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  هاي ایمنی موکوس ثیر سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز بر عملکرد رشد و شاخصأت
  )Cyprinus carpio( در بچه ماهی کپور معمولی

  
  2علی شعبانیو  2فر سید حسین حسینی، 2نژاد پاك حامد، 1محدثه کریمی*

  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ارشد گروه تکثیر و پرورش آموخته کارشناسی دانش1
  منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و، دانشیار گروه شیالت2

  12/7/1396 پذیرش: تاریخ ؛12/6/1396 دریافت: تاریخ
  

  چکیده
 ماهیبچه موکوس در ایمنی هايرشد و شاخص عملکرد بر رافینوز مکمل غذایی پربیوتیک تأثیر تحقیق این در  
هاي غذایی جیرهگرم) با  25/6 ± 09/0 بچه ماهیان کپور (میانگین وزنی. شد بررسی) Cyprinus carpio( کپور

هفته تغذیه شدند.  8مدت  گرم در کیلوگرم به 4و  2، 1حاوي سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز شامل صفر (شاهد)، 
برداري موکوس و سنجش پارامترهاي رشد انجام گرفت. آزمایش نمونه تکرار انجام شد. در پایان دوره 3هر تیمار در 

گلوبولین کل موکوس در ماهیان تیمار شده با رافینوز نسبت به گروه شاهد نتایج تحقیق نشان داد که میزان ایمونو
گرم ثبت شد. فعالیت لیزوزیمی در تیمارهاي  4) و بیشترین مقدار در تیمار p>05/0داري داشت (افزایش معنی

براین، . عالوه)p<05/0داري وجود نداشت (حال تفاوت معنیپربیوتیک در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت، با این
نتایج بررسی حاضر نشان داد اضافه کردن سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز به جیره غذایی هیچ اثر معناداري روي 

(وزن نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه)، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی در  رشد پارامترهاي
). هر چند اضافه کردن این p<05/0( ه ماهیان کپور معمولی نداشتهاي تیمار شده در مقایسه با گروه شاهد بچگروه

داري در پارامترهاي رشد نگردید اما با توجه به نتایج پربیوتیک به جیره با سطوح مورد مطالعه منجر به تفاوت معنی
هاي ایمنی  منظور افزایش برخی از شاخص درصد به 4 تا 3ویژه در سطح  استفاده از پربیوتیک رافینوز به، حاصله

  شود.غذایی کپورماهیان پرورشی توصیه میدر جیره موکوس
  

  )Cyprinus carpioپربیوتیک، موکوس، فعالیت لیزوزیمی، ایمونوگلوبولین کل، کپور معمولی ( کلیدي: هاي واژه
 

  1مقدمه
 بـا  همـواره  توجـه،  قابـل  رشـد  کنـار  در پروريآبزي

 هـا بیمـاري  شـیوع . اسـت  بـوده  روروبه مشکالتی نیز
 اقتصـادي  گسترش پروري،عمده آبزي مشکل عنوان به

                                                
  karimimohadese93@yahoo.comمسئول مکاتبه:*

 جهـان تحـت   کشـورهاي  از بسـیاري  در را بخش این
 هـایی حل حال، همواره راه با این. است داده قرار تأثیر
 شده است، ارائه مشکالت این کردن برطرف براي نیز

 ایـن  کـه  شـد  مطـرح  بیوتیکآنتی از داروهاي استفاده
 عوامل شدن مقاوم جمله از ايمشکالت عدیده داروها
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. اند آورده وجود به را محیطی مسائل زیست و زابیماري
 مقاومـت  انتقـال  موجـب  هـا بیوتیـک  آن آنتی بر عالوه

 و قـانونی  منع نظر این از که شوندانسان می به دارویی
مصرف براي این مواد وجـود دارد (الـی و    محدودیت
 بهبـود  و ایمنـی  هايپاسخ ). تحریک2008همکاران، 

ماننــد  غــذایی هــايمکمــل وســیله هبــ رشــد کــارآیی
پـره   ،)Mineral( هـا مینـرال ، معـدنی  مواد ها، ویتامین

 در بـــاالیی اهمیـــت از هـــاو پروبیوتیـــک بیوتیـــک
ــزي ــروري آب ــاري پ ــت برخــوردار تج ــرون( اس  و کی

 رینگو ؛2014 همکاران، و فرحسینی ؛2012 ،همکاران
 جـایگزینی  عنوان اي که بهگونه؛ به)2014 ،همکاران و

 گسـترش  منظـور  بـه  و گذشته درمانی هايروش براي
 و الزادو( شـدند  مطـرح  محیط داردوست صنعت یک

   ).2014کایپنگ، 
 هستند هضمیقابل  غیر غذایی ترکیب هاپربیوتیک  
 یک ردنــک فعال و رشد انتخابی، تحریک طریق از که
 اثرات روده در موجود هاي باکتري از محددي تعداد یا

 میزبـان  سـالمتی  تواند می و داشته میزبان بر سودمندي
ــود را ــد بهب ــون( بخش ــد، و گیبس ). 1995 روبرفروی

 غیـر  الیگوسـاکاریدهاي  کـه  است داده نشان تحقیقات
 عملکـرد  داراي مـواد  تـرین مهـم  جمله از هضم، قابل

 ).2002 گـاتلین،  ؛2007 ریک،ـــ ف( هستند پربیوتیکی
 رافینـوز  هضـم،  قابـل  غیـر  الیگوسـاکاریدهاي  میان در

 آبـزي  در آن اثرات که است ايشده شناخته پربیوتیک
   است. بوده بررسی مورد کمتر پروري

 دارانمهره ایرــس انندــهم ماهیان در ایمنی سیستم  
 جانوران در. است اکتسابی و ذاتی ایمنی سیستم شامل
 در اظتـــحف در مهمی نقش ذاتی ایمنی سیستم آبزي
 عنـوان  به . موکوس)2007 ویت،( دارد هاپاتوژن مقابل
 جایگزین حال در پیوسته ذاتی ایمنی مکانیسم از جزئی
 در دخیل اجزاي از مهمی عـــمنب همچنین است، شدن

ــتم ــی سیس ــی ایمن ــه از غیراختصاص ــزوزیم،: جمل  لی

 لکتــین، کمپلمــان، هـاي پــروتئین هــا،ایمونوگلوبـولین 
ــزیم  و هــاپــروتئین دیگــر و C پروتئولیتیــک، هــاي آن

 همکـاران،  و سابرامانیان( است باکتریالآنتی لیپیدهاي
هـاي   ها توسط سلول. ترشحات ایمینوگالندین)2007

شود و نقش کلیدي  ها و پالسما تولید میپالسماپالست
کنــد.  را در نگهــداري هموســتازي موکــوس ایفــا مــی

از  آمـده   دسـت  بـه مشاهده گردیده است که موکـوس  
بانـا و   -باشـد (ال ها مـی  یمونوگلوبیناداراي  جانوران

شـــــنهاد شـــــده اســـــت یپ. )2010همکـــــاران، 
هـاي ایمنـی    هـاي موجـود در سیسـتم    ایمونوگلوبولین

پستانداران، ممکن است با ایمنی موکوسی در ماهیـان  
وابسته باشد. در حال حاضر شاید بیشترین آنزیم مطالعه 
شده در موکوس ماهیان آنزیم لیزوزیم باشد. لیـزوزیم  

استیل مورامیک گلوکوهیدروالز یا مورامیداز) یک  -(ان
ها که شامل  یسمارگانزیم باکتریایی است که در بیشتر آن

شـده اسـت. لیـزوزیم در      ییشناساشود  ماهیان نیز می
وجود دارد.  ها گونهو سرم بیشتر  موکوس، بافت لنفوئید

یگـر  و دآنزیم لیـزوزیم در موکـوس پوسـت ماهیـان     
ي هـا  عفونـت در مکانیسم دفاعی میزبان علیـه   ها بافت

 هـاي ویژگی دلیل به کپور . ماهیداردباکتریایی شرکت 
 داده کشت جهان نقاط اکثر در پرورشی فرد به منحصر

 مهم هايگونه از یکی وانـــــعن به ایران در و شودمی
 همکـاران  و یان هنگ شناخته شده است. جی پرورشی

 جیره در رافینوز مختلف سطوح کارگیري هب با) 2010(
) Lateolabrax japonicus( ژاپنـی  باس سی غذایی
 سـبب  داريمعنـی  طور به پربیوتیک این که دادند نشان

 برابــر در مــاهی ایــن بقــاي و مقاومــت افــزایش
 مبثت اثرات به توجه با .شودمی هیدروفیالاســآئرومون

 اثرات در خصوص تحقیقاتی خالء و رافینوز پربیوتیک
 اثـرات  بررسـی  هدف با مطالعه این کپور، ماهی بر آن

 ایمنـی  هـاي شـاخص  رشـد،  هـاي شاخص بر رافینوز
  .باشد می کپور ماهی در موکوس
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  مواد و روش
ي در سـالن آبـز   یـق تحق یـن ا :یشمحل انجـام آزمـا  

و  يدانشـگاه علـوم کشـاورز    یالتدانشکده ش پروري
 قطعه بچه 240تعداد  .گرفت گرگان انجام یعیمنابع طب

 ± 09/0در حدود  یوزن یانگین(م یکپور معمول ماهی
از مرکز تکثیر و پرورش بخش خصوصی گرم)  25/6

مدت دو هفته با شـرایط آزمایشـگاه سـازگار     و به هیهت
   گردید.
ها ابتدا مواد براي تهیه جیره :غذایی جیره سازي آماده

هـا  همـراه سـطوح مختلـف پربوتیـک      اولیه خشک بـه 
دقیقه مخلوط گردیدند. پس  30مدت  توزین شده و به

اولیه مایع اضافه شده و مخلـوط  از مخلوط شدن مواد 
دقیقه انجام شد. سپس خمیر حاصله  15مدت  کردن به

متـر بـه    میلـی  3به وسیله یک چرخ گوشـت بـا قطـر    
هاي بلند تبدیل شده و پس از خشـک شـدن در    رشته
صـورت پلـت تهیـه     متر) به میلی 3(قطر  مناسب اندازه

ا هاي مناسب تبندي ها در بستهگردید. پس از آن جیره
ــرف در یخچــال  ــان مص ــانتی 4( زم ــه س ــراد)  درج گ
آزمایش بچه کپور ماهیان  نگهداري شد. در طول دوره

ــا  4درصــد وزن بــدن و روزانــه  3حــداکثر تــا  بــار ب
، فر(سوداگر و حسینی هاي آزمایشی تغذیه شدند. جیره

2005(  
صورت کامالً تصـادفی   ها بهماهی :هابندي ماهی تیمار

قطعــه در هــر تیمــار)  20فــایبرگالس (تانــک  12در 
تقسیم شدند. ماهیـان بـا سـطوح مختلـف پربیوتیـک      

گـرم رافینـوز در    4و  2،1، رافینوز شامل صفر (شاهد)
هفته تغذیه شدند. میـزان غـذادهی    8مدت  کیلوگرم به

 3با توجه به اشتهاي ماهیان هر تیمار (میـزان روزانـه   
کلیـه   ها) صورت گرفت. سپسدرصد وزن زنده ماهی

سنجی شـده و بـا میـانگین وزنـی     ها زیستبچه ماهی
عـدد در هـر مخـزن     14 تـراکم  با گرم 25/6 ± 09/0

  سازي شدند.فایبرگالس ذخیره

هـا درهـر تکـرار در ابتـداي     وزن ماهیبرداري: نمونه
گیـري شـد. بعـد از تغذیـه تیمارهـا بـا       تحقیق انـدازه 

مـدت یـک مـاه، تعـداد      هاي مشخص شده بـه خوراك
ها نیز ات ماهی در طول تحقیق و وزن نهایی ماهیتلف

ثبت گردید. میزان خوراك مصرفی هر تیمـار نیـز بـر    
اساس بیوماس و میزان اشـتهاي مـاهی تنظـیم شـد و     

درصد) ثبت گردید. بعد از مشخص  3(حداکثر روزانه 
شــدن وزن نهــایی، و میــزان خــوراك مصــرف شــده، 

  فاکتورهاي زیر در هر تیمار محاسبه شد:
  2005هیوروي و همکاران  -1رابطه 

لگاریتم وزن نهایی -لگاریتم وزن اولیه   
طول مدت آزمایش (روز)      ضریب رشد ویژه= 	

  1990تاکون  -2رابطه 
     ناضافه وز(گرم)=  ییوزن نها - (گرم) یهوزن اول 

  2005هیوروي و همکاران  -3رابطه 
  میزان غذاي مصرف شده (گرم)

  = ضریب تبدیل غذاییمیزان افزایش وزن (گرم)
  

ــع   ــاس روش جم ــر اس ــوس ب و  راس آوري موک
عدد ماهی  3شد. از هر تانک  انجام )2000(همکاران 

برداري و پس از بیهوشـی بـا    صورت تصادفی نمونه به
صـورت    بـه گـرم در لیتـر)،   میلـی  5(پودر گل میخک 

) پالسـت  زیـپ ( اتیلنـی  پلی هايجداگانه درون کیسه
 مـوالر میلـی  50 کلریـد  سـدیم  لیترلیمی 2 تا 1 حاوي

خـارج   هاها از کیسهماهی دقیقه 2 از بعد و قرارگرفت
دقیقـه در   10مدت  آوري شده به. موکوس جمعیدگرد

 به سوپرناتانت و سانتریفیوژ گراددرجه سانتی 4دماي 
  گردید. منتقل سیسی 5/1 میکروتیوپ

سنجش آنزیم لیزوزیم  :مفعالیت آنزیم لیزوزی سنجش
بــه روش کــدورت ســنجی و بــا اســتفاده از دســتگاه 

(سـابرامانیان و همکـاران،    شـد اسپکتروفتومتر انجـام  
ــاکتري  2008 ــزیم از بـ ــن آنـ ــنجش ایـ ــراي سـ ). بـ

  شد.عنوان سوبسترا استفاده  میکروکوکوس لوتئوس به
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گیري  جهت اندازه :گیري ایمونوگلوبولین کل اندازه
 و آندرسون یویکیبولین از روش سوتوتال ایمونوگل

شد و  یین. میزان پروتئین سرم تعشداستفاده  )1993(
درصد  12سپس به نمونه موکوس پلی اتیلن گالیکول 

ها نمونه ،ساعت در دماي اتاق 2شد. پس از  اضافه
غلظت پروتئین در قسمت باالیی  ووژ شد یسانتریف

 .شد گیرياندازه لوريتوسط روش  محلول مجدداً
بولین کل از تفریق غلظت پروتئین در وایمونوگل یزانم

نمونه اولیه و غلظت پروتئین پس از افزودن پلی اتیلن 
  شد. گالیکول محاسبه

عنـوان یـک واحـد     هـر تانـک بـه    :آمـاري  آنالیزهاي
ــد و داده   ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــاري   آزمایش ــاي آم ه

 خطـاي اسـتاندارد گـزارش شـد     ±صورت میـانگین   به
 واریــانس آنــالیز از هــاداده تحلیــل و تجزیــه جهــت.

 هـا میـانگین  مقایسـه  و) Anova one way( طرفه یک
) >05/0P( احتمال سطح در دانکن آزمون از استفاده با

 از اسـتفاده  بـا  هـا داده تحلیـل  و تجزیـه . گرفـت انجام
 از اسـتفاده  بـا  نمودارهـا  رسـم  و SPSS17 افـزار  نرم

Excel 2010 شد انجام.  
  

  نتایج
پارامترهاي رشد بچه ماهیان کپور تغذیـه شـده بـا      

هشتم در جدول  سطوح مختلف رافینوز در پایان هفته
نتـایج نشـان داد کـه رژیـم     . نشان داده شـده اسـت   1

داري بر وزن غذایی با سطوح مختلف رافینوز اثر معنی
ضریب  ،ویژه نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد

  ندارد. بازماندگی درصد تبدیل غذایی و

  
تیمارها با سطوح مختلف  در )Cyprinus carpio( ماهیان کپور بچه) معیار انحراف ± میانگین( رشد هايشاخص مقایسه: 1 جدول

  .هشتم هفته پایان در پربیوتیک رافینوز
  (گرم)4  (گرم)2  (گرم)1  (گرم)0  هاي رشدشاخص

  a 03/27±0/6  a 14/25±0/6  a 07/33±0/6  a 09/23±0/6  (گرم) وزن اولیه
  a 54/69±0 /12  a 33/69±0/12  a 79/06±0/12  a 40/72±0/11  (گرم) وزن نهایی
  a 05/03±0/8  a 01/98±0/7  a 3/0±8  a 08/98±0/7  )متر (سانتی طول کل اولیه
  a 07/±0 35/9  a 93/0 ± 82/9  a 52/0 ± 9  a 09/0 ± 13/9  متر) (سانتی طول کل نهایی

  a 66 /9 52±/102  a 36/1 87±/102  a 07/54±0/90  a 36/7±21 /88  درصد افزایش وزن بدن
  a 57/0±42/6  a 19/0±43/6  a 73/0±73/5  a 41/0± 49/5  اضافه وزن

  a 07/0 ± 17/1  a 01/0 ± 17/1  a 08/0± 07/1  a  06/0± 05/1  ضریب رشد ویژه
  a 23/0± 83/2  a 25/0± 74/2  a 44/10±0/3  a 27/0± 02/3  ضریب تبدیل غذایی

  a 100  a 100  a 100  a 100  درصد بقا
  .است 05/0 داري درسطح تفاوت معنی دهنده حروف نامشابه در هر ستون نشان

  
ــل ــولین ک ــل  : ایمونوگلوب ــولین ک ــادیر ایمنوگلوب مق

موکوس در تمامی تیمارهاي حاوي رافینوز نسبت بـه  
گـــروه شـــاهد افـــزایش یافـــت. بـــاالترین مقـــدار 

گرم رافینوز مشاهده  4ایمونوگلوبولین در تیمارحاوي 
داري نسـبت بـه سـایر تیمارهـا     شد و اختالف معنـی 

  ).>05/0p( داشت
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  .خطاي استاندارد) در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف رافینوز ±ایمونوگلوبولین کل موکوس (میانگین  .1 شکل

   
میزان فعالیت لیزوزیمـی موکـوس   : فعالیت لیزوزیمی

در تمامی تیمارهاي حاوي رافینـوز نسـبت بـه گـروه     
اختالف معناداري حال این شاهد افزایش یافت، با این

  ).>05/0p( وجود نداشت

  
  در ماهیان تغدیه شده با سطوح مختلف رافینوز خطاي استاندارد) ±فعالیت لیزوزیمی موکوس (میانگین  .2 شکل

 
  بحث

 در موکـوس  در موجـود  ترکیبات و کیفیت کمیت  
ـ  بـه  و است متفاوت ماهی هايگونه انواع  از یـعوامل
 محیط شرایط غذا، سن، گونه، ژنتیکی فاکتورهاي قبیل

 امـهنگ زااسترس عوامل وجود عدم یا وجود و زیست
 در تنــوع. دارد گیــــبست وسـوکـــم رداريـبــنمونــه
 ایجاد سبب پوست سطح بر شده ترشح موکوس مقدار

 هــاپــاتوژن مقابــل در هــاگونــه مقاومــت در اخــتالف
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هـا   پربیوتیک). 2008 همکاران، و سابرامانیان( شود می
هـاي سیسـتم ایمنـی هسـتند کـه بـر       از جمله محرك

ثیرگذار بـوده و موجـب فعـال    أسیستم ایمنی ماهیان ت
شـوند کـه از آن   ثر در ایمنـی مـی  ؤهاي م شدن سلول

، هاي ماکروفاژيجمله اثرات آن افزایش فعالیت سلول
ها (نوتروفیل هاي فاگوسیتوز کنندهافزایش تعداد سلول

ــیت ــا)و مونوس ــیت ، ه ــداد لنفوس ــزایش تع ــا و اف ه
هاي سرم و افـزایش فعالیـت لیـزوزیم    ایمونوگلوبولین

باشد. اسـتفاده از ایـن مـواد ابـزار      سرم و موکوس می
ظرفیـت  ، هـاي رشـد  منظور افزایش شاخص ثري بهؤم

 هـاي سیستم ایمنی و مقاومت ماهی در برابـر بیمـاري  
هـا  شایع بوده و تحقیق در مورد استفاده از این مکمـل 

ــه رشــدي دارد (حســینی ــاهیوسرونــد رو ب ، فــر و م
2007.(  

ــزوزیم   ــک لی ــزیم ی ــد آن ــاییض ــوي باکتری  در ق
  عـالوه  کـه  است اصیــراختصـــغی ایمنی مـــسیست

 هـاي باکتري شدن لیز باعث مثبت گرم هايباکتري بر
ــرم ــی گ ــز منف ــی نی ــود م ـــایــنت. ش ــل جــ  از حاص
 فعالیـت  که داد نشان لیزوزیم، آنزیم میزان گیري اندازه

آنزیم در تیمارهاي حاوي سطوح مختلف رافینـوز   این
صـورت معنـادار    حال این اختالف به، با این بیشتر بود

 توانـد مـی  آنـزیم  ایـن  فعالیـت  میـزان  در نبـود. تنـوع  
 اســترس، بــه پاســخ جملــه از لیـــــعوام لــــدلی بــه

ــوغ، دســتکاري، ــوع جنســیت، غــذا، بل ــه تن  و ايگون
. کلنگـی  )2007 سـابرامانیان، ( باشـد  ژنتیکی وعـنــت

ــاران ( ــدره و همک ــ2016میان ــی أ) ت ــرك ایمن ثیر مح
غـذایی مـاهی قرمـز     گاالکتوالیگوساکارید را در جیره

ییـد  أبررسی کردند که نتایج حاصل از مطالعـه مـا را ت  
آنزیم لیزوزیم در ماهیان کند و بیان کردند که میزان می

   .تغذیه شده با گاالکتوالیگوساکارید افزایش یافته است
طبــق نتــایج ایــن مطالعــه، میــزان ایمونوگلبــولین    

موجود در موکوس ماهیان تغذیه شده با رافینوز بیشتر 
صورت  از گروه شاهد است و میزان ایمونوگلوبولین به

 افــتگــرم رافینــوز افــزایش ی 4معنــاداري در تیمــار 
)05/0p<(.     و مطابق با نتـایج ایـن مطالعـه، سـلیمانی 

 پربیوتیـک  اثـر  زمینـه  در ايمطالعـه ) 2013( همکاران
 ایمنــی رشــد، عملکــرد بــر فروکتوالیگوســاکارید

 فعالیـت  و اسـترس  برابـر  در مقاومت غیراختصاصی،
 Rutilus( کلمـه  مـاهی  بچـه  در گوارشـی  هايآنزیم

rutilus( پاسـخ  داد هـا نشـان   آن نتـایج . دادنـد  انجام 
 مـــسیست و لیزوزیم فعالیت کل، ایمونوگلوبین( ایمنی

 دیگـر  سطح دو به نسبت درصد 1 سطح در) کمپلمان
 بـا  شـده  تغذیـه  گروه در بقاء نرخ باالترین. بود باالتر
  .شد  مشاهده پربیوتیک درصد 3 حاوي جیره
 کپـور  ماهیـان  بچـه  رشد این، پارامترهاي برعالوه  

 کـه  داد نشـان  رافینوز لفــمخت سطوح با شده تغذیه
 داريمعنی رــاث رافینوز مختلف سطوح با غذایی رژیم

ویـژه،   رشد وزن، ضریب نهایی، درصدافزایش وزن بر
ق ــطب .ندارد بازماندگی درصد و غذایی تبدیل ضریب
توان بیان کـرد  دست آمده از مطالعه حاضر می هنتایج ب

یش ایمنـی  افزا بر مبنیهاي متعدد گزارش رغمیعلکه 
هـا،  بیوتیـک و بهبود رشد در ماهیان تحت تـأثیر پـري  

دلیـل   بـه  نتایج حاصل از تحقیق حاضر، ممکـن اسـت  
کوتاه بودن دوره آزمایش از یـک سـو و یـا مطلـوب     

یـا احتمـاالً    بودن جیره آزمایشی پایه از سوي دیگر و
هـاي اسـیدالکتیک در روده   علت عدم وجود باکتري به

، مورد آزمایش جهت تخمیر پربیوتیک رافینـوز ماهیان 
تمامی ماهیان در انتهاي دوره تقریباً به یک اندازه رشد 
کردند. ولی آنچه کـه در ایـن کـار تحقیقـی مسـلم و      

ـ   ثیري أمشهود است این است که این پربیوتیک هـیچ ت
اعم از مثبت یا منفی روي فاکتورهاي رشد بچه ماهی 

ن تحقیق کـه حـاکی از   کپور معمولی نداشت. نتیجه ای
باشد با هاي رشد میبی اثر بودن پربیوتیک بر شاخص

هاي محققین پیشین به شـرح زیـر همخـوانی    گزارش
؛ شــیخ االســالمی و 2009 ،دارد: (اکرمـی و همکــاران 

) نشان دادنـد کـه پربیوتیـک اینـولین     2008همکاران، 
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کمـان   آالي رنگین براي رشد ماهی قزلمکمل مناسبی 
)، نشـان  2010همچنـین اکرمـی و همکـاران (   نیست. 

هاي دادند که پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص
ثر نبود. ؤ) مRutilus frisii kutumرشد ماهی سفید (

در بررســی انجــام شــده توســط اکرمــی و همکــاران  
ثیري بـر  أ)، مشخص شد که پربیوتیک اینولین ت2011(

 Cyprinusفاکتورهاي رشـد مـاهی کپـور معمـولی (    

carpioنشان 2011فر و همکاران () نداشت. حسینی (
ــره    ــه جی ــوز ب ــک الیگوفروکت ــزودن پربیوتی ــد اف دادن

اثـري بـر فاکتورهـاي رشـد      )Huso huso( ماهی فیل
 کاهش یافـت.  درصد 3نداشت و میزان رشد در تیمار 

ـ )، در مطالعـه 2011(حاجی بگلو و سوداگر،  ثیر أاي ت
خی فاکتورهـاي رشـد   پربیوتیک ایمونووال را روي بر

(وزن نهایی، طول نهایی و نرخ رشد ویـژه) در مـاهی   
) مـورد بررسـی   Xiphophorus maculatus( پالتی

ــک روي    ــن پربیوتی ــد ای ــاهده کردن ــد، مش ــرار دادن ق
  ثیري نداشت.أفاکتورهاي رشد ت

در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن   
 4تا  3در سطوح است که استفاده از پربیوتیک رافینوز 

درصد در جیره غذایی کپور ماهیان پرورشی منجر بـه  
هاي ایمنـی موکـوس شـده    افزایش برخی از شاخص

پربیوتیک رافینوز در سطوح مـورد  ، بر این عالوه است.
ـ    ثیري بـر  أمطالعه و مدت زمان آزمایش انجـام شـده ت

عملکــرد رشــد و تغذیــه بچــه مــاهی کپــور معمــولی 
  نداشت.
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