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مثلی مولدین هاي تولیدشاخص بر غذایی ایمونوژن جیره پربیوتیک سطوح مختلفاثرات 
و ارزیابی بقاي الروهاي حاصله در مواجهه با ) Pterophyllum scalare(ماهی آنجل 
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  چکیده

. مورد بررسی قرار گرفت) Pterophyllum scalare(ل در این تحقیق اثر سطوح مختلف پربیوتیک ایمونوژن بر عملکرد تولیدمثلی در ماهی آنج
هـاي  روز تا حد سیري تغذیه شدند و پس از طـی ایـن مـدت شـاخص     50گرم به مدت  67/8±33/0جفت ماهی مولد آنجل با میانگین وزنی  16

ن مقاومت الروها در مواجهه با تنش تولیدمثلی شامل هماوري مطلق، درصد تفریخ، بقاي الروي تا مرحله جذب کیسه زرده، شاخص گنادي و همچنی
، )شاهد(آزمایش با استفاده از طرح کامالً تصادفی در چهار سطح صفر . مورد ارزیابی قرار گرفت گراد سانتیدرجه  10افزایش ناگهانی دما به میزان 

به طـور معنـاداري    2ن هماوري مطلق در تیمار میزا .تکرار بود 3درصد طراحی شد که هر تیمار شامل ) 3تیمار ( 2و ) 2تیمار ( 5/1، )1تیمار ( 1
). P<05/0(مالحظه نشـد  2و  1و نیز گروه شاهد و تیمارهاي  3و  2، 1، ولی اختالف معناداري بین تیمارهاي )P>05/0(باالتر از گروه شاهد بود 

بیشـترین درصـد   ). P>05/0(اري معنی دار بـود  بود که این اختالف از نظر آم 1باالتر از گروه شاهد و تیمار  3و  2شاخص گنادي در تیمارهاي 
بـین  ) P>05/0(مشاهده شد، به طوري که اختالف معناداري ) درصد 95/66±85/8( 3و تیمار ) درصد 00/75±28/9( 2تفریخ به ترتیب در تیمار 

حله جذب کیسه زرده و مقاومت الروهـا در  به عالوه اختالف قابل توجهی درمیزان بقاي الروي تا مر. مالحظه شد 1با گروه شاهد و تیمار  2تیمار 
درصد بـه جیـره غـذایی     5/1با توجه به یافته هاي این تحقیق، افزودن پربیوتیک ایمونوژن در سطح ). P<05/0(مقابل تنش حرارتی مشاهده نشد 

  .گرددهاي تولید مثلی توصیه میمولدین ماهی آنجل جهت ارتقاي شاخص
  

  .)Pterophyllum scalare(هاي تولید مثلی، ماهی آنجل ن، شاخصپربیوتیک، ایمونوژ :کلیدي کلمات
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  مقدمه
پرورش ماهیان زینتی را مـی تـوان یکـی از پرسـودترین صـنایع در      

هـاي  ماهیـان زینتـی بـه علـت وجـود رنـگ      . هاي اخیر نام بـرد دهه
باشـند؛ آنهـا   مـی  درخشان، شکل و رفتارشان مانند جـواهرات زنـده  

هـاي  هاي جذاب بـوده و در گونـه  اراي رنگمعموال آرام، کوچک و د
تجـارت  ). Mandal et al., 2010(انـد  بنـدي شـده  مختلـف دسـته  

راسر جهـان در حـال رشـد و توسـعه     ماهیان زینتی در آسیا و در س
 2010باشد به طوري که، ارزش صادرات ماهیان زینتی در سـال   می

لـه بـا   از جم). Tissera, 2012(میلیون دالر بـوده اسـت    342برابر 
صنعت تجارت ماهیـان   هاي ماهیان آب شیرین درترین گونهاهمیت

و شکل بدن داراي آکواریومی ماهی آنجل است که به علت رنگبندي 
مـاهی   ).Garcia and Gomez, 2005(باشـد  ارزش اقتصادي مـی 

در حال حاضر یکی از مهمتـرین  ) Pterophyllum scalare(آنجل 
باشـد  وده و بومی رودخانه آمازون میب Cichlidaeهاي خانواده گونه

 Konings(باشـند  آمریکـا مـی   هاي آن بومی آفریقا وو بیشتر گونه

and Dieckhoff, 1989.(   ــی از ــدون شــک یک ــاهی آنجــل ب م
اهیـان در بـین خـانواده سـیکلیده     پسـندترین م ترین و عامه محبوب

 .باشد می
هـاي تکثیـر و   هـاي کارگـاه  از آنجا که قسـمت اعظـم هزینـه   

باشد، لذا ارائه پرورش ماهیان مربوط به تهیه غذا و تغذیه ماهیان می
هاي غذایی جهت دستیابی راهکارهایی از قبیل افزودن برخی مکمل

. تر و کاهش مصرف غذا سودمند خواهـد بـود  به رشد بیشتر و سریع
ها، اسیدهاي چرب ها، آنزیمها بر یونهمچنین به دلیل اثر پربیوتیک

باشـند،  همگی عواملی موثر بر عملکرد تولید مثلی مـی  بدن که... و 
هاي تولیدمثلی ماهیان جهت تولید بیشـتر الرو و  لذا بررسی شاخص

یا افزایش کیفیت و بازماندگی آنهـا تـا مرحلـه بـازاري و در نتیجـه      
طـورکلی نـوع    بـه . وري اقتصادي ارزشمند خواهـد بـود  افزایش بهره

ربـی، پـروتئین، اسـیدهاي چـرب،     ویژه چ ترکیبات غذایی ماهیان، به
، اسید آسکوربیک و کاروتنوئیدها نقش بسـیار مهمـی بـر    E ویتامین

بلـوغ گنادهـا، کیفیـت    : روي فرایندهاي مرتبط با تولید مثل شـامل 
گشایی و تکامـل الرو مـاهی    ریزي، لقاح، تخم ها، عملکرد تخم گامت

 ;Fernandez et al., 1997; Izquierdo et al., 2001(دارنـد  

Ling et al., 2006 .(ها، ترکیبـات غـذایی    بیوتیک ها، آنتی هورمون
هـاي غـذایی    عنوان مکمل هاي گیاهی به گوناگون و نیز برخی عصاره

پروري مـورد   هستند که به منظور ارتقاء کیفی و کمی تولیدات آبزي
تواننـد سـبب    گیرند اما، این مـوارد گاهـاً خـود مـی     استفاده قرار می

هـاي میکروبـی در روده ماهیـان     اختالالتی در فعالیتکاهش یا بروز 
هـا بـه عنـوان     ها و پربیوتیـک  شوند اما، استفاده از بعضی پروبیوتیک

 Ghosh et(تواند این نقیصه را جبـران کنـد    هایی غذایی می مکمل

al., 2007 .(      علیرغم تحقیقات نسـبتاً زیـادي کـه در زمینـه تـأثیر
شد، بقا و مقاومت در برابـر عوامـل   ها بر روي پارامترهاي ر پربیوتیک

ي تأثیر آنهـا   بیماریزا در ماهیان انجام شده است، متأسفانه در زمینه
ویژه ماهیان زینتی تحقیقات  بر روي عملکرد تولیدمثلی ماهیان و به

در واقع ما در ایـن  ). Ghosh et al., 2007(بسیار کمی وجود دارد 
ن تحقیق با توجه به نیازي که زمینه هنوز در ابتداي راه بوده و در ای

ها در ماهیـان زینتـی    در رابطه با اطالعات مربوط به نقش پربیوتیک
شد، ما به دنبال ارزیابی اثر پربیوتیک تجـاري ایمونـوژن    احساس می

  .باشیمروي فاکتورهاي مختلف تولید مثلی در ماهی زینتی آنجل می
  

  هامواد و روش
اجــزا و ترکیبــات تقریبــی : ایشهــاي مــورد اســتفاده در آزمــجیــره
پربیوتیـک  . نشـان داده شـده اسـت    1هاي آزمایشی در جدول  جیره

ــاکارید    ــان الیگوس ــه از مان ــوژن ک ــد 18(ایمون  6-1و  3-1، )درص
، )درصـد  9(، خاکسـتر  )درصد 33(، پروتئین )درصد 30(بتاگلوکان 

تشـکیل شـده بـود از شـرکت     ) درصد 2(و فیبر ) درصد 8(رطوبت 
هاي آزمایشی واقع در تهران خریداري شده و به جیرهسروش رادیان 
حاجی بگلـو و سـوداگر،   (درصد اضافه شد  2و  5/1، 1در سه سطح 

جیره شاهد با اجـزا و  ). 2013؛ کرامت امیرکالیی و همکاران، 2011
در ابتـدا مـواد   . ترکیبات مشابه ساخته شـده و فاقـد ایمونـوژن بـود    

بند بـه آنهـا   یک درصد هم خشک به خوبی با یکدیگر مخلوط شده و
سپس آب کافی به همراه ترکیبـات روغنـی بـه جیـره     . اضافه گردید
سـرما خشـک گردیـده و بـا      وسـیله  بـه ترکیب حاصله . اضافه گردید

. متر تبدیل شدمیلی 1هاي با قطر زن به پلتاستفاده از دستگاه پلت
ها در معرض هـوا خشـک شـده و در شـرایط خـأل و در      سپس جیره

شوند تا زمان تغذیه نگهداري می  گراد سانتیدرجه  -2حرارت درجه 
براي دسترسی به غـذاي تـازه، سـاخت    ). 2007سردار و همکاران، (

گیـري   بـراي انـدازه  . بـار انجـام شـد    ي غذایی هر دو هفته یـک  جیره
 AOACرطوبت، خاکستر، پـروتئین و چربـی خـام جیـره، از روش     

  . استفاده شد) 2000(
جفـت مولـد    16تعـداد  : تفاده در آزمـایش ماهیان مـورد اسـ  

میـانگین  . همسان ماهی آنجل براي انجام این آزمایش انتخاب شدند
  .گرم بود 67/8±33/0وزن مولدین 
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  هاي غذایی و ترکیب شیمیایی آنهاجیره :1جدول 
  جیره هاي غذایی  

  3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد  
          مواد غذایی

 %40 %40 %40 %40 پودر ماهی کیلکا
 %10 %10 %10 %10 آرد گندم

 %10 %10 %10 %10 آرد جو
 %12 %12 %12 %12 آردسویا

 %10 %10 %10 %10 آرد ذرت
 %5 %5 %5 %5 روغن ماهی
 %3 %3 %3 %3 روغن سویا
 %3 %3 %3 %3 روغن کلزا

 %2 %2 %2 %2 لیستین
 %1 %1 %1 %1 *مکمل معدنی

 %1 %1 %1 %1 **مکمل ویتامینی
 %75/0 %75/0 %75/0 %75/0 ي کلسیم فسفاتد

 %25/0 %25/0 %25/0 %25/0 ضد قارچ
  0  1  5/1  2  پرکننده

  2  1  5/0  0  )کیلوگرم/گرم(پربیوتیک ایمونوژن 
          ترکیب شیمیایی جیره بر حسب درصد

  18/34  22/34  2/34  3/34  پروتئین
  63/16  72/16  45/16  9/16  چربی

  15/10  45/10  22/10  37/10  خاکستر
  3/8  4/8  15/8  1/8  رطوبت

  5451  5447  5442  5445  )کالري بر گرم(انرژي خام 
گرم،   میلی 3گرم، ید  میلی 75/0گرم، سلنیوم  میلی 90گرم، روي  میلی 9گرم، مس  میلی 60گرم، آهن  میلی 39منیزیم : مقدار عناصر موجود در مکمل معدنی* 

  .IU 1800میلی گرم ، کولین کلرید  75/0کبالت 
گـرم ؛ تیـامین    میلی K3  ،15گرم ؛ ویتامین میلی E ،600؛ ویتامین D3،IU 6000؛ ویتامین  A ،IU 9000ویتامین : مقدار عناصر موجود در مکمل ویتامینی* *

گـرم؛   میلـی  C780؛ ویتـامین  گـرم  میلـی  360گرم؛ اینوسـیتول   میلی 120گرم؛ سیانوکوباالمین  میلی 75گرم؛ ریبوفالوین  میلی 45گرم؛ پیروکسیدین  میلی 45
  . گرم میلی 75اکسیدان  گرم و آنتی میلی 4/2گرم؛ بیوتین  میلی 24گرم؛ فولیک اسید  میلی 450گرم؛ نیاسین  مبلی 135پانتوتنیک اسید 

  
محل اجراي ایـن آزمـایش در یـک کارگـاه تکثیـر و      : طرح آزمایش

. ندران بودپرورش خانگی ماهیان زینتی واقع در شهر بابل، استان ماز
از آنجایی که سیستم مدار بسته براي بازچرخش آب وجود نداشـت،  

بار به میزان دو سوم حجم  2اي بنابراین در طول دوره آزمایش هفته
همچنـین آب مـورد   . گرفـت  آب هر آکواریوم تعویض آب صورت می

شد و از آنجایی که آب شهر حاوي مقـادیر   نیاز از آب شهر تأمین می
، بنـابراین قبـل از اسـتفاده از    )ppm 1حدود (باشد ر میباالیی از کل

سـاعت بـه    24لیتري حداقل به مدت  400این آب ابتدا در مخازن 
براي انجام ایـن  . شدت هوادهی شد تا کلر موجود در آب خارج شود

متر اسـتفاده شـد و    سانتی 50×30×20آکواریوم به ابعاد  16تحقیق 
هـر آکواریـوم بـا    . گیري شـدند لیتر آب 50هر یک با حجم آبی حدود 

مولـدین  . شدند گرفتن انشعابی از سیستم هواده مرکزي هوادهی می
بـار تـا حـد     2هاي آزمایشی روزانـه  ماهی آنجل در هر یک از  گروه

. روز تغذیه شـدند  50هاي غذایی و طی مدت سیري به وسیله جیره
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هاي تولیدمثلی شامل هماوري مطلـق،  پس از طی این مدت شاخص
صد تفریخ، شاخص گنادي و درصد بقاي الروي تا مرحلـه جـذب   در

در نهایـت الروهـاي حاصـله    . کیسه زرده در هر گروه تعیین گردیـد 
تحت تنش افزایش ناگهانی دما قرار گرفتند، بـه طـوري کـه در هـر     

ــه مــدت   ــا ب ــاي  30گــروه الروه ــه در معــرض دم درجــه  36دقیق
  .ر گروه محاسبه گردیدقرار گرفتند و تلفات تجمعی در ه گراد سانتی

در پایان آزمـایش پـس از جمـع آوري    : تجزیه و تحلیل آماري
ها با اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف     اطالعات ابتدا نرمال بودن داده

افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم     سـپس داده . اسمیرنف مشخص گردیـد 
SPSS  هــاي داده. د تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــتمــور 19نســخه

اصالح شـد و سـپس مـورد     Arcsinآنالیز از طریق  درصدي قبل از

تیمارهاي آزمایش از نظر پارامترهاي مورد نظر با . آزمون قرار گرفت
ــانس یــک طرفــه  ) One-Way ANOVA(اســتفاده از آنــالیز واری

 میـانگین پارامترهـاي   اختالف مقایسه جهت سپس. مقایسه گردید

. شد استفاده ددرص 5سطح خطاي  دانکن در آزمون از آمده، دست به
ترسـیم   Excel-2007جداول و نمودارها نیز با استفاده از نرم افـزار  

  . شدند
  

  نتایج
نتایج مربوط به عملکرد تولیدمثلی مولدین ماهی آنجـل را   2جدول 
در  1همچنین نمـودار  . دهدهاي آزمایشی مختلف نشان میدر گروه

  .دهدمی هر گروه مقاومت الروها در برابر تنش حرارتی را نشان
  

  هاي آزمایشیعملکرد تولیدمثلی مولدین ماهی آنجل در گروه :2جدول 
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   گروه شاهد  هاي تولیدمثلیشاخص

  b62/32±75/479  ab34/29±566  a70/76±599  ab29/66±535  هماوري مطلق
  b 47/5±41/54  b 01/9±75/59  a 28/9±75  ab 85/8±95/66  درصد تفریخ

  42/65±84/9  77/68±69/18  50/66±46/15  20/68±10/11  الروي تا جذب کیسه زرده بقاي 
  b51/0±58/4 b82/0±05/5  a56/0±52/7  a35/0±03/7  شاخص گنادي

  ).p>05/0(باشد دار میدر هر ردیف حروف انگلیسی متفاوت نشانگر اختالف معنی
  

  
  درصد بقاي الروها در برابر تنش حرارتی :1نمودار 

  
  گیريو نتیجهبحث 

دهـد کـه پربیوتیـک ایمونـوژن موجـب       نتایج این آزمایش نشان می
اي کـه   گونه است، به  افزایش عملکرد تولیدمثلی در ماهی آنجل شده

هماوري مطلق، درصد تفریخ تخم و شـاخص گنادوسـوماتیک داراي   
آمده در مطالعه  دست بهبا توجه به نتایج . اندداري بودهاختالف معنی

درصـد   5/1در تیمار ) هماوري مطلق(دهی الترین نرخ تخمحاضر با

همچنـین بیشـترین   . پربیوتیک ایمونوژن در جیره مشـاهده گردیـد  
هـاي  درصد تفریخ و باالترین میزان شـاخص گنـادي در بـین گـروه    

درصد پربیوتیـک ایمونـوژن در جیـره     2و  5/11آزمایشی در تیمار 
ایـن پربیوتیـک بـه    حاصل شد که نشـان از تـاثیر مثبـت و بسـزاي     

عسـکري  . دارد) درصد پربیوتیک در جیره 5/1( 2خصوص در تیمار 
 1، 5/0صفر، (با مطالعه سطوح مختلف پربیوتیک ایمونووال ) 1390(
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بر کارایی تولیدمثلی مـاهی آنجـل نشـان داد کـه در     ) درصد 5/1و 
تیمارهاي پربیـوتیکی، همـاوري مطلـق و شـاخص گنادوسـوماتیک      

 5/1شاهد بود به طوري که بیشترین مقـدار در تیمـار   باالتر از گروه 
 1همچنین باالترین درصد تفریخ در تیمارهـاي  . درصد مشاهده شد

نشـان داد  ) 1391(همچنین احـراري  . درصد مالحظه گردید 5/1و 
ي غـذایی باعـث افـزایش    که افـزودن پربیوتیـک اینـولین بـه جیـره     

اهی پالتـی و  عملکرد تولیـد مثلـی از قبیـل همـاوري نسـبی در مـ      
هماوري نسبی و شـاخص گنادوسـوماتیک در مـاهی دم شمشـیري     

  .شده است
اي  ي مفید رودهها باکتريدهد نتایج مطالعات گذشته نشان می

) ي اسید الکتیکها باکتريها و سایر  بایفیدوباکترها، الکتوباسیلوس(
ي پروبیوتیکی روده منابع غذایی و انـرژي  ها باکتريعبارت دیگر  یا به

ویـژه الیگوسـاکاریدها    ها و بـه  ورد نیاز خود را بیشتر از کربوهیدراتم
کنند و از آنجایی که پربیوتیک ایمونوژن نیز حاوي مقادیر  تأمین می

ــل ــدرات  قاب ــوجهی از کربوهی ــن منــابع      ت ــابراین ای ــت، بن هــا اس
هاي فوقانی لوله گوارش غیرقابل هضم  الیگوساکاریدي که در قسمت

هاي انتهایی لوله گـوارش، در   نخورده به قسمت صورت دست بوده به 
ي  ي فوق تجمع دارند رسـیده و مـورد اسـتفاده   ها باکتريمحلی که 

تـرین   دهد کـه از جملـه مهـم    مطالعات نشان می. گیرند آنها قرار می
ي مفیـد  هـا  بـاکتري ها توسط  محصوالت نهایی متابولیسم پربیوتیک

هـاي اساسـی در    هباشـند کـه از مؤلفـ    اي، اسیدهاي چـرب مـی   روده
طـور کـه در    عـالوه همـان   به. باشند ها می سازي و بلوغ اووسیت زرده

هـا توسـط    هاي قبل نیـز اشـاره شـد، متابولیسـم پربیوتیـک      قسمت
اي عالوه بر تولید اسیدهاي چرب، در افزایش  ي مفید رودهها باکتري

کـه در تولیـد    Bها بویژه خانواده  جذب مواد معدنی و سنتز ویتامین
وهاي سالم و کاهش تلفـات مـؤثر اسـت، در کـاهش یـا نـابودي       الر

اي از طریق رقابت غذایی یا رقابـت در مکـان    ي مضر رودهها باکتري
  .ي مفید نقش بسیار مهمی دارندها باکتريچسبیدن در روده توسط 

هـاي آزمایشـی در میـزان    مطابق نتایج حاصله، در بـین گـروه  
زرده اخـتالف معنـی داري   بازماندگی الروها تا مرحله جذب کیسـه  

هـاي مطالعـات اکرمـی و همکـاران     این نتایج با یافتـه . مشاهده نشد
ــاران  )1388و  1387( ــترآبادي و همکــ ــاجر اســ ، )1389(، مهــ

Yousefian  همچنین عسـکري  . همخوانی دارد) 2012(و همکاران
کارگیري سطوح مختلف پربیوتیک ایمونـووال  ه بیان نمود ب) 1390(

ماهی آنجل تاثیري بر میزان بقاي الروهاي حاصله تا در جیره غذایی 
هـاي مطالعـه حاضـر    مرحله جذب کیسـه زرده نـدارد کـه بـا یافتـه     

اعالم نمود کـه سـطوح   ) 1391(با این وجود، احراري . مطابقت دارد
مختلف پربیوتیک اینولین بر میزان بقاي الروهاي حاصـله در مـاهی   

اي در مقایسـه بـا   مالحظـه پالتی و دم شمشیري، داراي تاثیر قابـل  
  .باشدمی) جیره فاقد پربیوتیک(گروه شاهد 

تـوان اظهـار نمـود کـه پربیوتیـک      طور خالصـه مـی   بنابراین به
ي مفیـد  هـا  بـاکتري تواند سبب تحریک رشد و فعالیت  ایمونوژن می

دستگاه گوارش ماهی که نقش پروبیوتیکی دارند شـده و در نهایـت   
لـذا در اثـر فعالیـت    . سبب تغییر و توازن فلور باکتریایی روده گردند

ي موجود، مشابه آنچه که در قسمت باال در رابطه با نقـش  ها باکتري
ي مفید روده در تولید آنزیم هاي ویژه براي کمک به هضم ها باکتري
زدا، تولیـد   هـا، تولیـد ترکیبـات مسـمومیت     ها و چربی وتئینبهتر پر
گفتـه شـد، عملکـرد    ... ها، ساخت اسیدهاي چرب ضروري و ویتامین

  .تولیدمثلی در ماهیان تغذیه شده با این پربیوتیک افزایش یابد
طور کلی نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه در مـاهی آنجـل       به

تولیدمثلی در این ماهیان پربیوتیک ایمونوژن سبب افزایش عملکرد 
تواند مکمل مناسبی براي ماهیان آنجل لذا این پربیوتیک می. گردید

در حال رشد باشد و با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده در بخـش        
توان از آن به عنوان مکمل پربیوتیکی مولـدین جهـت   تولیدمثل می

  .تکثیر استفاده نمود
  

  منابع
 ،.کناري، ع ، عابدیان.فر، عن، متی.مرادلو، ع ، حاجی.اکرمی، ر

 پربیوتیک متفاوت سطوح اثرات .1387. ا. علیمحمدي، س

 نـرخ  تغذیـه،  رشـد،  هـاي شـاخص  بـر  غـذایی  جیره اینولین

جـوان    Huso husoماهیـان  فیـل  بـدن  ترکیب بازماندگی و
 پانزدهم، طبیعی جلد منابع و کشاورزي علوم پرورشی، مجله

 .پنجم شماره
ـ .اکرمی، ر . ، احمـدي فـر، ا  .، محمـدزاده، ح .ادي، ع، کریم آب

ــد،     .1388 ــر رش ــاکارید ب ــان الیگوس ــک مان ــاثیر پربیوتی ت
بدن و مقاومت به تـنش شـوري در بچـه     ترکیب بازماندگی،

مجله علـوم و فنـون   ). Rutilus frisii kutum(ماهی سفید 
  .47-57 فحاتص ،4و  3شماره . 8دوره . دریایی

هـا در  کاربـد پربیوتیـک   .1389. ، قرایـی، ا .، قلیچی، ا.اکرمی، ر
  .فحهص9 ،1شماره . سال چهارم. مجله شیالت. آبزي پروري

هـا و  کاربرد پروبیوتیک. 1386. ح. حسینی فر، س. پورامینی، م
 120 ،انتشارات موج سبز تهران. ها در آبزي پروريپربیوتیک

  .فحهص
تـاثیر پروبیوتیـک پریمـاالك و پربیوتیـک      .1389. حاجی بگلو، ع

موونوال بر رشد، میزان زنده زایی و نسبت جنسی ماهیـان  ای
و پالتــــی  )Xiphophorus helleri(دم شمشــــیري 
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)Xiphophorus maculatus .(   دانشگاه علـوم کشـاورزي و
 .فحهص 76. پایان نامه کارشناسی ارشد. منابع طبیعی گرگان

. ع. ، تاجیــک، م.، محرابــی، ز.، فیــروزبخش، ف.حیــدري، م
 و پروبیوتیـک (ترکیبـی   غـذایی  مکمل اثیرت بررسی .1389

بچـه   در قارچ به مقاومت عملکرد بر پروبیوتیک و )پربیوتیک
). Onchorhynchus mykiss(کمان  رنگین آالي قزل ماهی

 .فحهص 5. چهارمین کنگره علوم دامی ایران
. ایمنـی شناسـی ماهیـان و سـخت پوسـتان      .1387. سلطانی، م 

 .     فحهص 264ه تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگا
اثر سطوح مختلف مکمل اسیدهاي آلی  .1390. سلیمانی ایرایی، م

هـاي  بر عملکرد رشد، بقاء، کیفیـت الشـه و برخـی شـاخص    
خــــونی بچــــه ماهیــــان قــــزل آالي رنگــــین کمــــان  

)Oncorhynchus mykiss .(    پایان نامه جهـت اخـذ درجـه
  .فحهص 60. دانشگاه هرمزگان. کارشناسی ارشد

اي بـر تکثیـر و   مقدمه .1389. ا. و فرحی. ، کثیري، م.اگر، مسود
 .فحهص 201. انتشارات نوروزي. پرورش ماهی آنجل

 از اسـتفاده  .1386 ،.س فر، حسینی ،.م ایمانپور، ،.م سوداگر،

 بچـه  غـذایی  جیره در )واناژن یا آسکوژن( اپتیمم پربیوتیک

 و رشـد  فاکتورهـاي  روي آن تـأثیر  و ماهیان پرورشـی  فیل
 .شماره سه. نور دریایی علوم مجله  .بقاء میزان
تاثیر پربیوتیک ایمونووال روي رشد و عملکرد  .1391، .عسکري، م

دانشـگاه  . پایان نامه کارشناسی ارشد. تولیدمثلی ماهی آنجل
 .فحهص 52. آزاد اسالمی واحد تنکابن

، .، سوداگر، م.، زمینی، ع.، وهاب زاده، ح.مهاجر استرآبادي، م
 در ایمونـوژن  پربیوتیک تأثیر .1389. ربانی نصرآبادي، رق

 ماهیـان  بازماندگی فیل و رشد هاي شاخص بر غذایی جیره

 آزاد دانشـگاه  شـیالت،  مجله). Huso huso(پرورشی  جوان

  .فحهص 13. سوم شماره چهارم، سال. آزادشهر واحد اسالمی،
مکـس   -اثر سطوح مختلف پربیوتیـک اي  .1391. میرزاجانزاده، ح

بر میزان رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و مقاومـت بـه تـنش    
 Rutilus frisii(اچ در بچــه مــاهی سـفید  حرارتـی و پــی 

kutum .(دانشـگاه آزاد اسـالمی   . پایان نامه کارشناسی ارشد
 .فحهص 47. واحد بابل

). خالصـه مقـاالت  (نخستین همایش ماهیان زینتـی ایـران   
  .فحهص 141. سازمان شیالت ایران. 1389
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