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تعیین عملکرد پارامترهای رشد ،بازماندگی و مقاومت در برابر استرسهای محیطی در
الروهای کپور معمولی  )Cyprinus carpio. L.( F1تغذیه شده با سطوح مختلف
مخمر Saccharomyces cerevisiae
محمدرضا بیواره  ،* 1حجت اهلل جعفریان
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چكیده
این مطالعه با استفاده از کنستانتره کشت داده شده  Saccharomyces cerevisiaeدر چهار سطح (،0/5 ،0/3
 0/7و  1گرم در هر کیلوگرم غذا) مخلوط شده با غذای پلیت و در یک دوره غذادهی  60روزه به الروهای کپورمعمولی F1
( )Cyprinus carpioبه صورت یک طرح کامال تصادفی در چهار تیمار آزمایشی T3،T2، T1و  T4و همچنین یک
جیره غذایی پلیت شده از محصوالت کارخانجات فرادانه ولی فاقد محصول تجاری ایمکس به عنوان جیره غذایی شاهد
( )CFبا سه تکرارانجام شد .جهت انجام این آزمایش ابتدا جیره های آزمایشی ( T3,T2,T1و  )T4با محصول ایمکس
مخلوط شده و به مدت  5ساعت جهت خشک شدن درون انکوباتور قرار داده شده و سپس مورد تغذیه الروها قرار گرفت.
برای این منظورتعداد  600قطعه الرو ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه (انحراف معیار±میانگین وزن) 1/3±0/273
گرم تهیه و به آزمایش گاه منتقل گردید .پس از سازگاری یک هفته ای الروها با شرایط آزمایشگاه به صورت تصادفی در پنج
تیمار هر کدام با سه تکرار (چهار تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد) تقسیم شدند .همگی الروها در ابتدا و انتهای دوره مطالعه
زیست سنجی شدند ،همچنین در انتهای مطالعه ماهیان تحت استرس های محیطی قرار گرفتند .نتایج به دست آمده بیانگر
وجود تفاوت معنی دار برعملکردهای رشد (وزن نهایی ،افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،میانگین
رشد روزانه ،سرعت رشد وزنی ،سرعت رشد طولی ،ضریب تغییرات طولی ،ضریب رشد حرارتی ،کارایی تبدیل رشد ،ضریب
رشد روزانه ،فاکتور وضعیت ،نرخ بازماندگی ،تولید خالص ماهی) شاخصهای تغذیه ای (ضریب تبدیل غذایی ،کارایی غذا،
نسبت کارایی پروتئین ،نسبت کارایی چربی) و مقاومت در برابر استرس های محیطی در الروهای کپور معمولی در تیمارهای
آزمایشی بود ( .)P<0/05در پایان اینگونه نتیجه گیری می شود که افزودن کنستانتره  S.cerevisiaeکشت داده شده به
میزان  1گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی الروهای کپور معمولی  F1باعث افزایش رشد ،بهبود عملکرد تغذیه و افزایش
مقاومت در برابر استرس های محیطی در الروهای کپور معمولی  F1می شود.
کلید واژه ،A-Maz ،Ciprinus carpio :عملکرد رشد ،فاکتور تغذیه ،بازماندگی ،مقاومت در برابر استرس.
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد شیالت -تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس،
گلستان ،ایران(نویسنده مسؤول) mohamadrezabivareh@yahoo.com

 -2دانشیار گروه آبزیپروری ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گلستان ،ایران
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 -1مقدمه
تکثیر و پرورش آبزیان از فعالیتهای اقتصادی باارزش محسوب میشود بطوریکه این صنعت از سال
 2000-2014میالدی رشد مطلوبی داشته و انتظار میرود که این روند در دهه حاضر نیز ادامه داشته باشد
( .)FAO, 2016در این بین صنعت پرورش ماهیان گرمابی نیز در سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین زیر
بخشهای شیالت ایران به سرعت در حال توسعه بوده و مورد توجه قرارگرفته است .به طوری که حجم
کل تولید پرورش ماهیان گرمابی در سال  1393به میزان  167883تن رسیده که به نسبت سالهای
گذشته رشد چشمگیری را نشان میدهد (سالنامه آماری شیالت ایران .)1393،ماهی کپور معمولی
( )Cyprinus carpioدر بین ماهیان گرمابی از نظر کیفیت گوشت و تکثیر و پرورش آسان به عنوان یکی
از مهمترین ماهیان گرمابی به شمار میرود ( )Billard et al,1995و به عنوان یکی از گونههای مهم
تجاری در سراسر جهان شناخته میشود که در اکثر کشورهای جهان به شکل گسترده و نیمه متراکم در
حال پرورش میباشد؛ بطوریکه در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها ،پرورش اینگونه به شکل متراکم
نیز آغازشده و پرورشدهندگان به شدت به دنبال استفاده از روشهای طبیعی هستند که رشد و سالمت
این ماهیان را در حد مطلوب نگه دارد (اکرمی و همکاران .)1388،به همین دلیل به جهت ارتقاء میزان
مقاومت ماهیها و همچنین افزایش رشد و بازماندگی و به تبع آن افزایش تولید یا به عبارتی اقتصادی
نمودن تولید در واحد سطح باید از ترکیبات و مکملهای غذایی مناسبی در جیره غذایی استفاده شود که
ازجمله این ترکیبات میتوان به پربیوتیکها اشاره کرد ( .)Savag et al.,1997جیرههای غذایی حاوی
پربیوتیکها ،نهتنها مواد مغذی ضروری برای جانوران تغذیهکننده را تأمین مینمایند بلکه به عنوان یکی از
بهترین راهکارها برای حفظ سالمت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماریزا نیز
قلمداد میشوند ( .)Gatlin, 2002این عناصر غذایی به عنوان اجزاء غذایی غیرقابلهضمی شناخته میشوند
که اثرات سودمندی بر موجود میزبان از طریق تحریک رشد و یا فعال کردن یک یا تعداد محدودی از
باکتریهای دستگاه گوارش دارند .در این بین باید به این نکته نیز توجه داشت که برخالف بررسیهای
فراوان انجامشده بر روی اثرات سودمند پربیوتیکها بر سالمتی و عملکرد موجودات مختلف خشکی زی،
ینه استفاده از پربیوتیکها در مزارع پرورش ماهی کمتر مورد بررسی قرارگرفته و بیشتر این
بررسیها در زم ٔ
بررسیها در مزارع پرورش ماهی و سخت پوستان نیز شامل بررسی اثرات آنها بر رشد ،ضریب تبدیل غذایی،
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میکروبیوتای روده ،آسیب سلولی/مورفولوژی ،افزایش مقاومت در برابر پاتوژن های باکتریایی و پارامترهای
ایمنی ذاتی مثل بررسی فعالیت کمپلمان ( ،)ACH50فعالیت لیزوزیمی ،فعالیت انعقاد طبیعی خون ،انفجار
تنفسی و فعالیت فاگوسیتی است (.)Ringø et al., 2010
با وجود انجام تحقیقات مختلف و متنوع بر روی پربیوتیک های متفاوت و بررسی اثر هر یک از این
مواد بر جنبههای مختلف پارامترهای زیستی آبزیان این تحقیقات هنوز در ابتدای راه خود قرار دارند و تعداد
ینه اثر پربیوتیک در ماهیان مختلف انجامشده است که ازجمله این تحقیقات میتوان
محدودی تحقیق در زم ٔ
به بررسی تأثیر ) MOS(4g/kgبر روی اسمولت های ( )∼47 gبچه ماهیان سالمون ()Salmo salar
اقیانوس اطلس پرورشیافته در قفس ( ،)Dimitroglou et al., 2011تأثیر اینولین و الیگوفروکتوز بر روی
الرو کفشک ماهی ( ،)Psetta maximaگربه ماهی آفریقایی ( )Clarias gariepinusو تاس ماهی
سیبری ( ،)Mahious & Ollevier 2005; Mahious et al., 2005()Acipenser baeriرازقی منصور و
همکاران ( )2012بر روی فیل ماهی ( ،)Huso husoاکرمی و همکاران ( )1388بر روی بچه ماهی سفید
دریای خزر ( )Rutilus frisii kutumو قبادی و همکاران ( )1392بر روی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissاشاره کرد.
ای مکس ( )A-Maxفرآورده یا به عبارت صحیحتر یک مخلوط پربیوتیکی است که از مهمترین اجزاء
تشکیلدهنده آن میتوان به مانان الیگوساکارید ( ،)MOSفروکتوالیگوساکارید ( )FOSو بتا گلوکان
( )Glucan-βاشاره نمود .این ترکیبات ذکرشده از دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae

استخراج میشوند و دارای اثرات مستقیم محدودکننده بر عوامل بیماریزا بوده و همچنین دارای تأثیرات
غیرمستقیم بر سالمت میزبان از طریق کمک به افزایش جمعیت میکروبی مفید در روده است .حال با
توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه تحقیقی مبنی بر استفاده از پربیوتیک ای مکس در جیره غذایی الروهای
کپور معمولی  F1انجامنشده است هدف از انجام این تحقیق یافتن بهترین دوز جهت بهبود جیره غذایی
الروهای کپور معمولی  F1و بررسی تأثیر و عملکرد پربیوتیک ای مکس جیره بر شاخصهای رشد،
بازماندگی و مقاومت در برابر استرس در اینگونه است.
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 -2مواد و روشها
 -1-2محل اجرا و روش آزمایش
این تحقیق در از اوایل خردادماه تا اواخر تیرماه سال  1395در آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه
گنبدکاووس به مدت  60روز انجام شد .برای انجام این تحقیق در شروع کار تعداد  600عدد الرو کپور
معمولی  F1از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید چمران (گلستان ،ایران) تهیه و به مخزن 2000
لیتری واقع در آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه گنبدکاووس منتقل شدند و پس از سازگاری یک هفتهای
الروها با شرایط جدید ،به شکل تصادفی در  15مخزن مدور از جنس فایبرگالس با ظرفیت  13لیتر و با
تراکم  40عدد الرو در هر مخزن ( 2-3الرو در هر لیتر) با وزن اولیه (انحراف معیار±میانگین وزن)
 1/3±0/273تقسیم شدند الروها روزانه سه وعده و معادل  %5وزن بدن غذادهی میشدند(طی مدت
سازگاری از غذای  FFT0ساخت شرکت فرادانه جهت تغذیه الروها استفاده شد).
 -2-2نوع پربیوتیک مصرفی
جهت انجام این تحقیق از پربیوتیک تجاری ای مکس ساخت شرکت Arm & Hammer Animal

) Nutrition Co. (USAاستفاده شد .آنالیز اجزاء تشکیلدهنده پربیوتیک مورداستفاده در این تحقیق در
جدول 1-مشاهده میشود.
جدول :1-مقدار عناصر غذایی موجود در پربیوتیک ای مكس
ترکیب شیمیایی

مقدار

پروتئین خام

%18

چربی خام

%1

فیبر خام

%12

رطوبت

%12

15

تعیین عملکرد پارامترهای رشد ،بازماندگی و مقاومت ...

 -3-2تهیه و ساخت جیرههای آزمایشی
این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل  4سطح ای مکس ( 0/7 ،0/5 ،0/3و  1گرم در هر
کیلوگرم) با  3تکرار و یک تیمار شاهد که ازلحاظ محتوای پروتئین خام ،انرژی خام و چربی خام یکسان و
از لحاظ سطح ای مکس مخلوط شده با غذای مورد استفاده توسط الروها متفاوت بودند استفاده شد .برای
ساخت جیرههای آزمایشی مورداستفاده در این تحقیق ابتدا مواد خشک بهوسیله ترازو با دقت  0/01گرم
توزین شده و سپس محصول ای مکس درون آون به شکل پودر درآمده سپس محصول پودر شده ای
مکس در  100میلیلیتر آب حلشده و به مدت  10دقیقه با مقدار یک کیلوگرم غذا مخلوط شدند در پایان
جیرههای آزمایشی ( T3،T2،T1و  )T4به ترتیب در غلظتهای اشارهشده در دمای  40Cᵒدرون انکوباتور به
مدت  5ساعت خشکشده و مورداستفاده الروها قرارگرفتند.
 -4-2برآورد شاخصهای رشد و پارامترهای تغذیهای
زیستسنجی ماهیان هر دو هفته یکبار صورت میگرفت ،بطوریکه برای اندازهگیری وزن الروها از
ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و برای اندازهگیری طول از خط کش با دقت  1میلیمتر استفاده و
اطالعات ثبت و بر اساس همین اطالعات ثبت شده ،در پایان آزمایش شاخصهای رشد نظیر وزن نهایی،
افزایش وزن ،درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،1فاکتور وضعیت ،2ضریب رشد حرارتی 3و سرعت رشد
طولی و وزنی تعیین گردید .پارامترهای تغذیهای اندازهگیری شده نیز شامل ضریب تبدیل غذایی ،4کارایی
5

6

7

غذا  ،نسبت کارایی پروتئین و چربی محاسبه شد ( & Wootton, 1990; Cho, 1992; De-Silva

 .)Anderson, 1992; Hevroy et al., 2005; Bekcan et al.,2006نرخ بازماندگی و پارامترهای رشد،
تغذیه و مقاومت در برابر استرس نیز بر اساس منابع موجود از معادالت ریاضی زیر محاسبه شدند.
میانگین وزن ابتدای دوره به گرم– میانگین وزن انتهای دوره به گرم = افزایش وزن بدن

)1. SGR (Specific Growth Rate
2. Condition Factor
)3. TGC (Thermal Growth Coefficient
)4. FCR (Food Conversion Ratio
)5. FE (Food Efficiency
)6. PER (Protein Efficiency Ratio
)7. LER (Lipid Efficiency Ratio
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[میانگین وزن ابتدای دوره به گرم( /میانگین وزن ابتدای دوره به گرم– میانگین وزن انتهای دوره به گرم)] × = 100درصد افزایش وزن بدن
[زمان( /لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم -لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم)] × =100ضریب رشد ویژه
[زمان × ( /2میانگین وزن اولیه به گرم  +میانگین وزن نهایی به گرم)] /غذای خورده شده × =100غذای خورده شده روزانه

× ) ()2× [=100میانگین طول اولیه به سانتیمتر -میانگین طول نهایی به سانتیمتر ×/زمان ( میانگین طول اولیه به سانتیمتر+میانگین طول نهایی به سانتیمتر ])
سرعت رشد طولی بدن
×=100سرعت رشد وزن بدن[ × ()2اولیه به گرم -میانگین وزن نهایی به گرم ) میانگین وزن ×/زمان ( میانگین وزن اولیه به گرم+میانگین وزن نهایی به گرم ])

[(میانگین طول نهایی به سانتیمتر /انحراف معیار طول نهایی به سانتیمتر)] × =100ضریب تغییرات طولی
[(میانگین وزن نهایی به گرم /انحراف معیار وزن نهایی به گرم)] × =100ضریب تغییرات وزنی
= ( )%میانگین رشد روزانه[مدت مطالعه ( /وزن اولیه – وزن نهایی)]× 100
 ( × 100غذای نسبی خورده شده  /نرخ رشد ویژه) = ( )%کارایی تبدیل رشد
(تعداد ماهیان باقیمانده انتهای دوره) × [(میانگین وزن اولیه به گرم  /میانگین وزن نهایی به گرم)] = تولید خالص ماهی
= ضریب رشد حرارتی[ میانگین درجه حرارت به سانتیگراد × زمان  0/333( /وزن توده زنده اولیه ماهی به گرم –  0/333وزن توده زنده نهایی ماهی به گرم)]

(( 3میانگین طول انتهای دوره به سانتیمتر)( /میانگین وزن انتهای دوره به گرم)) × = 100شاخص وضعیت
(تعداد بچه ماهیان باقیمانده در انتهای دوره /تعداد بچه ماهیان ابتدای دوره) × = 100درصد بازماندگی
(تعداد ماهیان باقیمانده انتهای دوره) × [(میانگین وزن اولیه به گرم  /میانگین وزن نهایی به گرم)] = تولید خالص ماهی
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
(مقدار غذای خورده شده به گرم /افزایش وزن بدن به گرم) × = 100کارایی غذا (درصد)
مقدار مصرف پروتئین (گرم) /افزایش وزن بدن (گرم) = نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)

مقدار چربی خورده شده (گرم) /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی چربی (گرم/گرم)
 -5-2نحوه انجام تستهای استرس
در انتهای دوره  60روزه آزمایش و پس از پایان آزمایشهای تغذیه ،الروها به مدت  24ساعت قطع
غذادهی شدند و جهت ارزیابی مقاومت در برابر عوامل استرسزای محیطی موردسنجش قرار گرفتند .برای
انجام ارزیابی آزمونهای مقاومت در برابر عوامل استرسزا تعداد  3مخزن با حجم  10لیتر از آب محیط
پرورش پر شد و جهت کنترل اکسیژن نیز در تمامی مخازن از هوادهی با سنگ هوا در هر سه مخزن به
یک میزان اعمال گردید .برای انجام آزمایش تعداد  6قطعه الرو از هر تکرار بهصورت تصادفی صید و در
شرایط استرس قرار گرفتند .از زمان ورود ماهیان به داخل مخازن تا زمان مرگ آنها زمان با استفاده از
زمانسنج برحسب ثانیه ثبت شد .برای آزمون مقابله با آباسیدی با افزودن اسیدکلریدریک ساخت شرکت
مرک آلمان به  2رسانده شد و آزمون مقابله با  pHقلیایی برابر  12نیز با افزودن کریستالهای سود
( )NaoHبه مخازن و کنترل  pHصورت گرفت .برای انجام آزمون مقاومت در برابر دما نیز در دمای 40
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درجه سانتیگراد با افزودن آب با دمای مورد نظر ( 40درجه سانتیگراد) به مخازن و آزمون مقابله با
آمونیاک نیز با افزودن  5 mg/Lآمونیاک به مخازن صورت پذیرفت.
 -6-2تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای حاصل از این تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو مقایسه میانگینها
با استفاده از آزمون دانکن با کمک نرمافزارهای  Excle2013و  SPSS.v23انجام پذیرفت
( .)Duncan,1995وجود و یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح اعتماد  )P<0/05( %5تعیین گردید
همچنین جهت تعیین همبستگی بین پارامترهای اندازهگیری شده و سطوح مختلف ای مکس از آزمون
رگرسیون خطی نیز استفاده شد.
 -3نتایج
-1-3اندازهگیری معیارهای کیفی آب
معیارهای کیفی آب مخازن پرورش الروها شامل دما ( ،)7/8±0/01( pH ،)25±1/5 Cهدایت
الکتریکی ( ،)3118±479/01شوری ( ،)2/6±0/17قلیایت ( )294 mmol/Lو سختی کل ()392/1mg/L
توسط دستگاه واترچکر 1بهصورت روزانه اندازهگیری و ثبت میشدند .معیارهای اندازهگیری شده در محدوده
مناسب برای پرورش الروهای کپور معمولی قرار داشت.
 -2-3شاخصهای رشد
با توجه به نتایج مربوط به آنالیز معیارهای رشد که در جدول  1ارائهشده است مشخص شد که در شروع
آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی به لحاظ تغییرات وزنی وجود نداشته و هر  5تیمار
آزمایشی به لحاظ میانگین وزنی همگن بودند ( .)P>0/05تیمارهای آزمایشی حاوی محصول ای مکس در
مقایسه با تیمار شاهد از لحاظ وزن نهایی و درصد وزن نهایی بهدستآمده باالتری برخوردار بودند و تفاوت
معنیداری بین آنها مشاهده گردید و باالترین مقدار وزن نهایی در تیمار  T4مشاهده شد (.)P<0/05
1.Water checker
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بطوریکه آزمون رگرسیون خطی نیز نشان داد که بین وزن نهایی و افزایش سطح ای مکس در جیرههای
غذایی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ( .)r=0/409، P<0/01نرخ رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی
با افزایش سطح ای مکس افزایشیافته بود و در تیمار  T4شاهد باالترین نرخ رشد ویژه بودیم (.)P<0/05
ضمن آنکه همبستگی مثبت و معناداری نیز بین نرخ رشد ویژه و افزایش سطح ای مکس جیره وجود داشت
( .)r=0/476، P<0/01در مقایسه با تیمارهای آزمایشی ،تیمار شاهد دارای مقدار غذای خورده شده باالتری
برخوردار بود و اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ( .)P>0/05در مورد میانگین رشد
روزانه و افزایش سطح ای مکس جیرههای غذایی شاهد اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار
شاهد بودیم ( )P<0/05هرچند که بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری مشاهده نشد .در مورد
سرعت رشد طولی و وزنی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد ()P<0/05
و تیمار  T4به ترتیب دارای باالترین سرعت رشد وزنی و تیمار  T1و  T2دارای باالترین سرعت رشد طولی
بود .بین سرعت رشد وزنی و افزایش سطح ای مکس جیره همبستگی مثبت و معنیدار (،P<0/01
 )r=0/409و بین سرعت رشد طولی همبستگی منفی و معنیداری ( )r=0/007،P<0/01وجود دارد .در
مورد ضریب تغییرات وزنی نیز تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای آزمایشی دارای ضریب تغییرات وزنی
باالتری برخوردار بود و اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده نشد (.)P>0/05
ضریب رشد حرارتی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد افزایشیافته بود و شاهد اختالف
معنیدار بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد بودیم ( )P<0/05بین ضریب رشد حرارتی و افزایش سطح
ای مکس جیره نیز همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت ( .)r=0/476 ،P<0/01در مورد کارایی
تبدیل رشد نیز بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود داشت ( )P<0/05و باالترین
مقدار اندازهگیری شده این پارامتر در تیمار  T4مشاهده شد .ضمن آنکه شاهد همبستگی مثبت و معنیداری
نیز بین مقدار کارایی تبدیل رشد و افزایش سطح ای مکس جیره بودیم ( .)r=0/467 ،P<0/01تیمارهای
آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد از لحاظ رشد روزانه اندازه گیری شده از رشد روزانه باالتری برخوردار
بودند و اختالف معنیداری را از خود نشان دادند ( )P<0/05بطوریکه بیشترین مقدار ضریب رشد روزانه
اندازه گیری شده در تیمار  T4به دست آمد؛ و بین ضریب رشد روزانه و افزایش سطح ای مکس جیره شاهد
یک همبستگی مثبت و معنیدار نیز بودیم ( .)r=0/473 ،P<0/01تیمار  T4دارای باالترین مقدار
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بهدستآمده در مورد پارامتر فاکتور وضعیت نیز بود ( )5/3±9/4و دارای اختالف معنیداری با سایر
تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد بود ( ،)P<0/05ضمن آنکه در مورد فاکتور وضعیت بین سایر تیمارهای
آزمایشی ( )T3،T2،T1و تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .در مورد فاکتور وضعیت و افزایش
سطح ای مکس جیره نیز شاهد یک همبستگی مثبت و معنیدار با افزایش سطح ای مکس جیرههای
غذایی بودیم ( .)r=0/210 ،P<0/01در مقایسه با تیمار شاهد ،تیمارهای آزمایشی حاوی ای مکس دارای
نرخ بازماندگی و تولید خاص باالتری بودند و در مورد هر دو پارامتر اندازهگیری شده شاهد باالترین مقدار
نرخ بازماندگی ( )91±2/3و باالترین مقدار تولید خالص ماهی ( )458/7±138/7در تیمار  T4بودیم .در
مورد نرخ بازماندگی و تولید خالص ماهی و افزایش سطح ای مکس جیره به ترتیب همبستگی مثبت و
معنیداری نیز وجود داشت (( )r=0/537،P<0/01 ، r=0/920،P<0/01جدول.)2-
 -3-3پارامترهای تغذیهای
تأثیر سطوح مختلف محصول ای مکس بر معیارهای تغذیهای الروهای کپور معمولی  F1در جدول –
 3ارائه شده است .مطابق با نتایج بدست آمده ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهای آزمایشی اختالف
معنیداری از خود نشان داد ( )P<0/05و مقدار بهینه این فاکتور در تیمار  T4مشاهده شد که در آن
الروهای کپور معمولی  F1با مقدار  1گرم محصول ای مکس در هر کیلوگرم جیره غذایی تغذیه شدند .این
درحالی است که مطابق با آزمون رگرسیون خطی نیز شاهد یک ارتباط منفی و معنی دار بین افزایش سطح
ای مکس جیره و ضریب تبدیل غذایی بودیم ( .)r=-0/137،P<0/01در مورد کارایی تغذیه بین تیمارهای
آزمایشی و تیمار شاهد نیز اختالف معنادار مشاهده شد ( .)P<0/05باالترین مقدار اندازهگیری شده این
پارامتر نیز در تیمار ( T4)1/02±0/42مشاهده شد .ضمن آنکه شاهد ارتباط مثبت و معنیداری نیز بین این
پارامتر اندازهگیری شده و افزایش سطح ای مکس جیره مشاهده شد ( .)r=0/456،P<0/01در مورد نسبت
کارایی پروتئین و چربی نیز در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد
( )P<0/01و به ترتیب شاهد یک همبستگی مثبت و معنیدار بین نسبت کارایی پروتئین و چربی با افزایش
سطح ای مکس جیرههای غذایی بودیم که این ضریب همبستگی برای نسبت کارایی پروتئین ،P<0/01
 r=0/456و برای نسبت کارایی چربی  r=0/456 ،P<0/01تعیین گردید(جدول.)3-
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 -4-3پارامترهای مقاومت در برابر استرس
نتایج مربوط به آزمون مقابله با عوامل استرسزا در جدول 4-ارائهشده است .نتایج بهدستآمده در تست
آمونیاک بیانگر این است که تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد وجود دارد ()P<0/05
بطوریکه بیشترین زمان زندهمانی در تیمار  0/5گرم ای مکس در هر کیلوگرم جیره غذایی به مدت
 740±70ثانیه و کمترین زمان در تیمار شاهد ( 141ثانیه) به دست آمد .همچنین مطابق با آزمون
رگرسیون خطی بین افزایش سطح ای – مکس جیره و میزان مقاومت در برابر آمونیاک نیز همبستگی
مثبت و معنیداری وجود داشت ( .)r=0/656 ،P<0/01در مورد تست دما ( 40درجه سانتیگراد) نتایج
حاصل نشان داد که تغذیه الروها با پربیوتیک ای مکس تأثیر مثبتی بر مقاومت در برابر استرس دما داشته،
بطوریکه بیشترین میزان زندهمانی الروها مربوط به تیمار  0/7گرم مکس در هر کیلوگرم جیره غذایی با
مدت  107 /5±7/5ثانیه و کمترین میزان تحمل با  37/5±7/5ثانیه در تیمار شاهد مشاهده گردید.
بیشترین مدتزمان تحمل در برابر شرایط قلیایی ( )pH=12در تیمار  1گرم ای مکس در هر کیلوگرم جیره
غذایی به میزان  1530±30ثانیه و کمترین میزان تحمل در تیمار شاهد به میزان  1132/5±47/5ثانیه بود
و بین تیمارهای آزمایشی حاوی ای مکس با تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P<0/05ضمن
آنکه با افزایش سطح ای مکس جیره و مقاومت در برابر تست مقاومت در برابر  pHقلیایی همبستگی مثبت
و معنیداری وجود داشت ( .)r=0/808،P<0/01نتایج حاصل از مقاومت و زندهمانی الروها در مقابله با pH

اسیدی نیز نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد بود (.)P<0/05
بیشترین زمان زندهمانی در برابر استرس  pHاسیدی در تیمار  0/7گرم ای مکس در هر کیلوگرم جیره
غذایی به مدت  1175±165ثانیه و کمترین زمان زندهمانی در تیمار شاهد به مدت  830±70ثانیه به دست
آمد .نتایج بهدستآمده از آزمون رگرسیون خطی نیز نشاندهنده یک ارتباط مثبت و معنیدار بین افزایش
مقاومت در برابر  pHاسیدی و افزایش سطح ای مکس جیرههای غذایی در تیمارهای آزمایشی بود
(()r=0/340 ،P<0/01جدول.)4-
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جدول .2مقایسه پارامترهای رشد (میانگین  ±انحراف معیار) در تیمارهای مختلف الروهای کپور معمولی F1
تغذیهشده با سطوح مختلف پربیوتیک ای – مكس در دوره  60روزه آزمایش
تیمار

پارامترهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
درصد افزایش وزن بدن ()%
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
غذای خورده شده روزانه (درصد در
روز)
میانگین رشد روزانه
سرعت رشد وزنی ()%
سرعت رشد طولی ()%
ضریب تغییرات وزنی ()%
ضریب تغییرات طولی ()%
ضریب رشد حرارتی
کارایی تبدیل رشد
ضریب رشد روزانه
فاکتور وضعیت
نرخ بازماندگی (درصد)
تولید خالص ماهی (گرم)

شاهد
(فاقد هرگونه ماده
افزودنی)

T1
 0/3گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T2
 0/5گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T3
 0/7گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T4
 1گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

1/3±0/273a

1/3±0/273a

1/3±0/273a

1/3±0/273a

1/3±0/273a

2/48±0/964c

3/07±1/05b

3/05±0/877b

3/17±0/962b

4/37±1/28a

1/18±0/964c

1/77±1/05

b

1/75±0/877

b

1/87±0/962

3/07±1/28

136/2±81/2

b

134/6±67/4

144/4±74/06

b

90/8±74/2c

b

b

a
a

236/4±98/9

0/414±0/27c

0/57±0/24b

0/58±0/19b

0/61±0/19b

0/83±0/2a

2/8±0/66a

2/4±0/55

2/3±0/42

2/3±0/42

1/8±0/39

b

1/9±1/6b

b

2/9±1/7a

17/9±19/3c

b

2/9±1/4a

29/4±25/6

27/9±20/6

99/7±48/7

32/8±10/04c

29/09±13/3c

c

10/7±1/4

a

21/2±14/05

0/982±0/131

b

1±0/137

a

1/16±0/155

82/1±30/1b
44/6±18/2a

38/6±17/3b

31/1±8/3c

14/9±3/07b

15/01±5/8

22/1±5/1

0/877±0/169c

b

0/98±0/161

a

a
b

3/1±1/6a
ab

b

96/1±33/3

3/1±1/6a

b

a

b

b

c

31/09±25/6

a

63/5±43/4

92/9±24/2

b

82/8±40/8

18/3±15/7c

25/9±16/1b

27/3±14/9b

29/6±16/9b

51/03±24/1a

0/4±0/28c

0/56±0/27

0/57±0/21

0/6±0/22

0/87±0/25

b

1/5±0/55b

1/9±4/1b

79/3±0/66d
227/2±88/5c

b

1/7±1b

79±2/3d
b

294/7±102/2

b

1/5±0/24b

83±1/6c
b

294/4±84/1

a

5/3±9/4a

87/3±1/3b
b

91±2/3a

320/2±97/3

a

458/7±138/7

*حروف مشابه در هر ردیف بیانگر نبود اختالف معنیدار است
جدول :3-مقایسه پارامترهای تغذیهای (میانگین  ±انحراف معیار) در تیمارهای مختلف الروهای کپور معمولی
 F1تغذیهشده با سطوح مختلف پربیوتیک ای – مكس در دوره  60روزه آزمایش
تیمار

پارامترهای تغذیهای
ضریب تبدیل غذایی
نرخ کارایی غذا
نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)
نسبت کارایی چربی (گرم/گرم)

شاهد
(فاقد هرگونه
ماده افزودنی)

T1
 0/3گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T2
 0/5گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T3
 0/7گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

T4
 1گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی

2/6±4/7a
0/39±0/32c
0/78±0/64c
3/21±3/21c

1/7±2/7bc
0/59±0/35b
1/18±0/7b
5/9±3/5b

2/2±1/04ab
0/58±0/29b
1/16±0/58b
5/9±3/5b

2/07±0/99ab
0/62±0/32b
1/25±0/64b
6/2±3/2b

1/2±0/64c
1/02±0/42a
2/04±0/85a
10/2±4/2a

*حروف مشابه در هر ردیف بیانگر نبود اختالف معنیدار است
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جدول  .4مقایسه میزان مقاومت الروهای کپور معمولی  F1تغذیهشده با سطوح مختلف پربیوتیک ای – مكس
در دوره  60روزه آزمایش برحسب ثانیه (میانگین  ±انحراف معیار)
شاهد
(فاقد هرگونه ماده
افزودنی)
آزمون مقابله با آمونیاک ( 5 ccدر لیتر)
آزمون مقابله با دما 40°C
آزمون مقابله با پی اچ اسیدی pH=2
آزمون مقابله با پی اچ بازی pH=12

141c
37/5±7/5c
830±70c
1132/5±47/5c

T1
 0/3گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی
720±30ab
72/5±2/5b
1080±20ab
1292/5±42/5b

T2
 0/5گرم در
هر کیلوگرم
جیره غذایی
740±70a
71±1b
983±13bc
1225±25bc

T3
 0/7گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی
665±15b
107/5±7/5a
1175±165a
1357±172b

T4
 1گرم در هر
کیلوگرم جیره
غذایی
700±20ab
60±10b
945±15bc
1530±30a

*حروف مشابه در هر ردیف بیانگر نبود اختالف معنیدار است

 -4بحث و نتیجه گیری
در سالهای اخیر آبزیپروری یکی از سریع الرشدترین بخشهای تولید غذا بوده و در کنار این رشد
قابلتوجه همواره با مشکالتی نیز روبرو بوده است که ازجمله آنها میتوان به تغییرات کیفیت آب ،شیوع
بیماریها و مشکالت تغذیهای اشاره کرد ،بهگونهای که شیوع بیماریها بهعنوان مشکل عمده آبزیپروری،
گسترش اقتصاد این بخش را در بسیاری از کشورهای جهان تحت تأثیر قرار داده است و همواره
راهحلهایی نیز برای برطرف کردن این مشکالت ارائهشده است که موفقیت چندانی نداشته است
( .)Mohamadi Azarm et al.,2004اخیراً استفاده از پربیوتیکها بهعنوان یک ایده مطرحشده است و
عقیده بر این است که از طریق بهبود فلور باکتریایی روده ،اثرات زیانبار عوامل عفونتزا را کاهش و میزان
بازماندگی در مواجه با عوامل بیماریزا را افزایش میدهند .تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و باکتریهای
اسیدالکتیک ناشی از تخمیر پربیوتیکها در روده ،باعث افزایش رشد و حفظ جاندار در برابر عوامل
بیماریزا میشوند ( .)Schley and Field, 2002چنین اطالعاتی در خصوص تأثیر پربیوتیک ای – مکس
در آبزیان محدود میباشد .اکرمی و همکاران ( )1392با بررسی تأثیر پربیوتیک ای مکس در چهار سطح
صفر (شاهد)  1 ، 0/5 ،و  1/5گرم در هر کیلوگرم جیره بر پارامترهای رشد و بازماندگی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissعنوان کردند که افزودن مخلوط پربیوتیکی ای مکس در سطح
 1/5گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی بهطور معناداری بیشترین وزن نهایی ،افزایش وزن ،نسبت کارایی
پروتئین ،افزایش بیومس و کمترین ضریب تبدیل غذایی را در مقایسه با گروه شاهد داشتند (.)P<0/05
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 Bivarehو همکاران ( )1394نیز در استفاده از پربیوتیک ای مکس (مخمر کشت دادهشده S.
 )Cerevisiaeدر تغذیه بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر چهار سطح صفر
(شاهد) 0/8 ،0/5 ،و  1/2گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی گزارش
دادند که جیره غذایی مکمل سازی شده با سطح  0/8گرم در هر کیلوگرم قابلیت تأثیرگذاری مثبت و
معنیداری بر عملکرد رشد ،تغذیه ،نرخ بازماندگی و شاخصهای هزینه سود در بچه ماهیان انگشت قد کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioدارد .همچنین تاجدار ( )1391نیز در تحقیق انجامشده بر روی اثر ترکیبی و
فردی مکمل غذایی فروکتوالیگوساکارید و مانان الیگوساکارید بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی کلمه
نشان دادند که بیشترین و کمترین عملکرد رشد در تیمار آزمایشی  5گرم فروکتوالیگوساکارید ( 5g/kg

 )Fosدر هر کیلوگرم جیره و تیمار ترکیبی به دست آمد و بهعنوان نتیجهگیری کلی اینچنین اظهارنظر شد
که با احتساب شاخص قیمت ،جیره غذایی حاوی  5گرم مانان الیگوساکارید به ازا هر کیلوگرم جیره میتواند
در بهبود عملکرد رشد و بازماندگی مؤثر واقع شود .همچنین دشتیان ( )1391تأثیر فردی و ترکیبی مکمل
اینولین و مانان الیگوساکارید را در سطوح مختلف بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید ( Rutilus

 )frisii kutumبررسی و گزارش کردند که بهترین عملکرد رشد و کارایی تغذیه در تیمار  5گرم مانان الیگو
ساکارید در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد ( )P<0/05و بیشترین نرخ بازماندگی بدون هیچگونه تفاوت
معنیداری در سطح  5گرم مانان الیگو ساکارید در هر کیلوگرم جیره به دست آمد .مقیمی حاجی ()1391
گزارش داد که تفاوت معنیداری ازنظر پارامترهای رشد و تغذیه در بین ماهیان تغذیهشده با سطوح مختلف
پربیوتیک ای – مکس در سطوح صفر (شاهد) ا 2،و  3گرم پربیوتیک به ازا هر کیلوگرم جیره وجود نداشت؛
و ازنظر بازماندگی نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نگردید ( .)P>0/05درنهایت گزارش داد که
افزودن  2گرم پربیوتیک ای – مکس در هر کیلوگرم جیره غذایی میتواند بهعنوان محرک رشد در تغذیه
بچه ماهیان کلمه مؤثر واقع شود و بهعنوان یک مکمل مناسب برای جیره غذایی بچه ماهیان کلمه مدنظر
قرار گیرید.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق نیز میتوان چنین ادعا کرد که تمام جیرههای غذایی
مکملسازی شده توسط محصول تجاری ای مکس (کنستانتره کشت دادهشده  )S. cerevisiaeاثرات
مثبت و معنی داری بر پارامترهای رشد ،تغذیه و مقاومت در برابر استرس دارند .بطوریکه نتایج حاصل از این
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تحقیق مشخص کرد که استفاده از سطح  1گرم پربیوتیک ای مکس در هر کیلوگرم جیره غذایی الروهای
کپور معمولی  F1اثرات مثبت و معنیداری بر ارتقاء عملکرد رشد ،تغذیه ،بازماندگی ضریب تبدیل غذایی،
کارایی غذا و شاخصهای هزینه سود در الروهای کپور معمولی  F1پرورشی دارد که مشابه با نتایج
بهدستآمده توسط  Vazquez-Juarezو همکاران ( )1994بود .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد
میشود که مخمر بهینهسازی شده به غذای مصرفی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی اضافه شود
( .)Lara-flores et al.,2003به نظر میرسد افزایش کارایی رشد در تیمارهای پربیوتیکی به دلیل بهبود
وضعیت میکرو ویلی های روده و درنتیجه افزایش جذب مواد مغذی جیره میباشد (.)Ringø et al.2010
در تضاد با نتایج بهدستآمده از این تحقیق نیز ،آرد ماهی مکمل سازی شده توسط پربیوتیکهای مانان
الیگوساکارید ،فروکتوالیگوساکارید و گاالکتوالیگوساکارید در تغذیه ماهی آزاد اقیانوس اطلس ( Salmo
 )salarبا مقدار  10g/Kgاستفاده شد که هیچگونه تأثیری بر رشد و قابلیت هضم نداشتند ( Helland et

 .)al., 2008همچنین استفاده از پربیوتیک تجاری  Grobiotic®-AEبه مدت  7هفته در جیره تجاری
هیبرید ماهی باس مخطط با مقادیر  10-20 g/Kgهرچند تأثیرات مثبتی بر پارامترهای تغذیهای داشت
ولی هیچگونه تأثیر معناداری بر معیارهای رشد در اینگونه نداشته است ( .)Li and Gatlin., 2004ضمن
آنکه  Heو همکاران ( )2009نیز گزارش دادند که محصول تخمیری Saccharomyces cerevisiae
( )DVAQUAتأثیر معنیداری بر عملکرد رشد تیالپیای هیبریدی ( Oreochromis niloticus ♀×O.

♂  )aureusپرورشیافته در قفس نداشته است .در این مطالعه بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در
تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمار  T4مشاهده گردید که دارای تفاوت معنیداری با سایر تیمارهای
آزمایشی بود ( .)P<0/05همچنین بیشترین مقدار کارایی غذا ،نسبت کارایی پروتئین و چربی نیز در تیمار
 T4مشاهده شد که نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد بود ()P<0/05؛ که
در آن الروهای کپور معمولی  F1با مقدار  1گرم پربیوتیک ای مکس در هر کیلوگرم جیره تغذیهشده بودند؛
که این نتایج با نتایج بهدستآمده توسط  Salamatdoustnobarو همکاران ( )2011مطابق بود .بطوریکه
آنها گزارش دادند که مقادیر ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذا در تیمارهای بچه ماهیان انگشت قد قزل
االی رنگینکمان ( )Oncorhynchus Mykissتغذیهشده توسط مخمر ( )S. cerevisiaeافزایش داشته
است .در تأیید افزایش مقادیر نرخ رشد ویژه و ضریب رشد حرارتی که در این تحقیق شاهد آن بودیم،
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 Jafaryanو همکاران ( )2010نیز در استفاده از مخمر نانوایی S. Cerevisiae،و پروبیوتیکهای باسیلی
در الروهای ماهیان خاویاری ( Acipenser persicus, Acipenser nudiventrisو  )Huso husoو
 Bivarehو همکاران ( )1394در استفاده از پربیوتیک ای مکس (مخمر کشت دادهشده )S. Cerevisiae

در تغذیه بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی به نتایج مشابهی دست یافتند .در بررسی حاضر با افزایش
مقدار ای مکس جیره از  0/3به  1گرم ای مکس در هر کیلوگرم جیره نرخ زندهمانی الروهای کپور معمولی
 F1نیز از  79±2/3در گروه شاهد به  92±2/3فزایش یافت که باالترین مقدار این پارامتر بود که در
تیمار T4ثبت شد .دلیل این افزایش را میتوان احتماالً به از بین رفتن باکتریهای مضر بهوسیله تخمیر
محصول ای مکس در روده و درنتیجه تولید باکتریهای اسیدالکتیک دانست که ترکیباتی مانند
باکتریوسین ها تولید میکنند و بهاینترتیب از رشد میکروارگانیسمهای دیگر در روده جلوگیری میکنند.
نتایج مشابه با نتایج این تحقیق نیز توسط  Lashkar Bolokiو همکاران ( )2011در استفاده از S.

 Cerevisiaeدر تغذیه الروهای ماهی خاویاری قرهبرون ( )Acipenser persicusگزارش شد .بطوریکه
طی تحقیق انجامشده مشخص شد که تغذیه الروهای ماهیان خاویاری قره برون از تعلیق سوسپانسیون
دافنی ماگنای غنیشده توسط محصول ای مکس در سه سطح  100 ،50و  150میلیگرمای مکس ،سطح
 50 mg/Lباالترین عملکرد رشد و نرخ زندهمانی را داشت .هرچند بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده
نشد ولی اختالف معنیداری بین تیمارهای تغذیهشده با دافنی ماگنای غنیشده در مقایسه با تیمار شاهد
مشاهده گردید .در تحقیق حاضر مقدار غذای دریافتی روزانه در تیمار شاهد باالترین مقدار و در تیمار T4

کمترین مقدار ثبت شد و تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده نشد که نتایج
بهدستآمده در تضاد با نتایج ( )Mortazavi et al., 2012بود .همچنین در این تحقیق سرعت رشد وزنی
در تیمار  T4و سرعت رشد طولی در تیمارهای  T1و  T2افزایش معنیداری را نسبت به سایر سطوح به
نمایش گذاشتند و در مورد ضریب تغییرات وزنی باالترین مقدار در تیمار شاهد ثبت شد و تفاوت معنی داری
بین تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد ( ،)P>0/05درحالیکه در مورد ضریب تغییرات
طولی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد اختالف معنیدار مشاهده شد ( )P<0/05و باالترین مقدار آن
در تیمارهای  T2و  T4ثبت شد .بهبود مقاومت در برابر عوامل استرسزا از ویژگیهای مهم سویههای
مختلف زیستیارهاست ( )Fietto et al,2004و به نظر میرسد سطوح مختلف پربیوتیک ای مکس مورد
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آزمایش در این تحقیق از طریق اتصال به گیرندههای شبه لکتین روی لکوسیت ها و افزایش تکثیر
ماکروفاژها سبب تحریک سیستم ایمنی و درنتیجه افزایش رشد الروهای کپور معمولی  F1در مقایسه با
تیمار شاهد گردیده است ( .)Cerezuela et al., 2007بطوریکه ماهیان تغذیهشده با سطوح مختلف ای
مکس در تمام تیمارهای آزمایشی مقاومت بیشتری در برابر استرسهای محیطی نسبت به تیمار شاهد
داشتند .در تمام تستهای انجامشده اختالف معنادار و مثبتی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده
شد ( . )P<0/05درمجموع اختالفات موجود در نتایج این تحقیق با یافتهای دیگر محققان را احتماالً بتوان
به نوع گونه پرورشی ،اندازه ،سن ،طول دوره پرورش ،شرایط محیطی ،رفتارهای تغذیهای ،خصوصیات
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