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چکید ه 
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سین بیوتیک )Biomin Imbo( بر شاخص  های رشد، تغذیه و ترکیب بدن ماهی کفال خاکستری به 
مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه بچه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی)g(0/43±3/92 و میانگین 
طولی )cm(0/25 ± 6/13 در یک طرح کامال تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار ) با تعداد 10 قطعه در هر تکرار( که شامل تیمار 
آزمایشی شاهد )فاقد سین بیوتیک( و در تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 میزان سین بیوتیک به ترتیب )g/kg( 0/5، 1 و 1/5 غذا بود 
مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد باالترین وزن نهایی g 0/22±8/59، فاکتور وضعیت ))%(0/14± 1/90(، راندمان 
 مصرف پروتئیــن )1/11±10/02( و راندمان مصرف چربی )4/82±43/48( و کمترین شــاخص کبدی ))%(0/08± 0/88( در تیمار
g/kg 1 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان پروتئین الشه )%(0/1±18/89 و کمترین میزان چربی الشه )%(0/05±3/47 در تیمار 

حاوی )g/kg( 1 سین بیوتیک مشاهده شد.که دارای تفاوت معنی  داری با تیمار شاهد بود )P>0/05(. در مجموع بر اساس نتایج این 
تحقیق، افزودن )g/kg(1 ســین بیوتیک به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به منظور بهبود شاخص های رشد، تغذیه و کیفیت 

الشه در این ماهی پیشنهاد می شود.
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This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Biomin Imbo synbiotic on the growth perfor-
mances  feed indices and body composition  of Mugil cephalus for 62 days. This experiment conducted in a completely 
random design with four treatments which contain triplicates. Three levels of symbiotic (0.5 g/kg, 1 g/kg and 1.5 g/kg 
of ration) were added to the basic diet..The results showed that at the end of experiment, the highest FW (8.59±0.22g), 
CF (1.90±0.14%), the lowest HSI (0.88±0.08%), the highest PER (10.02±1.11), and the highest LER (43.48±4.82) 
were observed in the diet containing 1 g /kg synbiotic supplement and treatment 4 (1 g/kg) showed a significant differ-
ence compared with control treatment (P<0.05). Finally, the present results suggest that diet containing 1 g/kg Biomin 
Imbo synbiotic could improve growth, feed performances and carcass quality of M. cephalus.
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مقدمه
وضعیــت تغذیه ماهی نقش مهمی در مقاومــت ماهی علیه بیماری ها 
دارد. در حقیقــت تغذیه ماهیان با جیره غذایی مناســب، نه تنها وضعیت 
ســالمتی ماهیان را بهبود بخشــیده بلکه احتمال بیمــاری را نیز کاهش 
می دهد. همبستگی مثبتی بین افزایش مقاومت علیه بیماری، میزان رشد و 
بقاء وجود دارد )11(. پروبیوتیک  ها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که 
در دســتگاه گوارش موجودات زنده به صورت کلونی درآمده و اثرات مفید و 
سودمندی بر سالمتی و رشد میزبان دارند. همچنین پروبیوتیک  ها با تولید 
ویتامین  هــا مانند B2 و تجزیه ترکیبات غیر قابل هضم، اشــتها را تحریک 
می کنند و شــرایط تغذیه ای بهتری را در ماهی ایجــاد می کنند )7 و16(. 
پربیوتیک  ها نوع بسیار خاصی از مواد غذایی غیر قابل هضم در بدن هستند 
که به  طور انتخابی سبب تحریک رشــد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودی 
از باکتری  های روده بزرگ شــده و با تغییرات سودمند خود منجر به بهبود 
سالمت میزبان می  گردند )13( و از آنجایی که پروبیوتیک و پربیوتیک ها به 
عنوان محرک های رشــد و یا محرک ایمنی معرفی شــده اند لذا استفاده از 
این ترکیبات در رژیم های غذایی ماهیان و نرم  تنان در دهه  های اخیر توسعه 

یافته است )4(. 
اخیراُ به  کارگیری از مجموع این دو ماده غذایی تحت نام سین بیوتیک 
مطرح شــده است که تاثیر مثبت آن در انسان و موجودات خشکی  زی ثابت 
گردیده و در آبزیان نیز احتماال این پتانســیل را خواهد داشــت )8( سین 
بیوتیک را ترکیبی از پروبیوتیک و پربیوتیک دانســته که اثرات سودمندی 

برای میزبان از طریــق القاء مکمل  های غذایی میکروبی زنده در دســتگاه 
گوارش به واسطه تحریک انتخابی رشد و یا از طریق فعال کردن متابولیسم 
یک یا تعداد معدودی از باکتری  های تقویت کننده سالمتی داشته، بنابراین 

منجر به بهبود بقاء، رشد و در نهایت سالمت میزبان می گردد. 
پرورش الرو ماهیان دریایی، بویژه تغذیه آن ها یکی از تنگناهای اساسی 
در ارتقای صنعت پرورش آبزیان دریایی از جمله کفال ماهیان خاکســتری 
)Mugil cephalus( می باشــد. کفال ماهیان خاکستری یکی از ذخایر مهم 

شــیالتی و جزء ماهیان قابل تکثیر در شــرایط مصنوعی، نیمه مصنوعی و 
همچنین قابل پرورش در اســتخرهای خاکی به شــمار می روند. این ماهی 
بطور گســترده ای در آب های گرمســیری و نیمه گرمســیری پراکنده اند و 
قدرت سازگاری به محدوده  وسیعی از دما، شوری و شرایط تغذیه ای دارند 

.)17(
 تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه اســتفاده از مکمل سین بیوتیک 
در تغذیه آبزیان شــده است. به عنوان مثال، افزودن سین بیوتیک در جیره 
غذایی ماهی ســفید و ماهی کلمه )4( بر روی پارامترهای رشد تاثیر مثبت 
و معنی داری داشــت. همچنین افزودن سین بیوتیک به جیره غذایی منجر 
به افزایش معنی دار میزان چربی و پروتئین الشــه در ماهی کلمه  و افزایش 
 El- Haroun میزان پروتئین الشه در ماهی سفید شد. نتایج مشابهی توسط
و همــکاران )7( بــر روی تیالپای نیــل (Oreochromis niloticus) که در 
جیره غذایی آن ها از مکمل تجازی Biogen اســتفاده شد مشاهده گردید. 
همچنین استفاده از ســین بیوتیک در جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین 



196
در

پژوهشوسازندگی

کمان (Oncorhynchus mykiss) منجر به افزایش رشد، کارایی تبدیل غذا و 
بقا گردید )14(. ولی تاکنون در ارتباط با کاربرد آن در پرورش ماهی کفال 
خاکســتری منبع علمی در دسترس نیست. هدف از این تحقیق، بررسی اثر 
مکمل ســین بیوتیک بر روی عملکرد )وزن نهایی، فاکتور وضعیت، شاخص 
کبدی و میزان رشــد روزانه(، تغذیه )ضریب تبدیــل غذایی، میزان غذای 
دریافتی، راندمــان مصرف پروتئین و راندمان مصرف چربی( و ترکیب بدن 
)میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر( ماهی کفال خاکستری می باشد.  

مواد و روش ها
ماهی و شرایط پرورش

این پژوهش در اردیبهشت ماه 1394 در کارگاه پرورش ماهی دانشگاه 
دریانوردی و علوم دریایی چابهار انجام شــد. 12۰ قطعه بچه ماهیان کفال 
خاکستری از اسکله رمین واقع در 5 کیلومتری بندر چابهار صید و به محل 
آزمایش، انتقال داده شــد. پس از طی مرحله سازگاری به مدت دو هفته و 
اطمینان از سالمتی آن ها، بچه ماهیان با میانگین وزنی )g) ۰/43±3/92 و 
میانگین طولی (cm) ۰/25±6/13 شمارش شده و با تراکم 1۰ قطعه به 12 
آکواریوم (L)6۰ منتقل شــدند. در طول دوره، پارامترهای آب اندازه گیری 
شــد. به طور میانگیــن در کل دوره درجه حــرارت آب ۰/5±28/2 درجه 
ســانتی گراد، اکســیژن محلول (mg/L)۰/87± 7/۰1 و pH آب 7/8±۰/4 
بــود. در طی دوره آزمایش فتوپریود به صورت D :12 L 12 بود. به منظور 
هوادهی و نیاز اکسیژن بچه ماهیان به هر یک ازمخزن ها یک سنگ هوا که 
به منبع هواده متصل بود نصب گردید. تیمارهای مورد اســتفاده در تحقیق 
حاضر شــامل: تیمار شاهد که تنها با غذای تجاری )شرکت تعاونی تولیدی 
21 بیضاء، شیراز(، 3 تیمار با سطوح (g/kg)۰/5، 1 و 1/5  از سین بیونیک 
بودند که با سه تکرار برای هر تیمار در طی یک دوره 6۰ روزه مورد استفاده 

قرار گرفتند.

تهیه و آماده  سازی جیره و غذا  دهی به ماهیان
 (Biomin imbo) در ایــن تحقیق، از ســین بیوتیــک بایومین ایمبــو
 5 ×1۰11(CFU/kg) تجاری به دلیل کیفیت باال اســتفاده شــد که حاوی
)DSM530( پربیوتیــک  Entrococcus faecium IMBO52 پروبیوتیــک 
Fructooligosaccharides، دیــواره ســلولی و ترکیبــات فایکو فیتیک که 
از جلبک  های دریایی اســتخراج شــده )ساخت شــرکت Biomin از کشور 
اتریش(، استفاده شد. به منظور آماده  ســازی جیره  های غذایی، ابتدا مقدار 
غذا برای کل دوره آزمایش )6۰ روز( برای هر تیمار محاســبه شــد سپس 
 1/6-1/8(mm) غذای کنسانتره )شــرکت تعاونی تولیدی 21 بیضاء با قطر
بــا )%(5۰پروتئین خام، )%(13/5 چربی خــام، )%(1/7 فیبر خام و 1۰)%( 
رطوبت( توزین گردید. پس از محاسبه میزان سین بیوتیک مورد نیاز برای 
هر تیمار، مقدار سین بیوتیک محاسبه شده با غذا مخلوط گردید و با اضافه 
نمودن درصد مشــخصی آب مقطر (mL)4۰( به حالت خمیر تبدیل شــد. 
سپس خمیر از چرخ گوشت با اندازه چشمه (mm) ۰/8 عبور داده شد و به 
شکل پلت در مجاورت هوا خشک گردید و جیره تهیه شده تا زمان استفاده 
در فریزر در دمای 2۰- درجه سانتی گراد نگهداری گردید )4(. مقدار غذای 
روزانه با توجه به درصد وزن بدن )توده زنده( محاســبه شــد و در دو نوبت 
صبح )7( و عصر)16( به میزان 5 )%( وزن بدن )در حد ســیری( در اختیار 

الرو ماهیان قرار گرفت. عمل ســیفون کردن به صــورت یک روز در میان 
انجام و باقیمانده غذایی و مدفوع ماهی ها از مخازن خارج گردید. 

زیست سنجی و بررسی پارامترهای رشد و تغذیه
به  منظور اندازه  گیری شاخص  های رشــد، در انتهای آزمایش تمام بچه 
ماهیــان هر مخزن خارج شــده و وزن )با دقــت)g(۰/۰1( و طول )با دقت 
(mm)1( آنها ثبت گردید. با استفاده از داده های حاصل از زیست سنجی ها، 
میزان پروتئین موجود در غذا و اندازه گیری پروتئین الشــه، شــاخص های 
رشد میزان رشد روزانه و شاخص کبدی )18(، میزان غذای دریافتی )15(، 
ضریــب تبدیل غذایی و فاکتور وضعیــت )12(، راندمان مصرف پروتئین و 

راندمان مصرف چربی )2( تعیین شد.

اثیر سین بیوتیک Biomin Imbo بر عملکرد رشد، تغذیه و ...

آنالیز الشه
به منظور تعیین ترکیب الشــه، در پایان دوره آزمایش )روز6۰( از هر 
 (h) مخــزن آزمایش، به صورت تصادفی 3 قطعــه بچه  ماهی پس از تحمل
24 گرســنگی، صید شده و به آزمایشگاه شــبکه دامپزشکی چابهار منتقل 
شــد. تجزیه شیمیایی ترکیب الشه بر اساس روش استاندارد AOAC انجام 
گرفــت. میزان پروتئین الشــه از روش کلدال، چربی با اســتفاده از روش 
سوکســله و از طریق حل نمودن چربی در اتر، رطوبت از طریق قرار دادن 
نمونه در دمای 1۰5 درجه سانتی گراد و توزین نمونه بعد از خنک شدن و 
خاکستر از طریق سوزاندن نمونه در دمای55۰ درجه سانتی گراد به مدت 

(h)6 و توزین نمونه پس از خنک شدن محاسبه شدند )1).
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آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری شاخص های رشد، تغذیه 
و ترکیب الشــه با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون 
مقایسه چند دامنه ای دانکن، در سطح احتمال % 5 بین تیمارهای مختلف 
صــورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 در محیط 

ویندوز XP استفاده گردید.

نتایج
شاخص های رشد و تغذیه

نتایج مربوط به شــاخص  های رشد،  تیمارهای مختلف در انتهای دوره 
آزمایــش در جدول 1 آورده شــده اســت. ماهی ها از میانگیــن وزن اولیه 
(g)3/92 بــه میانگین وزن نهایــی(g)5/93 الی (g)8/59 در طول دوره 6۰ 
روزه آزمایش رسیدند. نتایج نشان داد که افزودن (g/kg) 1 سین بیوتیک به 
جیره غذایی افزایش معنی داری را در میانگین وزن نهایی، فاکتور وضعیت، 
راندمــان مصرف پروتئین و چربی، در مقایســه با تیمار شــاهد ایجاد کرد 
)P>۰/۰5(. کمترین میزان شاخص کبدی در تیمار 3 ) (g/kg) 1( مشاهده 
 .)P>۰/۰5( شــد و تفاوت معنی  داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد
در حالی کــه اضافه نمودن (g/kg)1۰ و1/5 ســین بیوتیک به جیره غذایی 
منجر بــه افزایش معنی  دار وزن نهایی ماهی در مقایســه با تیمار شــاهد 
گردیدند. همچنین تفاوت معنــی  داری در فاکتور وضعیت تیمارهای تغذیه 

شده با سین بیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد )P>۰/۰5(. بین 
تیمارهای مورد آزمایش از نظر میزان رشــد روزانه، میزان غذای دریافتی و 

.)P<۰/۰5( ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی  داری مشاهده نشد
ترکیب شیمیایی الشه

ترکیب شــیمیایی الشه ماهی کفال خاکســتری در تیمارهای مختلف 
در پایــان دوره آزمایش )روز6۰( در نمودار 1 نشــان داده شــده اســت. 
بیشــترین مقدار پروتئیــن ) )%(۰/1۰± 18/89( و کمترین مقدار چربی 
 1(g/kg) (۰/۰2±3/47( و خاکستر ))%(۰/۰3±3/۰4( مربوط به تیمار%((
بود )P>۰/۰5( در حالی که بیشترین میزان رطوبت ))%(۰/31±7۰/72( در 
تیمار(g/kg)1 مشاهده شــد و اختالف معنی داری را با سایر تیمارها نشان 

.)P>۰/۰5( داد
بحث و نتیجه گیری

تغییرات شاخص های رشــد در بین تیمارهای مختلف در این تحقیق، 
نشــان داد که اضافه نمودن (g/kg) 1 سین بیوتیک بایومین ایمبو به جیره 
غذایی، منجر به افزایش معنی داری برخی از شاخص های رشد و تغذیه شد 
همچنین اختالف معنی داری را نیز با تیمار شــاهد نشان داد. در عین حال، 
همزمان با تغییر ســطوح سین بیوتیک )به اســتثنای (g/kg) 1/5 در این 
آزمایش، راندمان مصرف پروتئین و چربی روند افزایشــی را نشان دادند. در 
 4،2)g/kg( تحقیقی که در ارتباط با اثر غلظت های مختلف ســین بیوتیک
و 6( بر روی شــاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب الشه بچه ماهی سفید 

جدول 1- مقایسه میانگین )± خطای معیار( شاخص های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف در انتهای دوره آزمایش 

0، 0/5، 1 و 1/5 سین  (g/kg( تیمار 1 تا 4 به ترتیب حاوی .)P>0/05( وجود حروف غیر همسان در هرردیف نشانه اختالف معنی دار است
بیوتیک در جیره غذا  بود

تیمار

1234

)cm( ۰/52±6/23طول اولیه a5/97±۰/4۰ a5/9۰±۰/52 a6/42±۰/63 a

)g( ۰/83±4/۰5وزن اولیه a3/46±۰/54 a3/42±۰/65 a4/74±1/32 a

 )g(۰/68±5/93.وزن نهایی a6/23±۰/73 a8/59±۰/22 b6/48±۰/68 b

a1/42±۰/۰4 b1/9۰±۰/14 c1/5۰±۰/11 b ۰/11±1/18فاکتور وضعیت )%(

a23/94±7/74 a24/66±7/12 a2۰/81±4/5۰ a 6/8±2۰/26میزان رشد روزانه )%(

a1/15±۰/۰8 a1/۰3±۰/۰7 a1/۰4±۰/۰9 a ۰/۰4±1/15ضریب تبدیل غذایی

a 3/56±۰/46 a2/65±۰/38 a3/75±۰/63 a  ۰/41±3/78میزان غذای دریافتی )%(

a5/37±۰/59 ab1۰/۰2±۰/11 b3/36±۰/18 a ۰/33±3/64میزان کارایی پروتئین

a23/39±6/9۰ ab 43/48±4/82 b14/59±3/8 a 5/76±15/81میزان کارایی چربی

b۰/96±۰/۰7 ab۰/88±۰/۰8 a1/۰5±۰/۰8 ab ۰/37±1/55 شاخص کبدی )%(
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دریای خزر (Rutilus frisii kutum) انجام شد، افزودن (g/kg)2 مکمل سین 
بیوتیــک به جیره های غذایی بر روی پارامترهای وزن نهایی، درصد افزایش 
وزن، میزان رشــد ویژه، میزان بازده پروتئیــن، بازده غذایی و میزان غذای 
روزانه تاثیر مثبت و معنی  داری گذاشتند همچنین ضریب تبدیل غذایی در 
تیمارهای آزمایشی کاهش معنی  داری را در مقایسه با شاهد در ماهی سفید 
نشــان داد )9( همچنین تحقیق صورت گرفته توسط بشکار دانا و همکاران 
)3( نشــان داد که استفاده از ســین بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی 
 (Carassius auratus) سبب افزایش کارایی رشــد ماهی طالیی نژاد اوراندا
شــد و بیشــترین درصد افزایش وزن بدن )53/76 درصد(، بیشترین نرخ 
رشــد روزانه )۰/12 درصد(، بیشــترین نرخ رشــد ویــژه )۰/12 درصد( و 
بهترین شــاخص وضعیــت )29/97( در تیمار تغذیه شــده با جیره حاوی 
2 گرم در کیلوگرم ســین بیوتیک مشاهده شــد که با نتایج حاصل از این 
تحقیق هم خوانی داشتند. به عالوه استفاده از سین بیوتیک در جیره غذایی 
ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) عملکرد رشــد را از قبیل افزایش 
وزن، درصد افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشــد ویژه را به   خوبی بهبود 
بخشید )6( که نتایج حاصل از این تحقیق را تایید می  نماید. نتایج مشابهی 
برای شــاخص های ضریب تبدیل غذایی، کارایی تبدیل غذا، ضریب رشــد 
ویــژه و وزن نهایی در ماهی زبرافیــش )16( و وزن نهایی و ضریب تبدیل 
غذایی برای کفشــک ماهی زیتونی )19( بدســت آمد. می توان گفت که  با 
سپری شــدن از زمان شروع آزمایش و تغذیه بچه ماهیان کفال خاکستری 
از مکمل Biomin Imbo هم زمان با تکامل دســتگاه گوارش و آداپته شدن 
میکروفلورهای دســتگاه گوارش بــا جیره غذایی ارائه شــده، باکتری های 
موجود در سین بیوتیک ها موفق به رقابت با میکروفلورهای موجود در روده 
شــده و منجر به تشکیل کلنی موثر می شوند. در نتیجه تاثیر مکمل غذایی 
ســین بیوتیک منجر به بهبود کلیه شاخص های رشد در بچه ماهیانی که از 
جیره حاوی مکمل تغذیه شــدند می گــردد. همچنین این نتایج را می توان 

به Enterococcus faecium و پربیوتیک فروکتو الیگوســاکارید موجود در
Biomin Imbo نســبت داد )E. faecium .)16 به کمک فرکتوالیگوساکارید 
موجود در مکمل ســین بیوتیک در روده ماهی، از طریق ترشح مواد خارج 
ســلولی نظیر آنزیم  های گوارشی و از طریق فعالیت آمیلولیتیک، سلولتیک، 
پروتولیتیک و لپتولیتیک خارج سلولی و تخمیر مواد غذایی کارایی مصرف 
غذا را افزایــش می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشــان داد که اضافه 
نمودن مکمل ســین بیوتیــک در جیره غذایی منجر بــه افزایش راندمان 
مصرف پروتئین و چربی شــد که با نتایج بدســت آمــده از تحقیق صورت 
گرفته بر روی تیالپیای تیل )1۰(، ماهی ســفید دریای خزر )9( همخوانی 
داشت. این موضوع نشان می دهد که سین بیوتیک موجود در جیره غذایی 
در هیدرولیــز پروتئین و چربی و اســتفاده از پروتئین و چربی و در نهایت 
افزایش راندمــان پروتئین و چربی نقش مثبتی دارد. همچنین Mehrabi و 
همکاران )24( با بررســی اثر مکمل سین بیوتیک بر رشد قزل آالی رنگین 
 ،۰/5 ،۰ (g/kg)( با غلظت  هــای مختلف (Oncorhynchuu mykiss) کمــان
1 و1/5 )نشــان دادند که بیشــترین نرخ وزن نهایی و افزایش وزن بدست 
آمده در غلظت (g/kg) 1 مشــاهده شــد. اما تفاوت معنی  داری را با تیمار 
حاوی (g/kg) 1/5 نشــان نداد و نرخ رشــد ویژه کلیه تیمارهای آزمایشی 
نســبت به تیمار شاهد اختالف معنی داری را نشان داد که با نتایج حاصل از 
این تحقیق همخوانی نداشــت )14(. علت آن می تواند ناشی از اختالف در 
گونه های مورد آزمایش، شــرایط آزمایش و یا طول دوره استفاده از مکمل 

سین بیوتیک باشد. 
در تحقیقی دیگر بر روی ماهی ســفید دریای خزر  نشان داده شد که 
به جزء پروتئین در ســایر پارامترها دارای اختــالف معنی داری با یکدیگر 
نمی باشد یافته  های تحقیق حاضر با نتایج پژوهش مذکور در خصوص میزان 
پروتئین الشــه مطابقت داشــت )6(. همچنین در تحقیق صورت گرفته بر 
روی ماهی قزل آالی رنگین کمان مشــخص شد که جیره های حاوی سین 

نمودار 1-ترکیب شیمیایی الشه ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش 
) میانگین±خطای معیار( وجود حروف غیر همسان در هرردیف نشانه اختالف معنی دار است 
0، 0/5، 1 و 1/5 سین بیوتیک در جیره غذا  بود (g/kg( تیمار 1 تا 4 به ترتیب حاوی )P>0/05(
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بیوتیک در تمام سطوح (g/kg) ۰، ۰/5، 1 و1/5(، منجر به افزایش معنی  دار 
پروتئین الشه این گونه در مقایسه با تیمار شاهد شد. که با نتایج حاصل از 
این تحقیق همخوانی دارند. به نظر می رسد وجود مکمل سین بیوتیک در 
جیره های غذایی باعث شــده تا در فرآیند متابولیسم، پروتئین مسیر اصلی 
خود یعنی مســیر سنتز بافت را طی نموده و به شکل پروتئین ذخیره گردد 
)14(. تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از سین بیوتیک منجر به کاهش 
ذخیره چربی الشــه و شــاخص کبدی گردید که این موضوع می تواند در 
جهت مصرف چربی توسط ماهی برای تولید انرژی مورد نیاز باشد. در حالی 
که اســتفاده از مکمل سین بیوتیک در جیره غذایی ماهی قزل االی رنگین 
کمان )14( و ماهی سفید )9( تاثیر معنی داری را بر روی میزان چربی الشه 
ایجــاد نکرد که با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی نداشــت. می توان 
دلیــل این اختالف را به عواملی نظیر گونه ماهی و طول دوره اســتفاده از 

سین بیوتیک نسبت داد.   
 در کل، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی 
موجود، بهترین عملکرد رشــد و ترکیب الشــه ماهی کفال خاکستری، در 
تیمار حاوی (g/kg)1 ســین بیوتیک مشاهده شد. در حالی  که ممکن است 
به دالیل مختلف )محیطی، ژنتیکی، تراکمی، ســنی و ...( درصد ذکر شده 
)g/kg1( ســین بیوتیک منجر به افزایش رشد بهینه همین گونه ماهی در 
شــرایط آزمایشــگاهی، محیطی یا میدانی دیگر و مناطق جغرافیایی دیگر 

نشود که تحقیق بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می  رسد. 
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