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تأثیز سطوح مختلف پزوبیوتیک  Bactocelو پزی بیوتیک  A-MAXو تلفیق آوها در جیزه
غذایی بز شاخصهای رشذ ،تغذیه و باسداروذگی بچه ماهی قشل آالی

روگیهکمان()oncorhynchus mykiss
علیاکبر جعفری* ،1بهروز قدمپور ،1شایان قبادی ،2جعفر فالحتی چهره ،1رضا قادی پاشا
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چکیذُ
ایي پػٍّف ثِ هٌظَض اضظیبثی تأثیط ؾغَح هرتلف پطٍثیَتیک ثبکتَؾل ،پطثیَتیک  ٍ A-MAXؾیي
ثیَتیک حبنل اظ اذتالط ایي زٍ تطکیت ،ثط قبذمّبی ضقس ،تغصیِ ٍ ثبظهبًسگی الضٍ قعل آالی ضًگیي کوبى
ثِ هست  84ضٍظ اًجبم گطفت .آظهبیف ثب اؾتفبزُ اظ عطح کبهالً تهبزفی قبهل ؾغَح نفط(قبّس)0/2 ٍ 0/1 ،
گطم پطٍثیَتیک ثبکتَؾل2/5 ٍ 1/5 ،گطم پطثیَتیک  ٍ A-MAXزٍ زٍظ ؾیي ثیَتیک قبهل ( 0/1گطم ثبکتَؾل
 1/5 +گطم  0/2( ٍ )A-maxگطم ثبکتَؾل  2/5 +گطم  )A-maxزض ّط کیلَگطم غصا جیطُ غصایی ،زض قبلت
ّفت تیوبض ثب ؾِ تکطاض عطاحی قس .آظهبیف زض 21تطاف ثِ اثؼبز( 0/5 × 0/4 ×2هتط) .ثسیي هٌظَض تؼساز 2100
ػسز ثچِ هبّی ثب ٍظى100 ±0/1هیلی گطهی اؾتحهبل قسُ اظ ترن چكنظزُ هطثَط ثِ قطکت  Aqua landزض
هعضػِ قعل پبضک قْطؾتبى تٌکبثي اًتربة ٍ ثِ تؼساز  100ػسز زض ّط حَضچِ ضّبؾبظی قسًسّ .ط  10ضٍظ
یکجبض ظیؿت ؾٌجی نَضت گطفت .زض پبیبى زٍضُ آظهبیف ،قبذمّبی ضقس ،تغصیِ ٍ ثقبی الضٍّب ثب اؾتفبزُ اظ
زازُ ّبی حبنل ظیؿتؾٌجی هحبؾجِ گطزیسً .تبیج حبنل تَؾظ ًطم افعاض  SPSSثطٍـ آًبلیع ٍاضیبًؽ
یکغطفِ ٍ تَؾظ تؿت جساؾبظ زاًکي هَضز تحلیل آهبضی قطاض گطفتٌس .ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ زؾت آهسُ ثیكتطیي
هیعاى ٍظى ًْبیی ،افعایف ٍظى ثسى ،زضنس افعایف ٍظى ثسىً،طخ ضقس ٍیػًُ،ؿجت کبضایی پطٍتئیي ٍ تَزُ ظًسُ
زض تیوبضّبی حبٍی  0/1گطم زض کیلَگطم ثبکتَؾل ٍ ؾیي ثیَتیک حبنل اظ اذتالط  0/1ثبکتَؾل 1/5+
 Amaxزض جیطُ غصایی هكبّسُ قس .کِ تفبٍت هؼٌب زاضی ضا ثب ؾبیط گطٍُّب زاقتٌس ) (p<0/05ثیكتطیي ًطخ
ثبظهبًسگی ًیع زض ثیي تیوبضّبی 0/2ٍ0/1ثبکتَؾل ٍ ؾیي ثیَتیک حبٍی  0/1ثبکتَؾل  Amax 1/5+هكبّسُ
قس کِ ثب ؾبیط تیوبضّب زاضای اذتالف هؼٌبزاضی هی ثبقٌس( .(p<0/05
کلیذ ٍاصُ :پطٍثیَتیک ،پطی ثیَتیک ،ؾیي ثیَتیک ،قعل آالی ضًگیي کوبى  ،تغصیِ ،ضقس ،ثبظهبًسگی.

 -1کارشناس ارشد اداره کل شیالت استان مازندران ،ساری ،ایران
 -2گروه شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران shgh_science@yahoo.com
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 -1هقذهِ

ههطف آثعیبى زض زِّّبی اذیط ّن ثِ زلیل افعایف جوؼیت ٍ ّن ثِ زلیل ضٍیکطز ػوَهی ثِ
ههطف غصاّبی حبنل اظ هٌبثغ آثعی ،زض پی آقکبض قسى اّویت عجی ٍ ًقف آًْب زض پیكگیطی ٍ
زضهبى ثؿیبضی اظ ثیوبضیّب زض حبل افعایف اؾت .ایي اهط هَجت قسُ اؾت تب ثْطُ ثطزاضی اظ شذبئط
آثعیبى اظ زضیب ٍ آثْبی زاذلی ثِ حسی ثبال ضٍز کِ آًْب ضا ثب ذغط ًبثَزی هَاجِ ؾبظز .یکی اظ
هؼضالت پطٍضـ هتطاکن هبّیّب ٍ تَؾؼِ آثعی پطٍضی هسیطیت ؾالهت آًْب زض هحیظ پطٍضقی اؾت.
یکی اظ ضاّکبضّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای ثْجَز ایي قطایظ اؾتفبزُ اظ آًتیثیَتیکّب هیثبقس .اهب اؾتفبزُ اظ
ایي هَاز زض هسیطیت ثیوبضی ّبی آثعیبى پطٍضقی ،ثِ عَض گؿتطزُ هَضز اًتقبز قطاض گطفتِ اؾت ،کِ
زالیل آى ػجبضتٌس اظ :افعایف پتبًؿیل هقبٍهت ثبکتطی ّب زض ثطاثط آًتی ثیَتیک ّب ،اظ ثیي ثطزى فلَض

هیکطٍثی هحیظ ظیؿتّ ،عیٌِ ّبی ثبالی ایي زاضٍّب ٍ ػَاضو جبًجی ایي زاضٍّب ثط هَجَزات آثعی-

پطٍضی هیثبقس (ؾلغبًی .)1387 ،زض کٌبض پطٍ ثیَتیکّب ،پطثیَتیکّب هَاز غصایی غیط قبثل ّضوی کِ
اظ عطیق تحطیک ضقس ٍ فؼبلیت یک یب تؼساز هحسٍزی اظ ثبکتطیّبی هَجَز زض ضٍزُ )هثل ثیفیس ٍ
ثبکتطیّب ٍ الکتَثبؾیلَؼّب( ،هیتَاًس اثطات ؾَزهٌسی ثطای هیعثبى زاقتِ ثبقس .یکی زیگط اظ ضاُّبی
ثْجَز ثبالًؽ فلَض ثبکتطیبیی زؾتگبُ گَاضـ ثِ ؾوت ثبکتطیْبی هفیس تط اؾتفبزُ اظؾیي ثیَتیک
(تطکیجی اظ پطٍثیَتیک ٍ پطثیَتیک) هیثبقس ( .)Kim, et al, 2006لصا ثب تَجِ ثِ اثطات ثؿیبض هتٌَع
پطٍثیَتیکّب ،پطثیَتیکّب ٍ ؾیي ثیَتیکّب ثط ؾیؿتن فیعیَلَغیک ثسى هَجَزات ٍ جصاثیتّبی
پطٍضـ آثعی پطٍضی ذهَنبً پطٍضـ هبّی قعل آالی ضًگیي کوبى ٍ ثْیًٌِوَزى ّطچِ ثیكتط
پطٍضـ ایي گًَِ ،زضک ثطذی اظ اثطات ثبکتَؾل ثؼٌَاى پطٍثیَتیک A-MAX ،ثِ ػٌَاى پطثیَتیک ٍ
هرلَط ایي زٍ تطکیت ثؼٌَاى ؾیي ثیَتیک زض جیطُ غصایی ثط ضٍی گًَِ قعل آال ٍ ایجبز اضتجبط هٌغقی
ثیي ایي تغییطات ٍ ؾغَح هتفبٍت پطٍثیَتیک ثبکتَؾل ،پطثیَتیک  ٍ A-MAXؾیي ثیَتیک زض غصا
هیتَاًس زض ثؿیبضی اظ هطاحل پطٍضـ ایي گًَِ ،کوک قبیبى تَجْی ثِ ثْتطًوَزى قطایظ پطٍضـ آى
ًوبیس (ّ .)Nourozi, et al., 2010وچٌیي افعٍزى پطٍثیَتیکّب ،پطثیَتیکّب ٍؾیي ثیَتیکّب ثِ
غصای هبّی قعل آال هی تَاًس ثِ ػٌَاى یک افعٍزًی هٌبؾت زض جْت ثْجَز کبضایی غصا ٍ ؾالهت آًْب
هَضز اؾتفبزُ قطاض گیطز (ذساثرف ٍ قجبزی .)1392 ،زض ًتیجِ ایي تحقیق زض ظهیٌِ هغبلؼِ اثط
پطٍثیَتیک ثبکتَؾل ،پطثیَتیک  ٍ A-MAXهرلَط ایي زٍ ثِ ػٌَاى ؾیي ثیَتیک ثط قبذم ّبی
ضقس ،ثبظهبًسگی ثچِ هبّی قعل آال ) (Oncorhynchus mykissپبیِ ضیعی قسُ اؾت ٍ زض ایي
ضاؾتب اّساف ظیط هَضز تَجِ هی ثبقس:
 )1ثطضؾی تأثیط ؾغَح هرتلف پطٍثیَتیک ثبکتَؾل ثط قبذمّبی ضقس ٍ تغصیِ (هیبًگیي
عَل ،افعایف ٍظى ثسى ،زضنس افعایف ٍظى ثسى ،ضطیت تجسیل غصایی ،فبکتَض ٍضؼیت ،ضطیت ضقس
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ٍیػًُ ،ؿجت کبضایی پطٍتئیي ٍ ثبظهبًسگی ثچِ هبّی قعل آال ٍ هقبیؿِ آى ثب گطٍُ قبّس ٍ ؾبیط گطٍُ
ّب.
 )2ثطضؾی تبثیط ؾغَح هرتلف پطثیَیک  A-MAXثط قبذمّبی ضقس ٍ تغصیِ (هیبًگیي عَل،
افعایف ٍظى ثسى ،زضنس افعایف ٍظى ثسى ،ضطیت تجسیل غصایی ،فبکتَض ٍضؼیت ،ضطیت ضقس ٍیػُ ٍ
ًؿجت کبضایی پطٍتئیي) ثبظهبًسگی ،ثچِ هبّی قعل آال ٍ هقبیؿِ آى ثب گطٍُ قبّس ٍ ؾبیط گطٍُّب.
 )3ثطضؾی تأثیط ؾغَح هتفبٍت ؾیي ثیَتیک ثط قبذمّبی ضقس ٍ تغصیِ (هیبًگیي عَل،
افعایف ٍظى ثسى ،زضنس افعایف ٍظى ثسى ،ضطیت تجسیل غصایی ،فبکتَض ٍضؼیت ،ضطیت ضقس ٍیػُ ٍ
ًؿجت کبضایی پطٍتئیي) ثبظهبًسگی ثچِ هبّی قعلآال ٍ هقبیؿِ آى ثب گطٍُ قبّس ٍ ؾبیط گطٍُّب.
 -2هَاد ٍ رٍش کار
هَازی کِ زض ایي آظهبیف هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتٌس ثِ زٍ زؾتِ هَاز ههطفی ٍ غیطههطفی
تقؿینثٌسی گطزیسًس .پطٍثیَتیک هَضز اؾتفبزُ زض ایي آظهبیف ثب ٍیػگی اًحهبضی کِ اظ ؾَیِ
 Pediococcus acidilacticiثب ًبم تجبضی ثبکتَؾل ؾبذت قطکت اللوٌس کكَض فطاًؿِ هی ثبقس.
پطثیَتیک هَضز اؾتفبزُ زض ایي آظهبیف تطکیجی اظ هبًبىالیگَؾبکبضیس ،فطٍکتَالیگَؾبکبضیس ٍ

تطکیت ثتبگلَکبى ثب ًبم تجبضی ای هکؽ (® )A-maxؾبذت قطکت  Vi-corکكَض آهطیکب هی ثبقس
کِ اظ زیَاضُ ؾلَلی هروط ؾبکبضٍهبیؿیؽ ؾطٍیعیب هكتق قسُ اؾت .ؾیي ثیَتیک هَضز اؾتفبزُ تطکیجی
اظ پطٍثیَتیک ٍ پطثیَتیک ًبم ثطزُ زض ثبال هی ثبقس .پطٍغُ هَضز ًظط اظ تبضید  92/11/15زض ظهؿتبى
1392ثِ هست ّ 12فتِ ) 84ضٍظ) زض هعضػِ پطٍضـ هبّی قعل آالی ضًگیي کوبى قعل پبضک ٍاقغ زض
هٌغقِ زٍ ّعاض قْطؾتبى تٌکبثي نَضت گطفت .تؼساز 21حَضچِ (تطاف) ثِ اثؼبز( 0/5 ×0.4×2هتط).
ثطای پطٍضـ زض ایي پطٍغُ اؾتفبزُ گطزیس .هٌجغ تأهیي آة ایي حَضچِّب چكوِای ثب زهبی ثبثت 13
زضجِ ؾبًتیگطاز ،اکؿیػى  7هیلیگطم زض لیتط ٍ  pHآة  7/8ثَز .تؼساز  2100ػسز ثچِ هبّی ثب
هیبًگیي ٍظًی  100 ± 0/1تَلیس قسُ زض هعضػِ اظ ترن چكن ظزُ اًتربة ٍ ثِ تؼساز  100ػسز پؽ اظ
ظیؿتؾٌجی ثِ ّطیک اظ ٍاىّب اًتقبل زازُ قس .غصای تجبضی هَضز اؾتفبزُ هتؼلق ثِ قطکت
اؾکطتیٌگ ثَز .جْت تغصیِ ثچِ هبّیبى تب ٍظى  1گطم اظ غصای اؾتبضتط اٍلیِ ٍزض ازاهِ زٍضُ اظ SSFT

اؾتفبزُ گطزیس.
 -3تزکیب غذایی گزٍُ ّای هَرد آسهایص ٍ ًحَُ آهادُ ساسی غذا
قبّس (غصای تجبضی )
تیوبض ( 1غصا  +پطٍثیَتیک ثِ هیعاى 0/1زضنس غصا)
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تیوبض ( 2غصا  +پطٍثیَتیک ثِ هیعاى  0/2زضنس غصا)
تیوبض ( 3غصا  +پطی ثیَتیک ثِ هیعاى  1/5زضنس غصا )
تیوبض ( 4غصا  +پطی ثیَتیک ثِ هیعاى  2/5زضنس غصا )
تیوبض ( 5غصا  +پطی ثیَتیک ثِ هیعاى  1/5زضنس غصا  +پطٍثیَتیک ثِ هیعاى  0/1زضنس غصا)
تیوبض (6غصا  +پطی ثیَتیک ثِ هیعاى  2/5زضنس غصا  +پطٍثیَتیک ثِ هیعاى  0/2زضنس غصا).
اضبفِقسى پطیثیَتیک ٍ پطٍثیَتیک ههطفی ثِ قیَُ پَقیی ٍ ثب کوک ضٍغي آفتبثگطزاى نَضت
گطفت .تغصیِ ثغَض ضٍظاًِ ٍ ثِ هیعاى ٍ %4ظى ثسى ٍ عی ًَ 4ثت اًجبم هیقَز .ثیَهتطی ّط  10ضٍظ
یکجبض اًجبم هیقس ٍ ثطای ثیَْقی اظ پَزض گل هیرک اؾتفبزُ هیقس ٍ ثطای ثیَْقی اظ پَزض گل
هیرک اؾتفبزُ هیقس (هْطاثی.)1378 ،
زض پبیبى ثط اؾبؼ زازُّبی ظیؿتؾٌجی ٍ ثب کوک فطهَلّبی ظیط قبذمّبی ضقس ٍ تغصیِ
اضظیبثی هیقًَس (.)Ai et al., 2006
(ٍ )Ai et al., 2006ظى اٍلیٍِ -ظى ًْبیی ; افعایف ٍظى ثسى
)ٍ )De silva and Anderson, 1995ظى اٍلیٍِ /ظى اٍلیٍِ -ظى ًْبیی ; زضنس افعایف ٍظى ثسى
 [ ×100ظهبى ثِ ضٍظ(/لگبضیتن عجیؼی ٍظى اٍلیِ ثِ گطم  -لگبضیٌن عجیؼی ٍظى ًْبیی ثِ گطم) < ; ضطیت ضقس ٍیػُ (زضنس زض
ضٍظ)

)ٍ ) Gatesoup et al., 2006ظى اضبفِقسُ(گطم) ٍ /ظى غصای ذَضزُقسُ (گطم); ضطیت تجسیل غصایی
)3 ) Helland et al., 2008عَل کلٍ /ظى(گطم) ; فبکتَض ٍضؼیت

ثطای هحبؾجبت آهبضی اظ ًطمافعاض  ٍ SPPSآًبلیع ٍاضیبًؽ یکغطفِ )  )Anovaاؾتفبزُ قس ٍ
هقبیؿِ هیبًگیيّب ثب کوک آظهَى چٌس زاهٌِای زاًکي زض ؾغح اعویٌبى  %95اًجبم قس.
ً -4تایج ٍ بحث
ثکبضگیطی پطٍثیَتیک ،پطثیَتیک ٍ ؾیي ثیَتیک زض ؾغَح هرتلف تأثیطات هثجتی ثط ٍظى ًْبیی،
ضقس عَلی ،زضنس افعایف ٍظى ثسىً ،طخ ضقس ٍیػُ ،ثْجَز ًطخ ضقس ٍیػُ ٍ ّوچٌیي تأثیط هؼٌیزاضی
ثط افعایف ٍظى ثسى ثچِ هبّیبى قعل آال ًكبى زاز.

تأثیز سطَح هختلف پزٍبیَتیک Bactocel
تیوارّا
ضاّذ
تیوار 1
(  0/1 g/kgباکتَسل)
تیوار 2
( 0/2g/kgباکتَسل)
تیوار 3
()A-MAX 1/5 g/kg
تیوار 4
()A-MAX 2/5 g/kg

ٍسى ًْایی(گزم)
3/25±0/2c
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...
افشایص ٍسى بذى

درصذ افشایص ٍسى

(گزم)

بذى

3/015±/202d

3150 ±202/07 d

هیاًگیي رضذ طَلی(هیلی هتز)
68±1/3d

5±0/11 a

4/9±0/ 1a

4900 ±100a

78±1/5 

3/71±0/17 b

3/61±0/153c

361±153/94 c

72±1/7 bc

4/30± 0/17 ab

4/2±0/152b

4200± 152/75 b

76±1/6 ab

3/36±0/18 bc

3/66±0/162 cd

3240 ± 162/ 89 cd

78±1/4ab

4/80±0/20 a

4/0±0/208 a

4700±208/16 a

77±1/4 a

a

تیوار 5
پزیبیَتیک بِ هیشاى+1/5 g/kg
پزٍبیَتیک بِ هیشاىg/kg0/1
تیوار 6
پزیبیَتیک بِ هیشاى +2/5 g/kg

2/85±0/05 d

2/75 ±0/36 e

2750±0/36 e

65±1/6d

پزٍبیَتیک بِ هیشاى )0/2 g/kg

 -5تأثیز سطَح هختلف پزٍبیَتیک باکتَسل ،پزبیَتیکی هکس ٍ سیي بیَتیک
بز هعیارّای تغذیِای در بچِ هاّیاى قشل آالی رًگیيکواى
ؾغَح هرتلف پطٍثیَتیک ثبکتَؾل پطثیَتیک  Amaxتأثیط هثجتی ثط افعایف غصای ذَضزُ قسُ
ٍ ضطیت تجسیل غصاییً ،ؿجت کبضایی پطٍتئیي ًكبى زاز.
ّسف ًْبیی پطٍضـ اًَاع هرتلف آثعیبى ثِ حساکثطضؾبًسى ضاًسهبى تَلیس ٍ ثِ تجغ آى ثِ حساکثط
ضؾبًسى ؾَززّی هیثبقس.
افعایف تطاکن تَلیس اظ ضٍـّبی هَضز اؾتفبزُ زض ثبالثطزى ضاًسهبى تَلیس هیثبقس اهب ایي اهط
هوکي اؾت قبًؽ اثتال ثِ ثیوبضی ضا زض آثعیبى پطٍضقی ثِ ؾجت پبییيآهسى کیفیت آة ٍ ثَجَز آهسى
قطایظ اؾتطؼظا ،افعایف زّس (.)Gibson et al., 2005

زٍ فهلٌبهِ ػلَم تکثیط ٍ آثعیپطٍضی/ؾبل ؾَم/قوبضُ ّفتن
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اثطات پطٍثیَتیک ثط ضٍی پبضاهتطّبی ضقس زض هَضز هبّیبى هرتلف پطٍضقی ٍ ؾبیط گًَِّبی
آثعی ثِ ٍفَض اًجبم قسُ اؾت( .)Froul e al., 2008ثطاؾبؼ ًتبیج حبنل اظ ایي تحقیق هكرم قس
کِ افعٍزى پطٍثیَتیک یبکتَؾل زض ؾغح  0/1گطم زض کیلَگطم جیطُ غصایی ٍ ٍ ؾیي ثیَتیک حبنل اظ
اذتالط  0/1ثبکتَؾل  1/5+پطثیَتیک  Amaxثِ اظای ّط کیلَ جیطُ ثچِ هبّیبى قعل آالی ضًگیي
کوبى هٌجط ثِ تفبٍت هؼٌی زاضی زض ٍظى ًْبیی ،افعایف ٍظى ثسى ،زضنس افعایف ٍظى ثسىً ،طخ ضقس

ٍیػُ ٍ تَلیس ذبلم هبّی گطزیس (ّ )p>0/05وچٌیي زض پبضاهتطّبی ضطیت تجسیل غصایی ،هقساض
غصایی ذَضزُ قسُ ثِ اظای ّط هبّی ،قبذم ٍضیؼتً ،ؿجت کبضایی پطٍتئیٌی ٍ ثبظهبًسگی ًیع
تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي تیوبضّب هكبّسُ گطزیس ( .)p>0/05ػسم قغؼیت زض ًتبیج گعاضـ قسُ تَؾظ

هحققیي هرتلف ضا احتوبالً هیتَاى ثِ ًَع گًَِ پطٍضقی ،اًساظُ ،ؾي گًَِ پطٍضقی ،عَل زٍضُ
پطٍضـ ،قطایظ هحیغی ٍ ثْساقتی ًگْساضی هَجَز ،ضفتبضّبی تغصیِای ،ذهَنیبت فیعیَلَغیک
هَجَزًَ ،ع هَاز اٍلیِ ثکبض ضفتِ زض تْیِ جیطُ ٍ کویت ٍ کیفیت آًْب ،فطهَالؾیَى جیطُ غصاییًَ ،ع
پطٍثیَتیک اًتربثی ،زضجِ ذلَل ٍ هیعاى هَضز اؾتفبزُ آى زض جیطًُ ،حَُ اضبفِکطزى پطٍثیَتیک ثِ
جیطُ ًؿجت زاز کِ هوکي اؾت ثط تأثیطات هتفبٍت پطٍثیَتیک ضٍی ضقس ٍ ثبظهبًسگی هؤثط ثبقس.
تیوبض5

تیوبض

قبّس

تیوبض 1

تیوبض2

(g/kg

g/kg0.2
ثبکتَؾل

ثبکتَؾل

تیوبض4

g/ kg
پطیجیَتیک ثِ

g/kg2.5
A-MAX

هیعاى + 1/5

تیوبض3

g/kg1.5 AMAX

(ضطیت

4/14±0/07d

ضقس ٍیػُ)SGR
(ضطیت تجسیل

a

0/76±0/11

d

0/72±0/02

0/022±9/90

a

0/03± 0/05

a

1/05±0/03

غصاییFCR
(ًؿجت ثبظزُ
پطٍتئیي )PER
(فبکتَضٍضؼیت)
K
ثبظهبًسگی()%

d

3/65 ±0/ 02a

ab

1/03±0/11
89± 1 d

96±1 a

3/ 29±0/05 c

c

0/8±0/06

bc

0/02± 0/05

ab

0/99± 0/03

95±1/52 a

cd

0/79± 0/05

bc

0/02±0/07

b

0/97±0/02
92±1b

c

0/77±0/0 6

c

0/021±0/06

c

1/06±0/02
92±1 b

ثیَتیک ٍ

پطٍثیَتیک ثِ

3/06± 0/05 a

3/96±0/015 e

قبذم
3/37± 0/ 04 a

پطٍ g/kg0.2
g/kg2.5
پطثیَتیک

هیعاى0/1
4/17± 0/05 cd

تیوبض6

cd

ab

ab

0/73±0/04
0/028± 0/08
1/05±0/06
95±1a

b

0/73±0/01

bc

0/027±0/02

C

1/03±0/05
90±1 bc

زض هجوَع ثب تَجِ ثِ ًتبیج هغبلؼِ حبضط هیتَاى اؾتٌجبط کطز کِ اؾتفبزُ اظ ؾغح  0/1ثبکتَؾل
ٍ ؾیيثیَتیک ( 0/1ثبکتَؾل  )Amax 1/5 +ثِ اظای ّط کیلَگطم غصای ذكک ثط افعایف ػولکطز
ضقس ٍ تغصیِ زض ثچِ هبّی قعلآالی ضًگیي کوبى پطٍضقی تأثیط زاضز ٍلی زض ؾغح ثبالتط ذهَنبً زض
ؾیي ثیَتیک ( 0/2ثبکتَؾل ً ( Amax 2/5 +تبیج ثِ زؾتآهسُ زض ذهَل ػولکطز ضقس ،تغصیِ ٍ
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Bactocel تأثیز سطَح هختلف پزٍبیَتیک

 پطثیَتیک، لصا ثِ هٌظَض حهَل اعویٌبى اظ اثطات پطٍثیَتیک.ثبظهبًسگی ًتبیج ػکؽ ضا ثِ زًجبل زاقت
ٍ ؾیيثیَتیک زض ؾغَح هرتلف پیكٌْبز هیقَز هغبلؼِای هكبثِ زض هعاضع زیگط زض ذهَل تأثیط آى
ِ ثبظهبًسگی ٍ ؾغَح ایوٌی زض قطایظ آظهبیكگبّی ٍ پطٍضقی ٍ ّوچٌیي هقبثل،ِ تغصی،ثطػولکطز ضقس
ثب ػَاهل هحیغی ٍ ؾبیط ػَاهل اؾتطؼظا نَضت پصیطز تب ثتَاى ثب قغؼیت ثیكتطی زض هَضز پتبًؿیل
.پطٍ ثیَتیکی زض آثعیبى اظْبضًظط کطز
هٌابع
3 ٍ 1 ) ٍ ثتبMOS(  تأثیط هرلَط پطثیَتیک الیگَؾبکبضیس.)1392( . ش، قبادی،.1 ، خذابخص.1
. ثبظهبًسگی ٍ تطکیت القِ ثچِ هبّی کپَض ػلفرَاض،گلَکبى ثط قبذمّبی ضقس

ُ هؤؾؿِ اًتكبضات ٍ چبح زاًكگب. ایوٌیقٌبؾی هبّیبى ٍ ؾرت پَؾتبى.)1387(.  م، سلطاًی.2
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