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بزرسی اثزات جیزٌ َای غذایی حايی مخمز ساکاريمایسیس سزيیشیا بز رشذ، سوذٌ ماوی ي 

 (Herus severusمقايمت در بزابز استزس َای محیطی ماَی سًريم )

 3بحزی، امیز ًَشىگ 2، میز مسعًد سجادی1مُذی پًردايد

 1311/79159، وبضقٌبؾي اضقس قيالر زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ثٌسض ٖجبؼ زاًف آهَذشِ-1

 ًَٖ ّيبر ٖلوي زاًكگبُ ّطهعگبى -2

 ًَٖ ّيبر ٖلوي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ثٌسض ٖجبؼ -3

 چکیذٌ:

 Herosضٍي ضقس، ثبظهبًسگي ٍ همبٍهز زض ثطاثط اؾشطؼ ّبي هحيُي هبّي ؾَضٍم ) َض اضظيبثي اثطار هروط دطٍثيَسيهثِ هٌٓ ثطضؾي ايي 

severus ( ثب اؾشفبزُ اظ هروط ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب ،)Saccharomyces cervisia اًجبم قس. آظهبيف ثِ نَضر َطح وبهال سهبزفي )

ؾلَل هروط زض ويلَگطم جيطُ غصايي هَضز  2×1012ٍ  1×1012، 5/0×1012سىطاض نَضر دصيطفز. دطٍثيَسيه زض ؾِ ؾُح  3سيوبض ٍ  4زض لبلت 

 ًس وِ هروطّبي دطٍثيَسيهؾبٖز سغصيِ قسًس. ًشبيج ًكبى زاز 4اؾشفبزُ لطاض گطفز. الضٍّبي ؾَضٍم ثِ سٗساز ؾِ ثبض زض ضٍظ ٍ ثِ فبنلِ ظهبًي 

، زضنس وبضايي دطٍسئيي ٍ ًرطخ ثمرب ( سربثيطار ه جرز ٍ هٌٗري زاضي      ثط هجٌبي هيعاى ثىبض ضفشِ، ضٍي دبضاهشط ّبي ضقس )ٍظى ًْبيي، ًطخ ضقس ٍيػُ

 3ؾويز آهًَيربن   ،(. زض آظهبيف همبثلِ ثب اؾشطؼ 01/0P(. ّوچٌيي يطيت سجسيل غصايي ثِ ََض هٌٗي زاضي وبّف يبفز )05/0Pزاقشٌس )

ليشط، الضٍّبي ؾَضٍم سغصيِ قسُ ثب جيطُ ّبي حبٍي هروط ًؿجز ثِ گطٍُ قبّس اظ ًطخ ثمب  ثبالسطي ثطذَضزاض ثَزًس. آظهبيف ًكبى  زضهيلي گطم 

 .قسزاز وِ سَاًبيي هروط ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب زض سبثيط گصاضي ثط اضسمب  ٖولىطز ضقس ٍ ثْجَز ٍيٗيز ؾالهشي هبّي ؾَضٍم ًؿجشب ثبال هي ثب

 دطٍثيَسيه، هروط، هبّي ؾَضٍم، فبوشَضّبي ضقس. ذی:کلیلغات 
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 : مقذمٍ

ضغن ٍيػگي ّبي هُلَة هبًٌس ثبظزّي وَسبُ هسر ٍ نطفِ ثبالي الشهبزي، ّوَاضُ ثب چبلف ّبيي ّوچَى  نٌٗز سى يط ٍ دطٍضـ آثعيبى ٖلي

آًشي ثيَسيه ّب زض جْز وٌشطل ٍ ديكگيطي ثيوبضي ّبي  وٌشطل ويفيز آة، قئَ ثيوبضي ّب ٍ ... هَاجِ ثَزُ اؾز؛ ثَُضيىِ اؾشفبزُ ثي ضٍيِ

سط اظ آى، همبٍم قسى َٖاهل ثيوبضي ظا ايجبز ًوَزُ  قبيٕ، ذهَنب زض وكَضّبي زض حبل سَؾِٗ، َٖاضيي ضا چَى هؿبئل ظيؿز هحيُي ٍ هْن

نَضر ثيَلَغيه ٍ َجيٗي، ٖالٍُ ثط وٌشطل  اؾز. اؾشفبزُ اظ دطٍثيَسيه ّب ضا هي سَاى يىي اظ زؾشبٍضز ّبي هْن دػٍّكگطاى زاًؿز وِ ثِ

(. ايجبز ذَال ؾالهز ثرف 2ثيوبضي ّبي آثعيبى، ثبٖث افعايف سَليس زض ٍاحس ؾُح ٍ وبّف ّعيٌِ ّبي جبًجي زض ايي نٌٗز قسُ اؾز )

(. هروطّب ٍاوٌف 3) فٕ ذَز اؾزدطٍثيَسيه ّب اؾبؾبً هسيَى اثطار ؾطوَة وٌٌسُ آًْب ثط فلَض هًط ضٍزُ ٍ حفّ ٍ ثْجَز سَاظى ايي فلَض ثِ ً

اهب ثطذي زيگط اظ اجعا  زيَاضُ ؾلَلي يب اجعا  هحلَل  هْوشطيي سطويت زض ايي ضاثُِ اؾز، 1ايوٌي ضا سحطيه هي وٌٌس ٍ احشوبالً ثشبر گلَوبى

 (.9ًيع هي سَاًٌس زض ايي هَضز ًمف زاقشِ ثبقٌس )

ذهَنبً ولٌي ؾبظي زض ضٍزُ ثچِ هبّيبى سبظُ ثِ سغصيِ افشبزُ وِ هي سَاًس اثطاسي زض سَؾِٗ اثطار زيگطي ًيع ثط هيعثبى لبثل اًشٓبض اؾز؛  ّوچٌيي

ٍ سىبهل آًْب ثِ ٌَٖاى ه بل، ؾطٖز ثركيسى ثِ سىبهل ؾيؿشن گَاضقي زاقشِ ثبقس. زض هبّيربى هؿري سرط، ضغيرن غرصايي حربٍي هرورط، هحرطن         

روطّبي نٌٗشي، ثِ قىل ظًرسُ جْرز سغصيرِ اضگربًيعم ّربي غرصايي ظًرسُ يرب درؽ اظ          هشبثَليؿن ٍ ضقس ذَاّس ثَز. زض آثعي دطٍضي ٖوسسبً اظ ه

 (.1فطآٍضي ثِ نَضر اجعاي غصايي، اؾشفبزُ هي گطزز )

(، يب هبّي 16هروطّب هي سَاًٌس ثرف ٖوسُ اي اظ فلَض هيىطٍثي ضٍزُ هبّيبى ضا سكىيل زٌّس. زض ثطذي هَاضز، هبًٌس هبضهبّي آثْبي ٖويك )

(، سٗساز هروطّب زض همبيؿِ ثب سٗساز ثبوشطيْبي لبثل وكز، هي سَاًس ثيكشط ثبقس. گطچِ ايي ًوًَِ ّب اظ هرَاضز  21ثبلغ آثْبي قيطيي )آظاز هبؾَي 

 قربهل قرًَس، اظ اّويرز فيعيَلَغيره     زضنس ول فلَض هيىطٍثري جساقرسُ ضا   1اؾش ٌبيي ثِ ًٓط هي ضؾٌس، اهب هروطّب حشي ٌّگبهي وِ ووشط اظ 

َ      ظيبزي ثطذَض جرَاضظ ٍ ّوىربضاى   -عئزاضًس. الظم ثِ شوط اؾز وِ حجن ؾلَلي هروطّب هي سَاًس سب ّعاض ثربض ثعضگشرط اظ ثربوشطي ّرب ثبقرس. ٍاور

ثَهي، سَاًبيي اسهربل   HF1ٍ زثبضيَهبيؿؽ ّبًٌؿي  CBS77(  هكرم وطزًس وِ ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب 1999( ٍ اًسليس ٍ ّوىبضاى )1996)

 (.5ٍ20ووبى ٍ سحطيه ضقس آًْب ضا زاضًس)ثِ ضٍزُ لعل آالي ضًگيي 

                                                           
1 - β –glucan 
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  ُ زضلرعل آالي ضًگريي ووربى دطزاذشٌرس.     ،1ّوچٌيي هحممبى ثِ ثطضؾي سبثيطار چٌسيي هحطن ايوٌي قبهل ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾرطٍيعيب ليرَفيليع

ًوَزًرس. سيوبضّربي سغصيرِ قرسُ ثرب      ٖالٍُ ثط هكبّسُ ايوٌي ؾلَلي ٍ ايوًََگلَثيي ّبي ؾطم، اثط ه جز ّن افعايي ضا زض وبضثطز هروطّرب هكربّسُ   

(. وربضثطز ؾبوبضٍهبيؿريؽ   1ثيكشطيي همبٍهز ضا زض ثطاثط آئطٍهًَبؼ ّيسضٍفيال وؿت ًوَزًس) ،2ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب، ثشبگلَوبى ٍ چيشَؾبى

 (.12قس) 3ؾطٍيعيب ؾجت ثْجَز ضقس ٍ يطيت سجسيل وذَض اؾطائيلي ٍ سيالديبي ًيل

ضي حبٍي ثبوشطي ٍ هروط ثِ ٌَٖاى دطٍثيَسيه، اظ َطيك افعٍزى ثِ غصا ثِ ََض هَفميز آهيعي هٌجط ثِ افعايف اؾشفبزُ اظ يه ًَٔ هحهَل سجب

اًجبم قرسُ زض هرَضز ضًٍرس سربثيط هرورط ثرط هشبثَليؿرن         هُبلٗبر فيعيَلَغيه(. 15ٍظى ثسى ٍ زضنس ثمب  زض هبّي وذَض ٌّسي گًَِ وبسال قس )

ٖبهلي وِ زض ايي فطايٌس زذبلز زاضز دلي آهيي ّب هي ثبقٌس. ثِ ََض ولي دلي آهيي ّب ًمرف اؾبؾري زض سى يرط،    سطيي  آثعيبى ًكبى زازُ اؾز هْن

 (. 1) ضقس ؾطيٕ ٍ سطهين ثبفز ّب ايفب هي ًوبيٌس

سرَاى زض  ضيَم ٍ دطٍثيَسيه، ذهَنب زض ايطاى ثؿيبض ون هي ثبقرس، ورِ ٖلرز آى ضا هري     آهُبلٗبر اًجبم قسُ جْز ثطضؾي اضسجبٌ نٌٗز آوَ

ضيَم ّوَاضُ زض هٗطو هربَطاسي ّوچَى ًبضؾبيي ؾيؿرشن سَْيرِ ٍ   آًبقٌبذشِ ثَزى نٌٗز سى يط ٍ دطٍضـ ايي ًَٔ هبّيبى زاًؿز. هحيٍ آوَ

ٖرسم ضٖبيرز انرَل غرصا زّري ٍ       سهفيِ، ٖسم وبضايي ؾيؿشن ّبي گطهبيكي ٍ ؾطهبيكي، افعايف غلٓز ؾوَهي ّوچَى آهًَيبن لرطاض زاضز. 

، ثِ ٌٖرَاى يىري اظ ثرعضي    ُؾيىليسضيَم ّب هحؿَة هي قًَس. هبّي ؾَضٍم اظ ذبًَازُ آهْن سطيي َٖاهل هطي ٍ هيط زض آوَ سَٗيى آة، اظ

ثرِ ًٓرط هري ضؾرس      ضيَهي ثَزُ ٍ زض وٌبض زيؿىَؼ، اؾىبض، آًجل ٍ ... اظ ظيجب سطيي هبّيبى ظيٌشي هحؿَة هي قًَس.آسطيي ذبًَازُ هبّيبى آوَ

وبضي ّبي ثيف اظ حرس هري ثبقرس. ثرب سَجرِ ثرِ        ضيَهي، اؾشطؼ ّبي ًبقي اظ َٖاهل هحيُي ٍ زؾزآيط هبّيبى آوَٖوسُ سطيي ٖبهل هطي ٍ ه

هكبّسُ سبثيطار وبضثطز هروط زض افعايف ظًسُ هبًي ٍ وبّف اؾشطؼ ّبي هحيُي، وبضثطز دطٍثيَسيه هَضز ثحرث هري سَاًرس ًمرف هْوري زض      

 سؿْيل قطايٍ ًگْساضي هبّيبى ظيٌشي ذهَنبً زض وبضگبُ ّبي سى يط ٍ دطٍضـ ايفب ًوبيس. 

 

1.S.cerevisiae lyophilized 

2.Chitosan 

3. Tilapia niloticua  
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 مًاد ي ريشُا-2

 قوبضُ 1ثيَهبض(، هَضز اؾشفبزُ زض ايي سحميك ّوعهبى ثب آغبظ سغصيِ ثب غصاي Heros severusالضٍّبي ؾَضٍم َاليي ) :تُیٍ بچٍ ماَی.1-2

ّط لحبِ ؾبلن ثَزُ ٍ زاضاي ضفشبض َجيٗي ثَزًس اًشربة قرسًس.   وِ اظٖسز 480يه، اظ هطوع سى يط ٍ دطٍضـ هبّيبى ظيٌشي قيطاظ سْيِ قس. سٗساز 

ٍ  ) i 300 – EKهسل ANDثطاي سٗييي ٍظى اثشسايي ثچِ هبّي، اظ سطاظٍي حؿبؼ زيجيشبلي) گرطم ثسؾرز    40/1± 1/0اؾشفبزُ قس ٍ ٍظى هشَؾر

 آهس.

 هٌٓرَض ذرطٍک ولرط(، ٍ درؽ اظ اَويٌربى اظ ايجربز ّرن       ؾبٖز لجل اظ قطٍٔ آظهبيف، سبًه ّب آثگيطي قسُ )ثرِ   24شزایط آسمایشگاٌ: .2-2

 .لطاض گطفشٌسٖسز زض ّط سبًه  40زهبيي، ًوًَِ ّب ثِ نَضر سهبزفي ٍ ثِ سٗساز 

ٍ اوؿيػى هحلَل، ثِ نَضر ضٍظاًِ اًساظُ گيطي ٍ ثجز هي قسًس. ّوچٌيي سٗساز سلفبر ًيع  pHقيويبيي هبًٌس زهب،  ٍي وليِ فبوشَضّبي فيعيى 

، فيلشطّبي ؾبزُ BOYOاظ دوخ هطوعي (. 14)ثِ نَضر ضٍظاًِ ثجز قسُ ٍ وبّف هيعاى غصازّي ثِ سبًه ّبي زاضاي سلفبر اٖوبل قس 

زُ قس. سجْيعار فَق ثِ ًحَي ثِ ّن هشهل قسًس وِ سوبهي سبًه ّب ضا ثب ٍ لَلِ ّبي اسهبل جْز ضاُ اًساظي ؾيؿشن َّازّي اؾشفب ثيَلَغيه

ل فكبض وبهالً يىؿبى َّازّي هي وطزًس. ثطاي سأهيي ًَض ؾبلي، اظ زٍ الهخ هْشبثي ثب فبنلِ يىؿبى اظ سبًه ّب ٍ ؾيؿشن اسَهبسيه لُٕ ٍ ٍن

 (.7ؾبٖشِ اؾشفبزُ قس ) 12ؾبٖشِ ٍ سبضيىي  12جْز اجطاي زٍضُ ضٍقٌبيي 

ثب اؾشفبزُ اظ سجْيعار الىشطيىي  (pH) ثطذي اظفبوشَضّبي ويفي آة قبهل اوؿيػى هحلَل ثب اؾشفبزُ اظ زؾشگبُ اوؿيػى ؾٌج، قَضي ٍ اؾيسيشِ

  (.1ًس)جسٍل قوبضُ ، ضٍظاًِ اًساظُ گيطي قس(Hana)ؾبذز قطوز ّبًب 

ُ ( ذطيرساضي قرس   Biomarاظ ًوبيٌسگي قطوز ثيَهبض فطاًؿرِ ) غصاي هَضز ًيبظ ثطاي سْيِ جيطُ ّبي حبٍي هروط،  تغذیٍ الريَا:.3-2  اًرساظ

درطٍسئيي،   زضنرس 47. غصاي هَضز اؾرشفبزُ هحشرَي   قٌبذشِ هي قس 1سي قطوز، ثب ًوطُ هيىطٍى ثَزُ ٍ زض زضجِ ثٌ 100دلز ّبي هَضز اؾشفبزُ 

 Saccharomyces(. هروررط هررَضز آظهرربيف ثررب ًرربم 2ضََثررز ثررَز )زضنررس  6ذبوؿررشط ٍ   زضنررس5/10فيجررط،  زضنررس2چطثرري، زضنررس  5/8

cerevisiae،  ايشبليرب ٍ ثرِ ٍاؾرُِ قرطوز زاضٍؾربظاى ايرطاى        2ثيليبضز ؾلَل زض ّرط گرطم، اظ قرطوز زاوؿربل     10ٌي ٍ سٗساز ول 3000ثب غلٓز

 ذطيساضي گطزيس.

                                                           
1.Biomar 

2. Dax-al 
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دؽ اظ سْيِ قسُ اظ زاًِ شضر، ايبفِ قس. زضنس ضٍغي ذَضاوي گيبّي  10آة، ثِ هيعاى  cc10ثِ هٌَٓض سْيِ دلز ّبي حبٍي هروط، زض 

ضٍغي ؾبًشطيفيَغ اثشسايي، هروط ثِ هيعاى هَضز ًيبظ ثطاي ّط جيطُ افعٍزُ قس. ؾبًشطيفيَغ هجسز، هٌجط ثِ لطاض گيطي شضار هروط زض دَقكي اظ 

 ؾبٖز 12ثِ هسر لِ دؽ اظ ايبفِ قسى هروط، دلز ّب سحز قطايٍ اؾشطيل ٍ قسُ ٍ هحهَل فَق ثِ جيطُ غصايي اؾذطي قس. ثالفبن

ي شیمیایی آب طی ديرٌ آسمایشی فاکتًر َای فیشیک -1جذيل    

 

 

 

 3Tيه گطم زض ويلَگطم ٍ سيوربض   2Tًين گطم زض ويلَگطم، سيوبض  1Tهَضز اؾشفبزُ ثطاي سيوبض (. هيعاى هروط 6سَؾٍ جطيبى َّا ذكه قسًس )

 زٍ گطم زض ويلَگطم غصا ثَز. 

جْز يىؿبى ؾبظي قطايٍ غصايي، سوبهي هطاحل فَق )اؾذطي هحهَل ؾبًشطيفيَغ( ثسٍى زذبلز هروط زض هَضز گطٍُ قبّس سىطاض قرس. سغصيرِ   

)ؾِ ًَثز( اًجبم قسُ ٍ وبّف غصا زّي ًبقي اظ سلفبر ٍ سغييطار هيعاى غصا  16ٍ  12،  8( زض ؾبٖبر 10زضنس اظ ٍظى ثسى ) 5ثِ هيعاى  ،ضٍظاًِ

 زّي دؽ اظ اٍليي ٍظى وكي ًيع اٖوبل قس.

ن اظ قطٍٔ سغصيِ ثب جيرطُ  ثِ هٌَٓض هكبّسُ ؾَُح سأثيط جيطُ ّبي غصايي حبٍي هروط زض نجح ضٍظ دبًعزّاوذاسٌ گیزی فاکتًرَا: .4-2

ثچرِ هربّي جْرز     ٖرسز  5(. سٗرساز  16ًوًَِ  اظ ّط سىطاض ثِ نَضر سهبزفي اًشربة ٍ ٍظى آًْب اًساظُ گيطي قس)  10ّبي آظهبيكي، سٗساز 

( ٍ يطيت  SGR(، يطيت ضقس ٍيػُ ) FCRاًجبم آًبليع القِ )دؽ اظ ذطٍک احكب  زاذلي( ثِ آظهبيكگبُ اضؾبل قس. يطيت سجسيل غصايي )

 (،  هُبثك ضٍاثٍ ظيط هحبؾجِ قسًس. PERوبضايي دطٍسئيي )

  FCR= ] گطم غصاي ذكه ذَضزُ قسُ گطم ٍظى ثسؾز آهسُ هبّي/× [  100

  SGR =   ]لگبضيشن َجيٗي ٍظى ًْبيي( –)لگبضيشن َجيٗي ٍظى اٍليِ × 100 زٍضُ دطٍضـ )ضٍظ(/ [

 PER=  ]هيعاى دطٍسئيي ههطف قسُ/ هيعاى سَزُ ظيؿشي ايجبز قسُ  [

 ((DH سختی ((mg/lit آمًویاک pH (ocدما) ((mg/lit اکسیژن

6-5  1±28  5/0±7  01/0- 001/0  3/0±5/4  
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 ،سىطاض 3غلٓز دطٍثيَسيه ٍ قبّس( ٍ  3سيوبض ) 4 َطح هَضز اؾشفبزُ ثلَن وبهل سهبزفي ثبطزح مًرد استفادٌ ي آوالیش آماری: .5-2

ؾبًشي هشط ثِ ٌَٖاى ّط ٍاحس آظهبيكي ثِ وبض ثطزُ  504550سبًه دالؾشيىي هبر ثِ اثٗبز  12ؤَ سٗساز لطاض گطفز. زض هج هَضز اؾشفبزُ

اًجبم گطزيس. اظ آًبليع  C-MSTA  ،MINITAB  ٍ EXCELقس. هحبؾجبر آهبضي ٍ سطؾين گطاف ّبي هطثََِ، ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي 

همبيؿِ هيبًگيي ّب، اظ آظهَى چٌس زاهٌِ اي ( ثطاي سٗييي ؾُح هٌٗي زاضي ثيي سيوبضّب اؾشفبزُ قس ٍ ّوچٌيي ثطاي ANOVAآهبضي يه َطفِ )

  زضنس اؾشفبزُ قس. 5 ذُبي زاًىي زض ؾُح

 وتایج-3

ثطضؾي قبذم ّبي ضقس زض الضٍّبي ؾَضٍم سغصيِ قسُ ثب هروط ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب ًكبى زاز وِ ؾرلَل  شاخص َای رشذ: . 1-3

(. ًشربيج آًربليع    2ّبي هروط سَاًؿشِ اًس ثَُض هَفميز آهيعي ًمف ه جز ذَز ضا زض ثْجَز دبؾد ايوٌي ٍ هشبثَليؿن هيعثربى ًكربى زٌّرس ) جرسٍل     

وِ  ًس(. ًشبيج ًكبى زازP > 01/0ثط سغييطار ٍظى هبّي دؽ اظ زٍ ّفشِ ٍ چْبض ّفشِ هٌٗي زاض اؾز ) ٍاضيبًؽ ًكبى زاز وِ ؾَُح هرشلف هروط

ٍ ووشرطيي   3Tگطم( هطثٌَ ثِ سيوربض   04/2ثب افعايف همساض هروط، ٍظى هبّي دؽ اظ زٍ ّفشِ افعايف هٌٗي زاضي يبفز، ثَُضيىِ ثيكشطيي هيعاى )

اذرشالف هٌٗري زاضي هكربّسُ     T1 ثيي سيوبض قبّس ٍ  گطم ثَزُ ٍ T2 ،86/1هيبًگيي ٍظى زض سيوبض  .َزث گطم( هطثٌَ ثِ سيوبض قبّس 55/1هيعاى )

گطم( زض سيوربض   56/3ًكس. ّوچٌيي ثب افعايف ؾُح دطٍثيَسيه، ٍظى هبّي دؽ اظ چْبض ّفشِ افعايف هٌٗي زاضي يبفز، ثَُضيىِ ثيكشطيي هيعاى )

3T ( هطثٌَ ثِ 70/2ٍ ووشطيي هيعاى )1سيوبض قبّس  هكبّسُ قس. ثيي سيوبضّبي  گطمT ، 2T ٍ3T    ٍ اذشالف هٌٗي زاضي هكبّسُ ًكرس. ووشرطيي ،

 T ،2 T ٍ1 3سيوبض ّبي   ٍ ( حبنل قس 61/1، ٍ ثيكشطيي ٍ ًب هُلَة سطيي هيعاى زض گطٍُ قبّس )T(13/1 ) 2زض سيوبض  FCRهُلَة سطيي هيعاى 

T زض يه ؾُح ثَزًس. يطيت وبضايي دطٍسئيي (PER             ثرب ثىربضگيطي هرورط دطٍثيَسيره، ًؿرجز ثرِ گرطٍُ قربّس ثُرَض هٌٗري زاضي افرعايف ،)

يطيت ضقس ٍيػُ ًيع زض ضاؾشبي زيگط فبوشَض ّبي ضقس ٍ ثِ ٍاؾُِ وربضثطز هرورط زض سطويرت جيرطُ غرصايي افرعايف يبفرز،         .(P > 01/0يبفز)

( ٍ ووشرطيي هيرعاى   22/4)T  3ثيكشطيي ضلن قبذم فَق هطثٌَ ثرِ سيوربض    زضنس ًكبى زازًس. 5ثَُضيىِ ًشبيج ثسؾز آهسُ اذشالفي ضا زض ؾُح 

 ، اذشالف هٌٗي زاضي هكبّسُ ًكس. T ،2 T ٍ1 T 3( ثَزُ اؾز. ثيي سيوبضّبي 18/3هطثٌَ ثِ سيوبض قبّس )

زضنس ثبظهبًسگي وِ ًكبى زٌّسُ ايوٌي زض همبثلِ ثب َٖاهل ثيوبضيعا ٍ اؾشطؼ ّبي هحيُي هي ثبقس، زض سيوبضّربي آظهبيكري    باسماوذگی:.2-3

 3ثَُضيىِ ثيكشطيي ثبظهبًسگي دؽ اظ زٍ ّفشِ ٍ چْبضّفشِ زض سيوربض   (P > 01/0افعايف يبفشِ ٍ اذشالف هٌٗي زاضي ثب گطٍُ قبّس ثسؾز آهس )

Tي زض گطٍُ قبّس ثسؾز آهس.ٍ ووشطيي ثبظهبًسگ 
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هيلي گرطم زض ليشرط، ًرطخ ثمرب  الضٍّربي       3زض سؿز همبثلِ ثب ؾويز آهًَيبن زض غلٓز  ًس وًِشبيج ثسؾز آهسُ ًكبى زاز تست استزس:.3-3

ؾربٖز( زض   31/135)  LT50 ثَُضيىرِ ثيكرشطيي هيرعاى     .(P > 01/0ؾَضٍم ثيي سيوبضّبي آظهبيكي ٍ گطٍُ قبّس اذشالف هٌٗي زاضي زاقرز ) 

اظ ًٓط نفز يبز قرسُ زض يره ؾرُح     3T  ٍ2T  ٍ1 Tؾبٖز( زض سيوبض وٌشطل هكبّسُ قس. سيوبض ّبي  38/60) LT50ٍ ووشطيي هيعاى  3Tسيوبض 

 ثَزًس. 

( >P 01/0ي )غ( ٍ اًرط >P 01/0(، ضََثرز ) >P 01/0وبضثطز هروط زض سغصيِ هبّي ؾَضٍم ثط سطويرت القرِ ًٓيرط درطٍسئيي )     آوالیش الشٍ:.4-3

زضنس، ثيكشطيي زضنرس   54/18،زضنس، ٍ ووشطيي آى زض سيوبض قبّس 1T ،96/22هٌٗي زاض ثَز، ثَُضيىِ ثيكشطيي همساض دطٍسئيي زض سطويت سيوبض 

سيوربض   ٍ ووشرطيي آى زض  1T ،27/1زضنس ٍ ثيكشطيي اًطغي، زض سيوبض  1T ،10/60زضنس ٍ ووشطيي زضنس زض سيوبض  2T ،77/67ضََثز زض سيوبض 

2T،07/1   .ًشربيج سجعيرِ ٍاضيربًؽ ًكربى زاز ورِ زضنرس هربزُ ذكره زض سطويرت           هكبّسُ قس. ًمف هروط زض سغييط چطثي القِ هٌٗري زاض ًجرَز

ثَُضيىِ ثيكشطيي هيرعاى هربزُ ذكره     زضنس هٌٗي زاض ثَز.1ذُبيسيوبضّبي هرشلف وِ ثب ؾَُح هشفبٍسي اظ هروط سغصيِ قسُ ثَزًس، زض ؾُح 

ٍ قبّس، اذرشالف هٌٗري زاضي ٍجرَز ًساقرز      3Tزضنس زيسُ قس. ثيي سيوبض  23/32،زضنس ٍ ووشطيي هيعاى زض سيوبض قبّس 1T،90/39زض سيوبض 

 (.2 )جسٍل

 بحث -4

ؾربوبضٍ  سحميمبر ًكبى زاز وِ وربضثطز هرورط   . سيوبضّب سأثيط هٌٗي زاضي ثط ضًٍس افعايف ٍظى هبّي ّب زاقشٌس ،ّوبًَُض وِ اظ ًشبيج ثط هي آيس   

 ضا ثِ زًجبل زاضز. (12)(، وذَض اؾطائيلي ٍ سيالديبي ًيل 15(، وذَض ٌّسي گًَِ وبسال)1هبيؿيؽ ؾطٍيعيب افعايف ٍظى وذَض هٗوَلي ًَجَاى )

گطم زض ويلَگطم غصا زض وَسبُ هسر هوىي اؾز ًوَزي ًساقشِ ثبقس ٍ  5/0وِ اثطار ؾَُح دبييي هروط هبًٌس  زازًشبيج سحميك حبيط ًكبى 

 سبثيطار ذَز ضا ثط افعايف ٍظى، زض زضاظ هسر اٖوبل وٌٌس. ًشبيج ايي سحميك ثْشطيي ؾُح وربضثطز ؾبوبضٍهبيؿريؽ ؾرطٍيعيب ضا زض افرعايف ٍظى    

 .ًوَزغصا هٗطفي  گطم زض ويلَگطم 2هبّي ؾَضٍم همساض 

(، اظ جولِ َٖاهلي ّؿشٌس وِ اثط ه جز هروط ثط سحطيه ضقس ؾَضٍم ضا سَجيِ 9سؿطيٕ سىبهل ؾيؿشن گَاضقي ٍ سحطيه هشبثَليؿن ٍ ضقس )

( ًيع اظ اثطار وبضثطز هروطّب ٌَٖاى قرسُ ورِ زض افرعايف ضقرس سربثيط      12هي وٌس. ّوچٌيي وبّف اؾشطؼ ّبي هحيُي ٍ افعايف لسضر ًّن )

 هي سَاًس زاضًس. ثب سَجِ ثِ ايٌىِ دلي آهيي ّب ًمف ثٌيبزي زض سى يط، ضقس ؾطيٕ ٍ سطهين ثبفز ّب ايفب هي ًوبيٌس، سَليس دلي آهيي سَؾٍ هروطّب 
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تحت تیمارَای مختلف پزيبیًتیک مقایسٍ میاوگیه شاخص َای رشذ -2جذيل   

 

 

می باشىذ 5/0*دادٌ َای دارای حزف مشتزک در َز ستًن فاقذ اختالف معىی دار بز اساس آسمًن داوکه در سطح   

 

 

 

 

 

يسن پس اس  تیمارَا

 دي َفتٍ)گزم(

يسن وُایی 

 )گزم(

باسماوذگی 

 ايلیٍ )%(

باسماوذگی 

 وُایی )%(

LT 50 FCR PER SGR 

 c04/0± 55/1 b 08/0± 7/2 b50/2± 5/87 c50/2± 5/67 b76/10± 38/60 a 26/1± 61/1 b 0/0±32/1 b 29/0±18/3 تیمار شاَذ

 T1تیمار 
c 07/0± 63/1 a12/0± 14/3 a 89/2±17/94 b44/1± 17/74 a67/20± 120 b11/1± 23/1 a0/0± 73/1 a13/0± 81/3 

 T2تیمار  
b 04/0±86/1 a 06/0±44/3 a89/2± 67/96 a20/5±67/86 a 89/33± 6/125 b40/0± 13/1 a0/0 ±89/1 a06/0 ±12/4 

 T3 a 14/0±04/2 a41/0±56/3 a82/3± 67/96 a44/1±33/8 a26/22± 3/135 b60/2± 15/1 a 01/0±88/1 a 38/0±22/4تیمار 

LSD      

11/0 42/0 99/4 39/6 9/49 21/0 31/0 
49/0 
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(. زض ٍالٕ، هروطّب ثب سًويي ؾالهز هبّي، افعايف همبٍهز زض ثطاثرط   1زليل ثركي اظ اثطار هكبّسُ قسُ ثط ضقس ٍ هشبثَليؿن هبّيبى ثبقس )

 (.14سغييطار قطايٍ ظيؿشي ضا ثِ اضهغبى هي آٍضًس. ثسيْي اؾز آًْبيي وِ اظ ايي همبٍهز ثطذَضزاض ثبقٌس، ثْشط ضقس هي وٌٌس )

جرز دطٍثيَسيره ّرب ثرط فبوشَضّربي ضقرس هبًٌرس        سربثيطار ه  . ثْجَز قبذم ّبي ضقس ثب وبضثطز دطٍثيَسيه ّرب زض ايري سحميرك هكربّسُ قرس     

FCR،SGR  ،PER    ،اظ َطيك اسهبل دطٍثيَسيه ثِ هَوَؼ ضٍزُ ٍ ايجبز ؾُح ٍؾيٗي اظ آًعين ّبي گَاضقي هبًٌس آهيالظ، ليذربظ ٍ دطٍسئربظ ...ٍ

يشبهيي ة ووذلىؽ هبًٌرس ثيرَسيي ٍ   جْز سجعيِ سطويجبر غصايي، ايجبز ذَال يس ؾوي زض همبثل سطويجبر غصايي هًط، سَليس همبزيط ظيبزي ٍ

 (.13، اٖوبل هي قًَس. ّوِ هَاضز شوط قسُ افعايف ثْطُ ٍضي غصايي ٍ لبثليز ًّن سطويجبر غصايي ضا ثِ زًجبل زاضز )12ٍيشبهيي ة 

اى غصايي هرَضز ًيربظ   هي سَاًس هيع دطٍثيَسيهضا ثْجَز هي ثركٌس وِ زليل آى افعايف ثْطُ ٍضي اظ غصا هي ثبقس. وبضثطز FCRدطٍثيَسيه ّب 

(. ّوچٌيي اؾشفبزُ اظ ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب، ؾجت ثْجَز يطيت 13جْز افعايف ضقس ضا وبّف زازُ ٍ اظ افعايف ّعيٌِ غصا جلَگيطي ًوبيس )

 (.12سجسيل غصايي زض وذَض اؾطائيلي ٍ سيالديبي ًيل  قس)

سىبهل ٍ افعايف وبضايي ؾيؿشن گَاضقي  ،ثِ وبض هي ضٍزFCR ، PERٍ SGRيىي اظ هْوشطيي زاليلي وِ ثطاي سَجيِ ثْجَز فبوشَض ّبيي چَى

 اؾز وِ ثِ اؾشفبزُ اظ هروط ّب ًيع سٗوين زازُ هي قَز.

حبنل اظ وبضوطز هروطّب زض سىبهل گَاضقي هبّي ثبثز قسُ اؾز. زض آظهبيكي وِ ثط ضٍي ثبؼ زضيبيي اضٍدبيي  2ٍ اؾذطهيسيي1ي ًمف اؾذطهي

سبثيط ثيكشطي ثط ضٍي فبوشَضّبيي هَضز ثحث زاقز وِ  2180زض همبيؿِ ثب ؾبوبضٍهبيؿيؽ ؾطٍيعيب  HF1اًجبم قس، هروط زثبضٍهبيؿيؽ ّبًؿٌي

(. ّوچٌيي زض آظهبيف زيگطي، ضغين غصايي حبٍي اؾذطهيسيي، سىبهل ضٍزُ اي الضٍ ؾَف 1اؾز ) زليل آى سطقح ثيكشط اؾذطهيي شوط قسُ

( ثيبى ًوَزًس ثطذي اظ هيىطٍ اضگبًيعم ّب، افعايف جصة غصا اظ َطيك ثبال ثطزى 1998وٌسي ٍ ّوىبضاى )(. 17ضيبيي اضٍدبيي ضا ثِ زًجبل زاقز )ز

 3ٍيجطيَدطٍسئَليشيىَؼ ذَضاوي(. ّوچٌيي سحميمبر اًجبم قسُ ًكبى زازُ اؾز وِ اؾشٗوبل 11ؾَُح دطٍسئبظ ٍ ضقس ثْشط ضا هَجت هي قًَس)

  ( اثطاظ زاقشٌس، ثْجَز قطايٍ ظيؿشي ٍ وبّف اؾشطؼ 1989( ٍ  گبسؿَح )1998ضيٌگَ ) ثِ سَضثَر ّبي جَاى ؾجت ًّن ثْشط دطٍسئيي هي قَز.

  (.18ٍ8قَز)ًبقي اظ جوٗيز هبّي، ثبٖث ايجبز چٌيي قطايُي هي 

1.Spermin 

2.Spermidin 

3.Vibrio proteolyticus 
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اؾشطدشَوَوَؼ فبؾيَم ٍ الوشَثبؾيلَؼ اؾيسٍفيلَؼ ٍ ًيع هروط ؾبوبضٍهبيؿريؽ ؾرطٍيعيب ثرِ ٌٖرَاى      وبضثطز زٍ ًَٔ ثبوشطي دطٍثيَسيه ًشبيج

ٍ هىول غصايي زض جيطُ ثچِ هبّي سيالديبي ًيل، ًكبى زٌّسُ افعايف ًطخ ضقس ٍيػُ، ًؿجز وبضايي درطٍسئيي، هيرعاى اؾرشفبزُ اظ درطٍسئيي ذربلم      

 (.12( ثَز )FCRل غصايي )لبثليز ًّن ْبّطي دطٍسئيي ٍ وبّف يطيت سجسي

ثب سَجِ ثِ هُبلت ثبال هي سَاى چٌيي ٌَٖاى ًوَز وِ سحطيه سىبهل زؾشگبُ گَاضـ، سَليس ٍ سطقح ٍيشبهيي ّب ٍ ؾبيط هَاز يطٍضي ٍ 

ايجبز ، ي(ّوچٌيي سَليس آًعين ّبي هَضز اؾشفبزُ زض سجعيِ غصايي ذهَنب دطٍسئبظ ّب )افعايف وبضايي دطٍسئيي ٍ وبّف يطيت سجسيل غصاي

ذَال يس ؾوي زض همبثل سطويجبر غصايي هًط، سَليس دلي آهيي ّب ذهَنب اؾذطهيي ٍ اؾذطهيسيي )ثْجَز وليِ فبوشَض ّبي ضقس(، ثْجَز قطايٍ 

ظيؿشي ٍ وبّف اؾشطؼ)ثْجَز وليِ فبوشَض ّب(، قطوز زض سمؿين ؾلَلي ٍ سوبيع آى ّب، ؾبذز اؾيس ّبي ًَولَئيه ٍ دطٍسئيي ّب هجوَِٖ 

 ضا ثِ زًجبل زاقشِ اؾز.  PER  ٍSGRٍ افعايف  FCRَاهلي ّؿشٌس وِ سَؾٍ هروط ضاُ اًساظي قسُ اًس ٍ وبّف ٖ

وبضثطز همبزيط ثبالسط اظ ًين گطم هروط زض ويلَگطم غصا ثبٖث وبّف دطٍسئيي القِ قسُ ٍلي زض ّط حبل اظ گطٍُ قبّس ثيكشط اؾز. چٌبًچِ 

ثبقس وبضثطز دبييي سطيي ؾُح هروط هَضز آظهبيف )ًين گطم زض ويلَگطم غصا(، سَنيِ هي قَز. اگط چِ ًوًَِ سَليس القِ ثب دطٍسئيي ثبال هس ًٓط 

هَضز آظهبيف )ؾَضٍم( وبضثطز ظيٌشي زاقشِ، ٍ هحشَيبر غصايي آى هس ًٓط ًيؿز اهب هي سَاى اظ فبوشَض فَق، ثِ ٌَٖاى قبذم ٍيٗيز ظيؿشي 

اظ ًٓط هيعاى ضََثز القِ زض  1T ّوچٌيي سيوبضسٗوين زاز.  ،يبى ذَضاوي ّن ذبًَازُ آًْب، هبًٌس سيالديباؾشفبزُ ًوَز ٍ ًشبيج حبنل ضا ثِ هبّ

  T 1زضنس( . ثبالسطيي ؾُح اًطغي هطثٌَ ثِ سيوبض 77/67زيسُ هي قَز) 2Tزضنس( لطاضزاضز ٍ ثبالسطيي هيعاى ضََثز زض  1/60ثْشطيي ٍيٗيز )

  ثِ زؾز آهسُ اؾز.T  2القِ زض سيوبض ثَزُ ٍ ووشطيي همساض آى اظ سجعيِ 
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The survey of effects of diets containing Saccharomyces cerevisiae 

(probiotic) on growth, survival and stress resistance in Heros severus 

(severum) 

Poordavod M.,  Sajadi M.M., Bahri A.H. 

 

Abstract 

This study was done to evaluate the effects of  probiotic yeast on the growth, survival and stress 

resistance in Heros severus (severum)  using  three blends of diets containing Saccharomyces 

cerevisiae yeast. This experiment was done in a completely random design in four treatments. The 

blends of yeast such as C,T1,T2 and T3 were used in three concentration of 0.5×10
12

 , 1×10
12

  and   

2×10
12

 cells per kg of diets.  The control treatment was fed without yeast. The larvae were feed 3 times 

per day , every 4 hours. There were significant difference in growth factors, final weight, specific 

growth rate(%), food convertion efficiency and survival rate in experimental treatments in comparison 

with controled treatment showed significant difference (p0.05). In the challenge test with ammonia 

stress of 3mgl
-1

, the severum larves which were fed on diets containing Saccharomyces cerevisiae in 

comparison with control group had higher survival rate (p0.01) .The experiment indicated that the 

ability of yeast to influence the increase of the growth  performance is  relatively high . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


