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 ،یی رشدآبر کار )Biomin Imbo(بایومین ایمبو  بیوتیک ثیر سطوح مختلف سینتأ 
  بچه ماهیان کفال خاکستري خونی-و برخی فاکتورهاي ایمنی الشهترکیب ، تغذیه

)Mugil cephalus( 
  

 2ظهیر شکوه سلجوقی ،1، جواد قاسم زاده1*زینب روحی
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 1396آذر  17: تاریخ پذیرش    1396تیر  17: تاریخ دریافت

  
  چکیده

و برخـی   الشـه ترکیـب   تغذیـه رشـد،   ییآکـار بـر   Biomin Imboبیوتیـک   ثیر سـطوح مختلـف سـین   هدف از تحقیق حاضر بررسی تأ
بـا میـانگین وزن اولیـه     انگشـت قـد کفـال    ماهیانبچه . باشد می) .Mugil cephalus L( بچه ماهیان کفال خاکستريخونی -فاکتورهاي ایمنی

صـفر   بیوتیـک شـامل   سـطوح مختلـف سـین   حـاوي  هـاي   روز با جیره 45آکواریوم توزیع و به مدت  12طور تصادفی در  گرم به 021/0±27/6
همچنین  والشه ترکیب  ،تغذیهرشد،  مربوط به هاي شاخصبرخی از آزمایش ایان پدر . تغذیه شدندبیوتیک  سینصد در 3و  5/1، 5/0، )شاهد(

سبب افزایش رشـد،   ي پایه به جیرهبیوتیک  افزودن سینطبق نتایج بدست آمده، . قرار گرفت بچه ماهیان مورد بررسیخونی -ایمنیپارامترهاي 
 خـام،  پـروتئین  افـزایش  داري بـر  ثیر معنیأتبیوتیک  سین .)P>05/0( گردید ضریب تبدیل غذاییکارآیی تبدیل غذا و کاهش نرخ رشد ویژه، 

 این). P>05/0( داشت و ارزش تولید چربی خام چربی کاهشهمچنین نسبت کارآیی چربی و  ارزش تولید پروتئین و ،نیی پروتئیآنسبت کار
 يدار معنـی طـور   را بـه  هـا  هـا و نوتروفیـل   درصـد مونوسـیت  بر عکس و  گردید ها درصد لنفوسیتدار معنی همچنین باعث افزایش بیوتیک سین

)05/0<P (بیوتیک  سینمکمل شده با تمامی تیمارهاي نتایج این مطالعه نشان داد که . دکاهش داBiomin Imbo ،بهبـود   بـاالیی در  قابلیت از
برخـوردار   نسـبت بـه تیمـار کنتـرل     بچه ماهیـان کفـال خاکسـتري    خونی-و برخی فاکتورهاي ایمنی ترکیب الشهیه، ذتغکارآیی شرایط رشد، 

  .بیوتیک بهترین عملکرد را نشان داده است درصد سین 3که در این میان تیمار  باشد می
  

  .)Mugil cephalus( کفال خاکستري خونی،-ایمنیعوامل ترکیب الشه،  ،تغذیه ، رشد،Biomin Imboبیوتیک  سین :کلمات کلیدي
  

                                                             
  .( zeynabroohi@gmail.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
هــا  بیوتیــک هــا و پــري امــروزه کــاربرد پروبیوتیــک

ــه ــزایش  ب ــور اف ــت     منظ ــود جمعی ــد و بهب ــرد رش عملک
هاي مطرح در صنعت  باکتریایی دستگاه گوارش از ایده

 ,.Hoseinifar et al(شـود   پـروري محسـوب مـی    آبـزي 

ــک. )2011 ــاده  پروبیوتی ــا نه ــذایی   ه ــاي غ ــی ه میکروب
ــده ــی روده و    زن ــور میکروب ــا تنظــیم فل اي هســتند کــه ب

جایگزین شدن در آنجـا، اثـرات سـودمندي را بـر روي     
جانور میزبـان از طریـق اعمـال تغییـرات میکروبـی روده      

هـا نیـز    بیوتیـک  پـري . )Fuller, 1992(نماینـد   ایجاد مـی 
هاي غذایی غیر قابل هضـمی هسـتند کـه از طریـق      نهاده

تحریــک انتخــابی رشــد و فعــال کــردن یــک یــا تعــداد  
هـاي باکتریـایی مفیـدي کـه در روده      محدودي از گونـه 

وجود دارد، اثرات سودمندي بر میزبان داشته و سـالمتی  
 ,Gibson and Roberfroid(بخشـند   ها را بهبود مـی  آن

ــرو و   . )1995 ــاربرد پـ ــده کـ ــرح شـــدن ایـ بعـــد از مطـ
هــا،  شــدن اثــرات مفیــد آن هــا و مشــخص بیوتیــک پــري

هـا مطـرح    بیوتیـک  کاربرد ترکیبات جدیدي با نـام سـین  
بیوتیــک بــه ترکیبــی از یــک پروبیوتیــک  ســین. گردیــد

بیوتیــک  و یــک پــري) افزودنــی میکروبــی زنــده مفیــد(
شـود کـه از    گفته مـی ) ترکیب خوراکی غیر قابل هضم(

منـد   اثرات هر دو این ترکیبات به صورت همزمان، بهـره 
هـا   بیوتیـک  در واقـع سـین  . )Ai et al., 2011(باشـد   مـی 

هـاي   قادر به باال بردن ماندگاري و بقـاء زیسـتی بـاکتري   
بخش باالیی روده و همچنـین افـزایش کـارایی دسـتگاه     

بـا توجـه   . )Cerezuela et al., 2011(د نباش گوارش می
ها و  ي تأثیر پرویوتیک وجود اطالعات متعدد در زمینه به

پـروري، هـم اکنـون اطالعـات      ها در آبـزي  بیوتیک پري
هــا در  بیوتیــک در زمینــه کــاربرد ســینبســیار محــدودي 

ي غذایی آبزیان و بخصوص آبزیان دریایی وجـود   رهیج

افزایش پارامترهاي رشد  توان به که از آن جمله می دارد
 Rodriguez-Estrada et(کمـان   آالي رنگـین  قـزل  در

al., 2009( ،   بچــه ماهیـــان ســفید)  حقیقـــی و طــالبی
بچـه  ، )Geng et al., 2011(سـوکال   ،)1389همکاران، 

بچه ماهیان انگشـت   ،)Ai et al., 2011(ماهیان شوریده 
، )Mehrabi et al., 2012(کمـان   آالي رنگـین  قـد قـزل  

، )1392قاسم پـور دهاقـانی و همکـاران،    (کپور معمولی 
، )Nekoubin et al., 2012( بچـه ماهیـان گــورخري  

وشــتانی و همکــاران، (میگــوي جــوان پــا ســفید غربــی  
 Firouzbakhsh et(قـزل آالي رنگـین کمـان     ،)1393

al., 2014(  و همچنین تثبیت فلور میکروبی روده تـاس 

 Vaezi(ماهیان روسی نسبت به باکتري اسـید الکتیـک   

et al., 2016( با وجود اطالعات موجود در . اشاره نمود
اي در  ماهیان مختلف، تـاکنون هـیچ گونـه مطالعـه    مورد 
بـر روي   ي ارزیابی اثر کاربرد این افزودنی غـذایی  زمینه

 گوشـت  .انجـام نگرفتـه اسـت    خاکسـتري مـاهی کفـال   

آذري تاکـامی،  (لذیـذ کفـال ماهیـان     و تیـغ  کـم  سفت،
ــین ) 1363 ــه گســترده و همچن ــت تحمــل دامن اي از  قابلی

کفـال   گونـه بـه خصـوص در    شـوري و درجـه حـرارت   
در اســـتخرهاي   آن را، امکـــان پـــرورش   خاکســـتري
فراهم اي و یا توأم با میگو  صورت تک گونه مصنوعی به

ــت ــه . آورده اس ــق در جنب ــابراین تحقی ــف   بن ــاي مختل ه
هـاي ایـن    بیولوژي، تولید مثـل، تغذیـه، رشـد و بیمـاري    

ماهی ضرورت داشته و به گسترش دانـش مـا و افـزایش    
کنـد   پـروتئین دریـایی کمـک مـی     وري از این منبـع  بهره

تحقیق حاضـر بـا    ).1389و همکاران،  حسینی آغوزبنی(
ــاء   ــدف ارتق ــد ه ــاي رش ــهي، معیاره ــب  ،اي تغذی ترکی

بچـه  خـونی  -و برخی فاکتورهاي ایمنیبیوشیمیایی بدن 
سـه سـطح متفـاوت     با استفاده ازکفال خاکستري ماهیان 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
96

.1
1.

4.
8.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1396.11.4.8.1
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-430-en.html


 55  ... بر )Biomin Imbo(بایومین ایمبو  بیوتیک تأثیر سطوح مختلف سین

پایــه ي غــذایی  در جیــره Biomin Imboبیوتیــک  ســین
  .استانجام شده 

  
  ها مواد و روش

قطعــه بچــه مــاهی کفــال خاکســتري بــا   240تعــداد 
پس از انجام عملیات  گرم  27/6±021/0میانگین وزنی 

شهید مدنی تکثیر و پرورش میگوي مرکز از  رقم بندي،
ــارك  ــتگاه کنـ ــع در ایسـ ــتان   -واقـ ــتان و بلوچسـ سیسـ

شـیالت دانشـگاه دریـانوردي و    کارگـاه   و به خریداري
ایـن تحقیـق در یـک    . منتقل گردیدعلوم دریایی چابهار 

 5/0، )شاهد(طرح کامالً تصادفی که شامل سطوح صفر 
و هـر  چهار تیمار در  ،بیوتیک بود درصد سین 3و  5/1، 

فــوق بیوتیـک   ســین. طراحـی گردیـد  تکــرار  3 کـدام بـا  
ــذکر  ــرکت     ال ــط ش ــوده و توس ــد ب ــرك رش ــک مح ی

ترکیــب  .اســترالیا تهیــه شــده اســت Biominالمللــی  بـین 
 Biomin Imboبیوتیــک  پروبیــوتیکی موجــود در ســین

 به میـزان   "Enterococcus facium"باکتري گرم مثبت 
CFU/kg 1011 × 5 هــا اســت  از خــانواده الکتوباســیوس

که منجر به ایجاد یـک فلـور طبیعـی پایـدار در دسـتگاه      
اسیدي کردن محیط مانع گوارش شده و با رشد سریع و 

 Sun et(گـردد   زا مـی  هاي بیماري رشد میکروارگانیسم

al., 2012; Wang et al., 2008( .بیـوتیکی   بخش پري
محصــــول نیــــز شــــامل یــــک    موجــــود در ایــــن  

بچه  .است "اینولین"رید با نام عمومی الیگوساکا فروکتو
سازگاري و ضد عفونی  ي ماهیان پس از گذراندن دوره

قطعـه در هـر    20بـا تـراکم   و لیتـري   50آکواریم  12در 
ــرار داده شــدند و ــه مــدت  آکواریــوم ق در دو  روز 45ب

 )17:00و  9:00در ساعات مشخص (نوبت صبح و عصر 
تغذیـه  توسط جیره از قبل ساخته شـده  به صورت دستی 

درصد وزن توده زنده  3بر اساس  شدند که میزان آن می
  .)Mehrabi et al., 2012( تعیین گردید هر آکواریوم

غـذایی  ي  هاي آزمایشی ابتدا جیره جهت تهیه جیره
 و پایه توسط آسیاب به صورت کـامالً پـودري در آمـد   

افزودنی  ،پایه ي غذایی به ازاي هر یک کیلو جیره سپس
هاي آورده شده بـه   بیوتیک با توجه به نسبت سین غذایی

طـور یکنواخـت مخلـوط     هغذاي پودري شکل اضافه و ب
بـه   گردیدند و این عمل با افـزودن تـدریجی آب مقطـر   

پــس از آن خمیــر . دقیقــه دیگــر ادامــه یافــت 15مــدت 
هاي بلنـد   گوشت به رشته چرخ کمکمنسجم حاصله با 

ــا قطــر خروجــی    اکرمــی و (آمــد  متــر در میلــی 2و ب
ساعت  4ها به مدت  در آخر نیز رشته). 1388همکاران، 

) زیــر هــود(در معــرض هــوا در شــرایط کــامالً اســتریل 
هاي مناسـب،   ها به اندازه آوردن آن خشک و پس از در

بنـدي و در یخچـال بـا درجـه      هاي نایلونی بسـته  در کیسه
گراد تا زمان مصـرف نگهـداري   درجه سانتی 4حرارت 

هـا   تمـامی آکواریـوم   .)Mehrabi et al., 2012( گردید
در طــی دوره آزمــایش در شــرایط فیزیــک و شــیمیایی  

در ایــن مــدت ســنجش . تقریبــاً ثــابتی نگهــداري شــدند
ــا، شــوري و   ــه و   pHفاکتورهــاي دم ــه صــورت روزان ب

متــر  pHســنج و  هــاي دماســنج، شــوري توســط دســتگاه
هـا بـه ترتیـب     گیري و ثبـت شـد کـه میـانگین آن     اندازه

01/1±79 /26 ،ppt 01/2±42/37  55/7±19/0و 
  .باشد می

بچـه ماهیـان و تعیـین     الشـه و  ها تقریبی جیره تجزیه
ــیمیایی  ــب بیوش ــا آن ترکی ــتفاده از روش  ه ــا اس ــاي  ب ه

میزان پروتئین . )AOAC, 1990( استاندارد انجام گرفت
ــدال    ــتگاه کجل ــتفاده از دس ــا اس ــل ب ــارك ( ک  VElPم

، میزان انرژي بـا اسـتفاده از   )DK 8S و UDK 142مدل
، )C5003مـدل    IKA مـارك ( متـر دستگاه بمب کالري
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ــله    ــتفاده از روش سوکس ــا اس ــی ب ــزان چرب ــارك ( می م
SOXTEC AVANI   2050مـدل SOXTEC Auto 

Extraction unit(  ــا اســتفاده از آون ، میــزان رطوبــت ب
درجـه   105در دمـاي   )UN55مدل  Memmert(مارك 

سـاعت، مقـدار خاکسـتر نیـز بـا       24مـدت  سانتیگراد بـه  
 GALLENKAMP مارك( استفاده از کوره الکتریکی

درجــــه  550در دمــــاي  )Hotspot Furanceمــــدل 
اجـزاء و  . گیري شد ساعت اندازه 4سانتیگراد و به مدت 

 پلتهاي آزمایشی که به شکل  ترکیب بیوشیمیایی جیره
 1جـدول  شـد، در   و به صورت دستی به ماهیان داده مـی 

  .آورده شده است

  
  هاي آزمایشی اجزاء و ترکیبات بیوشیمیایی جیره :1جدول

  3  5/1  5/0  0  )درصد(اجزاء 
  3  3  3  3  )روغن کیلکا(روغن ماهی 
  3  3  3  3  روغن سویا

  5/0  5/0  5/0  5/0  کلسترول
  75/0  75/0  75/0  75/0  لستین

  2  2  2  2  مکمل معدنی
  2  2  2  2  مکمل ویتامینی 

  35  35  35  35  )ماهی کیلکا(پودر ماهی 
  15  15  15  15  پودر میگو

  2  2  2  2  )پودر استخوان(بایندر 
  1  1  1  1  دي کلسیم فسفات

  02/0  02/0  02/0  02/0  آنتی اکسیدان
  3  5/1  5/0  0  )درصد(ترکیبات بیوشیمیایی 

  a62/87  a32/87  a44/87  a31/87  ماده خشک 
  a49/41  a23/41  a90/41  a52/41  پروتئین
  a37/7  a46/7  a35/7  a62/7  خاکستر
  a38/12  a68/12  a56/12  a69/12  رطوبت

  c08/17  bc02/18  b18/18  a89/18  چربی
  c38/14  bc31/15  b55/15  a94/15  )مگاژول بر کیلوگرم جیره(انرژي خام 

  P< .(Mean±S.D))05/0(باشد  ها می دار بودن اختالف میان آن دهنده معنی اعداد با حروف غیر مشترك در هر ردیف نشان
  

ــایش،    ــد انجــام آزم ــب آگــاهی از رون جهــت کس
بچـه   اي ي و پارامترهاي تغذیـه هاي رشد برآورد شاخص
ــر  ــان هــ ــی  15ماهیــ ــام مــ ــار انجــ ــد  روز یکبــ گردیــ

)Firouzbakhsh et al., 2014 ; Mehrabi et al., 

طور  قطعه بچه ماهی به 3بدین صورت که تعداد . )2012

از هر یک از تکرارها برداشته، و پـس از  کامالً تصادفی 
 100بیهوشی نسـبی در عصـاره گـل میخـک بـا غلظـت       

میلی گرم در لیتر، وزن آنها توسط ترازوي دیجیتـالی بـا   
توسـط کـولیس و بـا دقـت      گرم و طول کل 01/0دقت 

سـپس از هـر یـک از     .شـد  گیري مـی  متر اندازه میلی 1/0
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اسـکالپل  بچه ماهیـان از طریـق قطـع سـاقه دمـی توسـط       
. استریل نمونه خون گرفته و گسترش خونی تهیه گردید

پس از رنگ آمیزي و شستشـو،  گسترش خونی  هاي الم
ــط ــایی    توس ــا بزرگنم ــوري ب ــکوپ ن ــا ( 100میکروس ب

ــدر   ــن س ــتفاده از روغ ــیون (اس ــن امرس ــی و ) روغ بررس
هاي سـفید خـون بـا توجـه بـه شـکل آنهـا مـورد          گلبول

در هر گسـترش تعـداد    .شناسایی و شمارش قرار گرفتند
عدد گلبول سفید بـه صـورت تصـادفی شـمارش و      100

 Blaxhall and(هـا محاسـبه گردیـد     درصد فراوانـی آن 

Daisley, 1973( . دسـت   ههـاي بـ   دهبر اساس میـانگین دا
ــد ــاخص ،هآم ــر هــاي  ش ــد نظی ــاییرش ــد وزن نه ، درص

، نرخ رشد ویژه نهایی، طول  (WG%)افزایش وزن بدن
(%SGR)ــاکتور وضــعیت ــانگین رشــد  ، (CF%)، ف می

ــه  ــذاي  ،(ADG)روزان ــده  نســبی غ ــورده ش و  (RFI)خ
ضریب تبدیل غـذایی   شاملاي  پارامترهاي تغذیه هچنین

(FCR) ،تبـــدیل غـــذا یی آکـــار(FCE)، تولیـــد ارزش 
، نســبت  (LPV)، ارزش تولیــد چربـی  (PPV)پـروتئین 

 ییی چربـ آنسـبت کـار   و   (PER) یی پـروتئین آکـار 

(LER)  ــق از ــط طری ــر رواب ــین زی ــد تعی  گردیدن
)Austreng 1978; Helland et al., 1996; Hevroy 

et al., 2005; Da Silva et al., 2002(.  

  
  100×)) گرم(وزن اولیه / )گرم(وزن اولیه  - ) گرم(وزن نهایی ( =درصد افزایش وزن بدن

  100× )آزمایش  طول دوره )/گرم(لگاریتم طبیعی وزن اولیه  - )گرم(طبیعی وزن نهایی  گاریتمل( =نرخ رشد ویژه
  100× ) 3)مترسانتی(طول کل  )/گرم(وزن نهایی ( =فاکتور وضعیت

  100× )آزمایش  طول دوره× ) گرم(وزن اولیه )/ گرم(وزن اولیه ماهی-) گرم(وزن نهایی = (میانگین رشد روزانه
  100×)) طول دوره آزمایش×))گرم(وزن اولیه - ) گرم(وزن نهایی(× 5/0(/ شده  غذاي خورده(= شده  غذاي نسبی خورده

  )گرم(دست آمده هوزن ب)/ گرم(غذاي خورده شده =ضریب تبدیل غذایی
  )گرم(غذاي خورده شده)/ گرم(دست آمده هوزن ب= یی تبدیل غذاآکار

  )گرم(پروتئین خورده شده )/گرم(پروتئین ابقاء شده =نارزش تولید پروتئی
  )گرم(چربی خورده شده )/گرم(چربی ابقاء شده =ارزش تولید چربی

  )گرم(پروتئین خورده شده /)گرم(دست آمده  هوزن ب =یی پروتئینآنسبت کار
  )گرم(چربی خورده شده )/گرم(دست آمده  هوزن ب =یی چربیآنسبت کار

  
بـا  دسـت آمـده    ههـاي بـ   آماري دادهتجزیه و تحلیل 

، در قالـب  روش آنـالیز واریـانس یـک طرفـه    استفاده از 
 SPSS افـزار آمـاري   توسـط نـرم   تصـادفی و  طرح کامالً

 ي در این روش براي مقایسـه . پذیرفتانجام ) 16نسخه (
 >P)05/0(داري  در سطح معنـی  دانکن آزمونها از  داده
  .اده گردیداستف

  نتایج
تـأثیر سـطوح مختلـف     :و تغذیـه  هاي رشـد  شاخص

و تغذیـه   هـاي رشـد   شاخص روي برخی بیوتیک بر سین
ارائـه شـده    3و  2ول ادر جـد ترتیب  بهبچه ماهیان کفال 

هـاي رشـدي نظیـر     شاخصمقادیر ، 2طبق جدول . است
نـرخ  ، نهـایی  وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، طول
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 آزمایشـی تیمارهـاي  میانگین رشـد روزانـه   و  ،رشد ویژه
 تیمـار شـاهد   داري باالتر از مقادیر مربوط به طور معنی به

درصـد افـزایش وزن   بـاالترین میـانگین   . )P>05/0( بود
و  )گـرم  72/42±23/19( درصـد  3بچه ماهیان در تیمار 

 )گـرم  02/14±40/4(کمترین مقدار آن در تیمار شـاهد  
دار فـاکتور   کاهش معنینتایج بدست آمده . بدست آمد

 درصـد  3تیمـار  در  )P>05/0(یا ضریب چاقی  وضعیت
 نشـان داد  رهـا سـایر تیما  نسبت بهرا ) گرم 10/0±92/0(

 مربــوط بــه تیمــار شــاهد اســت آن کــه بیشــترین مقــدار 
 درغـذاي نســبی خـورده شـده نیــز    . )گـرم  05/0±01/1(

کـاهش   یمار شـاهد تمامی تیمارهاي آزمایشی نسبت به ت
ــه طــوري کــه   ؛)P>05/0(یافــت  ــرینب  بیشــترین و کمت

بــه  متعلــقبــه ترتیـب   غــذاي نسـبی خــورده شـده  ار مقـد 
و شــــاهد  )گــــرم 91/8±39/5( درصــــد 3تیمارهـــاي  

  .باشد می) گرم 42/6±09/22(
از  نیز )3جدول (هاي تغذیه  نتایج مربوط به شاخص

 از طرفـی دیگـر   و ضـریب تبـدیل غـذایی   کاهش  طرفی

ــزایش کــار ــدیلآاف تیمارهــاي آزمایشــی در  غــذا یی تب
 ).P>05/0( دنــده نشــان مــیرا نســبت بــه تیمــار کنتــرل 

همچنـین   بیوتیـک موجـود در تیمارهـاي آزمایشـی     سـین 
 در بچـه ماهیـان  ارزش تولیـد پـروتئین   منجر بـه افـزایش   

اخـتالف  وجـود  دهنـده   نتـایج نشـان  طوري که  گردید به
تیمـار   بـا یکـدیگر و   بـا تیمارهاي آزمایشی  بیندار  معنی

دار ارزش تولید  کاهش معنی ).P>05/0( باشند میشاهد 
چربــی در تیمارهــاي آزمایشــی نســبت بــه تیمــار شــاهد  

)05/0<P(  باشـد   مـی  بیوتیک رات این سیناثنیز از دیگر
 درصــــد 3کمتــــرین مقــــدار مربــــوط بــــه تیمــــار   و
نسـبت  یی پـروتئین و  آنسـبت کـار  . است )03/0±33/0(

تیمـار   در مقایسـه اي آزمایشـی  هدر تیماریی چربی آکار
تـرین  بـیش که  )P>05/0( هداري یافت شاهد افزایش معنی

و گـرم   064/0±02/0مقدار این پارامترها نیز بـه ترتیـب   
.درصــد محاســبه گردیــد 3 در تیمــارگــرم  06/0±14/0

  
بیوتیک با سطوح مختلف سین تغذیه شده بچه ماهیان کفال خاکستريهاي رشد  شاخص :2جدول   

% 5/0تیمار  تیمار کنترل  هاي رشد شاخص   % 3تیمار   % 5/1تیمار  
)گرم(وزن نهایی  d 01/0±52/7  c 01/0±20/9  b 06/0±88/9  a 01/0±21/10  

)گرم(درصد افزایش وزن  c 40/4±02/14  b 37/14±77/31  ab20/18±21/38  a 23/19±72/42  
)متر سانتی(طول نهایی  d 02/0±21/9  c01/0±97/9  b17/0±26/10  a 02/0±64/10  

)درصد(نرخ رشد ویژه  c 08/0±29/0  b24/0±59/0  ab30/0±69/0  a31/0±77/0  
  a 05/0±01/1  a 06/0±00/1  a 08/0±97/0  b10/0±92/0 فاکتور وضعیت

)گرم(میانگین رشد روزانه   c09/0±31/0  b31/0±70/0  ab40/0±84/0  a42/0±94/0 

)درصد(غذاي نسبی خورده شده  a42/6±09/22  b31/7±01/12 b68/6±38/10 b39/5±91/8 

  P< .(Mean±S.D))05/0(باشد  ها می دار بودن اختالف میان آن دهنده معنی اعداد با حروف غیر مشترك در هر ردیف نشان
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  بیوتیک هاي تغذیه بچه ماهیان کفال خاکستري تغذیه شده با سطوح مختلف سین شاخص: 3جدول 
% 5/0تیمار  تیمار کنترل شاخص هاي تغذیه   % 3تیمار   % 5/1تیمار  

  a44/1±97/4  b 64/1±70/2  b 50/1±33/2  b 21/1±00/2 ضریب تبدیل غذایی
تبدیل غذا ییآکار  c90/6±01/22  b 55/22±87/49  ab 55/28±98/59  a 20/30±08/67  

 d01/0±43/0 c02/0±45/0 b 03/0±46/0 a 03/0±47/0 ارزش تولید پروتئین

 a01/0±41/0 b  03/0±37/0 b 03/0±35/0 c 03/0±33/0 ارزش تولید چربی

یی پروتئینآنسبت کار  c01/0±021/0 b 02/0±048/0 ab 02/0±057/0 a 02/0±064/0 

یی چربیآنسبت کار  c01/0±05/0 b 05/0±11/0 ab 06/0±13/0 a 06/0±14/0 
  P< .(Mean±S.D))05/0(باشد  ها می دار بودن اختالف میان آن دهنده معنی اعداد با حروف غیر مشترك در هر ردیف نشان

  
 الشه آنالیز مربوط به نتایج: بیوشیمیایی بدنترکیب 

ي  بیوتیک در جیـره  نشان داد که کاربرد سین) 4جدول (
بهبــود منجــر بــه  کفــال خاکســتريماهیــان  چــهغــذایی ب

ــب بیوشــیمیایی   ــان الشــهکیفیــت ترکی شــده اســت،  آن
تیمارهــاي آزمایشــی پــروتئین در مقــدار طــوري کــه  بــه
 افـزایش یافـت   داري نسبت به تیمـار کنتـرل   طور معنی به
)05/0<P( . 5/0داري بـین تیمـار    اختالف معنیهمچنین 

ــار   ــد و تیم ــد   3درص ــاهده ش ــد مش  و )P>05/0( درص
 )65/19±34/1(درصـد   3به تیمـار   متعلقبیشترین مقدار 

درصـد و تیمـار    3داري بـین تیمـار    اما اختالف معنی بود
دار  نیمعکاهش  ).P<05/0( درصد مشاهده نگردید 5/1

تیمارهاي آزمایشی در  ، خاکستر و رطوبتدرصد چربی
ــاهد     ــار ش ــا تیم ــه ب ــدول  ) P>05/0(مقایس ــز در ج  4نی

  .گزارش گردیده است
  

  بیوتیک بچه ماهیان کفال خاکستري تغذیه شده با سطوح مختلف سین الشهشیمیایی بیو ترکیب :4جدول 
  % 3تیمار   % 5/1تیمار   % 5/0تیمار   کنترل  ترکیبات الشه

  c56/0±04/18  b 90/0±76/18  ab12/1±22/19  a34/1±65/19  ینئپروت
  a26/0±97/6  b55/0±64/6  bc61/0±46/6  c69/0±24/6  چربی

  a16/0±59/5  ab25/0±45/5  b30/0±33/5  c42/0±14/5  خاکستر
  a66/0±90/76  b60/1±64/75  b80/1±02/75  c47/2±01/74  رطوبت

  P< .(Mean±S.D))05/0(باشد  ها می دار بودن اختالف میان آن دهنده معنی اعداد با حروف غیر مشترك در هر ردیف نشان
  

هاي  سلول ،5جدول  طبق: خونی-فاکتورهاي ایمنی
تیمارهـاي آزمایشـی بـه طـور      تمامی خونی لنفوسیت در

همچنین . )P>05/0( بودداري باالتر از تیمار شاهد  معنی
هـاي   دار سـلول  نشان دهنده کاهش معنـی  از طرفی نتایج

ــاي    ــامی تیمارهـ ــیت در تمـ ــونی مونوسـ ــیخـ  آزمایشـ

)05/0<P(  درصد 5/0به جز تیمار )05/0>P(  از بوده و
تمـــامی در را هــا   دار نوتروفیــل  کــاهش معنـــی طرفــی  

 دهـد  تیمار شاهد نشـان مـی   نسبت بهتیمارهاي آزمایشی 
)05/0<P(.  
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  بیوتیک با سطوح مختلف سینتغذیه شده هاي سفید بچه ماهیان کفال خاکستري  روند تغییرات گلبول :5جدول 
  % 3تیمار   % 5/1تیمار   % 5/0تیمار   کنترل  سلول

  c00/1±00/78  b 00/2±00/80  ab07/1±00/81  a00/2±00/81  لنفوسیت
  a00/0±00/4  ab00/1±00/4  bc00/1±00/4  c00/1±00/3  مونوسیت
  a00/1±00/16  b04/2±00/15  bc00/1±00/14  c06/2±00/14  نوتروفیل

  P< .(Mean±S.D))05/0(باشد  ها می دار بودن اختالف میان آن دهنده معنی اعداد با حروف غیر مشترك در هر ردیف نشان
  

  بحث
هــا یکــی از  بیوتیـک  هـا و پــري  کـاربرد پروبیوتیــک 

ــود بخــش  عوامــل ــازده  بهب ــزایش ب عملکــرد رشــد و اف
ــروري در سراســر جهــان و از آبــزي ــا   پ ــه کشــور م جمل

شود که تحقیقات انجام شده در ایـن زمینـه    محسوب می
ــدوار  ــایج امیـ ــده نتـ ــت    کننـ ــته اسـ ــی داشـ اي را در پـ

)Hoseinifar et al., 2011( . اســـتفاده از در واقـــع
ــین ــک سـ ــا بیوتیـ ــک  هـ ــی از پروبیوتیـ ــه ترکیبـ ــا  کـ هـ
باشد، احتماالً مزایاي بیشـتري نسـبت    ها می یوتیکب وپري

 Merrifield(ها به تنهـایی دارد   به کاربرد هر یک از آن

et al., 2010(.  ،بیوتیـک   افـزودن سـین  در تحقیق حاضر
 ییآکـار  ن کفـال خاکسـتري  ایهي غذایی بچه ما به جیره

را ، تغذیه و ترکیب بیوشـیمیایی الشـه بچـه ماهیـان     رشد
تحقیقـات مختلفـی در    .داري بهبـود بخشـید   طور معنی به

انجـام شـده کـه    ها در آبزیـان   بیوتیک کاربرد سینزمینه 
یگـر مخـالف بـا    دهـا موافـق و برخـی     نتایج برخی از آن

در مطالعـه  به عنوان مثـال؛  . باشند تحقیق حاضر مینتایج 
Mehrabi  ــاران ــان  )2012(و همکـــ ــاربرد همزمـــ کـــ

ــیوم و پـــري پروبیوتیـــک انتروکوکـــوس بیوتیـــک  فاسـ
ــت     ــد تح ــب واح ــک ترکی ــاکارید در ی فروکتوالیگوس

پارامترهـاي  دار  معنیبیوتیک منجر به افزایش  عنوان سین
نـرخ   ،بـدن  افـزایش وزن  درصـد  از جملـه یه ذو تغرشد 

و از طرفــی کــاهش  یی تبــدیل غــذاآکــار رشــد ویــژه و
بچه  و فاکتور وضعیت در غذایی دار ضریب تبدیل معنی

ــزل  ــان ق ــان  ماهی ــین کم  Oncorhynchus( آالي رنگ

mykiss (در تحقیـق حاضـر نیـز ضـریب تبـدیل       .گردید
داري  یی تبدیل غذا افزایش معنـی آکاهش و کارغذایی 

ــا اهمیــت در بحــث را نشــان داده کــه از جملــه مــوارد  ب
ایج مشـابهی نیـز در   نتـ . رونـد  پرورش آبزیان به شمار می

طـالبی  (تحقیقات انجام شده بر روي بچـه ماهیـان سـفید    
ــاران  ــی و همک ــورخري  )1389 ،حقیق ــان گ ــه ماهی  ، بچ

)Danio rerio( )Nekoubin et al., 2012(،  بچـــه
) Herichthys cyanoguttatus( ماهیــــان ســــیچالید

)Montajami et al., 2012(     میگـوي جـوان پـا سـفید ،
ــی ــتانی و ( )Litopenaeus vannamei( غربـــ وشـــ

) Cyprinus carpio( کپور معمولی و )1393همکاران، 
)Dehaghani et al., 2015( ، ــی ــه چشــم م ــورد ب  .خ

Mahghani  گزارش نمودند کـه  نیز  )2014(و همکاران
ي  کیلـوگرم جیـره  یـک  بیوتیـک در   گرم سین 2افزودن 

داري در  ثیر معنـی تأتوانست غذایی بچه ماهیان کاراس، 
. باشـد یی تغذیه آنـان داشـته   آبهبود عملکرد رشد و کار

 ،)2011(و همکـاران   Ye ه توسـط دنتـایج ارائـه شـ   طبق 
ــه  ــان تغذی ــفره ماهی ــا ) Paralichthys olivaceus( س ب

لیگوسـاکارید،  وفروکتواگـرم توسـط    21میانگین وزنی 
بـه صـورت    Bacillus clausiiلیگوساکارید و یا وا مانان

تغذیــه یی آرشــد و کــار بــازده) بیوتیــک ســین(ترکیبــی 
هـا بـه تنهـایی     استفاده هر یک از آنرا نسبت به  باالتري

 -Rodriguezتحقیــق نیــز در  یمشــابه نتــایج .نشـان داد 
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 61  ... بر )Biomin Imbo(بایومین ایمبو  بیوتیک تأثیر سطوح مختلف سین

Estrada  ــاران ــه در آن )2009(و همکـ ــزل آالي  کـ قـ
توسط ترکیب  )Oncorhynchus mykiss( رنگین کمان

تغذیـه   Enterococcus faecalisو لیگوسـاکارید وا مانان
در خـورده شـده   غـذاي نسـبی    .مشـاهده گردیـد  شدند، 

صـورت   تیمارهاي آزمایشـی نسـبت بـه تیمـار کنتـرل بـه      
ضـوع  بیـانگر ایـن مو  کاهش یافتـه اسـت کـه     داري معنی

 روز 45در مدت زمان است که میزان وزن بدست آمده 
 مقـدار غـذاي خـورده شـده     ي قابـل تـوجهی از   اندازهبه 

ذیه یی بهتر تغآي خود منجر به کار بیشتر بوده که به نوبه
 طـول دوره مین غـذا در  مربوط به تأ هايو کاهش هزینه

  .خواهد شدپرورش 
Geng  ــاران گــزارش کردنــد کــه   ) 2011(و همک

 هاي رشـدي در مـاهی سـوکال    دار شاخص افزایش معنی
)Rachycentron canadum(  احتماالً به دلیل استفاده از

هاي غذایی حاوي سطوح باالیی از مقادیر کیتوزان  جیره
 Bacillusباشد در حالی که مقادیر باالي پروبیوتیک  می

subtilis    ــا ــار نمــود و منجــر شــد ت رشــد ســوکال را مه
ــی ــین تیمارهــاي آزمایشــی حــاوي   اخــتالف معن داري ب

با تیمـار کنتـرل وجـود     Bacillus subtilisمقادیر باالي 
ــ   .نداشـته باشـد   شــده کـار بـرده   هبنــابراین غلظـت مـواد ب

. دست آمده داشته باشد هنتایج ببسزایی در تواند تأثیر  می
با افزایش عملکرد رشد بچه ماهیان  در مطالعه حاضر نیز

 ؛افزایش یافتي غذایی پایه  بیوتیک در جیره میزان سین
بهترین عملکرد در  نتایج بدست آمدهبه طوري که طبق 

 3گیري شده مربوط بـه تیمـار    هاي اندازه تمامی شاخص
  .باشد بیوتیک می درصد سین

هاي گوارشی، بهبـود شـرایط    افزایش فعالیت آنزیم
بیوتیـــک توســـط  جـــذب در روده و یـــا تخمیـــر ســـین

هاي دسـتگاه گـوارش جهـت تولیـد اسـیدهاي       میکروب
توانند  چرب کوتاه زنجیر، از جمله دالیلی هستند که می

 ,.Mahghani et al( منجر به بهبود عملکرد رشد گردند

هاي پروبیـوتیکی   تحریک رشد باکتريواقع  در .)2014
ــین  ــود در س ــور     موج ــزایش حض ــه اف ــر ب ــک منج بیوتی

جذب بیشـتر  منجر به هاي مفید در روده شده که  باکتري
 Ghosh(بهبود عملکرد رشد خواهد شد  در نتیجهو  غذا

et al., 2003( ــابراین ــط    بنـ ــر توسـ ــد تخمیـ فرآینـ
عنوان بسـتري مـورد نیـاز و در    به تواند  ها می پروبیوتیک

 .)Firouzbakhsh et al., 2014(آید حساب به دسترس

یـک محـرك    Biomin Imboبیوتیـک   از آنجا که سین
گـردد؛ لـذا افـزایش رشـد تیمارهـاي       رشد محسوب مـی 

تواند به علـت افـزایش    تحقیق حاضر نیز می آزمایشی در
هاي مفید و به دنبـال آن هضـم و جـذب     حضور باکتري

   .بیشتر غذا بوده باشد
هاي حاصل از آنالیز تقریبی الشه نشان داد کـه   یافته

در ارتقاي سـطوح مـواد مغـذي    ذکر لا بیوتیک فوق سین
وري کـه  هی نقش بسیار خوبی داشته است بـه طـ  بدن ما

رطوبـت  بین سطوح مختلف پروتئین، چربی، خاکستر و 
داري در مقایسه با تیمار  اختالف معنی گیري شده، اندازه

 و کاهشدرصد پروتئین  افزایش. مشاهده گردیدکنترل 
ــی ــزایش درصــد چرب ــروتئین و ســبب اف ــد پ  ارزش تولی

ارزش تولید چربی در تیمارهاي آزمایشی نسبت  کاهش
علـت  بـه   دتوانـ  نتیجـه مـی   ایـن  .گشـت به تیمـار کنتـرل   

بــه باشــد یـک  بیوت پروبیوتیــک موجـود در ســین  حضـور 
ــه  ــاران Bagheriطـــوري کـ ــزارش  )2008( و همکـ گـ

الرو ي غـذایی   کاربرد پروبیوتیـک در جیـره  که نمودند 
منجر بـه افـزایش   ) Onchorhynchus mykiss( قزل آال

در . شـد هـا   دار پروتئین و کـاهش چربـی الشـه آن    معنی
جـذب   هضـم و  قابلیـت  افـزایش بـا  هـا   پروبیوتیـک واقع 

درصـد   افزایش منجر به موجود در روده ماهیان پروتئین
افـزایش نسـبت   پروتئین ذخیره شده در بدن و در نتیجـه  
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ایـن   .)Ghosh et al., 2004( شـوند  مییی پروتئین آکار
 موجـب کاهش قابلیت هضم چربی با  ترکیبات همچنین

ــاهش  ــدک ــی درص ــدن ذ چرب ــده در ب ــره ش ــان خی  ماهی
بنــابراین حضــور . )Ghosh et al., 2003( گــردد مــی

یی پـروتئین و  آافـزایش نسـبت کـار    منجر بهپروبیوتیک 
 گردیـده نیز در بچه ماهیان  یی چربیآکاهش نسبت کار

هـا   از این معیارها به منظور ارزیابی عملکرد جیـره  .است
کنـد بـه ازاي    طوري که مشخص مـی  گردد به استفاده می

مصرف هر گرم پروتئین و یا چربـی توسـط مـاهی، چـه     
 ,.Helland et al( به وزن آن افزوده شـده اسـت   مقدار

 )2011(و همکـاران   Yeنتایج حاصل از تحقیـق  . )1996
) Paralichthys olivaceus(بر روي سفره ماهیان ژاپنی

ــاکارید،   ــاربرد فروکتوالیگوســـ ــه کـــ ــان داد کـــ نشـــ
بـه تنهـایی تـأثیري بـر      B. clausiiالیگوسـاکارید و   مانان

ــروتئین الشـــــه نداشـــــت امـــــا کـــــاربرد      روي پـــ
و کــاربرد  B. clausiiفروکتوالیگوســاکارید بــه همــراه 

 .Bالیگوساکارید و  فروکتوالیگوساکارید به همراه مانان

clausii  ــی ــزایش معن ــه   اف ــروتئین الش ــزان پ داري در می
به استفاده همزمان  راداشت که نتایج مثبت این آزمایش 

نسـبت  هـا بـه تنهـایی     کـاربرد آن  در مقایسـه بـا  مواد  این
 .Bکـاربرد  گـزارش نمودنـد کـه    همچنـین  ها  نآ. دادند

clausii     معنی تـأثیر هـا   به تنهـایی و همـراه بـا پربیوتیـک
در حـالی   خاکستر الشه نداشتندچربی و در میزان  داري

ــزان  کــه در تحقیــق حاضــر شــاهد کــاهش معنــی   دار می
 نتـایج مطالعـه  . الشـه بـودیم   و رطوبـت  خاکسـتر  ،چربی

Mehrabi دار  افزایش معنـی  مبنی بر )2012( و همکاران
پروتئین الشـه ماهیـان تغذیـه شـده بـا تیمارهـاي حـاوي        

ي  دهنــده تبــدیل مــاده مــوثره جیــره بیوتیــک نشــان ســین
باشـد   هاي سـاختاري مـی   غذایی مصرف شده به پروتئین

. شته اسـت که متعاقباً عضالنی شدن ماهیان را به دنبال دا

ــت ــاران  Chitsaz در نهای ــز )2016(و همک افــزایش  نی
دار  معنـی کـاهش  همچنـین  و  دار پروتئین و چربـی  معنی

بیوتیــک را  رطوبــت الشــه ماهیــان تغذیــه شــده بــا ســین 
ثیري بــر میــزان أامــا ایــن مــاده هــیچ تــ گــزارش نمودنــد

  .الشه نداشته است خاکستر
یکـی از   بـه عنـوان  هاي سـفید   افزایش تعداد گلبول

خونی، نـوعی عملکـرد دفـاعی بـدن     -فاکتورهاي ایمنی
از جملـه  . آید شمار می بهزا  جهت مقابله با عوامل بیماري

تـوان بــه   هـاي سـفید مـی    عوامـل مـؤثر بـر تعـداد گلبــول    
اي  وضـعیت تغذیـه  و  هـا، التهـاب، اسـترس، دمـا     بیماري

)Bullis, 1993(  ــرد ــاره ک ــر  . اش ــی حاض ــایج بررس  نت
هـا   نوتروفیل درصدکاهش ها و  درصد لنفوسیت افزایش

را نسبت بـه تیمـار    ها در تیمارهاي آزمایشی و مونوسیت
هـا   لنفوسـیت  درصـد افـزایش  در واقـع  . کنترل نشـان داد 

کـه در   باشـد  میخونی -یایمن فاکتورنشان دهنده بهبود 
دار بازماندگی در ماهیان  نهایت نیز منجر به افزایش معنی

توســــط مشــــابهی نتــــایج  در ایــــن زمینــــه .گردیــــد
Firouzbakhsh  است گزارش شده) 2014(و همکاران 

ــول کــه در آن  ــداد گلب ــی تع ــزایش کل هــاي ســفید و  اف
ــی  ب ــزایش معن ــوص اف ــیت خص ــاهش   دار لنفوس ــا و ک ه

هـا را یکـی از عوامـل     نوتروفیـل هـا و   سیتونودار م معنی
عملکرد بهتر سیستم دفاعی بچه ماهیان قزل آالي رنگین 

هـا در شـرایط    ها و افـزایش مقاومـت آن   در برابر بیماري
  .اند کمبود اکسیژن دانسته

 سـطوح  بیوتیـک در  حاضر کاربرد سـین  تحقیقدر 

در  يدار معنــیبــه نتــایج مثبــت و منجــر  مطالعــه مــورد
و بین تیمارهاي آزمایشـی   گیري شده اندازههاي  شاخص

 Biominبیوتیـک   ســین بنـابراین . گردیــدتیمـار کنتـرل   

Imbo  افـزایش  بـر  بـاالیی  تأثیرگـذاري  داراي قابلیـت 
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و برخـی   ترکیب بیوشیمیایی بـدن  ،رشد، تغذیه ییآکار
  .باشد کفال ماهیان میخونی -فاکتورهاي ایمنی

  
 سپاسگزاري

ــیله   ــدین وس ــیالت و   ب ــروه ش ــرم گ ــاتید محت از اس
همچنین کارشناسان آزمایشگاه دانشـکده علـوم دریـایی    
دانشگاه چابهـار کـه در فـراهم آوردن تمـامی امکانـات      

انـد،   انجام این پژوهش نهایت همکاراي را مبذول داشـته 
 .میکمال تشکر و قدردانی را دار

 
  منابع

اصــول تکثیــر و پــرورش    . 1363 ،.آذري تاکــامی، ق .1
  ونــت ورزي، معــا کشــا  وزارت ،دانشــگاه تهــران ،مــاهی

 152، ن آبزیـا   تکثیـر و توسـعه    ن زمـا  ، سـا  ن آبزیا  ت شیال
  .صفحه

ــی، ر .2 ــی، ا ،.اکرم ــوچهري، ح ،.قلیچ ــأثیر . 1388 ،.من ت
بـر عملکـرد رشـد و زنـده      بیوتیک به عنوان پري اینولین
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4)3( ،1-9.  

ــر، ع ،.ح.حســینی آغــوزبنی، س .3 ــه، م ،.متــین ف  ،.حافظی
ــاکش ــور، ا اژدهـ ــگ، ب ،.پـ ــوي، س ،.آژنـ  ،.ع.موسـ
سـازي مـاهی   تـأثیر میـزان ذخیـره   . 1389 ،.جدگال، س

بر میانگین وزنی،  )Mugil cephalus( کفال خاکستري
 ســـفید غربـــین تولیـــد و میـــزان بقـــاء میگـــوي  میـــزا

)Litopenaeus vannamei(  ــاکی در اســـتخرهاي خـ
نخسـتین همـایش ملـی    . چابهار -پرورش میگوي گواتر

  .1389آذر ماه  11-9 ،علوم زیستی دریاي مکران
عبدالـه تبـار،    ،.فالحی کپورچـالی، م  ،.حقیقی، دطالبی  .4

ــف ســین . 1389 ،.ي.س ــرات ســطوح مختل ــک اث بیوتی
Biomin Imbo   بر رشد و بازماندگی بچه ماهیـان سـفید 

)Rutilus frissi kutum( .  شـیالت دانشـگاه آزاد   مجلـه
 .15-1، )3(4واحد آزادشهر، 

نـژاد،   ضیایی ،.جواهري بابلی، م ،.قاسم پور دهاقانی، پ .5
بررسی اثر . 1392 ،.پورفرهادي، م ،.تقوي مقدم، ا ،.س

بـه عنـوان    Biomin Imboبیوتیـک   مکمل غـذایی سـین  
مکمــل غــذایی بــر عملکــرد رشــد، بازمانــدگی و فلــور  

ــولی    ــور معم ــاهی کپ ــایی روده م  Cyprinus( باکتری

carpio( 7پـروري،   نشریه توسعه آبزي. انگشت قد)3( ،
43-52.  

جیران،  ،.اکرمی، ر ،.م.ععابدیان کناري،  ،.وشتانی، س .6
ترکیـب  (بیوتیـک   حـاوي سـین   هاي اثر جیره .1393 ،.آ
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بـر عملکـرد رشـد، بقـاء و ترکیـب      ) الیگوساکارید مانان

 Litopenaeus(غربــی الشـه میگــوي جــوان پـا ســفید   
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