرس برابر در مقاومت میزان
pH در گرم 1 مقدار با شده یهتغذ تیمار در اسیدي 

 تیمار در مقاومت مقدار کمترین و پربیوتیک کیلوگرم
 آزمون خصوص در ).>05/0p( یدگرد مشاهده شاهد
 در مقاومت مقدار بیشترین نیز بازي pH با مقابله
 کمترین و پربیوتیک یلوگرمک در گرم 3/0 حاوي تیمار
  ).>05/0p( شد ثبت شاهد تیمار در مقدار
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 یوتیکپرب مختلف سطوح با شده یهتغذ یمعمول کپور نورس ماهیان بچه مقاومت یزانم در بقاء زمان مدت تغییرات یسهمقا -5 جدول
  .معیار) انحراف ± میانگین( یهثان برحسب پرورش روزه 60 دوره زا پس اولترا یمکسا

T4  
)g.kg-1(1  

T3 
)g.kg-1(7/0  

T2 
)g.kg-1(5/0  

T1  
)g.kg-1(3/0  شاهد  

  تیمار
 پارامتر

a540 b85±415  bc25±365 c75±315 d140  یاكآمون با مقابله آزمون )mg/L5(  
a5/2±5/107  b5/2±5/77  c10±60  c5/12±5/62  d5/7±5/37  دما با مقابله مونآز )Cᵒ40(  

a1170 a5/43±5/1143  a40±1220  a5/5±5/1211  b70±830  با مقابله آزمون pH 2( یدياس=pH( 
b5±1575 b5/12±5/1592  ab5/2±5/1692  a200±1820 d5/47±5/1132 با مقابله آزمون pH 12( يباز=pH( 

 است. )>05/0p( سطح در ردا یمعن اختالف دهنده نشان ردیف هر در یرمشابهغ انگلیسی *حروف

  
 کپور نورس ماهیان بچه بقاء میزان خصوص در  

 T2 تیمار نیز  پرورش روزه 60 دوره طول در معمولی
 میزان ترین یشب شاهد تیمار و تلفات میزان کمترین

 در که طور همان دادند. اختصاص خود به را تلفات
 و T3، T1 تیمارهاي است شده مشخص نیز 1-شکل

T4 1 (شکل دارند قرار بعدي يها رتبه در.(  

0
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T1  شاھد T2 T3 T4

لعه
مطا

ره 
 دو

ول
ر ط

ت د
لفا

د ت
عدا

ت

  تیمارها
  .اولترا ایمکس پربیوتیک با شده یهتغذ معمولی کپور نورس ماهیان بچه تلفات نمودار -1 شکل

  
  بحث

 بین در تحقیق این در رشد يها شاخص تغییرات  
  مقادیر نمودن اضافه که داد نشان مختلف تیمارهاي

 تجاري محصول کیلوگرم هر در گرم 7/0 و 5/0
 کپور ماهیان بچه غذایی جیره به اولترا ایمکس
 به منجر طولی ویژه رشد نرخ ياستثنا به معمولی
 اضافه و رشد پارامترهاي از برخی دار یمعن افزایش
 محصول این از کیلوگرم هر در گرم 5/0 مقدار نمودن
 از برخی ،ماهیان بچه غذایی جیره به تجاري

 تحقیق این در شده یريگ اندازه اي یهتغذ يها شاخص

 بین دار یمعن تفاوت ایجاد باعث و بخشیده بهبود را
 است شده شاهد تیمار و آزمایشی تیمارهاي

)05/0p<(. و یبلوک لشگر نتایج این با همسو 
 تاس هايالرو تغذیه با ارتباط در )2012( همکاران

 عصاره با شده سازي یغن ماگنا دافنی با ایرانی ماهی
 و ایمکس تجاري عنوان تحت S. cerevisiae مخمر

 پودر از استفاده در )2012( همکاران و جعفریان
 یدافن سازي یغن صورت به 1تپاکس تجاري مخمر

                                                   
1- Thepax 
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 شاهد یرانیا یماه تاس الرو غذایی یرهج در ماگنا
 این دلیل که ؛بودند گونه ینا در رشد عملکرد بودبه

 در مضر هاي ياکترب رفتن بین از به توان یم را بهبود
 پربیوتیک در موجود الیگوساکارید مانان تخمیر اثر

 هاي يباکتر تولید یجهدرنت و روده در اولترا ایمکس
 که دانست اسیدالکتیک هاي يباکتر ازجمله مفید

 بدین و کنند یم تولید را ها باکترسیون همانند ترکیباتی
 روده در دیگر هاي یکروارگانیسمم رشد از طریق
 )b2009 همکاران، و اکرمی( کنند یم ريجلوگی

 این در رشد کارایی افزایش رسد یم نظر به همچنین
 و روده میکروویلی وضعیت بهبود یلدل به تیمار
 رینگو( باشد جیره مغذي مواد جذب افزایش یجهدرنت

 کولوین نتایج این راستاي در که ؛)2006 همکاران، و
-β-1.3/1.6 پربیوتیک بررسی با )2014( همکاران و

D-glucan، بررسی با )2012( همکاران و ابراهیمی 
 با )2009( آتس  و عطار  و ایمنوژن تجاري پربیوتیک

 افزایش الیگوساکارید مانان پربیوتیک بررسی
 در تغذیه و رشد پارامترهاي ازنظر را داري یمعن

 مقایسه در پربیوتیک با شده یهتغذ معمولی کپور ماهیان
 مطالعه نتایج با که نمودند دهمشاه شاهد تیمار با

 حاضر مطالعه نتایج برخالف اما  ؛بود یکسان حاضر
 پربیوتیک بررسی با )2015( همکاران و زاده عشاق
 بررسی با )2013( همکاران و دوبیسکووا و اینولین

 داري یمعن اختالف β-1.3/1.6-D-glucan پربیوتیک
 یهما غذایی جیره در تغذیه و رشد يپارامترها ازنظر
   نکردند. مشاهده )Cyprinus carpio( یمعمول کپور
 حاضر مطالعه در نیز تلفات میزان با ارتباط در  

 ایمکس تجاري محصول گرم 5/0 تدریاف با T2 تیمار
 3( تلفات ینکمتر غذایی جیره کیلوگرم هر در اولترا
 را تلفات ترین یشب قطعه) 19( شاهد گروه و )قطعه

 اختصاص خود به ایشآزم روزه 60 دوره طول در
 یوتیکیپرب محصول رسد یم نظر به ).1-(شکل دادند

 یقطر از مطالعه ینا در یشآزما مورد اولترا ایمکس

 و ها یتلکوس روي ینلکت شبه هاي یرندهگ به اتصال
 یمنیا یستمس یکتحر سبب ماکروفاژها یرتکث یشافزا

 کپور ماهیان بچه یبازماندگ و رشد یشافزا یجهنت در و
 و یمارهات یرسا با یسهمقا در T2 تیمار در لیمعمو
 همکاران، و سرزوئال( است یدهگرد شاهد تیمار

 همکاران و زاده عشاق نتایج این تائید در ؛)2007
 غذایی جیره در اینولین پربیوتیک از استفاده با )2015(

 Cyprinus( یمعمول کپور قد انگشت ماهیان بچه

carpio( گونه این در بقاء خنر دار یمعن افزایش شاهد 
 با نیز )2014( همکاران و فر حسینی همچنین بودند.

 فروکتوالیگوساکارید پربیوتیک مختلف سطوح بررسی
 پارامترهاي در دار معنی تفاوت مشاهده عدم باوجود

 این از استفاده که دادند گزارش تغذیه و رشد
 کپور قد انگشت ماهیان بچه در بقاء نرخ پربیوتیک
 تیمار با مقایسه در آزمایشی تیمارهاي در را معمولی

 .است داده  افزایش داري یمعن شکل به شاهد
 بررسی با )2017( همکاران و جائوهاري که یدرحال

 یرینش زمینی یبس از شده جداسازي هاي پربیوتیک
)Ipomoea batatas L.( همکاران و فر حسینی و 
 در فروکتوالیگوساکارید پربیوتیک بررسی با )2015(

 به )C.carpio( یمعمول کپور قد انگشت ماهیان بچه
 در همچنین .یافتند دست فوق نتایج با متضاد نتایجی
 تیمارهاي بین نیز داري یمعن تفاوت حاضر مطالعه

 تبدیل ضریب خصوص در شاهد تیمار و آزمایشی
 این مقدار ترین یشب که طوري هب شد. مشاهده غذایی
 در آن بهینه مقدار و )58/3( شاهد تیمار در پارامتر

 یبضر کاهش این علت شد. ثبت T2 )09/2( یمارت
 مخمر عصاره وجود به توان یم را ییغذا یلتبد

 غلظت با اولترا ایمکس تجاري محصول در موجود
 با همسو نتایج این که داد نسبت یرهج در مناسب

 سالمت و )2012( همکاران و لشگربلوکی نتایج
 همچنین بود. )2011( همکاران و نوبر دوست

 از استفاده که است داده نشان مختلف تحقیقات
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 یکی عنوان به الیگوساکارید مانان حاوي هاي یوتیکپرب
 اولترا ایمکس پربیوتیک دهنده یلتشک اجزاء از
 در غذایی تبدیل ضریب بهبود باعث تواند یم

 و استایکوف( کمان ینرنگ يآال قزل يها گونه
 )،2006 همکاران، و اكکولج( کپور )،2007 همکاران،

 و )1995 همکاران، و هانلی( قرمز تیالپیاي هیبرید
 در شود. )2000 همکاران، و بوت( ییاروپا یماه گربه

 در نیز غذا کارایی نرخ بهترین همچنین حاضر مطالعه
 ماهیان بچه آن در که شد مشاهده T2 )67/0( یمارت

 هر در پربیوتیک گرم 5/0 مقدار با معمولی کپور
 که ؛)>05/0p( بودند شده یهتغذ غذایی جیره لوگرمکی

 )2004( همکاران و رامیرز نتایج با همسو نتایج این
 بهبود با آبجو مخمر از استفاده دادند نشان که بود
 از را یهتغذ بهبود یره،ج هاي ینپروتئ هضم یتقابل
 ها ینآم یپل یدتول و روده موکوس به یدنچسب یقطر
 ییغذا ییکارا و رشد ردعملک بر و داشته یپ در

 )Dicentrarchus labrax( اروپایی باس الروهاي
   است. داشته مثبت یرتأث

 به بدن غیراختصاصی پاسخ یک عنوان به استرس  
 دانسته ،شود یم انجام آن روي بر که واکنشی نوع هر

 تحریک با ماهیان در استرس به پاسخ است. شده
 شدن فعال به منجر که گردد یم مشخص هیپوتاالموس

 و وساز سوخت افتادن راه به یجهدرنت و یزر درون غدد
 تحمل تغییرات این .شود یم فیزیولوژیکی تغییرات
 یک یا محیطی تغییر با رویارویی در را زنده موجود

 که یدرحال دهند یم افزایش آزاردهنده و بد وضعیت
 استرس برابر در مقاومت .کنند یم حفظ را هموستازي

 محیطی يزا استرس عوامل مانند ملیعوا تأثیر تحت
 سن، اندازه، دستکاري، گونه، محیطی، عوامل خاص،
 قرار آبزي اي یهتغذ شرایط و زیستی مختلف مراحل

 مطالعات در نیز      ًمعموال  ).1982 کالرك،( دارد
 اغلب ماهیان سنجی مقاومت و شناسی یمنیا
 به تنش عامل عنوان به انگلی و باکتریایی هاي یماريب

 حاضر مطالعه در که یدرصورت گردد یم معرفی بانمیز
 بازي، اسیدي،( شیمیایی و فیزیکی استرس چهار از

 بچه مقاومت میزان ارزیابی جهت )آمونیاك و دما
 که گرفت قرار ارزیابی مورد معمولی کپور ماهیان
 ایمکس پربیوتیک توجه جالب نیز تأثیر حاصل نتایج
 يها استرس ربراب در مقاومت يها تست بر اولترا

 نتایج به توجه با که يطور به داشت پی در را محیطی
 ترین یشب T4 یمارت حاضر مطالعه در آمده دست به

 pH و دما آمونیاك، يها استرس برابر در را مقاومت
 برابر در را مقاومت ترین یشب T1 تیمار و اسیدي
 میزان افزایش ؛دادند نشان خود از بازي pH استرس

 معمولی کپور قد انگشت ماهیان بچه بازماندگی
 برابر در اولترا ایمکس پربیوتیک توسط شده یهتغذ

       ًاحتماال  را شاهد تیمار به نسبت محیطی يها استرس
 رشد، میزان بر پربیوتیک این تأثیر از ناشی توان یم

 وضعیت بهبود يقو احتمال به و نهایی وزن افزایش
 شیپوش بافت دیواره ضخامت افزایش و میکروویلی

 طریق از یشنهادشدهپ چراکه داد. ربط ماهیان بچه روده
 روده فلور تعدیل مضر، هاي يباکتر اتصال کردن بلوکه
 پرزهاي توسط مغذي مواد هضم قابلیت افزایش باعث
 نتایج تائید در ).2004 فرکت،( گردد یم روده دیواره
 با )2012( همکاران و یبلوک لشگر حاضر مطالعه
 )A. persicus( یرانیا ماهی تاس الروهاي تغذیه
 محصول با شده سازي غنی ماگناي دافنی توسط
 در )2013( همکاران و رهنما و ایمکس تجاري
 بچه غذایی جیره در اینولین پربیوتیک از استفاده
 )Carassius auratus gibelio( حوض قرمز ماهیان

 يها استرس برابر در ها گونه این مقاومت میزان در
 سالز و بازي pH و اسیدي pH دما، ك،آمونیا محیطی

 به روتیفر و آرتمیا سازي یغن با )2008( همکاران و
 مانان پربیوتیک گرم 2/0 سطح در ساعت 24 مدت

 سوکال ماهی غذایی جیره در الیگوساکارید
)Rachycentron canadum(، همکاران و سلیمانی 
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 از استفاده در )2014( همکاران وفر حسینی و )2012(
 هاي یرهج در ترتیب به فروکتوالیگوساکارید وتیکپربی

 بچه و )Rutilus rutilus( کلمه ماهیان بچه غذایی
 در )C. carpio( یمعمول کپور قد انگشت ماهیان

 حاضر مطالعه با مشابه نتایجی به شوري استرس برابر
 نیز آمده دست به نتایج این با تضاد در یافتند. دست
 اثر بررسی با )2013( نصرآبادي تاجدار و یاکرم

 و فروکتوالیگوساکارید هاي پربیوتیک ترکیبی و فردي
 کلمه ماهیان بچه غذایی جیره در الیگوساکارید مانان

)Rutilus rutilus( برابر در ها آن مقاومت میزان بر 
 تیمارهاي بین اسیدي pH و شوري ،دما يها استرس

 داري یمعن تفاوت شاهد تیمار با مقایسه در آزمایشی
 برابر در مقاومت میزان کمترین و نکردند مشاهده

 در آمد. دست به شاهد تیمار در نیز قلیائیت استرس
 حاضر مطالعه از آمده دست به نتایج اساس بر مجموع

 پروتئین از استفاده به کشور روزافزون نیاز به توجه با
 و آب منابع کمبود همچنین و مطلوب یفیتباک

 بهینه استفاده و آبزیان شپرور براي یازموردن مساحت
 کرد گیري یجهنت چنین ینا توان یم ،موجود امکانات از
 .Sمخمر افزودن آزمایشگاهی، شرایط در که

cerevisiae به اولترا ایمکس تجاري عنوان تحت 
 باعث معمولی کپور نورس ماهیان بچه غذایی جیره
 افزایش همچنین و بقاء و رشد عملکرد بهترین ایجاد
 در محیطی نامساعد شرایط برابر در ومتمقا میزان
  .گردد یم معمولی کپور قد انگشت ماهیان بچه
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