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تأثیر مخلوط پربیوتیکی ( )A-maxو پربیوتیک مانانالیگوساکارید ( )MOSبر شاخصهای
رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه بچهماهی کپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
شایان قبادی *1و الهه

خدابخش2

 1گروه شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ايران
 2دانشآموخته دکتری گروه بیولوژی دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت 99/8/11 :؛ تاريخ پذيرش99/2/11 :

چکیده
اين پژوهش بهمنظوور مقايهوه توأثیر مخلوو پربیووتیکی ( )A-maxو پربیوتیو

مانوانالیگوسواکاريد ( )MOSبور

شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه بچهماهی کپور علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaپرورشی بهمودت
 65روز انجام گرفت .آزمايش با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد) 2/6 ،1/6 ،0/6 ،و  1/6گورم
پربیوتی

 A-maxو  MOSبهازای هر کیلوگرم جیره ،در قالب  9تیمار با سوه تکورار طراحوی شود .آزموايش درون 15

مخزن با حجم آبگیری  1000لیتر انجوام شود .تاوداد  60عودد بچوهمواهی کپوور علفخووار بوا میوانگین وزن ابتودايی
 12/60±0/02گرم درون مخازن ذخیرهسازی شدند و تا حد سویری موورد تیذيوه قورار گرفتنود .براسوا
پژوهش ،افزودن پربیوتی

نتوايا ايون

 A-maxدر سطوح  1/6 ،0/6و  2/6گورم در کیلووگرم جیوره منجور بوه بوروز تفواوتهوای

مانیدار در افزايش وزن ،درصد افزايش وزن ،افزايش طول ،ضريب رشد ويژه ،ضريب تبديل غذايی و غوذای خوورده
شده روزانه و نهبت کارايی پروتئین گرديد ( .)P>0/06بهطوریکه در تمام فاکتورهای باال تیمار تیذيهشده با  1/6گرم
در کیلوگرم پربیوتی

 A-maxنهبت به ساير تیمارها و شاهد دارای بهتورين شورايب بوود .در هموین حوال اسوتفاده از

سطوح مختلف  A-maxدر جیره غذايی تأثیر مانیداری بر بازماندگی نشان نداد ( .)P<0/06از نظر ترکیب نهايی الشوه
نیز بهترين کیفیت در تیمار تیذيهشده با  1/6گرم در کیلوگرم پربیوتی

 A-maxمشاهده شد .بهطووریکوه ايون تیموار

بهطور مانیداری دارای کمترين میزان چربی و بیشترين میزان پوروتئین در قیوا
پژوهش سطوح مختلف  MOSمصرفی در جیره تأثیر مانیداری بر هیچي

بوا شواهد بوود ( .)P>0/06در ايون

از فاکتورهای رشد ،تیذيه ،بازماندگی و يوا

ترکیب الشه نشان ندادند ( .)P<0/06در مجموع نتايا اين پژوهش استفاده از  1/6گرم در کیلوگرم پربیوتیو

A-max

در جیره بچهماهی کپور علفخوار را دارای تأثیر مثبت و مناسب تشخیص میدهد.
واژههای کلیدی :پربیوتی

 ،A-maxپربیوتی
مقدمه

 ،MOSرشد ،ترکیب الشه ،ماهی کپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
پوورورش آبزيووان از فاالیووتهووای اقتصووادی بووا ارزش

4

امروزه با توجوه بوه افوزايش روزافوزون جمایوت

محهوب میشود ،بوهطووریکوه از سوال  1990رشود

جهان ،تقاضا برای محصوالت غذايی دريايی بویشتور

فزايندهای داشته و انتظار میرود که اين رونود در ايون

شده و بهنظر میرسد که در آينده سهم زيوادی از ايون

دهه نیز ادامه داشته باشد ( .)2005 ،FAOکپورماهیوان

تقاضا از طريق پرورش آبزيوان توامین شوود .تکثیور و

از مهمترين گونه های پرورشی در جهان و همینطوور
ايران محهوب موی شووند .در ايون بوین مواهی کپوور

*مهئول مکاتبهshgh_science@yahoo.com :

14

تأثیر مخلوط پربیوتیکی ( )A-maxو پربیوتیک مانانالیگوساکارید ...

سال چهاردهم ،شماره دوم ،تابستان 99

علفخوار يوا آموور يکوی از بازارپهوندترين گونوه هوای

دسوووتگاه گووووارش گرديوووده و اثووورات ماکوووو

کپورماهیان پرورشی است .يکی از مهمترين چالشهای

متابولیتهای میکروفلور را کاهش میدهد ( Savageو

پرورش آبزيان تیذيه آنهاست .از سوی ديگور تیذيوه

همکوواران A-max .)1991 ،نیووز مخلوووطی پربیوووتیکی

در آبزیپروری از اهمیت زيادی برخوردار است ،زيرا

شامل مانانالیگوساکاريد ،فروکتوو الیگوسواکاريد و بتوا

به  50درصود از هزينوههوای تولیود آبزيوان را

گلوکووان اسووت .از آنجووا کووه در مراحوول اولیووه رشوود

تشکیل مویدهود .پورورشدهنودگان آبزيوان در ايوران

بچهماهی ها فلور میکروبی روده هنووز بوهطوور کامول

بیشتر با مهائل تیذيوهای آشونايی کامول نداشوته و از

شوکل نگرفتووه اسووت بهتورين زمووان بوورای اسووتفاده از

اهمیت ايون بخوش عموده تولیود بویخبور مویباشوند

پربیوتی ها برای بهبود جمایت فلور میکروبوی روده،

(آذریتاکامی .)1181 ،بنابراين يافتن راهکارهايی نوين

ايوون مرحلووه موویباشوود (قبووادی و همکوواران.)1192 ،

برای بهبود تیذيه آبزيان از ي سو باعث رشد بهتور و

پووژوهشهووای مختلفووی بوور روی اثوور پربیوتیوو

تلفات کمتر و همینطور بهبود کیفیت محصول تولیود

مانانالیگوساکاريد در آبزيان مختلف انجام شده اسوت

شده و از سوی ديگر منجر به کاهش هزينههای تولیود

که از جمله آنهوا مویتووان بوه پوژوهش هوای

و افزايش صرفه اقتصادی اين صنات میشود (قبوادی

و همکووواران ( )2001در گونوووه خاويووواری خلووویا

و همکاران .)1192 ،در سالهای اخیور پوژوهش هوای

( Genc ،)Acipenser oxyrinchus desotoiو همکاران

فراوانی بر روی ترکیبات و مکملهوای غوذايی کوه در

( )2005بوور روی گربووهموواهی آفريقووايی (

باال بردن سالمت موجود و کارايی تیذيه نقش دارنود،

 Culjak ،)gariepinusو همکووواران ( )2001بووور روی

صورت گرفته است که از جمله اين مکملها میتووان

کپور ماموولی Gence ،و همکواران ( )2001بور روی

به پربیوتی ها اشاره کرد .پربیوتی ها عناصور غوذايی

هیبريد ماهی تیالپیوا (

نزدي

غیرقابل هضمی ههتند که از طريق تحريو
فاوال کوردن يو

Pryor

Clarias

Oreochromis niloticus × O.

رشود يوا

 Torrecillas ،)aureusو همکوواران ( )2001بوور روی

يووا تاوداد محودودی از گونوههووای

دريوووايی جووووان (،)Dicentrarchus labrax

بوووا

باکتريايی که در روده وجود دارند ،اثرات سودمندی بر

 Yilmazو همکوواران ( Staykov ،)2001و همکوواران

میزبووان داشووته و سووالمتی آن را بهبووود موویبخشووند

( )2001و  Dimitroglouو همکوواران ( )2009بوور روی

( Gibsonو  .)1996 ،Roberfroidعناصوور غووذايی کووه

قووزلآالی رنگووینکمووان (،)Oncorhynchus mykiss

طبقهبندی میشوند بايد خواصوی را

 Welkerو همکوواران ( )2001بوور روی گربووهموواهی

داشته باشوند از جملوه ايونکوه در بخوشهوای فوقوانی

روگوووووواهی

 Helland ،)Ictalurusو

دستگاه گوارش نبايد هضم و جذب شوند ،توسب يو

همکاران ( )2008بر روی ماهی آزاد اقیوانو

يا تادادی از باکتریهای مفید روده بهصورت گزينشوی

( Sado ،)Salmo salarو همکوواران ( )2008بوور روی

تخمیر شوند و فلور میکروبی روده را به تولید ترکیبات

تیالپیووای نیوول جوووان (،)Oreochromis niloticus

سووووالم سووووو دهنوووود ( Fooksو .)2002 ،Gibson

 Samrongpanو همکوواران ( )2008بوور روی ماهیووان

کربوهیودرات پیچیوده

جوووان پرورشووی تیالپیووا (،)Oreochromis niloticus

بهعنوان پربیوتی

مانانالیگوساکاريد ( )MOSي

(punctatus

اطلو

میباشد که از ديواره سولولی مخمور ساکارومايهوی

 Dimitroglouو همکووووووواران ( )2010و  Gultepeو

سرويزيا ( )Saccharomyces cerevisiaeمشتق شده و

همکوواران ( )2010بوور روی سوویم دريووايی (

مانع از اتصال و کلونیزه شده باکتریهای بیماریزا بوه

 Razeghi Mansour ،)aurataو همکاران ( )2012بور
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روی فیلماهی ( )Huso husoجوان پرورشی ،اکرمی و

کامالً تصادفی و با  9تیمار و در  1تکرار برای هر ي

همکاران ( )1188بر روی بچهماهی سفید دريای خزر

انجام شد .به همین جهت 1800 ،عدد بچهماهی کپوور

( ،)Rutilus frisii kutumقبادی و همکاران ( )1190بور

علفخوار که از مزرعه تکثیر و پرورش نصور واقوع در

روی بچهفیلماهی ( )Huso husoو قبوادی و همکواران

شهرستان ساری تهیوه شوده بوود ،پو

هفتوه

( )1192بووور روی مووواهی قوووزلآالی رنگوووینکموووان

سووازگاری بووا شوورايب جديوود ،در  21عوودد مخووزن

( )Oncorhynchus mykissاشووواره کووورد .همچنوووین

فوايبرگال

بووا اباوواد  2 × 2متوور و بووا عمووق آبگیووری

 Salamatdoustnobarو همکاران ( )2011بوه بررسوی

 16سووانتیمتوور و بووا تووراکم  60عوودد در هوور مخووزن

اثرات  A-maxبر روی مواهی قوزلآالی رنگوینکموان

ذخیرهسازی شدند .طی مدت سازگاری از جیوره پايوه

پرداختند .پژوهش های مختلف نشان داد که استفاده از

بدون مکمل برای غذادهوی اسوتفاده شود .بورای تهیوه

پربیوتی هوای مختلوف در جیوره غوذايی ،در آبزيوان

فرمول جیره پايه بوا الگووبرداری از جیوره مخصوو

مختلف نتايا متفاوتی را نشان داده اند .بنوابراين بورای

تمام گیاهی (شواکر خوشورودی ،)1191 ،از نورمافوزار

يافتن بهترين گزينه از میان اين ترکیبوات بورای بهبوود

 UFFDAاسووتفاده شوود (جوودول  ،)1و بوورای تهیووه

جیره غذايی ماهی کپور علفخوار ،در اين پوژوهش بوه

جیرههای آزمايشی چهوار سوط(  2/6 ،1/6 ،0/6و 1/6

مقايهه توأثیر و عملکورد دو نمونوه از کواربردیتورين

گرم پربیوتی

 A-maxو  ،MOSبهطور جداگانه به هر

پربیوتی های جیره غذايی در بچهماهی کپور علفخوار

کیلوگرم جیره پايه اضافه و جايگزين سلولز جیره (پور

از ايون پوژوهش مقايهوه

کننده) گرديد .برای تهیه غذا اقالم تشکیلدهنده جیوره

تأثیر مانان الیگوساکاريد ( )MOSو  A-maxبوهعنووان

توسب ترازوی ديجیتوال بوا دقوت  0/01گورم تووزين

جیره بر شواخصهوای رشود ،بازمانودگی و

شدند .باد از مخلو کردن مواد خش  ،روغن و آب

پرداخته خواهد شد .هود
پربیوتی

ترکیب الشه بچهماهی کپور علفخوار خواهد بود.

از يو

به آن اضافه شوده و طوی  20-10دقیقوه درون هموزن
برقی دوباره مخلو شدند .پ

مواد و روشها

از تهیه خمیور الزم بوا

استفاده از چرخ گوشت بوا چشومه خروجوی مناسوب

ايوون پووژوهش در سووال  1191در دانشووگاه آزاد

رشتههای پلت با قطر  2و  1میلویمتور تهیوه شودند و

اسالمی واحد بابل انجام شد و آزموايش هوای الزم در

توسووب دسووتگاه خشوو کوون در دمووای  50درجووه

آزمايشووگاه مرکووزی تشووخیص دامپزشووکی واقووع در

گرديدند .در پايان

سانتیگراد و طی  12ساعت خش

شهرستان ساری به انجام رسید .بوا توجوه بوه ايونکوه

پلتها پ

پربیوتی های  A-maxو  MOSبهطوور جداگانوه و در

صحی( بهتهبندی و در دمای يخچال نگهداری شودند.

 0سووط( ( 1/6 ،0/6و  2/6و  1/6گوورم در کیلوووگرم)

بهمنظور اطالع از ترکیب شیمیايی جیره سواخته شوده،

بهصورت مخلو در جیوره غوذايی دسوتسواز موورد

غذای تولیدی در آزمايشگاه مورد تجزيه قورار گرفوت

استفاده قرار گرفتند و بوا در نظور داشوتن يو

تیموار

از خرد شدن در اندازههای مناسب ،بهطور

که نتايا حاصل در جدول  2آورده شده است.

شاهد (بدون مکمول) ،ايون پوژوهش در غالوب طورح

جدول  -1اقالم به کار رفته در فرمول جیره پایه به درصد برای تغذیه بچهماهیان کپور علفخوار (.)Ctenopharyngodon idella
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نهبت در جیره پايه (درصد)

اقالم تشکیلدهنده جیره پايه

نهبت در جیره پايه (درصد)

05

مکمل مادنی

0

0/26

18/6

کولین کلرايد

0/21

آرد گندم

12

متیونین

0/19

گلوتن ذرت

6

ضدقارچ

0/1

آرد ماهی کیلکا( 1پروتئین  68/50درصد)

6

ويتامین  Cپايدار

0/11

آرد سويا
گندم خرد شده

روغن ماهی کیلکا

2

همبند

2

روغن سويا

1/6

لهیتین سويا

2

دیفهفات کلهیم

6

0/02

سلولز (پرکننده)

0/9

1

0/6

مکمل ويتامینی

1/1

 1و  -2روغن ماهی کیلکا و آرد ماهی کیلکا از شرکت پار

کیلکوا واقوع در شوهرن صوناتی شویالتی میورود شهرسوتان بابلهور تهیوه شود.

 -1ترکیب ويتامین محتوی مواد زير (بر حهب میلیگرم در  100گورم جیوره) بووده اسوت؛ تیوامین ،6 :ريبووفالوين ،6 :ويتوامین ،IU2600:A
ويتامین  ،IU00 :Eويتامین  ،IU2000 :D1پیرودوکهین ،0 :سیاناکوباالمین ،0/01 :بیوتین ،0/5 :پانتوتنات کلهیم ،10 :اسیدفولی  ،1/6 :نیاسوین:
 ،20اينوزيتول( 200 :شرکت کیمیا رشد ،گرگان) -0 .ترکیب مواد مادنی محتوی مواد زير (بر حهب گورم در  100گورم جیوره) بووده اسوت؛
بیسولفات کلهیم ،0/98 :الکتات کلهیم ،1/19 :کلريد سديم ،0/25 :سولفات پتاسویم ،1/11 :کلريود پتاسویم ،0/61 :سوولفات آهون ،0/61 :III
سیترات آهن  ،0/11 :IIسولفات منیزيوم ،0/16 :سولفات روی ،0/000 :سولفات منگنز ،0/001 :سولفات مو  ،0/002 :کلريود کبالوت،0/001 :
يديد پتاسیم( 0/0002 :شرکت کیمیا رشد ،گرگان).
 -6همبند (مال ) از شرکت به پان شهرستان بهشهر تهیه شد.
جدول  -2تجزیه تقریبی جیره پایه مورد استفاده برای تغذیه بچهماهیان کپور علفخوار (.)Ctenopharyngodon idella
نوع ترکیب

درصد

پروتئین خام

16/28

چربی خام

1/00

خاکهتر

5/91

عصاره عاری از ازت

15/18

انرژی ناخالص (کیلو کالری بر کیلوگرم)

2851

در طول دوره آزموايش ،غوذادهی بوه بچوهماهیوان
کپور علفخوار براسا

 )1118بیهوش شدند .الزم به ذکر است ي
وي

مشواهدههوا و رفتوار تیذيوهای

روز قبول

وعده باد از زيهتسنجی غذادهی قطع گرديد.

آنها تا حود سویری و در  1نوبوت (سواعات  11 ،8و

با توجه به نتايا بهدست آمده از زيهتسنجی هر ي

 )18انجام گرفت .برای آگاهی از عملکورد جیورههوای

از حوضووچههووای پرورشووی ،غووذای مووورد نیوواز هوور

غذايی و چگونگی رشد بچهمواهی هوا ،در طوول دوره

حوضچه محاسوبه و بورای  2هفتوه باود تنظویم شود.

پژوهش هر  10روز ي بار تمام ماهیان هور تکورار بوا

بهمنظور جلوگیری از ايجاد آلودگی بر اثر پهماند غوذا

ترازويی با دقت  0/01گرم توزين شده و با خوبکوش

و مواد دفای ماهیان ،روزانه آب هور مخوزن بوهمیوزان

میلیمتری ،طول کول آنهوا انودازهگیوری شود .بورای

يو سوووم حجووم آن تاووي

گرديوود .در طووول دوره

زيهتسنجی ابتدا ماهیان هر مخزن بوهوسویله عصواره

پرورش ،عوامل فیزيکی و شیمیايی محیب کنترل شود.

با دوز  10میلیگرم در کیلووگرم (مهرابوی،

بدين منظور میانگین دموای آب بوهطوور روزانوه و در

گل میخ
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شایان قبادی و الهه خدابخش

ساعات مشخص ( 11 ،8و  pH ،)18و اکهیژن محلول

از روش سوکهووله و بوورای انوودازهگیووری رطوبووت و

بهصورت هفتگی اندازهگیری و ثبت گرديود .در طوول

خاکهتر بهترتیب از آون و کوره الکتريکی استفاده شد

دوره آزمايش میزان دمای آب ماادل  28/2±0/1درجه

( .)1990 ،AOACهمچنین بورای انودازهگیوری میوزان

pH

انرژی ناخوالص ( ،)GEاز دسوتگاه بموب کوالريمتری

سانتیگراد ،اکهویژن  8±0/6میلویگورم در لیتور و

ماادل  1/1±0/1بود .در پايان دوره  65روزه پورورش و
پ

 PARR 1261ساخت کشور آمريکا و سوزاندن بافوت

از گذشت  20ساعت از زمان قطع تیذيه و اطمینان

استفاده گرديد (.)1990 ،AOAC

از دفع کامل محتويات لوله گوارش ،برداشوت محصوول

ايوون پووژوهش در قالووب  9تیمووار بووا  1تکوورار و

انجام شده و کل بچهماهیان موورد زيهوتسونجی قورار

براسا

طرح کامالً تصادفی تنظیم شد و بورای انجوام

گرفتند .بررسی چگونگی عملکرد جیرههای مختلوف و

آنالیزهووای آموواری و رسووم نمودارهووا ،نوورمافزارهووای

مقايهووه آنهووا ،از طريووق دادههووای بوهدسووت آمووده از

 SPSS 13و  Excel 2003مورد اسوتفاده قورار گرفوت.

زيهتسنجی و با استفاده از رابطههای زير انجوام شود

بورای بررسوی نرموال بوودن توزيوع دادههوا از آزمووون

( Bekcanو همکاران:)2005 ،

 Shapiro-Wilk'sاستفاده شد و در صورت نرمال بودن
توزيع داده ها ،بورای مقايهوه هور يو

میانگین وزن ابتدای دوره به گرم  -میانگین وزن انتهای

از فاکتورهوای

اندازهگیری شده در بین تیمارهای مختلوف ،از آزموون

دوره به گرم = افزايش وزن بدن

آنالیز واريان

[میانگین وزن ابتدای دوره به گرم ( /میانگین وزن ابتدای

ي طرفوه ( )Oneway Anovaاسوتفاده

گرديد .چنانچه توزيع دادهها نرمال نبود برای بررسوی

دوره به گرم  -میانگین وزن انتهای دوره به گرم)] ×

هر ي

 = 100افزايش وزن بدن (درصد)

از فاکتورها بین گروههوای مختلوف از آزموون

ناپارامتري

کروسکال -والی

( )Kruskal-Wallisدر

[زمان( /لگاريتم طبیای میانگین وزن اولیه به گرم -

سط( اطمینان  6درصد استفاده گرديود .بورای مقايهوه

لگاريتم طبیای میانگین وزن نهايی به گرم)] × =100

میانگین ها در حالت نرمال از آزمون دانکن ()Duncan

نرخ رشد ويژه (درصد در روز)

و در حالت غیرنرمال از آزموون مون -ويتنوی اسوتفاده
شد.

[زمان (0/6 /میانگین وزن اولیه به گرم × میانگین وزن
نهايی به گرم) ( /غذای خورده شده بهازای ي

ماهی×

نتايج

 =])100غذای خورده شده روزانه

نتووايا ارزيووابی شوواخصهووای رشوود ،تیذيووه و

(تاداد بچهماهیان باقیمانده در ابتدای دوره /تاداد

بازمانودگی در جوودول  1ارائووه شووده اسووت .براسووا

بچهماهیان انتهای دوره) ×  = 100درصد بازماندگی

اين نتايا تیمارهوای تیذيوهشوده بوا سوطوح مختلوف
پربیوتی

افزايش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده

شوواهد در فاکتورهووای مووورد بررسووی نشووان ندادنوود

(گرم)= ضريب تبديل غذايی
مقدار مصر

 MOSهیچگونه تفاوت مانیداری نهبت بوه

( )P<0/06و در اين بوین تنهوا تیموار تیذيوهشوده بوا

پروتئین (گرم)  /افزايش وزن بدن (گرم)=

 2/6درصد پربیوتی

نهبت کارايی پروتئین

 MOSبهطور مانیداری ضوريب

تبووديل غووذايی بهتووری نهووبت بووه شوواهد نشووان داد

در تجزيه تقريبی غذا و الشه ،بورای انودازهگیوری

( .)P>0/06البتووه بووهطووور کوول در شوواخص درصوود

پروتئین از روش کجلدال ،برای سنجش میوزان چربوی
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بازماندگی تفاوت مانیداری بین همه تیمارهای موورد

مانی داری با شاهد نشوان داد ( .)P>0/06در مجمووع

آزمون و شاهد ديده نشد ( .)P<0/06در نهبت کارايی

بهترين عملکرد رشد و تیذيه شامل بیشوترين افوزايش

پروتئین هم تقريباً وضع به همین صورت بوود و تنهوا

وزن ( ،)01/00±1/12درصووووووود افوووووووزايش وزن

A-max

( ،)160/11±11/55نرخ رشود ويوژه ( )2/51±0/00و

بهطور مانی داری نهوبت کوارايی پوروتئین بهتوری در

نهبت کارايی پروتئین ( )1/51±0/05و در عوینحوال

بوا سواير تیمارهوا و شواهد داشوت (.)P>0/06

کمترين غذای خوورده شوده روزانوه ( )6/18±0/00و

بهطور کلی تیمارهای تیذيهشده با سوطوح  0/6و 2/6

ضريب تبديل غوذايی ( )1/16±0/02در هموین تیموار

 A-maxدر تمووام فاکتورهووا بوهجووز

)A-max

تیمووار تیذيووهشووده بووا  1/6درصوود پربیوتیو
قیا

درصوود پربیوتیو

(تیمار تیذيهشوده بوا  1/6درصود پربیوتیو

درصد بازماندگی و نهبت کارايی پوروتئین ،بوا شواهد

ديده شد .اين در حالی است که تیمار تیذيوهشوده بوا

مانی دار داشتند ( )P>0/06و تیمار تیذيهشده

 A-maxتفواوت مانوی داری در

اختال

با  1/6درصود پربیوتیو

 1/6درصد پربیوتیو
هیچ ي

 A-maxنیوز بوهجوز فواکتور

از فاکتورهای مورد بررسی نهوبت بوه شواهد

نشان نداد (.)P<0/06

درصوود بازمانوودگی ،در سوواير فاکتورهووا اخووتال

جدول  -3شاخصهای رشد ،تغذیه و بازماندگی (میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان کپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
تغذیهشده با سطوح مختلف پربیوتیک  A-maxو  MOSطی  65روز پرورش.
غذای خورده

افزايش وزن

درصد

نرخ رشد ويژه

(گرم)

افزايش وزن

(درصد در روز)

شاهد

11/20±0/01a

290/90±8/50a

2/00±0/01a

0/91±0/01a

تیمار  0/6( 1درصد )A-max

b

19/11±0/05

112/10±8/18

2/62±0/01

6/00±0/01

تیمار  1/6( 2درصد )A-max

01/00±1/12c

160/11±11/55c

تیمار  2/6( 1درصد )A-max

b

19/01±1/06

110/86±0/01

تیمار  1/6( 0درصد )A-max

18/08±0/62a

102/21±5/61a

تیمار  0/6( 6درصد )MOS

a

15/11±0/11

295/21±1/61

تیمار  1/6( 5درصد )MOS

18/12±0/61a

100/18±1/10a

تیمار  2/6( 1درصد )MOS

19/01±0/20ab

108/12±6/5ab

2/09±0/01ab

تیمار  1/6( 8درصد )MOS

18/20±0/51a

298/90±1/01a

2/06±0/01a

تیمار /فاکتور

حرو

b

b

a

غیرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختال

درصد

ضريب

نهبت کارايی

بازماندگی

تبديل غذايی

پروتئین

98/26±0/96a

1/81±0/02c

1/60±0/01a

98/60±1/29

1/81±0/02

1/60±0/02

2/51±0/00c

6/18±0/00c

98/16±0/96a

1/16±0/02a

1/51±0/05b

2/62±0/00

6/00±0/00

98/60±1/29

1/81±0/00

1/61±0/00

2/01±0/02a

0/98±0/00b

98/60±0/61a

1/86±0/01bc

1/61±0/01a

2/05±0/02

6/00±0/01

98/16±0/16

1/85±0/01

1/61±0/06

2/01±0/02a

0/98±0/00a

98/60±1/29a

1/80±0/06bc

1/60±0/01a

6/01±0/01ab

98/60±0/61a

1/19±0/00ab

1/69±0/01ab

0/91±0/00a

98/60±1/29a

1/86±0/01bc

1/62±0/00a

b

b

a

شده روزانه
(گرم در روز)

b

b

a

a

a

a

b

b

bc

a

a

a

مانیدار بین دادهها میباشد (.)P>0/06

نتووايا آنووالیز الشووه بچووهماهیووان کپووور علفخوووار

در حالیکه تیمارهای تیذيهشوده بوا سوطوح 1/6 ،0/6

 A-maxو

 A-maxدر میووزان چربووی

تیذيهشوده بوا سوطوح مختلوف پربیوتیو

و  1/6درصوود پربیوتیوو

 MOSدر جدول  0ارائه شده است .مطابق با اين نتايا

و خاکهتر الشه بوا شواهد دارای اخوتال

تیمارهای تیذيوهشوده بوا سوطوح مختلوف پربیوتیو

بودنوود ( ،)P>0/06در ضوومن تیمووار تیذيووهشووده بووا

 MOSدر هیچي
اخوووتال

 1/6درصوود پربیوتی و

از فاکتورهای مورد بررسی با شاهد

مانووویداری نشوووان ندادنووود (.)P<0/06

 A-maxدر میووزان پووروتئین و

چربی الشه نیز با شاهد اختال
14
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شایان قبادی و الهه خدابخش

میزان چربی ( )6/11±0/09و رطوبت ()15/09±0/18

( .)P>0/06بهطور کل تیمار تیذيهشده بوا  1/6درصود
پربیوتیو

بوده است.

 A-maxدارای بوویشتوورين میووزان پووروتئین

( )11/50±0/81و خاکهتر ( )1/01±0/02و کومتورين
جدول  -4درصد ترکیبات الشه (میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان کپور علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaتغذیه شده با
سطوح مختلف پربیوتیک  A-maxو  MOSطی  65روز پرورش.
تیمار /فاکتور
شاهد
تیمار 0 /6( 1درصد )A-max

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

رطوبت (درصد)

خاکهتر (درصد)

12/91±0/60a

6/12±0/02c

11/01±0/60b

2/56±0/20a

11/09±0/16

6/69±0/01

ab

15/65±0/09

b

2/92±0/06

6/11±0/09

ab

15/09±0/18

b

1/01±0/02

6/50±0/01

ab

15/60±0/69

ab

ab

b

11/50±0/81

a

11/05±0/16

bc

تیمار  1/6( 2درصد )A-max

b

تیمار  2/6( 1درصد )A-max

ab

2/81±0/05

تیمار  1/6( 0درصد )A-max

12/81±0/88a

6/61±0/00b

11/21±0/62b

2/98±0/22b

تیمار  0/6( 6درصد )MOS

12/90±0/16a

6/58±0/05bc

11/19±0/69b

2/11±0/11ab

تیمار  1/6( 5درصد )MOS

a

12/81±0/68

6/55±0/01

b

15/98±0/60

a

2/55±0/10

تیمار  2/6( 1درصد )MOS

ab

6/50±0/0

ab

15/02±0/51

ab

6/55±0/05

ab

15/62±0/01

تیمار  1/6( 8درصد )MOS
حرو

a

11/16±0/50

11/11±0/15

غیرمشابه در هر ستون نشانگر وجود اختال

bc

bc
bc

 1و  0/6گرم در هر کیلوگرم جیوره در هیبريود مواهی

نتووايا بووهدسووت آمووده از ايوون پووژوهش

تیالپیا ( )Oreochromis niloticus × O. aureusموورد

مشخص شد که تیمارهای تحوت تیذيوه بوا پربیوتیو
 MOSدر هیچي

2/56±0/21

مانیدار بین دادهها میباشد (.)P>0/06

بحث و نتیجهگیري
براسووا

a

2/85±0/12

بررسووی قوورار گرفووت و تفوواوت مانوویداری در بووین

از فاکتورهای رشد و تیذيه با شواهد

تیمارها از نظر رشد و تیذيه مشاهده نشد که همگی با

يا با يکديگر تفاوت مانیداری نشان ندادند (.)P<0/06

نتايا ايون پوژوهش مطابقوت دارنود .از سووی ديگور،

در همین راستا پژوهشهای قبادی و همکواران ()1190

قبادی و همکاران ( )1192گزارش نمودند که افوزودن

نیز نشان داد که سوطوح صوفر 2 ،و  0گورم در کیلووگرم

 1گوورم پربیوتی و

 MOSبووه جیووره موواهی قووزلآالی

 MOSجیووره تووأثیری بوور فاکتورهووای رشوود و تیذيووه

رنگووینکمووان ( )Oncorhynchus mykissمنجوور بووه

بچهفیلماهیان ( )Huso husoنداشت Pryor .و همکواران

افزايش فاکتورهای رشود مویگوردد .در هموین راسوتا

( )2001نیوووز اثووور مانوووانالیگوسووواکاريد را بوووهمیوووزان

 Staykovو همکاران ( )2001نیز به تأثیر مثبت  2گرم

 1گرم در هر کیلووگرم جیوره در گونوه خاويواری خلویا

در کیلوگرم مانانالیگوساکاريد جیره در بهبود عملکورد

 )Acipenser oxyrinchus desotoi( Gulf sturgeonمورد

رشد ماهی قوزلآالی رنگوینکموان (

ارزيابی قرار دادند و بیان نمودند که ايون مکمول توأثیر

 )mykissاشاره کردند که اين يافتهها میاير با نتايا اين

مانی داری بر پارامترهای رشد و تیذيه (ضريب رشود

پژوهش است .نتايا اين پوژوهش همچنوین نشوان داد

ويژه ،ضريب تبديل غذايی و ضريب چاقی) ندارد .در

که افزودن پربیوتیو

 A-maxدر سوطوح  1/6 ،0/6و

آزمايشی ديگر هم توسب  Genceو همکواران ()2001

 2/6گوورم در کیلوووگرم بووه جیووره بچووهماهیووان کپووور

مانانالیگوساکاريد با سطوح صفر،1/6 ،

علفخوار منجر به بروز تفواوت مانویداری در افوزايش

تأثیر پربیوتی

14
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وزن بدن ،درصد افزايش وزن بدن ،افزايش طوول ،نورخ

ولی در تیمار شامل  16میلیگورم در کیلووگرم عکو

رشد ويژه ،غذای خورده شده روزانه و ضوريب تبوديل

ايوون قضوویه مشوواهده شوود .همچنووین در پووژوهش

غووذايی نهووبت بووه شوواهد و تیمارهووای تیذيووهشووده بووا

 Salamatdoustnobarو همکوواران ( )2011کووه تووأثیر

 MOSشود و باعوث بهبوود فاکتورهوای بواال

سووطوح صووفر 1/6 ،1 ،0/6 ،و  2گوورم در کیلوووگرم

گرديوووود ( ،)P>0/06کووووه بووووا نتووووايا پووووژوهش

پربیوتی

 A-maxجیره غذايی را بر پارامترهای رشود

 Salamatdoustnobarو همکووواران ( )2011بووور روی

و تیذيه ماهی قزلآالی رنگینکمان (

ماهی قزلآالی رنگینکموان ()Oncorhynchus mykiss

 )mykissبا وزن  00گورم موورد مطالاوه قورار دادنود،

مطابقت دارد .همچنوین  Hellandو همکواران ()2008

مشووخص شوود کووه اسووتفاده از  0/6گوورم در کیلوووگرم

پربیوتی

طووی پژوهش وی بوور روی موواهی آزاد اقیووانو

پربیوتی

اطل و

Oncorhynchus

 A-maxبهترين توأثیر را بور رشود و تیذيوه

( )Salmo salarگووزارش نمودنوود کووه جیووره حوواوی

ماهی داشته اسوت کوه بیوانگر توأثیر مقوادير کوم ايون

مانان الیگوساکاريد و فروکتو الیگوساکاريد تأثیر مثبتوی

پربیوتی

بر بهبود شرايب رشد و تیذيه بوده و مشوابه

در رشد و تیذيه اين گونه دارد .از آنجوا کوه ترکیوب

نتايا اين پژوهش است Yilmaz .و همکواران ()2001

 A-maxشامل مانان الیگو ساکاريد ،فروکتوالیگوساکاريد

هم اثر جیره شوامل مانوانالیگوسواکاريد را بوا سوطوح

و بتاگلوکان است ،می تووان نتیجوه گرفوت کوه علوت

مختلف صفر 1 ،1/6 ،و  0/6گرم در هر کیلوگرم جیره

عملکورد بهتوور ايوون ترکیوب نهووبت بووه  MOSوجووود

در ماهی قزلآالی رنگینکمان بررسی کردند و عنووان

بتوواگلوکووان و فروکتوالیگوسوواکاريد موجووود در ايوون

نمودند که بهترين عملکرد رشد در ماهیان تیذيه شوده

ترکیووب اسووت .بنووابراين موویتوووان احتمووال داد کووه

با جیوره شوامل  1/6گورم مانوانالیگوسواکاريد در هور

فروکتوالیگوسوواکاريد عملکوورد بهتووری نهووبت بووه

کیلوگرم جیره ديده شد و دوزهای باالتر موجب توأثیر

مانانالیگوسواکاريد در دسوتگاه گووارش مواهی کپوور

ماکووو

گرديوود .از سوووی ديگوور  Samrongpanو

علفخوار دارد.

همکاران ( )2008اثر مانانالیگوساکاريد را بوا سوطوح

همچنین مطابق با نتايا اين پژوهش دوز  1/6گرم

مختلف صفر 0 ،2 ،و  5گرم بهازای هر کیلوگرم جیوره

در کیلوگرم  A-maxبهترين عملکرد را نهبت به سواير

بهمدت  21روز بر روی ماهیان جوان پرورشی تیالپیوا

دوزهای مصرفی اين ترکیوب داشوته اسوت و افوزايش

( )Oreochromis niloticusبوا میوانگین وزنوی 0/011

دوز موجووب کوواهش تووأثیر ايوون ترکیووب گرديووده

گرم مورد بررسی قرار دادند و عنوان کردند که ماهیان

بهطوریکه در بیشتر فاکتورها تفاوت مانیداری بوین

تیذيوووه شوووده بوووا جیوووره شوووامل  0و  5گووورم

تیمار تیذيهشوده بوا  1/6گورم در کیلووگرم  A-maxو

مانانالیگوسواکاريد دارای افوزايش مانویداری از نظور

شاهد مشاهده نشد .در همین راستا  piagetو همکاران

وزن ،طول و میانگین رشود روزانوه نهوبت بوه گوروه

مانووانالیگوسوواکاريد و بتووا

شاهد شدند ،که میاير با نتايا اين پژوهش است .البته

گلوکان را با سطوح مختلف  10 ،6و  16میلیگورم در

بايد توجه داشت که میزان مورد نیاز انواع پربیوتی ها

Paralichthys

در گونه های مختلف متفاوت است و ممکن اسوت در

 )adspersusمورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند

پژوهش باال دوز  5گورم در کیلووگرم هنووز در دامنوه

که فاکتورهای رشد در تیمار  6میلیگورم در کیلووگرم

مناسووب اسووتفاده از  MOSدر تیالپیووا بوووده باشوود.

از افزايش مانی داری نهبت به شواهد برخووردار بوود

به طورکلی فرض بر اين است که افزايش بیش از حود

( )2001تووأثیر پربیوتیوو

کیلوووگرم در الرو نوووعی کفشوو

(
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جیووره باعووث افووزايش بوویش از حوود فلووور

اين پژوهش میايرت دارند .البته شايد بتوان علت عدم

سیهتم دفواعی

بروز تفواوت مانوی دار بوین تیمارهوای مختلوف ايون

خود بواکتری هوا و تولیود باکتريوسوین مویگوردد کوه

پژوهش را به شرايب مناسب پورورش و بوروز تلفوات

می تواند باعث نابودی بخش وسویای از بواکتری هوای

کم در تیمارهای مختلف مرتبب دانهت.

باکتريايی روده شده و منجر به تحري

براسوا

مناسب روده شده و به کاهش عملکرد تیذيوه و رشود

نتووايا ايوون پوژوهش افووزودن پربیوتیو

بیانجاموود .در ايوون پووژوهش تفوواوت مانوویداری در

 A-maxبه جیره غوذايی بچوه ماهیوان کپوور علفخووار

بازماندگی تیمارهای مختلف تیذيهشوده بوا  A-maxو

باعث بهبود کیفیت ترکیب نهايی الشه و افزايش میزان

 MOSو شووواهد مشووواهده نشووود ( .)P<0/06ايووون

پروتئین و کاهش چربی آن شد .بهطووریکوه بهتورين

پژوهشها با نتايا قبادی و همکاران ( )1190بور روی

عملکرد ،بهطور مانی داری در تیمار تیذيهشده بوا 1/6

بچووهفیوولموواهی ( )Huso husoو قبووادی و همکوواران

گرم در کیلوگرم  A-maxمشاهده شد ،همچنین تیموار

( )1192بر روی قزل آالی رنگینکموان مطابقوت دارد.

تیذيهشده بوا  1/6گورم در کیلووگرم  A-maxبوهطوور

در همووین راسووتا  Gultepeو همکوواران ( )2010تووأثیر

مانی داری دارای نهبت کارايی پروتئین بهتری نهوبت

مانوووانالیگوسووواکاريد

به ساير تیمارها و شاهد بوده است ( .)P>0/06البته در

Sparus

تیمارهووای تیذيووهشووده بووا سووطوح مختلووف ،A-max

 )aurataمورد بررسی قرار دادنود و مشوخص شود کوه

تفاوت مانیداری از نظر میزان رطوبوت الشوه نهوبت

درصد بازماندگی در ماهیان تیذيه شوده بوا جیورههوای

به شاهد يا سواير تیمارهوا ديوده نشود ( .)P<0/06در

مانانالیگوساکاريد از اختال مانیداری

همووین راسووتا ،در پووژوهش  Salamatdoustnobarو

نهبت به تیمار شاهد برخوردار نبوود ،هور چنود تفواوت

همکاران ( )2011مشخص شد کوه اسوتفاده از  1گورم

مانیداری در فاکتورهای رشد و تیذيه در هر دو تیمار 2

در کیلوووگرم پربیوتی و

 A-maxبهتوورين تووأثیر را بوور

و  0گرم بر کیلووگرم مانوانالیگوسواکاريد در مقايهوه بوا

کیفیت الشه مواهی داشوته و باعوث افوزايش مانویدار

تیمار شاهد مشاهده شد .اکرمی و همکاران ( )1188هوم

میزان پروتئین الشه نهايی ماهیهوا گرديود کوه بیوانگر

اثر مانانالیگوساکاريد را با سطوح متفاوت صوفر،1/6 ،

تأثیر مقادير کم اين پربیوتی

بر بهبود شرايب رشود و

 1و  0/6گرم در هر کیلوگرم جیره تجاری بهمدت 50

تیذيه بوده و مشابه نتايا اين پژوهش است .اين موارد

Rutilus frisii

 MOSباعث بروز

سوووطوح مختلوووف پربیوتیوو

( )Bio-Mosرا بر روی گونوه سویم دريوايی (

شامل پربیوتی

روز در بچهماهی سفید دريوای خوزر (

در حالی است که افزودن پربیوتی

 )kutumمورد ارزيابی قرار دادند و عنوان نمودنود کوه

تفاوت مانی داری در هیچيو

از نظوور رشوود ،کووارايی تیذيووه و بازمانوودگی تفوواوت

الشه نهبت به شاهد نشد ( .)P<0/06در همین راسوتا

مانویداری در بووین تیمارهووا مشواهده نشوود .از سوووی

اکرمی و همکاران ( )1188هم اثر مانوانالیگوسواکاريد

ديگوور ،نتووايا پووژوهشهووای  Torrecillasو همکوواران

را با سطوح متفاوت در بچهماهی سوفید دريوای خوزر

Dicentrachus

( )Rutilus frisii kutumموورد ارزيوابی قورار دادنود و

 )labraxو  Staykovو همکووواران ( )2001بووور روی

عنوان نمودنود کوه ايون پربیوتیو

بور ترکیبوات بودن

ماهی قزل آالی رنگوین کموان ،توأثیر مثبوت پربیوتیو

بچهماهیان هم تأثیر مانیداری نداشته اسوت .از سووی

مانانالیگوساکاريد و بتا گلوکوان را بور افوزايش میوزان

ديگر  Yilmazو همکاران ( )2001طوی بررسوی توأثیر

بازماندگی گونههای نامبرده اعالم نمودند که بوا نتوايا

مانانالیگوساکاريد در جیوره

( )2001بر روی ماهی با

اروپوايی (

سطوح مختلف پربیوتی
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غذايی ماهی قزلآالی رنگینکمان بهمیزان صوفر،1/6 ،

استفاده آن در جیره ،نحوه اضافه کوردن پربیوتیو

 1و  0/6گرم مانانالیگوساکاريد در هر کیلوگرم جیوره

جیره و احتماالً فلوور میکروبوی ويوژهای کوه قوادر بوه

بیان کردند که ماهیان تیذيهشوده بوا جیوره شوامل 1/6

استفاده از آن بهعنوان سوبهترا ههتند ،نهوبت داد کوه

در کیلوگرم جیوره از بهتورين عملکورد

روی رشود،

گرم پربیوتی

رشد برخوردار بود و با افوزايش میوزان پربیوتیو

ممکن است بر تأثیرات متفاوت پربیوتی

بوه

بوه

بازماندگی و ترکیب الشه مؤثر باشد.

جیره میزان پروتئین الشه نیز افزايشی مانی داری نشان

در مجموع نتايا اين پژوهش نشان داد کوه سوط(

داد Gence .و همکوواران ( )2001هووم تووأثیر سووطوح

 A-maxدر هوور کیلوووگرم جیووره

متفاوت پربیوتی

 1/6گوورم پربیوتی و

مانانالیگوساکاريد (صوفر 1 ،1/6 ،و

غذايی تأثیرات مثبت و مانیداری بر فاکتورهای رشود

 0/6گرم در هر کیلووگرم جیوره) را در هیبريود مواهی

و تیذيوووووه بچوووووهماهیوووووان کپوووووور علفخووووووار

تیالپیا ( )Oreochromis niloticus × O. aureusموورد

( )Ctenopharyngodon idellaدارد و بر خال

عودم

بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که افزايش میوزان

مشاهده تأثیر مانیدار اين ترکیب بر میزان بازمانودگی،

مانوانالیگوسوواکاريد جیووره منجوور بووه افووزايش تثبیووت

موجووب بهبووود م وؤثر رشوود و ترکیووب نهووايی الشووه

پروتئین بافت و میزان پروتئین الشه میشود ،کوه ايون

بچهماهیان کپور علفخوار می شود .از سووی ديگور بور

يافته ها با نتوايا ايون پوژوهش میوايرت دارنود .عودم

خال

 MOSبر فاکتورهای

قطایت در نتوايا گوزارش شوده توسوب پژوهشوگران

ياد شده ،پیشنهاد میگردد بهمنظور حصول اطمینوان از

مختلف را احتماالً می تووان بوه نووع گونوه پرورشوی،

اثرات مثبت ايون پربیوتیو  ،مطالاواتی در خصوو

اندازه ،سن گونه پرورشی ،طول دوره پورورش ،مودت

تأثیر آن بر سوطوح ايمنوی در شورايب آزمايشوگاهی و

تجويز پربیوتی  ،شرايب محیطی و بهداشتی نگهداری

پرورشی و همچنین مقابله با عوامول محیطوی و سواير

موجود ،رفتارهای تیذيهای ،خصوصیات فیزيولوژيو

عوامل استر زا صورت پوذيرد توا بتووان بوا قطایوت

موجود ،نوع مواد اولیه بوهکوار رفتوه در تهیوه جیوره و

بوووویشتووووری در مووووورد پتانهوووویل پربیوووووتیکی

کمیت و کیفیت آنها ،فرموالسیون جیره غوذايی ،نووع

مانانالیگوساکاريد در ماهی کپور علفخوار اظهوار نظور

پربیوتی و

انتخووابی ،درجووه خلووو

و میووزان مووورد

عدم تأثیر مثبت پربیوتی

کرد.
منابع

 -1آذریتاکامی .1181 . ،اهمیت پژوهشهای علمی کاربردی در تیذيه آبزيان پرورشی ايران ،مجموعه مقواالت اولوین کنگوره
علوم دامی و آبزيان کشور.

.055-050

 -2اکرمی ،ر ،.کريمآبادی ،ع ،.محمدزاده ،ح ،.و احمدیفر ،ا .1188 .تأثیر پربیوتیو

مانوانالیگوسواکاريد بور رشود ،بازمانودگی،

ترکیب بدن و مقاومت به تنش شوری در بچهماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumدريای خزر .مجله علوم و فنون دريايی-
دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر ،دوره هشتم ،شماره سوم و چهارم ،پايیز و زمهتان،
 -1شاکر خوشرودی ،م .1190 .تأثیر سطوح مختلف پربیوتی

.01-61

مانانالیگوساکاريد بر فاکتورهای رشد ،بازماندگی ،تیذيه و برخوی

پارامترهای خونشناسی ماهیان کپور علفخوار جوان ( .)Ctenopharyngodon idellaپايوانناموه کارشناسویارشود تکثیور و
پرورش آبزيان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.

.60
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Abstract1
Effect of dietary prebiotics mixture (A-max) and mannan oligosaccharide (MOS), on growth
performance, survival and body composition in Grass carp juvenile (Ctenopharyngodon idella)
were investigated for 56 days. Practical diets were supplemented with 0, 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 g/kg
A-max and MOS in a totally randomized design trial in triplicate groups. The experiment
carried out in 36 fiberglass tanks with filled with 1400 lit water. 50 Grass carp juveniles with
initial average weight 12.54 ± 0.42g were stocked and fed up to satisfy. The results showed that
usage of dietary A-max lead to significant differences in body weight increase, percentage of
body weight increase, length increase, specific growth rate, feed conversion ratio, feed intake
and protein efficiency ratio between treatments and control (P<0.05). The best position was
observed in the treatment which fed 1.5 g/kg A-max. On the other hand the treatments which fed
A-max had no significant differences in survival rate with the control (P>0.05), even if the
treatment which fed 1.5 g/kg prebiotic A-max showed significantly better position in body
composition in comparison with the control and had significantly the most protein and less lipid
amount (P<0.05). In this study, the treatments which fed with MOS had no significant
differences with control in any of growth, nutrition, survival and body composition factors
(P>0.05). The experiment indicated that 1.5 g/kg dietary prebiotic A-max has benefit effects on
juvenile grass carps.
Keywords: Prebiotic A-max, Prebiotic MOS, Growth, Body composition, Grass carp
(Ctenopharyngodon idella)
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