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  و پربیوتیک Pediococcus acidilacticiتأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک 

Raffinos پارامترهای شناختی تخمک وبرخی خصوصیات زیست کارایی رشد و بر 

 (Carassius auratus) اسپرم شناختی در ماهیان طالیی
 

 ۳علی جافرنوده، ۲سیدحسین حسینی فر ،*1دل آرا سپهرفر

 گرگان، ایرانگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  -8

 

 41/2/8931تاریخ پذیرش:     42/84/8931 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

در جیکره ذکذایی بکر ککارایی رشکد و   Raffinosو پربیوتیک  Pediococcus acidilacticiررسی اثر پروبیوتیک  منظور باین تحقیق به

در اواسط ( انجام گرفت. بر این اساس Carassius auratus) شناختی تخم  و پارامترهای اسپرم شناختی در ماهی طالییخصوصیات زیست

تککرار  9تیمکار و هکر تیمکار بکا  2هفتکه دوره سکازگاری در  4گرم، پس از  9/49 ±81/۱ین وزنی قطعه ماهی طالیی با میانگ 81۱تعداد ماه، بهمن

، ذکذای اکاوی (8 مکاریت (CFU/g 18۱×3/۱بکه میکزان  P. acidilactici اشامل: جیره تجکاری )گکروه شکاهد(، ذکذای تجکاری مکمکل شکده بک

Raffinos  اوی ترکیبی از ( و ذذای تجاری ا4گرم بر کیلوگرم )تیمار  8۱به میزانP. acidilactici  به میزانCFU/g 18۱×3/۱  و پربیوتیک 

Raffinos   برداری از ماهیان روز به طول انجامید و نمونه 3۱طور تصادفی تقسیم شدند. دوره آزمایش ( به9گرم بر کیلوگرم )تیمار  8۱به مقدار

هکای رشکد وتحلیل دادهپایان دوره آزمایش انجام شد. نتکای  تجزیکههای کیفی تخم  و اسپرم در های رشد و شاخصمنظور بررسی شاخصبه

داری با گروه شاهد های افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمار سین بیوتی  اختالف معنیمیزان شاخص نشان داد که

داری مشکاهده در تیمارهای مختلک  اخکتالف معنکیهای ضریب تبدیل ذذایی، شاخص وضعیت و بقا ولی در میزان شاخص ،(P<۱۰/۱داشت )

مکایع  pHهای تکراکم اسکپرم، اسکپرماتوکریت و های کیفی تخم  و اسپرم نشان داد که میزان شکاخصهمچنین آنالیز شاخص .(P>۱۰/۱نشد )

، قطکر تخمک  و فیکای های طول دوره تحرک اسکپرم(، ولی شاخصP>۱۰/۱داری با هم نداشت )سمینال در تیمارهای مختل  اختالف معنی

 CFU/g 18۱×3/۱بر اساس نتای  میکزان جیکره ذکذایی اکاوی  (.P<۱۰/۱داری با گروه شاهد داشت )زرده در تیمار سین بیوتی  اختالف معنی

 شناختی تخم  و پارامترهای اسپرم شکناختیرشد و خصوصیات زیستهای گرم بر کیلوگرم پربیوتی  موجب بهبود شاخص 8۱پروبیوتی  و 

  گردد.می

 

 .مکمل ذذاییرشد،  هایفراسنجه اسپرم، ،تخم ماهی طالیی،  :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 delara.sepehrfar@gmail.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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http://aqudev.liau.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.4.3.0
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-547-en.html
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 مقدمه

هکای اخیکر را از سودآورترین صکنایع در دهکه ییک

توان صنعت آکواریوم و پکرورش ماهیکان زینتکی نکام می

که ارزش صادرات ماهیان زینتی در جهکان طوریبرد. به

 Hoshino et) سرعت در اکال رشکد و توسکعه اسکتبه

., 2018al). هککا نفککر از مککردم در سراسککر امککروزه میلیون

عنوان سکرگرمی انتخکا  جهان، ماهیان آکواریومی را به

ترین ماهیکان خکانگی در کنند و گلدفیش از عمکومیمی

 شود.جهان محسو  می

 Carassius) ماهی طالیی یا گلدفیش با نام علمکی

auratusباشد. گذار می(، از خانواده کپور ماهیان و تخم

الیکی از ماهیکان زینتکی، بکا ارزش اقتصکادی بکا  ماهی ط

رسد و در آیین بوده که قدمت آن تا چین باستان هم می

ای دارد. بککرخالف تصککور نککوروز ایرانیککان جایگککاه ویککژه

سال عمکر  94عامه مردم، این ماهی در شرایط مطلو  تا 

 ,.Liu et al)های متنکوعی اسکت کند و دارای سکویهمی

2018). 

پروری توجه به کیفیت تخمک  نسکبت بکه در آبزی

آنککه هکر اسپرم از اهمیت بیشتری برخکوردار اسکت اال

دو گامت )تخم  و اسکپرم( روی موفقیکت لقکاؤ مک ثر 

. (Hirohashi and Yanagimachi, 2018) باشککدمککی

ی  از مشکالت مهم در پرورش کپور ماهیکان دسکتیابی 

همککاران در  و Żarskiهکای باکیفیکت اسکت. به گامکت

هککای مشککخص کردنککد کککه تولیککد گامککت 4۱81سککال 

طور مستقیم بر روی تولید  روهای باکیفیکت باکیفیت به

تواند کارایی لقاؤ و تکثیر مصکنوعی گذارد و میاثر می

هکا را در ماهیان افکزایش دهکد. ارزیکابی کیفیکت گامکت

های لقاؤ مصنوعی، )اسپرم و تخم ( برای بهبود روش

هکای محیطکی ها و مطالعکه اثکر آ ینکدهمتنگهداری گا

)بکرادران و  باشکدروی موفقیت تکثیر در ماهیان م ثر می

. ازجملککه عوامککل مکک ثر بککر کیفیککت (8931زاده، اسککن

توان به سن مولدین، جیکره ذکذایی، شکرایط ها میگامت

ریکزی، محیطی، فاکتور وضعیت ماهی، زمان چرخه تخم

 ککی اشکاره نمکودفراینکد فکور رسکیدگی و عوامکل  نتی

(Żarski et al., 2017) 
پروری، هدف اصلی افزایش رشکد در صنعت آبزی

و تولید، با صرف کمترین هزینه و کسب بهتکرین نتیجکه 

است بکه همکین دلیکل انتخکا  جیکره ذکذایی در رشکد و 

سازی تغذیکه و سیستم گوارشی تأثیر بسزایی دارد و بهینه

منظور افککزایش رشککد، افککزایش اشککتها، تحریکک  ذککذا بککه

خاصیت ضد باکتریایی بسیار اائز اهمیت  سیستم ایمنی،

ازیککن رو اسککتفاده از  .(Chen et al., 2017) اسککت

های ذذایی مثل پروبیوتی  ها و پربیوتی  ها و افزودنی

 سین بیوتی  ها عنوان گردید.

طبق تعری  سکازمان خواروبکار جهکانی و سکازمان  

هککای هککا میکروارگانیسککمبهداشککت جهککانی پروبیوتیکک 

مورداستفاده قرار ای هستند که اگر به میزان مناسب زنده

تواننکد سکبب بهبکود وضکعیت سکالمت میزبکان گیرند می

. ازجمله مزایکای اسکتفاده (Gibson et al., 2017) شوند

 سکنتز کلسکیم، جکذ  توان به بهبودها میاز پروبیوتی 

هکا و بهبکود تعکادل میکروفلکور روده پکروتيین ها،ویتامین

(Tengeler et al., 2018) ، سیسکتم ارتقکا  و تحریک 

خکون، افکزایش  سرم کلسترول سطح بدن، کاهش ایمنی

هکا، کارایی ذذایی )که این امر از طریکق تولیکد ویتکامین

افزایش قابلیت جذ  مواد معدنی و عناصر کمیا  و نیز 

 Khan and) هکای گوارشکی( اشکاره ککردتولیکد آنکزیم

Ansari, 2007). 

 تشکخیص بکرای منکی خصوصکیات روی مطالعکه

 لقکاؤ و اسکپرم طکی ارککت در که بیوشیمیایی مراال

از . (Cejko et al., 2018) اسکت  زم گیردمی صورت
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 18 ...... و Pediococcus acidilacticiتأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتی  

ماهیکان  در اسکپرم پارامترهای کلی برای ارزیکابی کیفکی

 و ترکیبککات اجککم ذلظککت، تککوان بککه تحککرک،می

)بینککایی و  منککی اشککاره نمککود پالسککمای بیوشککیمیایی

 تحککرک دوره همچنککین طککول (،893۰همکککاران، 

 نمکودن مشکخص جهکت کلیکدی اسکپرماتوزآ پکارامتر

 .(Kalbassi et al., 2014) باشدمی لقاؤ در موفقیت

های اخیر مطالعات زیادی در زمینکه اسکتفاده در دهه

ها صورت گرفته که تمرکز این تحقیقکات از پروبیوتی 

ها بکروی رشکد، سیسکتم بیشتر در زمینه اثرات این مکمل

رذکم یها بوده است. علایمنی و مقاومت در برابر بیماری

های زیاد در این زمینه، مطالعات در زمینه اثرات پژوهش

هککا بککروی تولیککدمثل محککدود بککوده اسککت ایککن مکمککل

(Ghosh et al., 2007؛ ککه از آن جملکه مکی) تکوان بکه

 Poeciliaمطالعات صورت گرفته بر روی ماهی گوپی )

reticulate( مولی ،)Poecilia sphenops دمشمشیری ،)

(Xiphophoru helleris و مککککککککککاهی پالتککککککککککی )

(Xiphophorus maculatesاشاره کرد ) (Gioacchini 

et al., 2010, Abasali and Mohamad, 2010, 

Ghosh et al., 2007, Shah et al., 2018) . یککی از

 تولیکدمثل دسکتگاه بکر مک ثر خکارجی عوامکل ترینمهم

 هکاآن ذکذایی ر یم در موجود مرتبط آبزیان، ترکیبات

، به همین دلیکل هکدف از (Mizraji et al., 2017) است

کارگیری اثکرات مجکزا و تلفیقکی ارزیابی به این تحقیق،

 و پربیوتیک  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک  

Raffinos   در جیکککره ذکککذایی بکککر ککککارایی رشکککد و

رامترهای اسکپرم شناختی تخم  و پاخصوصیات زیست

 ( بود.Carassius auratus) شناختی در ماهیان طالیی

 

 هامواد و روش

روز در مرککز تحقیقکات  3۱این پژوهش بکه مکدت 

پروری شکهید فیکلی دانشکگاه علکوم کشکاورزی و آبزی

منابع طبیعی گرگان صورت گرفکت. ماهیککان طالیکی بکا 

گککرم پککس از یکک  دوره  9/49 ±81/۱میککانگین وزنککی 

تان  فکایبرگالس  84عدد در  8۰پتاسیون، بکه تعداد آدا

 .گهکداری شکدندن لیتکر 8۱۱با اجم آبگیری  لیتری 2۱۱

درصککد آ  از طریککق برداشککت  1۱ی  روز در میکان 

پارامترهکای  شد.مانده در ک  تعویض میضایعات باقی

صکورت روزانککه به pHکیفی آ  مانند درجه ارارت و 

گیری بکار انکدازههفتککه ی و میزان اکسیژن محلول هکر 

 گردید.

 

 میانگین پارامترهای کیفی آ  در طول دوره تحقیق :8جدول

 

 

 

 

 

در ایککن آزمککایش از ذککذای تجککاری مککاهی کپککور 

)ترکیکب جیکره ذکذایی در  استفاده شد)شرکت فرادانه( 

نشککان داده شککده اسککت( و بککرای تیمارهککای  4 جککدول

و پربیوتیکک   P. acidilacticiپروبیوتیکک  آزمککایش، 

Raffinos  درصکد  2توزین سپس در محلول   تین ابتدا

اککل گردیککد و بککه ذککذای تجککاری کپککور اسککپری شککد 

و در  خش در مجاورت هوا  (، سپس893۰)جافرنوده، 

 ی در یخچال نگهداری شد.زیپ کیپ پالستیک

 مقدار پارامتر

 1/9±9۱/۱ گرم در لیتر(اکسیژن محلول )میلی

 83±8۱ درجه ارارت )سانتی گراد(

pH 4۱/۱±1/1 
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 (Carassius auratus) در ماهی طالییترکیب و درصد اجزا  جیره تجاری مورداستفاده در تغذیه : 4جدول

 فسفر کل رطوبت خاکستر فیبر خام چربی خام پروتيین خام اجزای جیره

 8-۰/8 ۰-88 1-88 2-1 2-1 9۰-91 درصد اجزا  جیره )%(

 

)شاهد( فقط بکا  اولمار تیمارهای آزمایش شامل: تی

ذذای تجاری و مابقی تیمارها بکا ذکذای تجکاری مکمکل 

و پربیوتیکک   P. acidilacticiشککده بککه پروبیوتیکک  

Raffinos ( بکککه ترتیکککب اکککاوی، تیمکککار دومCFU/kg 
گرم بر کیلوگرم  8۱پروبیوتی (، تیمار سوم ) 3/۱×18۱

 CFU/kg 18۱×3/۱پربیوتیککککک (، تیمکککککار چهکککککارم )

گکرم بکر کیلکوگرم پربیوتیک ( تغذیکه  8۱و  یوتی پروب

هککر  ازیککذککذای موردن. (Castex et al., 2010) شککدند

هکر  یسکنجستیآمده از زدستتان  با توجه به نتای  به

تان  پرورشی محاسبه و تنظیم گردیکد. ماهیکان روزانکه 

 2ظهر و  84صبح،  1وعده ذذادهی شدند )ساعت  9در 

درصکد وزن بکدن و ککل  9بعدازظهر(، میکزان ذکذادهی 

 .روز به طول انجامید 3۱دوره آزمایش 

د جیکره ذکذایی و رشکد ماهیکان، برای تعیین عملککر

هکا در سکه مرالکه )اول، وسکط و آخکر سنجی آنزیست

گکککرم و  ۱8/۱دوره( بککا تککرازوی دیجیتککالی بککا دقککت 

متر صورت گرفت. در ضمن کش با دقت ی  میلیخط

سککنجی ذککذادهی قطککع سککاعت قبککل و بعککد از زیست 84

 .گردیدمی

شککده بررسککی های انجامسککنجیبککا توجککه بککه زیست

 های زیر انجام شد.رشد بر اساس فرمول عملکرد

 4، نکرخ رشکد ویکژه8درصد افزایش وزن بدن -ال 

بککر اسککاس  2و ضککریب تبککدیل ذککذایی 9فککاکتور وضککعیت

                                                           
1- Percent body Weight Increase (PBWI) 
2- Specific Growth Rate(SGR) 
3- Condition Factor (CF) 
4- Feed Conversion Ratio (FCR) 

 Bekcan et al., 2006, Ai)های زیر محاسبه شد فرمول

et al., 2007, Hevrøy et al., 2005). 
PBWI (%) = [(Wt2 – Wt1) / Wt1]×100 درصد افزایش 

 وزن بدن

 1Wt=وزن اولیه 

 2Wt=وزن ثانویه 

SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t2- t1]×100 نکرخ 

 رشد ویژه

CF = [W / L3]×100شاخص وضعیت  

 =Wوزن ماهی )گرم( 

 =Lمتر( طول ماهی )سانتی
FCR = dry feed eaten (g) / live weight gain (g) 

یب تبدیل ذذاییضر  

 dry feed eaten (g) ذذای خورده شده )گرم(=

 live weight (g) = آمده )گرم(دستگرم وزن ماهی به

gain 

 
initial fish number =  تعککداد ماهیککان در ابتککدای دوره

 آزمایش

dead fish number =  تعکداد ماهیکان مکرده در طکول دوره

 آزمایش

ایان دوره آزمایش ابتدا ماهیان نر بکا اسکتفاده از در پ

شدند و  هوشیب ppm 8۱۱عصاره گل میخ  به میزان 

 یکاذذدسککتمال یلهوسککقسککمت تحتککانی بککدن کککامال  به

خش  گردید و بکا ماسکا  مالیکم ناایکه شککمی نمونکه 

 اسپرم تحرک پارامترهای سنجشاسپرم تهیه شد. سپس 

 ,Alavi et al., 2010, Bozkurt )بکا اسکتفاده از روش 

 انجام شد. (2006
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 م قکرار  روی بکر سکپرما قطکره یک بکدین منظکور 

شکد و  سکازییقگرفت و بکا افکزودن یک  قطکره آ  رق

بکا  ککل تحکرک زمانمکدت. تحرک اسپرم آذاز گردید

 موجی ارکت شدن متوق  تا میکروسکوپ از استفاده

 شکل ارزیابی گردید.

اسپرماتوکریت از اسپرم ماهیکان  میزان برای محاسبه

های لولکه سپس (Hatef et al., 2007)برداری شد نمونه

 سککانتریفیو  دسککتگاه یلهوسککبه موئینککه اککاوی منککی

 RPM دور بکا و دقیقکه ۰ مکدت بکه میکروهماتوکریکت

 Alavi et al., 2009, Verma et)شد  سانتریفیو  9۱۱۱

al., 2009). نمونکه هکر اسکپرماتوکریت میکزان سکپس 

 .گردید مشخص مخصوص خط کش وسیلهبه

ی  سازی به نسبت پس از رقیق اسپرم تعیین تراکم

اسکتفاده از  م نيوبکار در زیکر میکروسککوپ  بکابه هکزار 

لیتککر مککایع منککی بیککان گیری شککد و در وااککد میلیانککدازه

 .گردید

ز هوشی بکا پککودر گککل میخکک  بککا دوپکس از بی

9۱۱ ppmصورت جداگانه ، طکول و وزن ماهیان ماده به

گکرم از  8/۱گیری شکد. بعد از تخمکک  گیککری، اندازه

هککا هککا تککوزین و بککا اسککتفاده از لککوپ تعککداد آنتخم 

ها و فیای زرده شمارش گردید، همچنین قطکر تخم 

بکککا اسکککتفاده از میکروسکککوپ دارای عدسککی چشککمی 

 ری شد.گیمدرج )میکرومتر( اندازه

هکا بکا اسکتفاده از آنکالیز واریکانس پس از ثبکت داده

ای دانکن، از ( و آزمون چند دامنهANOVAطرفه )ی 

 آنکالیز آمکاری انجکام 89نسکخه  SPSS-افکزارطریکق نرم

میکانگین،  ±یار ها بر اساس انحراف مع. تمام دادهگردید

 ارائه شدند.

 

 نتایج

زا و نتککای  ایککن تحقیککق نشککان داد کککه افککزودن مجکک

و  Pediococous acidilacticiتلفیقکککی پروبیوتیککک  

بککه جیککره ذککذایی ماهیککان طالیککی  Raffinosپربیوتیکک  

های افزایش وزن بکدن داری را در شاخصاختالف معنی

و درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه ایجاد ککرده 

(۱۰/۱>Pامککا در سککایر شککاخص ،)داری ها تککأثیر معنککی

 (.9 جدول( )P>۱۰/۱نداشته است )

 

 ( و پربیوتی CFU/g 18۱×3/۱) Pediococcus acidilacticiبا پروبیوتی   شدهیههای رشد در ماهیان طالیی تغذمقایسه شاخص: 9جدول 

Raffinos (8۱ )گرم بر کیلوگرم 

 9تیمار  4تیمار  8تیمار  شاهد های رشدشاخص

 a 8۱/۱±22/49 a ۱3/۱±22/49 a 48/۱±99/49 a 81/۱±99/49 وزن اولیه

 a 19/۱±81/91 a 9۱/۱±81/91 a 88/8±41/91 a 98/8±۱8/93 وزن نهایی

 b 99/۱±19/8۱ b ۰8/۱±14/8۱ ab 89/8±38/8۱ a 41/8±91/84 افزایش وزن بدن

 b 42/4±۰9/2۱ b 1۱/8±۰9/2۱ b 2۱/2±28/28 a 11/2±89/21 درصد افزایش وزن 

 b ۱2/۱±31/۱ b ۱9/۱±31/۱ ab ۱1/۱±31/۱ a ۱3/۱±84/8 نرخ رشد ویژه

 a ۱۰/۱±43/4 a 8۰/۱±21/4 a 88/۱±2۱/4 a 48/۱±۰4/4 شاخص وضعیت

 a 88/۱±9۰/8 a ۱1/۱±98/8 a 81/۱±48/8 a 49/۱±99/8 ضریب تبدیل ذذایی

 a 8۱۱ a 8۱۱ a 8۱۱ a 8۱۱ بقا
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بیشترین میزان افزایش وزن بدن و نکرخ رشکد ویکژه 

تیمار پربیوتیک  بیوتی  مشاهده شد و بین در تیمار سین

داری و سککین بیوتیکک  بککا تیمککار شککاهد اخککتالف معنککی

داری بکین تیمکار اخکتالف معنکی اکالینگزارش شکد باا

پروبیوتی  و شکاهد مشکاهده نگردیکد. درصکد افکزایش 

وزن بدن بین تیمار سین بیوتی  با سایر تیمارها اختالف 

داری مشاهده شد و بیشکترین درصکد افکزایش وزن معنی

های مار سین بیوتیک  بکود. در سکایر شکاخصبدن در تی

 یمکارداری مشاهده نگردیکد. بعکد از ترشد اختالف معنی

تلفاتی گکزارش  گونهیچو در طول دوره پرورش ه یبند

 درصد بود. 8۱۱نشد و میزان بقا در تمامی تیمارها 

های تخمک  گیری شکاخصنتای  ااصل از انکدازه

بکا  شکدهیهغذو اسکپرم شکناختی ماهیکان طالیکی ت شناختی

 و پربیوتیک  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک  

Raffinos  جدولشده است. با توجه به ارائه 2 جدولدر 

باوجود افزایش نسبی تکراکم اسکپرم و اسکپرماتوکریت  2

داری مشکاهده در تیمار سین بیوتی  امکا اخکتالف معنکی

(. شککاخص مککدت تحککرک اسککپرم در P>۱۰/۱نشککد )

وتیکک  و پروبیوتیک  بککا تیمکار شککاهد تیمارهکای سکین بی

زمان داری گزارش شکد و بیشکترین مکدتاختالف معنی

 تحرک در تیمار سین بیوتی  بود.

بیشترین میزان قطکر تخمک  در تیمکار پروبیوتیک  

مشکاهده شکد  داریبود و در تمامی تیمارها اختالف معنک

(۱۰/۱>P فیای زرده در تیمار شاهد با سکایر تیمارهکا .)

دار داشکت و بیشکترین میکزان فیکای زرده نیاختالف مع

 (.P<۱۰/۱در تیمار سین بیوتی  مشاهده شد )

 

 Pediococcus acidilacticiشده با پروبیوتی  و اسپرم شناختی ماهیان طالیی تغذیه های تخم  شناختی. مقایسه شاخص2 جدول

(CFU/g 18۱×3/۱ و پربیوتی )Raffinos  (8۱ )گرم بر کیلوگرم 

 9تیمار  4تیمار  8تیمار  شاهد رم شناختیتخم /اسپ

 a 44/۱±18/8 a 81/۱±18/8 a 49/۱±19/8 a 4۰/۱±1۰/8 لیتر(تراکم اسپرم )میلیارد در میلی

 a 92/4±1/92 a 98/8±4/91 a ۰2/2±1/99 a ۱4/9±9/91 اسپرماتوکریت )درصد(

 b 14/1±8/1۱ ab 38/8۱±9/11 b 91/1±4/1۰ a 49/3±3/1۰ مدت تحرک )ثانیه(

pH مایع منی a 83/۱±۰8/1 a 81/۱±21/1 a 81/۱±23/1 a 48/۱±21/1 

 b ۱3/۱±3۰/۱ a 89/۱±88/8 ab 88/۱±۱1/8 a 89/۱±۱3/8 متر(قطر تخم  )میلی

 b ۱1/۱±12/۱ a 82/۱±31/۱ a 88/۱±۱1/8 a 89/۱±۱3/8 متر(فیای زرده )میلی

 

 بحث

در ایکککن تحقیکککق، بکککه بررسکککی اثکککر پروبیوتیککک  

ccus acidilacticiPedioco  و پربیوتیRaffinos   در

جیکککره ذکککذایی بکککر ککککارایی رشکککد و خصوصکککیات 

شناختی تخم  و پارامترهای اسکپرم شکناختی در زیست

 ( پرداخته شد.Carassius auratus) ماهی طالیی

نتکککای  ااصکککل از ایکککن مطالعکککه نشکککان داد ککککه 

هایی همچون درصکد افکزایش وزن بکدن و نکرخ شاخص

تیمار سین بیوتی  بیشکتر از سکایر تیمارهکا رشد ویژه در 

که دراالی .دار داشتبود و با تیمار شاهد اختالف معنی

های رشککد نسککبت بککه گککروه افککزایش نسککبی در شککاخص

 امکا شد هشاهدمکنترل در تیمار پروبیوتی  و پربیوتی  

دار نبکود. بکا توجکه بکه نتکای  بکه نظکر این اختالف معنکی

شککد در تیمککار سککین های ررسککد افککزایش شککاخصمی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
98

.1
3.

4.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.4.3.0
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-547-en.html


 1۰ ...... و Pediococcus acidilacticiتأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتی  

افزایی پروبیوتی  و پربیوتیک  بیوتی  به علت تأثیر هم

 مورداستفاده در این آزمایش باشد.

آمده در تحقیقککی اثککر دسککتراسککتا بککا نتککای  بههم 

-پدیوکوکوس اسیدی  کتیکی بر رشد، شاخص تغذیه

آ ی ای، کلنی روده و پارامترهکای سکالمتی مکاهی قکزل

داری بککر هککیچ اثککر معنککی و شککدکمککان بررسککی رنگککین

کمکان آ ی رنگکینهای رشد و تغذیه ماهی قزلشاخص

-ههمچنین در مطالع. (Merrifield et al., 2010)نیافتند 

زارش کردند ککه تیمارهکای آ  گای بر روی ماهی قزل

داری بر گا کتوالیگوساکاراید اثر معنی %4و  %8ااوی 

 تکا اکدودی توانسکت درفقکط ندارد و فاکتورهای رشد 

همچنین تیمارهای   کاهش ضریب تبدیل ذذایی م ثر 

طککککور گا کتوالیگوسککککاکاراید بککککه %4و  %8اککککاوی 

مقاومت بیشتری در برابر تنش شکوری نسکبت داری معنی

 Hoseinifar et)نشان داد ( صفر درصدبه گروه شاهد )

al., 2013). و  پرسککتاقدر مطالعککه جنککابی  همچنککین

ترکیککب پروبیوتیکک  باکتوسککل و پربیوتیکک  همکککاران 

آ ی بر رشد و ایمنکی مکاهی قکزل را الیگوساکاریدمانان

 نتکای  نشکان دادقراردادنکد و مورد بررسکی کمان رنگین

شککده بککا پروبیوتیکک  و پربیوتیکک  کککه تیمارهککای تغذیه

ن، ضکریب های رشد )درصد افکزایش وزدارای شاخص

تبککدیل ذککذایی، شککاخص وضککعیت و نککرخ رشککد ویککژه( 

پرسکت )جنابی اکق بودبهتری در مقایسه با ماهیان شاهد 

در تحقیکککق دیگکککری قبکککادی و  (.8934و همککککاران، 

اثککرات مکمککل نوکلوتیککدی جیککره و ( 8939همکککاران )

بککر  را پککدیوکوکوس اسککیدی  کتیکککی پروبیوتیکک 

ی بررسککی های ایمنککرشککد و برخککی از شککاخصعملکککرد 

کردنکد ککه نتککای  اکاکی از افککزایش مقاومکت در برابککر 

بیماری در تیمار سین بیوتی  بکود )قبکادی و همککاران، 

8939.) 

های متفاوت محققان ممکن اسکت ناشکی از گزارش

اندازه، سن، طول دوره پکرورش،  تفاوت گونه پرورشی،

شرایط محیطی و بهداشتی نگهداری موجود، رفتارهکای 

صوصیات فیزیولو یک  موجکود، نکوو مکواد خای،تغذیه

هکا، کاررفته در تهیه جیره و کمیکت و کیفیکت آناولیه به

فرمو سککیون جیککره ذککذایی، درجککه خلککوص و میککزان 

مورداسکتفاده آن در جیککره، نحککوه اضککافه کککردن مکمککل 

کککه قککادر بککه  اییککژهجیککره و ااتمککا   فلککور میکروبککی و

، باشد. این امکر بکر عنوان سوبسترا هستنداستفاده از آن به

های ذذایی روی رشد و بازماندگی نیز تأثیر انواو مکمل

 باشد.م ثر می

 نشکان داد ککه این پژوهشهمچنین نتای  ااصل از 

و اسپرم شناختی در  های تخم  شناختیشاخصبرخی 

داری بکا گکروه شکاهد اختالف معنکیتیمار سین بیوتی  

م اسکپرم، تکراک های دیگر ازجملهدر شاخصاما  داشت،

اسپرماتوکریت و پالسمای سمینال باوجود روند افزایش 

چکون اسکتفاده از سکین اکال . باایندار نبوداختالف معنی

هکای گوارشکی روده و بیوتی  موجکب تحریک  آنزیم

افزایش مصرف ذذا و جذ  انر ی بیشتر شده درنتیجکه 

روی بهبود کیفیت اسپرم اثرگذار اسکت بکه همکین دلیکل 

ک اسپرم در تیمارهای سین بیوتیک  شاخص مدت تحر

دار داشکت و و پروبیوتی  با تیمار شاهد اخکتالف معنکی

بیشترین مدت زمان تحرک در تیمار سین بیوتیک  بکود. 

بیشککترین میککزان قطککر تخمکک  در تیمککار پروبیوتیکک  و 

بیشککترین میککزان فیککای زرده در تیمککار سککین بیوتیکک  

بکا توجکه  .داری را نشان دادمشاهده شد و اختالف معنی

 به نتای  تیمار سین بیوتی  عملکرد بهتری داشته است.

تغذیککه مککاهی  ،راسککتا بککا ایککن نتککای  در تحقیقککیهم

)بککه  Lb. rhamnosusهککای اککاوی گککورخری بککا جیره

داری طور معنکیروز به 8۱( به مدت   98۱CFU/gمیزان 
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هککا شککد، طبککق ایککن سککبب افککزایش اوو سککیون تخم 

توانکد تکأثیر مثبتکی بکر فکاز می Lb. rhamnosusبررسکی 

 Gioacchini)جنسی داشته باشد گناد رشد و رسیدگی 

et al., 2010) همچنکین در مطالعکه دیگکری تکأثیر .Lb. 

rhamnosus  بر تولیکدمثل مکاهیkillifish  بررسکی شکد

داری در همکاوری و شکاخص نتای  ااصل افزایش معنی

 .(Lombardo et al., 2011)گنادوسوماتی  نشان داد 

بکا افکزودن بکاکتری  و همککاران Ghosh در تحقیکق

ی ذذایی ماهیکان وبیوتیکی باسیلوس سابتیلیس به جیرهپر

هکا را مکورد شمشیری و پالتی، عملکرد تولیدمثلی آندم

مطالعککه قککرار دادنککد و نتککای  نشککان داد کککه پروبیوتیکک  

داری سککبب افککزایش شککاخص طککور معنککیمککذکور بککه

گنادوسککوماتی ، همککاوری، تولیککد  رو، طککول و وزن 

 .(Ghosh et al., 2007)  روها در ماهیان شد

های پروبیوتیکی بکا قکرار گکرفتن طورکلی باکتریبه

در محکل مناسکب سکبب سکاخت  تثبیت شدندر روده و 

ی چکر  ها و اسکیدهاترکیبات ذذایی ضروری )پروتيین

هکای ویکژه )آمکیالز، پروتيکاز و ضروری( و تولیکد آنزیم

عککالوه . بککه(Rather et al., 2017) شککوندلیپککاز( مککی

هککای پروبیککوتیکی موجککود در دسککتگاه گککوارش باکتری

های گوارشی ماهی سبب افزایش ساخت و ترشح آنزیم

ی این . مجموعه(Langford, 2018) شوندان نیز میبمیز

هکا منجر به افزایش قابلیت هیم چربی یتها درنهاآنزیم

های موجود در جیکره ذکذایی شکده و ککارایی و پروتيین

تککوجهی افککزایش طککور قابککلتغذیککه در مککاهی میزبککان بککه

ی که تغذیکهیابد. در تأیید این مطلب گزارش کردند می

هککای بککا جیککره 8بچککه ماهیککان اسکککافتالموس ماکسککیموس

ذککککذایی اککککاوی بککککاکتری پروبیککککوتیکی ویبریککککو 

                                                           
1- Scophthalmus maximus 

، موجب افزایش قابلیت هیم و جکذ  4پروتيولیتیکوس

 De)شکککود ی ایکککن ماهیکککان مکککیهکککا در رودهپروتيین

Schrijver and Ollevier, 2000). 

ها و اسکیدهای چکر  از ترکیبکات دانیم پروتيینمی

هکا در بسیار اساسکی در تشککیل زرده بکوده و وجکود آن

نظر تکامکل و بلکو  ی ذذایی ماهیکان مولکد ازنقطکهجیره

بسککیار  9یاووسککیت هککا و نیککز افککزایش نککرخ زرده سککاز

؛ بنککککابراین (Qiao, 2016) باشککککندضککککروری مککککی

سکاخت ترکیبکات  ها از طریق تأثیری ککه درپروبیوتی 

هکا و اسکیدهای چکر  ویکژه پکروتيینذذایی مختلک  بکه

هکا نقکش توانند در زرده سازی و بلو  اووسیتدارند می

داشته باشکند. اسکیدهای چکر  عکالوه بکر نقشکی ککه در 

بحث فیزیولو ی تولیکدمثل در ماهیکان دارنکد، در تکأمین 

تولیکدمثلی نیکز نقکش  هکاییتبکرای فعال یازانر ی موردن

 .دارد

طورکلی تولید  روهای سکالم بکا کمتکرین میکزان به

ها، عالوه بر وراثت و عوامل محیطی به تغذیکه ناهنجاری

 ییکرهنیز بستگی دارد. در رابطه با تغذیه، متعادل بودن ج

ذذایی مولدین ازنظر چربی، پروتيین، اسکیدهای چکر ، 

در مرااککل مختلکک   تواننککدیها مدانککههککا و رن ویتامین

ل ماننکد همکاوری، لقکاؤ، تفکریخ تخکم و توسکعه تولیدمث

، همچنکین (Fernández et al., 2018) رو م ثر باشکند 

هکککا، هکککای ذکککذایی ماننکککد هورموناسکککتفاده از مکمل

هکککککا و هکککککا، پربیوتی تی هکککککا، پروبیوبیوتی آنتی

توانککد بککر ها در جیککره ذککذایی مولککدین میبیوتی سککین

تعککادل میکروفلککور میکروبککی روده و دسککتگاه گککوارش 

رو تغذیه ماهیان بکا . ازاین(De et al., 2018) م ثر باشد

ویت تکوازن ها در جیره موجب بازسازی و تقپروبیوتی 

                                                           
2- Vibrio proteolyticus 
3- Vitelligenesis 
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میکروبی روده گردیده و از طریق افزایش مکواد معکدنی 

هکای گوارشکی بکر ها و تولید آنکزیمدر دسترس، ویتامین

 .(Gasco et al., 2018)گذارد تولیدمثل ماهیان اثر می

شککده اککاکی از آن انجامه درمجمککوو نتککای  مطالعکک

 P. acidilacticiزمکان پروبیوتیک  هم است که استفاده

بیوتیک  ککه تحکت عنکوان سکین Raffinosو پربیوتی  

افزایکی داشکته باشکد و توانکد اثکر هکمشکود میمطرؤ می

اده مجکزا از پروبیوتیک  و عملکرد بهتری نسبت به اسکتف

عنوان یک  راهککار تواند بکهپربیوتی  داشته باشد و می

 در بهبود عملکرد تولیدمثلی موردتوجه قرار گیرد.
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