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  پرورشی استرلیاد ماهیان بچه خونی ایمنی و رشد هايشاخص تعیین

)Acipenser ruthenus( دایجستروم غذایی مکمل با شده تغذیه  
  

  3تجن نصري دمهردا و 2زمینی عباسعلی ،1بان بیشه محمدعلی*
   ،شیالت گروه استادیار2 رشت، اسالمی آزاد دانشگاه ،شیالت گروه ارشد کارشناسی آموختهدانش1

   انزلیبندر میاسال آزاد دانشگاه ،شیالت گروه استادیار3 الهیجان، اسالمی آزاد دانشگاه
 29/6/1394 تاریخ پذیرش:؛  30/4/1394 تاریخ دریافت:

  1چکیده

 ایران بومی غیر تاسماهیان هايگونه از یکی عنوان هب Acipenser ruthenus استرلیاد ماهی  
 اهمیت حائز و رسیده خاویار به سال در هزینه کمترین با و ممکن زمان ترینتاهکو در که باشد می
 و رشد هايشاخص روي بر دایجستروم غذایی مکمل ثیرأت ارزیابی تحقیق این از هدف. باشد می

 پاییز در تحقیق این .باشدمی )Acipenser ruthenus( پرورشی استرلیاد ماهیان بچه ایمنی، فاکتورهاي
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه در واقع شیالت آزمایشگاه در پرورشی استرلیاد ماهی بچه روي 1392 سال

 طراحی کنترول گروه یک همراه به تیمار 3 قالب در تصادفی کامال آزمایش طرح. پذیرفت صورت رشت
 72 .گردید اضافه پایه غذایی جیره به کیلوگرم /گرم 2 ،5/1 ،1 سطح 3 در بررسی مورد مکمل. گردید

 3 اساس بر لیتري 100 وان 12 در عدد 6 صورت هب 60/88±35/1 وزنی میانگین استرلیادبا ماهی بچه عدد
 از برخی بررسی با پرورش دوره انتهاي در. شدند تغذیه روز 60 مدت به دستی صورت هب بدن وزن درصد

 داشته گرم 5/1 سطح در توجهی قابل اثر دایجستروم غذایی مکمل که گردید مشخص رشد پارامترهاي
 فاکتورهاي بررسی در که است حالی در این واست داده نشان شاهد به نسبت معناداري اختالف استو

 گرم 2 سطحدر فقط IgM و گرم 5/1 و 2 حوسط در ترتیب به لیزوزیم کل، ایمنوگلبولین میزان ایمنی،

                                                             
   bisheban1@gmail.comمکاتبه:  مسئول*
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 رشد پارامتر بودن مطلوب بیانگر نتایج بنابراین .است داشته شاهد به نسبت ايمالحظه قابل افزایشی روند
  .است بوده فوق غذایی مکمل یلوگرمک /گرم 2 و 5/1 دوز در ایمنی و

    

 ،دایجستروم غذایی مکمل ،)Acipenser ruthenus( پرورشی استرلیاد ماهی بچه :کلیدي کلمات
  یخون یمنیرشد و ا

  

  مقدمه
 را قوي انگیزه جهان در ها آن پرورش خزر دریاي در تاسماهیان صید کاهش با اخیر سالیان در  

 و گوشتی پرورش ایران، جمله از جهان نقاط از بسیاري در امروزه که طوري به است آورده دست هب
 خاکی، هاياستخر در تاسماهیان مولد هايگله تشکیل نتیجه در و طبیعی لدینمو از الرو گرفتن امکان

 معتقدند محققین امروزه )2000 روزنتال،( است شده فراهم بتونی هاي حوضچه و سگالفایبر هايوان
 و حفظ هدف با اجرایی و تحقیقاتی هايفعالیت انجام تاسماهیان ارزش با ذخایر نجات راه تنها

 و قانونی غیر صید از ممانعت پرورشی، هايمحیط در تاسماهیان پرورش فن توسعه و ذخایر بازسازي
 نتایج. است انقراض حال در هايگونه و زیستی تنوع حفظ جهت المللیبین هايسازمان با همکاري
 جمله از ماهی اندازه و آب حرارت درجه غذادهی، درصد تغذیه، کارایی که داد نشان علمی مطالعات

 بنابراین ).1979 وگروز، برت( کنندمی تعیین را ماهیان تجاري تولید قابلیت که هستند اقتصادي عوامل
 نیازهاي تعیین و تغذیه اقتصادي ارزیابی بیشتر، سوددهی آوردن فراهم و تولید بازده افزایش منظور به

 مدیریت تاسماهیان، کارآمد و تجاري برایتولید ).2000 دنگ،( باشدمی ضروري بسیار ماهیان غذایی
 ثرترؤم حال عین در و ارزانتر اتترکیب که مناسب هايجیره با غذادهی پرورش، مناسب شرایط قوي،

). 1987 ، ولوتس هانگ( رسدمی نظر  به ضروري باشد، داشته را FCR مقدار کمترین و رشد اپتیمم که
 رشد یشافزا براي شده فرموله غذایی جیره بهبود تجاري، پروريآبزي در عمده معضل حاضر حال در
 به آبزیان، تولید در تغذیه کارایی افزایش که داشتند اظهار حققینم. باشدمی ماهیان سالمت ارتقاء و

 بودن دسترس در و قیمت معدنی، مواد ها،ویتامین ها،چربی پروتئین، نظیر غذایی مواد سازنده ترکیبات
 دو پرورشی آبزیان در هابیماري به مقاومت و رشد سرعت ).2001 وبیالرد، شیبانو( دارد بستگی آن
 در کاهش باعث میکروبی هايبیماري ).2005 گتلین، و لی( هستند توجه مورد و مهم بسیار ئلهمس

 سود و ماهیان بازماندگی و ایمنی شدن بهتر براي است نیاز و است شده متراکم پروري آبزي تولید
 ها آن ممنوعیت و هابیوتیک آنتی خطرات به توجه با بنابراین گیرد صورت کنترل مورد این در ادياقتص

 هايروش توسعه ،پروريآبزي در هادولت سیاست بر ها آن ثیرأت و پیشرفته کشورهاي از بسیاري در
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 این جمله از است، گرفته قرار توجه موردرشد سرعت بردن باال و ها بیماري لکنتر براي دیگري
 مورد هک هستند نیایم هايمحرك و هابیوتیکپر ها،پروبیوتیک ،غذایی ايهمکمل از استفاده هاروش

 کیفیت غذا، عملکرد بهبود طریق از هاپروبیوتیک ).2005 گتلین، و لی( گرفتند قرار زیادي استقبال
 دلیل به اما ).2010 همکاران، و مریفلد( کنند می کمک پروري آبزي به ناهنجاري کاهش و گوشت
 توانایی و ساخت حین و گوارش هدستگا در شده اضافه پروبیوتیک مانیزنده بودن تضمین غیرقابل

 شد بیان میگو و ماهی جیره در آن استفاده و پربیوتیک نام به جدیدي ایده ،ثرؤم کلونی تشکیل و تثبیت
 باعث گیاهی مختلف عناصر داشتن دلیل هب غذایی هايمکمل امروزه ).2005 همکاران، مهیوسو(

 حاضر تحقیق در بنابراین .اندشده آبزیان در نبد ایمنی سیستم تقویت و اشتها تحریک رشد، افزایش
 ایران، بومی غیر تاسماهیان هاينهگو از یکی عنوان هب Acipenser ruthenus استرلیاد ماهی از استفاده

 و باشدمی اهمیت حائز رسیده، خاویار به سال در هزینه کمترین با و ممکن زمان ترینکوتاه در که
 ایمنی فاکتورهاي و رشد هاي شاخص روي بر دایجستروم غذایی مکمل یرثأت تحقیق، این از هدف
  .باشدمی فوق خاویاري ماهی

  

  هاروش و مواد
دو دسته ترکیب بوده که در یک  يحاو یشدر اتر بایومین کمپانی ساخت دایجستروم غذایی مکمل  

 که پونه، اسانس( هااسانس) الف: از عبارتند دسته دو این .اند شده ترکیب هم با زاییروش هم توان
 که بادیان، اسانس. دارد آنتیاکسیداتیو اثر و قوي میکروبی آنتی ثیرأت که باشد می کارواکرول ماده حاوي
 اسانس. باشد می اشتها محرك و داشته قارچی ضد و ویروسی ضد ثیرأت لذا باشد می آنتول ماده حاوي

 که( پربیوتیک) ب). باشدمی خوراك طعم دهنده افزایش که باشدمی لیمونن ادهم حاوي که مرکبات،
تحقیق  این ).2000 ،الکستاد( )دارد بیفیدوژنیک ثیرأت و پربیوتیکی ثیرأت و فروکتوالیگوساکارید حاوي

گروه  3ا تعداد مطالعه ب این انجام گرفت. رشت شهر در واقع اسالمی آزاددر دانشگاه  92در پاییز سال 
 گرم 2و  5/1، 1 از هابدین صورت که تیمار پذیرفتتکرار انجام  3گروه شاهد در  همراه به يتیمار

 استرلیاد خاویاري یعدد بچه ماه 6در هر تیمار  وشده است  تشکیل کیلوگرم غذا 1در  دایجستروم
 باشد،می مترسانتی 12/30±45/1 و طول میانگین گرم 60/88±35/1وزن متوسط آن  که ،شد داده قرار
ماه  2 مدت  بهساعت  8نوبت صبح، ظهر، عصر هر  3در  یماه وزن میانگین درصد 3 مقدار به دهیغذا

 و pH= 6/8 با و گرادسانتی درجه 8/22 پرورش دوره طی در آب میانگین دماي. پذیرفتانجام 
 کربنات گرممیلی 307 حدود آب سختی با و لیتر در گرممیلی 10 میزان به محلول اکسیژن میانگین
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 واول ماه آبان اول ،ماه مهر اول( نوبت 3 در دوره طی در سنجی زیست عملیات. بوده لیتر در کلسیم
  .گرفت انجام) 1392 ماه آذر

 جیره گرمکیلو 1 در ،دایجستروم گرم 2 ،5/1 ،1 مقادیر غذا، سازيآماده منظور به: غذایی جیره ساخت
 اضافه مواد این به آب مقداري باشیم داشته همگن مخلوط یک که این براي و کرده مخلوط خوبیهب را

 ماهی دهان ندازها با متناسب که طوري به گوشت چرخ توسط را مواد این شدن، مخلوط از پس .نموده
 هايورق با که ییهاسینی در را هاجیره سپس ،آورده در شکل اياستوانه هايتپل صورت به باشد

 تا داده قرار ساعت 24 مدت هب گرادسانتی درجه 30 دماي با آون در بود، شده پوشانده آلومینیومی
 جهت شده آماده هايجیره کرده، خورد ماهی دهان سایز با متناسب را هاتپل سپس شود خشک خوب

 داخل در تیماري گروه هر به مربوط اضافی غذاي و شده بنديبسته و توزین ساعت، 24 هر در استفاده
  .گردید بندي بسته رطوبت، افزایش از جلوگیري منظور به جداره، دو نایلونی کیسه

 EFICO Sigma840 No نوع از و فرانسه کشور ساخت بیومار کمپانی از پایه جیره :پایه جیره ترکیبات

  . باشدمی) 1( جدول اساس بر آن کیباتتر و گردیده تهیه خاویاري ماهیان مخصوص جیره این. بود 6.5
  

  .پایه جیره ترکیبات -1 جدول
  مقدار  مشخصات

  43  )درصد( یحیوان پروتئین
  18  )درصد( خام چربی

  1/20  )درصد( نیتروژن آزاد عصاره
  2/3  )درصد( خام سلولز

  1/8  )درصد( خاکستر
  1/1  ) درصد( فسفرکل

  5/20  (MJ/Kg) ناخالص يانرژ
  5/16  (MJ/Kg) بیومار هضم قابل انرژي
  3/18  (MJ/Kg) کالسیک هضم قابل انرژي

  7/22   (g/MJ)هضم قابل انرژي /هضم پروتئینقابل
  A(I.U/Kg)  15000 ویتامین
  D3(I.U/Kg)  1500 ویتامین
  E(mg/Kg) ویتامین
  C(mg/Kg) ویتامین

440  
220  
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  : از عبارتند شده ريگیاندازه رشد هايشاخص
 = (%)ADG(g / fish / day) :(ADG)1 روزانه رشد میانگین

×
 ×100 

  Wi -BWI (g) = Wt:(BWI)2وزن بدن  افزایش
  = (%) 100 ×PBWI:(PBWI)3بدن  وزن افزایش درصد

   = 100 × SGR (day):(SGR)4 ویژه رشد شاخص
× =FCR :(FCR)5 غذایی تبدیل ضریب

	
	  

  =1102×K :(K)6) ی(چاق وضعیت ضریب

 مقدار Cمدت پرورش و  طول T ی،ماه یینها وزن Wt ی،اولیه ماه وزن Wiمعادالت مذکور  در  
 .)2009 همکاران، و محسنی ؛1990 ،همکاران و رونیانی( باشدیم روزانه شده خورده غذاي

 و تغذیه قطع زمان از ساعت 24 گذشت و پرورش هفته 8 مدت از بعد :شناسیخون مطالعات
 ماهی دمی ساقه از خونگیري عملیات و شده صید ماهیان گوارش، لوله محتویات دفع از کامل اطمینان
 .گردید هاستفاد cc2با حجم  هاي سرنگاز  شناسی خونگرفت. جهت انجام مطالعات  صورت استرلیاد

cc5/1 هاي لوله توسطخون  یمنیا هايفاکتور مطالعات انجام جهت دمی، ساقه از سرنگ توسط خون 
شده  یفوژسانتر یقهدق 10 مدت  به یقهدور در دق 5000 با) یناپندروف فاقد ماده ضد انعقاد خون (هپار

 کلمن یک در ها)، سرم جدا و سپس نمونهHeraeussepatch شرکت ساخت Labofuge (مدل
 ذکر به الزم. گردید ارسال هماتولوژي آزمایشگاه به شدید هاي تکان از دور به و خشک یخ حاوي
  ).2009 ،آبادي حاجی جاللی( نگردید استفاده کننده بیهوش مواد خونگیري هنگام در است
ایمنوگلبولین  ،املش شده گیرياندازه ایمنی فاکتورهاي :خون ایمنی فاکتورهاي گیرياندازه روش

 IgMکدورت حاصل از  يو بر مبنا سنجی کدورتاساس  بر IgM میزان. بود IgMو  کل، لیزوزیم
گرم مثبت و حساس به  يباکتر یزل يبر مبنا یزوزیمل یتفعال .ضد آن سنجش شد بادي آنتیو  نمونه

 در گرم  میلیبا واحد  یمنوگلبولین. ادش گیرياندازه Micrococcus lysodeikticus یزوزیمل یمآنز
  ).2006 ،همکاران و رستمی خوشباور( گردید محاسبه clorometric روش با لیتر دسی

 

                                                             
1Average Daily Growth, 2Body Weight Increase, 3Percent Body Weight Increase, 4Specific 
Growth Rate, 5Feed Conversion Ratio, 6Condition Factor 
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 نرمالانجام گرفت. در ابتدا  یتصادف کامالً یاین تحقیق در قالب طرح :آماري یلو تحل یهتجز روش
، براي هاداده توزیع بودن نرمال صورت در ،گردید تست) ویلک -(شاپیرو آزمون با هاداده بودن

و  (One-wayANOVA) از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ياتغذیه يمقایسه میانگین بین تیمارها
افزار  نرم. گردیداستفاده  درصد 5در سطح احتمال  یهمگن از آزمون توک يهاگروه يبراي جداساز

  شد.  استفاده هاو تحلیل داده تجزیه يبرا) 18(نسخه   SPSSيآمار
  

  نتایج
 ی،. پي. ایپ یجسترومدا ییمکمل غذا یلوگرمگرم در ک 2، 5/1، 1سطوح  افزودن :رشد هايشاخص
 یهتغذ یانماه شد وجبمروز  60 مدت به ییغذا یرهبه ج ،ودب فروکتوالیگوساکارید بیوتیکپر يکه حاو

 برخی در کیلوگرم در گرم 5/1 درسطح 2 تیمار در که  طوري هبرا از خود نشان دهند.  يکرده رشد بهتر
 افزایش ،)ADG( روزانه رشد میانگین کل، طول کل، وزن میانگین: مانند تغذیه و رشد فاکتورهاي از

 تبدیل ضریب و )SGR( ویژه رشد شاخص )،PBWI( بدن وزن افزایش درصد ،)BWI( بدن وزن
 در اما ،)>05/0P( شد مشاهده شاهد گروه با آماري دار یمعن اختالف دوره آخر در )FCR( غذایی

 اختالفآخر دوره  در ،)K( یچاق یبضر ,یهوزن اول یانگینم اولیه، طول میانگین نظیر فاکتورهایی
  . )2 جدول( ،)<05/0P( .نشد مشاهده تیمارها و شاهد بین آماري دار یمعن

 نظر از شاهد، گروه با بررسی مورد تیمارهاي بین که است داده نشان نتایج: خون ایمنی فاکتورهاي
 و )>05/0P( است هدیگرد مشاهده آماري معنادار اختالف ولیزوزیم، خون کل گلبولین و ایمن میزان
 دریشده ول یدهشاهد د گروه باگرم  5/1و  2در سطح  ترتیب هب IgM و لیزوزیم در افزایشی روند

  . )3 جدول( است داشته افزایش شاهد به نسبت رمگ 2 سطح در فقط کل ایمنوگلبولین
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 پرورشی استرلیاد ماهیان بچه رشد هاي شاخص از برخی) میانگین ±معیار انحراف( تغییرات میانگین -2 جدول
)Acipenser ruthenus( شاهد گروه با مختلف تیمارهاي در.  

  شاهد  گرم 2  گرم 5/1  گرم 1  دایجستروم/ شاخص
  a78/1±94/88  a40/1±17/88  a91/0±89  a33/1±31/88  )گرم( اولیه نوز میانگین
  a09/3±19/109  c94/2±56/150  b15/2±80/111  a82/1±71/108  )گرم( نهایی وزن میانگین
  a41/1±30  a62/1±5/29  a46/1±31  a15/1±30  )مترسانتی( اولیه طول میانگین
  a41/1±34  c62/1±50/40  b46/1±50/35  a15/1±50/33  )مترسانتی( نهایی طول میانگین
  a02/0±37/0  c02/0±18/1  b02/0±42/0  a01/0±38/0  )درصد( روزانه رشد میانگین
  a71/9±47/121  b99/10±26/374  a57/7±47/137  a62/3±43/122  )درصد( بدن وزن افزایش میانگین
  a38/1±74/22  c84/0±75/70  b16/1±73/25  ab35/0±09/23  )درصد( بدن وزن افزایش درصد میانگین
  a02/0±33/0  b01/0±88/0  a01/0±37/0  a01/0±34/0 )درصد( ویژه رشد شاخص میانگین
  c45/0±14/7  a03/0±28/2  b29/0±29/6  bc06/0±7  )درصد( غذایی تبدیل ضریب میانگین
  a17/0±67/1  a17/0±37/1  a16/0±51/1  a16/0±71/1  )درصد( چاقی ضریب میانگین

  ). >05/0P( است تیمارها بین آماري معنادار اختالف دهنده نشان ردیف، هردر مشترك غیر حروف
 

 پرورشی استرلیاد ماهیان بچه خون ایمنی فاکتورهاي از برخی) میانگین  معیار انحراف( تغییرات میانگین -3 جدول
)Acipenser ruthenus( شاهد به نسبت مختلف تیمارهاي در.  

  شاهد  گرم 2  گرم 5/1  گرم 1  دایجستروم/ پارامتر
  mg/dl  a58/0±67/9  b58/0±33/12     b2±15   b1±14 کل ایمنوگلبولین

  µg/dl a01/0±35/0  b269/0±99/0     b363/0±09/1   ab06/0±93/0 لیزوزیم
IgM mg/dl  a79/3±67/13  a08/2±33/13  a04/4±33/17   a52/2±67/11  

  ).>05/0p( است تیمارها بین آماري معنادار اختالف دهنده نشان ردیف، هر در مشترك غیر حروف
  

  بحث
 در ).2008 ،فائو( است داشته ايمالحظه قابل رشد اخیر هاي سال طی اقتصادي طور هب پروريآبزي  
 ها،ماهی. است شده انجام پرورش در استفاده مورد غذاي کیفیت افزایش ايبر مطالعاتی اخیر هاي سال

 و باال کیفیت با شده متعادل ايجیره به شوند،می داده پرورش باال تراکم با شرایط در که زمانی ویژه به
 بیوتیکپري از استفاده ).2010 ،همکاران و رینگو( دارند نیاز تر سریع رشد براي کامل مغذي مواد

 برون ازون ماهی بچه آزمایشی غذایی جیره در درصد 2 و 1 سطوح در فروکتوالیگوساکارید
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(Acipenserstellatus) که بود آن از حاکی تغذیه و رشد فاکتورهاي از برخی روي بر آن ثیرأت و 
 معناداري اختالف که طوري هب. داشت تغذیه و رشد فاکتورهاي بر توجهی قابل اثر فروکتوالیگوساکارید

 تیمار در  FCRمیزان همچنین .است داده نشان شاهد به نسبت درصد 2 و 1 حاوي آزمایشی تیمار دو در
 در اینولین بیوتیکپر از استفاده ).2013 ،همکاران و رستمی خوشباور( بود تیمارها سایر از کمتر درصد 1

 سطوح که داده نشان )Huso huso( ماهی یلف ماهیان بچه غذایی جیره در درصد ،3 ،2 ،1 ،0 سطوح
 ماهی یلف در تغذیه کارایی و رشد عملکرد افزایش بر باالیی ثیرگذاريأت قابلیت اینولین بیوتیکپر متفاوت
 و اکرمی( باشد ماهی فیل غذایی جیره براي یمناسب مکمل تواندنمی بیوتیکپر این و ندارند پرورشی
 کانالی ماهیان گربه در بقاء درصد و تغذیه کارایی ضریب نهایی، وزن در زایشاف ).2008 ،همکاران

(Ictalurus punctatus) کیلوگرم در گرم 2 حاوي غذایی جیره با هفته 6 مدت به کهBio-MOS  تغذیه 
 ایمنوژن بیوتیکپر افزودن ).2007 ،همکاران و واکر( شد مشاهده شاهد جمعیت با قیاس در بودند شده

 افزایش درصد بهترین (Acipenser persicus) برون قره ماهی بچه غذایی جیره بهدرصد  1 سطح در
 معنادار اختالف داراي که داده نشان تیمارها سایر به نسبت را چاقی ضریب و ویژه رشد ضریب وزن،

 یرهبه ج ژنیمنوا بیوتیکپر درصد 1 سطح افزودن ).2010 ،همکاران و نوده جافر( است بوده آماري
 نسبت آخر بیومتري در بهتري رشد که گشته سبب )Acipenser baerii( سیبري ماهیتاسبچه  ییغذا
 یاندر ماه یومسب یی،طول نها یی،وزن نها که طوري هب. دهد روزنشان 75 مدت در شاهد گروه به

 و وانگاه مضانیر( باشدمی آماري دارمعنا اختالف دارايآخر نسبت به شاهد  یومتريشده در ب یهتغذ
 ماهی بچه غذایی جیره به فروکتوالیگوساکارید بیوتیک پريدرصد  1سطح  افزودن ).2010 ،همکاران

 دارمعنا ثیرأت غذایی، تبدیل ضریب ویژه، رشد میزان وزن، افزایش عوامل بر که گشته سبب برون، ازون
 خوبی نسبت به ثیرگذاريأت یتقابل گوساکاریدیفروکتوال بیوتیکپر ،نهایی بنديجمع. در داشته آماري

 در ).2013 ،همکاران و ایري( دارد برون اوزن ماهی دربچه تغذیه کارایی و رشد عملکرد افزایش بر
 بچه غذایی جیره به پی،. اي. پی دایجستروم غذایی مکمل کیلوگرم، در گرم 5/1 افزودن حاضر تحقیق
آخر نسبت  یومتريدر ب يرشد بهتر که گشته سبب )Acipenser ruthenus( پرورشی استرلیاد ماهیان

 :مانند تغذیه و رشد فاکتورهاي از برخی در که طوري هبروز نشان دهد.  60به گروه شاهد در مدت 
 افزایش درصد ،)BWI( بدن وزن افزایش ،)ADG( روزانه رشد میانگین کل، طول کل، وزن میانگین

 اختالف دوره آخر در )FCR( غذایی تبدیل ضریب و )SGR( ویژه رشد شاخص ،)PBWI( بدن وزن
 یک اختصاصیغیر یا ذاتی ایمنی سیستم ماهیان در. شد مشاهده تیمارها و شاهد بین آماري دارمعنا
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 ماهیان براي سیستم این تقویت شودمی محسوب بیماریزا عوامل برابر در اساسی دفاعی مکانیسم
 یاییاز عوامل باکتر یاريدر برابر بس یپرورش یطدر شرا یانماه که راچ است ارزشمند بسیار پرورشی

 ایمنی هاي محركدرصد  3 و 1 سطوح افزودن ).2001 ،واستت دیکسون( پذیرند آسیبفرصت طلب 
 8 مدت طی گرم 95 وزنی میانگین با )Huso huso( ماهی فیل غذایی جیره به ایمنووال و ایمنواستر

 این البته .داشته شاهد گروه به نسبت IgM و لیزوزیم نظیر ایمنی فاکتورهاي در ایشیافز روند هفته
 و رشد هايشاخص بررسی خصوص در دیگر تحقیقی در ).2013 ،طاعتی( است نبوده معنادار افزایش

 با شده تغذیه )Huso huso×Acipenser ruthenus( پرورشی بستر ماهیان بچه ایمنی پارامترهاي
 افزایش نظر از که انددریافته ،هفته 8 مدت طی گرم 47 وزنی میانگین با دایجستروم یغذای ملمک

 اختالف داراي و است داشته شاهد به نسبت ايمالحظه قابل افزایشی روند گرم 5/1 سطح ،رشد
 در ترتیب هب IgM و لیزوزیم پارامترهاي میزان ،بدن ایمنی افزایش نظر از وبوده است يآمار معنادار
 آماري معنادار اختالف داراي و است داشته افزایشی روند شاهد به نسبت گرم 1 و 5/1 و 2 سطوح

 رشد افزایش نظر از نیز حاضر تحقیق در که است حالی در این). 2015 ،همکاران و تقوي( باشدمی
ف اختال که طوري هب است بوده توجهی قابل افزایشی روند داراي شاهد به نسبت گرم 5/1 سطح

 IgM و لیزوزیم یزاندر م یشوجود افزا با ،بدن ایمنی افزایش نظر از وداشته است  يمعنادار آمار
در  تنهابه شاهد،  نسبتگرم  2کل فقط در سطح  یمنوگلبولینا و گرم 5/1 و 2سطح  در ترتیب هب
  . است شده مشاهده آماري معنادار اختالف کل ایمنوگلبولینو  یزوزیمل

  
  هایین گیرينتیجه

 آن از حاکی ایمنی پارامترهاي از برخی و رشد هاي شاخص بررسی حاضر، تحقیق نتایج به توجه با  
 استرلیاد ماهیان بچه ایمنی پارامترهاي و رشد هايشاخص بر ،پی. اي. پی دایجستروم غذایی مکمل که است

  .نماید ایفا ها را در بهبود آن مثبتی نقش تواندمی و بوده ثیرگذارأت )Acipenser ruthenus( پرورشی
  
  پاسگزاريس

 از تحقیق این انجام مسیر در که  عزیزانی کلیه و رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه محترم ریاست از  
  .داریم را تشکر و تقدیر کمال بودیم، برخوردار ها آن مساعدت
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