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   pediococcus acidilacticiالیگوساکارید رافینوز و باکتري  ثیرأت

  نقره) در مواجهه با نانوcarassius auratusبر ترکیب الشه ماهی قرمز (
  

  5طاهره باقري و 4، علی جافر نوده3فر ، سید حسین حسینی2اکبر هدایتی ، سید علی1زهرا جعفري فاطمه*
گروه تولید و دانشیار 2شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،  بومگروه ارشد  کارشناسی آموخته دانش1

، دانشگاه علوم نبزیاورش آپرو تکثیر گروه یار انشد3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، برداري آبزیان بهره
دکتري تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 4کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، 

هاي دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش  تحقیقات شیالتی آباستادیار مرکز 5گرگان، ایران، 
  کشاورزي، چابهار، ایران

  01/12/1396؛ تاریخ پذیرش: 25/09/1396تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
و الیگوساکارید  pediococcus acidilacticiتیمار باکتري  ثیر محافظتی پیشأحاضر بررسی ت پژوهشهدف از 

عدد  250نقره بود. بر این اساس تعداد ) در مواجهه با نانوcarassius auratusرافینوز بر ترکیب الشه در ماهی قرمز (
در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: غذاي بدون مکمل غذایی  3/26±18/0ماهی قرمز با میانگین وزنی 

)، غذاي حاوي رافینوز 2 کلنی بر گرم غذا (تیمار 107تیک باکتري با غلظت شاهد)، غذاي حاوي پروبیو 1 (تیمار
   شدند.هفته تغذیه  6مدت  ) تقسیم شد و به4بیوتیک (تیمار  ) و غذاي سین3 گرم در کیلوگرم غذا (تیمار 1میزان  به

مدت  گرم بر لیتر) به میلی 5/0نقره (درصد غلظت کشنده نانو 50ش میزان بعد از پایان دوره تغذیه به تیمارهاي آزمای
ها نشان داد  تجزیه و تحلیل دادهبرداري از الشه صورت گرفت.  روزه، نمونه 14شد و در پایان دوره  روز اضافه  14

توجه به نتایج  با). P<05/0نداشت ( داري با هم اختالف معنیرطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی الشه هاي  شاخص
هاي مذکور  و در بین مکمل را بر چربی الشه ماهی داشته است ثیرأترین ت ینوز بیشدست آمده مکمل غذایی راف به

ثرتر عمل ؤهاي غذایی م خاکستر الشه و رطوبت الشه در بین مکمل هاي پروتئین الشه، ثیر بر شاخصأبیوتیک با ت سین
   کرده است.

  
  نقرهنانو، ماهی کاراس طالیییوتیک، پروبپربیوتیک،  کلیدي: هاي واژه

  

                                                
  jafarizahra293@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
ی استفاده از فناوري نانو، فلز نقره را به ذراتبا 

کنند که به آن نانونقره  متر تبدیل مینانو 100تر از  کم
دلیل خواص  گویند. نانوذرات نقره عمدتاً، به می

دهند   اي که از خود نشان می فیزیکی و شیمیایی ویژه
در مصارف الکترونیکی، نوري، دارویی و بهداشتی و 

باکتریایی  اثر ضد فراوان دارند.کاتالیتیکی کاربرد 
نوع  650، تاکنون بیش از نقره به اثبات رسیدهنانو

و امروزه در صنایع  باکتري شناخته شده را از بین برده
 .)2007 ،مکارانه وگنگ مختلف کاربرد فراون دارد (

هر چند این فناوري به تازگی مورد توجه زیادي قرار 
گرفته و رونق بسیاري پیدا کرده، اما از آن در طب 

ثیر آن شناخته أکه دلیل ت قدیم استفاده شده بدون آن
حتی در جنگ براي کنترل عفونت زخم  شود و

و  بالیسهاي نقره استفاده شده است ( سربازان از سکه
، فلزي با تر ابعاد بزرگنقره در  ).2008همکاران، 

مانی که به باشد، ولی ز دهی کم می خاصیت واکنش
نانومتر  1-100دازه بین ان ابعاد کوچک در محدوده

 99کشی آن بیش از  شود خاصیت میکروب تبدیل می
  ).1999همکاران،  و باریولریابد ( یم درصد افزایش

 هاي هاي ماهی ترین خانواده ماهیان یکی از مهمکپور
 ترین خانواده ماهیان بوده و بزرگ آب شیرین است و

کاراس طالیی گونه است.  2420 جنس و 220 شامل
 یان استخوانی و متعلق به خانوادهماه از رده

که این  با وجود این. ) استCyprinidaeماهیان (کپور
از  هایی کن آب شیرین است، اما نمونهتر سا ماهی بیش

آن در مناطق ساحلی دریاي خزر صید شده است. در 
ی ماه عنوان ماهی قرمز شب عید طرفدار دارد. ایران به

یک گونه مناسب جهت انجام عنوان  کاراس به
ماهی کاراس از نظر صید  مورد توجه است. ها آزمایش

عنوان طعمه  باشد و به ورزشی نیز داراي ارزش می
  ري دارد. جهت صید ماهیان دیگر نیز مشت

هاي موجود  ترین آلودگی فلزات سنگین از مهم
  شوند. هاي آبی محسوب می اکوسیستم

ها  امروزه با پیشرفت تکنولوژي این آلودگی
اند. با پیشرفت تکنولوژي نانو بسیاري از  یافته افزایش

این فلزات جاي خود را با نوع نانو در طبیعت عوض 
ییرات تأثیر رو شناخت چگونگی تغ این اند. از کرده

فلزات سنگین در صنایع مختلف امري ضروري 
باشد، بنابراین بررسی این تأثیرات مستلزم بررسی  می

عنوان  ها به باشد. باکتري موجودات زنده محیط آبی می
اند که از طریق بهبود  هاي غذایی شناخته شده مکمل

ارزش غذایی و ارتقاي رشد، توزیع آنزیمی جهت 
ار موجودات (میکرو ارگانیسم) هضم مواد غذایی، مه

و فعالیت ضدسرطانی و  طلب زاي فرصت بیماري
افزایش پاسخ ایمنی براي موجود میزبان سودمند 

با توجه به نوظهور بودن فلزات  بنابراینهستند. 
ها و از  آنسنگین آن هم در مقیاس نانو و اثر سمیت 

ثیرات مثبت باکتري در تقویت آبزیان در أطرف دیگر ت
 منظور بررسی شاخص به پژوهشها این  برابر آالینده

الشه در مواجهه با نانوذرات نقره و باکتري 
  پدیوکوکوس اسید الکتیکی صورت گرفت.

  
  ها مواد و روش

روز در مرکز تحقیقات  60دت م این پژوهش به
پروري شهید فضلی گروه تکثیر و پرورش آبزیان  آبزي

طبیعی گرگان صورت منابع دانشگاه علوم کشاورزي و 
ماهی با میانگین وزنی  هعدد بچ 300 ت.گرف
تانک  12عدد در  15ه تعداد گرم ب 18/0±3/26

  مکعب نگهداري شدند.فایبرگالس یک متر
عنوان  از الیگوساکارید رافینوز به پژوهشدر این 

پربیوتیک استفاده شد. رافینوز مذبور از کشور چین 
 پژوهشباکتري مورد استفاده در این  شد.تامین 

Pediococous acidilactici ،ها  از خانواده الکتوباسیلوس
صورت تجاري از تهران خریداري  (گرم مثبت)، به

کاستکس (بود  CFU/g 107×9/0. غلظت باکتري شد
تیمار شامل  4آزمایش در قالب  .)2010و همکاران، 



 و همکاران زهرا جعفري فاطمه
 

3 

تیمارها  هبقیتیمار اول (شاهد) فقط با غذاي تجاري و 
 P. acidilacticiشده به باکتري  با غذاي تجاري مکمل

گرم بر  1ر دوم (تیما ترتیب حاوي، و رافینوز به
گرم بر کیلوگرم  10، تیمار سوم (کیلوگرم باکتري)

گرم بر کیلوگرم باکتري و  1رافینوز)، تیمار چهارم (
   شد. گرم بر کیلوگرم رافینوز) انجام 10

 ها ماهی هفته) روزانه بچه 8آزمایش (در طول دوره 
سی شدند. مشاهده مستقیم نظر وضعیت ظاهري برر از

رت بر حرکات، ها جهت نظا ها در تانک ماهی بچه
ازحد  حرك بیشاي، اشتها، ت نحوه شنا، رفتارهاي تغذیه

براي تعیین عملکرد جیره  شد.تحرکی انجام  یا کم
ها در سه  سنجی آن ماهیان، زیست غذایی و رشد بچه

وسط و آخر دوره) صورت گرفت. مرحله (اول، 
منظور ابتدا سطح آب تمامی تیمارها را پایین  بدین

و در یک   آورده سپس با ساچوك ماهیان صید شدند،
 01/0ظرف یک لیتري با ترازوي دیجیتالی با دقت 

کش با دقت یک  ها با خط و طول آن شدندگرم توزین 
ر اساس میانگین وزن گیري شد. ب اندازه متر میلی

یک از تیمارها  آمده مقدار غذاي روزانه هر  دست به
منظور کاهش تلفات  در ضمن بهمحاسبه گردید. 

 12کاري ماهیان  حاصل از استرس ناشی از دست
دهی قطع سنجی غذا ساعت قبل و بعد از زیست

  ها، تانکه هم. همچنین قبل از انتقال ماهیان گردید می
  شد. اي هوا تمیز میه ها و سنگ شیلنگ
اي غذادهی با رافینوز و  هفته 6از پایان دوره  بعد

دهی ماهیان  باکتري پدیوکوکوس اسید الکتیکی، سم
  توجه به مقدار آب  اي با آغاز شد. طی دوره دوهفته

  سم اضافه شد. نانوذره  LC50از  %50 در تانکرها
ام از  پی پی 4000صورت محلول کلوئیدي  نقره به

شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیان، مشهد خریداري 
، TEMشد. طبق بررسی با میکروسکوپ الکترونی 

 20یانگین اندازه ذرات مورد بررسی داراي منانو
  نانومتر بودند.

تجزیه تقریبی الشه شامل رطوبت، پروتئین خام، 
چریی خام و خاکستر از طریق روش استاندارد 

AOAC براي تعیین گیري و تعیین شدند.  اندازه
طور کامل چرخ  درصد رطوبت، ابتدا الشه ماهیان را به

ها، پس از خشک شدن در آون  دیش شد سپس پتري
در دسیکاتور سرد و توزین شدند. سپس چند گرم 
نمونه توزین و داخل آن قرار داده شد. وزن ظرف و 

نمونه در  نمونه ثبت گردید. بعد از آن ظروف همراه با
 BINDER ساخت کمپانی، FD115 مدل(آون 
 24مدت  گراد به درجه سانتی 105با دماي ) آلمان

ها  دیش ساعت پتري 24ساعت قرار گرفتند. پس از 
  همراه با نمونه از آون خارج و در دسیکاتور سرد 
  شده و دوباره وزن شدند و با محاسبه اختالف 

 ردیدآمده درصد رطوبت مشخص گ دست  به وزن
)AOAC ،1990.(  

ها، از کوره  براي تعیین میزان خاکستر نمونه
 ساخت کمپانی LV/5/11/B170 الکتریکی مدل
Nabertherm هاي چینی  آلمان استفاده شد. ابتدا بوته

  مدت  گراد به درجه سانتی 550خالی در آون با دماي 
ساعت قرار داده شدند و پس از سرد شدن در  1

گرم از نمونه که  1. سپس دسیکاتور توزین شدند
هاي چینی ریخته  شده بود، در بوته رطوبت آن گرفته 

گیري  ها همراه با نمونه اندازه شد و سپس وزن بوته
درجه  550ها در کوره الکتریکی با دماي  شد، نمونه

ها پس  ساعت سوزانده شد. نمونه 5مدت  گراد به سانتی
دسیکاتور دقیقه درون  30مدت  از سوزانده شدن به

  ا دقت سرد شدند و سپس با ترازوي دیجیتالی ب
ها از  خاکستر نمونهگرم توزین شده، درصد  01/0

   ).AOAC ،1990(طریق رابطه ذیل محاسبه گردید 
وزن بوته همراه با نمونه  -نمونه / وزن بوته چینی (

  .)×100 نهایی = درصد خاکستر
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به  میزان پروتئین خام به روش تعیین نیتروژن کل
روش کلدال با استفاده از دستگاه بخش هضم مدل 

EBL  و بخش تقطیر مدلVAP  ساخت کمپانی
Gerhardt  آلمان، تعیین گردید. براي تعیین پروتئین

  گرم نمونه درون بالن  1ها،  موجود در نمونه
اسیدسولفوریک  ml15هضم ریخته شد، به هر بالن 

  غلیظ همراه با کاتالیزور اضافه گردید. در هر سري 
  کار با دستگاه هر نمونه سه تکرار داشت. پروتئین 

 بر اساس فرمولخام از طریق تعیین نیتروژن کل و 
625  ×CP= %N  تعیین شد و نیتروژن کل به  

ضرب  25/6 روش کجلدال مشخص و سپس در عدد
 پروتئین خام است دهنده شد. عدد حاصل نشان

)AOAC ،1990 .(  
دست آوردن چربی کل، از دستگاه  براي به

 Gerhardtساخت کمپانی  VAP40سوکسله مدل 
گرم نمونه توزین و  1آلمان استفاده گردید. مقدار 

  درون کاغذ صافی که از قبل وزن شده بود، قرار 
  وسیله اتر شسته شد و تنها چربی  داده شد. چربی به

  قی ماند. سپس وزن کاغذ صافی همراه در بالن با

گیري و در فرمول قرار داده شد و  با نمونه اندازه
). AOAC ،1990(دست آمد  درصد چربی نمونه به

وزن نمونه همراه  -وزن خشک/ (وزن کاغذ صافی (
  .)با کاغذ صافی) وزن نمونه = درصد چربی خام

و رشد با استفاده از آنالیزهاي اطالعات حاصل از 
 ANOVAو با انجام آزمون  Spss 20افزار  نرم
  داري  معنیآزمون دانکن در سطح  پس ازطرفه و  یک

) مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار >05/0Pدرصد ( 5
 ±وسیله میانگین  دست آمده به گرفت. همه نتایج به

  انحراف معیار محاسبه شدند. 
  

  نتایج
الشه ماهی کاراس  اخص رطوبتبررسی نتایج ش

نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی
داري بر شاخص رطوبت الشه نداشته  نقره اثر معنی

). اما در بررسی عددي مشخص شد که <5/0Pاست (
ترین و  گرم بر لیتر کم میلی 01/71با میزان شاهد  تیمار

گرم بر لیتر  میلی 17/74 بیوتیک با میزان تیمار سین
  ).1ترین رطوبت الشه را داشته است (شکل  بیش

  

  
  

روف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف (حمیزان رطوبت الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهاي مختلف آزمایشی  -1 شکل
  . )است% بین تیمارهاي آزمایشی 5 داري در سطح معنی
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ص خاکستر الشه ماهی کاراس بررسی نتایج شاخ
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات طالیی 

داري بر شاخص خاکستر الشه نداشته  نقره اثر معنی
  ). اما در بررسی عددي مشخص شد <5/0Pاست (

  رین ت گرم بر لیتر کم میلی 8رافینوز با میزان  که تیمار
  گرم بر  میلی 5/9 بیوتیک با میزان و تیمار سین

الشه ماهی را داشته است  ترین خاکستر لیتر بیش
  ).2(شکل 

  

 
  

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف (میزان خاکستر الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهاي مختلف آزمایشی  -2 شکل
 . )% بین تیمارهاي آزمایشی است5 داري در سطح معنی

  
بررسی نتایج شاخص پروتیین الشه ماهی کاراس 

نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی
ین الشه ماهی ئداري بر شاخص پروت نقره اثر معنی
). اما در بررسی عددي مشخص <5/0Pنداشته است (

  گرم بر  میلی 70/67با میزان  شاهد که تیمارشد 
 83/69بیوتیک با میزان  ترین و تیمار سین لیتر کم

ترین پروتیین الشه را داشته است  گرم بر لیتر بیش میلی
  ).3(شکل 

  

  
  

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف (یزان پروتئین الشه ماهی کاراس طالیی در تیمارهاي مختلف آزمایشی م -3 شکل
   .)% بین تیمارهاي آزمایشی است5 داري در سطح معنی
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ماهی کاراس بررسی نتایج شاخص چربی الشه 
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی
نداشته  داري بر شاخص چربی الشه اثر معنینقره 

شخص شد که ). اما در بررسی عددي م<5/0Pاست (

ترین  گرم بر لیتر کم میلی 92/19 باکتري با میزان تیمار
گرم بر لیتر  میلی 89/20 بیوتیک با میزانپر و تیمار

  ).4را داشته است (شکل ترین  بیش

  

  
حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف (میزان چربی الشه ماهی کاراس طالیی ور در تیمارهاي مختلف آزمایشی  - 4 شکل
  . )% بین تیمارهاي آزمایشی است5 داري در سطح معنی

  
  گیري نتیجهبحث و 

ین الشه ماهی کاراس ئبررسی نتایج شاخص پروت
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی

ین الشه ماهی ئداري بر شاخص پروت نقره اثر معنی
ررسی عددي مشخص ). اما در ب<5/0Pنداشته است (
گرم بر لیتر  میلی 70/67با میزان شاهد  شد که تیمار

گرم  میلی 83/69بیوتیک با میزان  ترین و تیمار سین کم
در  .ترین پروتئین الشه را داشته است بر لیتر بیش

ها  هاي زیستی سلول ه مکانیسمهم سطح مولکولی،
و اگر کار پروتئین از  شود. ها انجام می توسط پروتئین

توانند باعث بروز  حالت طبیعی خارج شود می
نقره مواجهه با نانو ذرات  هاي مختلف شوند. بیماري

 شود. باعث تخریب پروتئین ترکیب الشه می
هاي مورد  هاي غذایی مورد استفاده در تیمار مکمل

آزمایش تا حدودي مانع از کاهش پروتئین ترکیب 
بیوتیک  ها سین در بین این مکمل شود و الشه می

ثیر را اعمال کرده و توانسته از آثار مخرب أترین ت بیش

ین را خنثی کند و کاهش پروتئنانو ذرات نقره بر 
تا حدودي ها نیز در واقع  دار نبودن این شاخص معنی

  هاست. ثیر مثبت این مکملأبیانگر ت
ها در جیره بر میزان  ثیر پربیوتیکأدر ارتباط با ت

هاي کمی صورت گرفته  الشه آبزیان پژوهشپروتئین 
 بعضیدست آمده است که در  که نتایج متضادي به

و  گنس( پروتئین الشه بودهافزایش میزان  بیانگر
در موارد دیگر باعث کاهش میزان  و )2007 ،همکاران

   .)2015و همکاران، زاده  عشق( پروتئین الشه بوده
  ) بر 2009 ژو و همکاران،(اي توسط  در مطالعه

روي اثر منابع مختلف سلنیوم غذایی (نانو ذرات 
سلنیوم و سلنومتیونین) بر عملکرد رشد ماهی کاراس 

)Carassius auratus( گونه  انجام شد، نتایج هیچ
نظر پروتئین خام، بین  داري را از تفاوت معنی

شده با نانوذره موردنظر و گروه شاهد  هاي تغذیه گروه
   .)P<05/0نشان نداد (
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ماهی کاراس  بررسی نتایج شاخص چربی الشه
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی

نداشته داري بر شاخص چربی الشه  ینقره اثر معن
شد که ). اما در بررسی عددي مشخص <5/0Pاست (

ترین  گرم بر لیتر کم میلی 92/19 با میزان باکتري تیمار
گرم بر لیتر  میلی 89/20 رافینوز با میزان و تیمار

میزان چربی خام الشه در  .را داشته است ترین بیش
   یافته استشده با پربیوتیک کاهش  ماهیان تغذیه

شه ماهی از نوع ). چربی ال1999، همکاران ولو  ون(
باشند که انرژي مورد نیاز  اشباع میاسیدهاي چرب غیر
 کنند. و همچین در فرآیند رشد، ماهی را فراهم می

هاي غذایی  مکمل ... موثرند. ریزي و تولیدمثل، تخم
نقره  ثیر مخرب نانوأمورد استفاده توانسته تا حدودي ت

تر از  کند و در این مکمل غذایی باکتري بیش خنثی
اي دیگر بر  در مطالعه. ثر بوده استؤها م سایر مکمل

ذرات منابع مختلف سلنیوم غذایی (نانو روي اثر
سلنیوم و سلنومتیونین) بر عملکرد رشد ماهی کاراس 

)Carassius auratus (گونه  انجام شد، نتایج هیچ
هاي  خام بین گروه نظر چربی داري را از تفاوت معنی

شده با نانوذره موردنظر و گروه شاهد نشان نداد  تغذیه
)05/0>P) .(2009 ،و همکاران ژو(.  

خص خاکستر الشه ماهی کاراس بررسی نتایج شا
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی

داري بر شاخص خاکستر الشه نداشته  نقره اثر معنی
بررسی عددي مشخص شد که ). اما در <5/0Pاست (

ترین و  گرم بر لیتر کم میلی 8رافینوز با میزان  تیمار
گرم بر لیتر  میلی 5/9 بیوتیک با میزان تیمار سین

در  .الشه ماهی را داشته است ترین خاکستر بیش
اي که بر روي اثر منابع مختلف سلنیوم غذایی  مطالعه

رشد ذرات سلنیوم و سلنومتیونین) بر عملکرد  (نانو
انجام شد،  )Carassius auratus(ماهی کاراس 

خاکستر خام بین  نظر داري را از تفاوت معنی نتایج

شده با نانوذره موردنظر و گروه شاهد  هاي تغذیه گروه
   .)2009 ،و همکاران ژو( )P<05/0نشان نداد (

ثرات استفاده از ) ا2015(و همکاران عاشوري 
رژیم غذایی بر ذرات سلنیوم در سطوح مختلف نانو

عملکرد فاکتورهاي رشد و ترکیب الشه کپور معمولی 
)Cyprinus carpioهفته با نانوذره  8مدت  ) را به

دادند.  شده بود را مورد بررسی قرار سلنیوم اضافه
نتایج حاصل از آنالیز ترکیبات عضالنی نشان داد که 

شده با  داري بین تیمارهاي تغذیه گونه تفاوت معنی هیچ
. )P<05/0ذره سلنیوم و گروه شاهد وجود ندارد (نانو

 پژوهشگرانو نتایجی که  پژوهشبا توجه به نتایج این 
رسد فلزات  نظر می هاند، ب یافته  دیگر به آن دست

  میزان ترکیب  اي در روندتوجه ثیر قابلأسنگین ت
 ،و همکارانسلیمی خورشیدي ( الشه ماهیان ندارند

آالي  در مطالعه روي ترکیب مغذي الشه قزل .)2011
شده با نکلوئتید گزارش کردند که  کمان تغذیه رنگین

ترین میزان  بیش ترین میزان چربی و خاکستر و کم
درصد بوده است و در مورد  2/0پروتئین در تیمار 

داري بین  رطوبت و ماده خشک نیز اختالف معنی
ترین  ز بیشنی حاضر پژوهشدر  ها مشاهده نشد.تیمار

بیوتیک بوده اما اختالف  میزان خاکستر در تیمار سین
  .ها مشاهده نشدداري بین تیمار معنی

اخص رطوبت الشه ماهی کاراس بررسی نتایج ش
نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات  طالیی

داري بر شاخص رطوبت الشه نداشته  نقره اثر معنی
مشخص شد که ). اما در بررسی عددي <5/0Pاست (

ترین و  گرم بر لیتر کم میلی 01/71با میزان شاهد  تیمار
گرم بر لیتر  میلی 17/74 بیوتیک با میزان تیمار سین

بنابراین مکمل  ترین رطوبت الشه را داشته است. بیش
ها از کاهش  بیوتیک نسبت به سایر مکمل غذایی سین

میزان رطوبت الشه در مواجهه با آالینده مورد نظر 
  ثیر داشته است.أت
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میزان درصد افزایش وزن بدن و  بررسی و مقایسه
ماهیان گروه شاهد و کپورمیزان فاکتور وضعیت 

) و 107 ،106سطح باکتري ( شده با دو تیمارهاي تغذیه
تحت   ها در معرض غلظت سپس قرار گرفتن آن

هاي مذکور در اثر  نقره نشان داد که شاخصنانو  کشنده
گذارند،  قره اثرات سویی را نمیدو سطح باکتري و ن

داري را بین  معنی  ها رابطه که آنالیز داده طوري هب
  ). P<05/0تیمارها نشان نداد (

) 2010 ،و همکاران(ریگوس دیگر  پژوهشدر 
اي سطوح آهن مکمل بر رشد ماهی سیم  رات مقایسهثا

با استفاده از  )Sparus aurata( دریایی سرطالیی
ها  منابع مختلف آهن مورد بررسی قرار گرفت. ماهی

هفته تحت تیمار قرار گرفتند و تفاوت  12مدت  به
داري در رشد و وزن نهایی و نرخ رشد ویژه  معنی

 پژوهش). با توجه به نتایج این P<05/0( مشاهده نشد
اند،  یافته  دیگر به آن دست پژوهشگرانو نتایجی که 

ثیر أها ت و باکتري رسد فلزات سنگین نظر می به
درصدافزایش وزن بدن و فاکتور  ی در روندتوجه قابل
    .یت الشه ماهی ندارندوضع

حاوي  یرهبررسی تغذیه با ج طی پژوهشی که به
  ذرات (آلفا توکوفرول استات) و نانو Eویتامین 

هاي رشد و ترکیب الشه در ماهی  سلنیوم بر شاخص
پرداخته شد، نتایج  )Rutilus frisii kutumسفید (

و  E شده با ویتامین ماهیان تغذیه آنالیز الشه بچه
مغذي  ذرات سلنیوم نشان داد که این دو ریزنانو

 )P<05/0( تأثیري بر ترکیبات الشه ماهیان ندارند
  .)2014 (طهماسبی،

که  نشان دادند )2011( همکاران چی و کمهوت
هاي رشد  شاخص ذرات آهن اثر باکتري را برنانو

که  عبارت دیگر با توجه به این هکند. ب تقویت می
سزایی در رشد  هخصوص نقره نقش ب ذرات بهنانو

عهده  ها در بدن میزبان بر ها و میکروارگانیسم باکتري
تواند رشد و تکثیر باکتري را در روده  می بنابرایندارد 

  .نماید تقویت می
هاي  خصدست آمده از شا توجه به نتایج به با

تري ترکیب الشه ماهی کاراس طالیی مکمل غذایی باک
نقره نسبت به دو در خنثی کردن آثار مخرب نانو

تري داشته است و مکمل غذایی  ثیر کمأمکمل دیگر ت
ثیر را بر چربی الشه ماهی کاراس أترین ت رافینوز بیش

هاي مذکور مکمل  طالیی داشته است و در بین مکمل
هاي پروتئین  ثیر بر شاخصأت بیوتیک با غذایی سین

و رطوبت الشه ماهی مورد  خاکستر الشه الشه،
هاي ترکیب الشه  ثیر را بر شاخصأترین ت آزمایش بیش
  داشته است.

هاي  دست آمده از شاخص توجه به نتایج به با
مورد آزمایش ماهی کاراس طالیی مکمل غذایی 

ی ثیر را بر داشته است. مکمل غذایأترین ت باکتري بیش
ثیر را بر چربی الشه ماهی داشته أترین ت رافینوز بیش

هاي مذکور مکمل غذایی  است و در بین مکمل
 هاي پروتئین الشه، ثیر بر شاخصأبیوتیک با ت سین

هاي  خاکستر الشه و رطوبت الشه و در بین مکمل
  ثرتر عمل کرده است.ؤغذایی م
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