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بر عملکرد رشد،   (IMBO®Biomin) بیوتیک تجاری بایومین ایمبواثرات سین

های بیوشیمیایی و ایمونولوژیک موکوس بافت پوست ماهی کاراس برخی شاخص

 (Carassius carassius) معمولی
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 چکیده

های گرم در ک لوگرم ج ره بر عملکرد رشییید، برشی شیییاش  5و  9ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو با م زان در این مطالعه، اثرات سییی ن

( بررسی گردید. ماه ان با Carassius carassiusماهی کاراس معمولی ) های ایمونولوژیک موکوس بافت پوسیتب وشی م ایی سیرم و پاسیخ

قطعه ماهی(  91آکواریوم و هر آکواریوم شامل  1تکرار ) 9ت مار و گروه شاهد با  1گرم به طور کامالً تصیادفی به  19/4 ± 97/1م انگ ن وزنی 

گرم بر ک لوگرم شوراک م لی 511سازی شده مورد تغذیه قرار گرفتند. م زان رشد در ت مار روز با ج ره آماده 45تقسی م شدند. ماه ان به مدت 

داری نسبت طور معنی(. م زان گلوکز و کلسترول در سرم ماه ان ن ز  به P > 15/1داری نشان دادند )ماهی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی

با  اه ان در هر دو ت مار در مقایسه.به طور مشابه، فعال ت پروتئاز و ل زوزیم در موکوس بافت پوست م (.P > 15/1به گروه شاهد کاهش داشتند )

ه ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو بتوان ب ان نمود که افزودن س ن(. براسیاس نتای  به دست آمده، میP > 15/1داری داشیتند )شیاهد افزایش معنی

در  ب وشیی م ایی و ایمنی موکوسییی پوسییتتواند منجر به بهبود عملکرد رشیید، برشی پارامترهای گرم در ک لوگرم ج ره می 5طور ویژه با م زان 

 . ماهی کاراس معمولی شود

 

 .های ایمنی موکوسی، رشد، پاسخBiomin®IMBOب وت ک، ماهی کاراس معمولی، س ن :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

 باال مقاومت و عیسر رشد ،یماه پرورش صنعت در

، ورمنظ نیبد. اسییت مهم ار بسیی زایمار ب عوامل برابر در

 مناسییی  بات ترک افتنی شصیییو  دری ادیز مطالعات

 زمان در زاب ماری عوامل برابر در مقاومت ایجاد جهت

 درش شیافزا و پرورش دورهدر  فراوان هایاسترس بروز

 ,Sakai) اسییت شییده انجامی ماه مختلفی هاگونه در

 انآبزی در اسیییتهاده مورد بات ترک گونهنیا از(. 1999

 و یباکتریای مشیییتقات صیییناعی، ترک بات بیه توانیم

 ارهاشیی ح وانی ترک بات و هاهورمون ها،ویتام ن قارچی،

های غذایی مثل (. استهاده از مکملSakai, 1999) نمود

ای هها از طریق مکان سیییمب وت کهیا و پریپروب وت یک

توانند منجر به بهبود عملکرد رشید و سی ستم مختلهی می

ایمنی از جمله افزایش سیییطع فعال ت پارامترهای ایمنی 

 ,.Hoseinifar et alموکوس را به همراه داشیته باشیند )

2015.) 

 وت ک بب وت ک ترک بی از پروب وت ک و پریسییی ن

اسییت که اثرات سییودمندی بر افزایش ماندگاری و بقا  

های بخش ییا تعیداد معیدودی از باکتریزیسیییتی ییک 

بیاالیی روده دارد. بنیابراین، منجر به بهبود بقا  و رشییید 

رغم (. علیMehrabi et al., 2012گردد )م زبییان می

ا و هوجود گزارشیییات متعیدد در زم نه ت ث ر پروب وت ک

هیا بیه طور جیداگیانه در صییینعت پرورش ب وت یکپری

دودی در زم نه آبزییان، در حیال حیاایییر اطالعات م 

هییا )ترک یی  پروب وت ییک و ب وت ییکاسیییتهییاده از سییی ن

بی وت ییک( در ج ره غییذایی آبزیییان وجود دارد. پیری

( IMBO®Biominب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو )سییی ن

انتروباکتریوم فس وم  IMB52(DSM530)از پروب وت ک 

(Enterococus faeciumو پیییری ) بییی یییوتییی یییک

فروکتوال گوسییاکارید تشییک ل شییده اسییت )صییهوی و 

 ب وت کاش راً مزیت اسییتهاده از سیی ن (.9916همکاران، 

هییای مختلف بییاییوم ن ایمبو در ج ره برشی از گونییه

)قاسییم پوردهاقانی و  تجاری ماهی گزارش شییده اسییت

 ;Montajami et al., 2012 ;9911هییمییکییاران، 

Nekoubin et al., 2012; Ghasempour Dehaghani 

et al., 2013; Jafarzadeh et al., 2015; Vaezi et al., 

2016). 

( Carassius carassiusمییاهی کییاراس معمولی )

جز  شانواده کپورماه ان و یکی از شیییش گونه اصیییلی 

پرورشیییی ماه ان آی شییی رین در سییی سیییتم تو م ماه ان 

 گرمابی در برشی از کشییورها مانند چ ن اسییت. مقاومت

و سیییازگیاری باالی ماهی کاراس معمولی در شیییرای  

لذیذ و  ولد بودن و داشییتن گوشییت و زا، پر زاداسییترس

های فراوان از مزایای عل رغم دارا بودن اسییتخوان مغذی

( که مورد توجه Chiu et al., 2013این ماهی اسیییت )

دهندگان در کشیییور به شصیییو  در برشی از پرورش

)به علت ت مل درجه  شییهرهای جنوبی مانند شوزسییتان

حرارت باال توس  ماهی کاراس معمولی( ن ز قرار گرفته 

اسیت. با توجه به پتانس ل پرورش ماهی کاراس معمولی 

در ایران و از طرف دیگر اهم ت بررسیییی مواد م رک 

ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو در این ایمنی میاننید سییی ن

، دگونه ماهی، ت ق ق حاایر با هدف بهبود عملکرد رش

های های ب وشییی م ایی سیییرم و پاسیییخبرشی شیییاش 

ایمونولوژییک موکوس بییافیت پوسیییت میاهی کییاراس 

ورت ب وت ک تجاری به صمعمولی با اسیتهاده از این س ن

 شوراکی انجام گردید.
 

 هامواد و روش

 طراحی آزمایش

روز در پژوهشیییکییده  45این مطییالعییه بییه مییدت 

 914ای، کرج انجام شد. بدین منظور، کشیاورزی هسیته
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 56 ...... بر عملکرد رشد  (IMBO®Biomin) ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبوس ناثرات 

 97/1قطعه ماهی کاراس معمولی سییالم با م انگ ن وزنی 

گرم از یک مرکز تکث ر و پرورش ماه ان زینتی  19/4 ±

روز  95هییا پا از در گرگییان شریییداری شیییید. مییاهی

ای با ابعاد های شییی شیییهسیییازگیاری اول ه در آکواریوم

سیییازی ش رهل تر ذ 914متر و حجم سیییانتی 41×95×11

گراد، درجه سیییانتی 17-14شیییدند. درجه حرارت آی 

و  9/6-4/6برابر  ppm 971-911 ،pHسیییخیتیی آی 

 بود.  ppm 5/6- 1/7اکس ژن 

ت مار،  1این ت ق ق در یک طرح کامالً تصییادفی با 

آکواریوم و هر آکواریوم  1تکرار ) 9گروه شیییاهد و با 

ه قطعه ماهی( صیییورت گرفت. به منظور ته  91شیییامل 

با  1گرم و ت مار  9با سطع  9های آزمایشیی، ت مار ج ره

ب وت ییک تجییاری بییایوم ن ایمبو گرم از سییی ن 5سیییطع 

، اتریش( به ازا  ک لوگرم شوراک BIOMIN)شییرکت 

و  Ahmadifarمییاهی، طبق روش ارا ییه شیییده توسییی  

( به ج ره پایه افزوده شد. در این مطالعه 1191همکاران )

س دوزهای مناسییی  در مطالعات مقادیر انتخابی براسیییا

 ,.Montajami et al., 2012; Nekoubin et alقبلی )

2012; Jafarzadeh et al., 2015; Vaezi et al., 

( بود. میاه یان کیاراس معمولی مورد آزمیایش به 2016

 %5/1های آماده شییده به م زان روز با شوراک 45مدت 

پایه مورد وزن بدن چهار بار در روز تغذیه شییدند. ج ره 

اسییتهاده در این ت ق ق شوراک ب ومار )فرانسییه( بود که 

، پروتئ ن شام %99آنال ز شیی م ایی آن به شییرح رطوبت 

است. قابل  %4، ف بر %91، شاکستر %94، چربی کل 97%

ذکر اسیت به منظور حه  سالمت شوراک و جلوگ ری 

هییا و فعییل و انهعییاالت بییاکتریییایی در ج ره، از واکنش

 ی شوراک به صورت روزانه انجام گردید.سازآماده
 

 

 

 

 کارایی رشد

 45سنجی ماه ان پا از اتمام دوره آزمایش زیست

ب وت یک تجییاری بیایوم ن ایمبو روزه غیذادهی بییا سییی ن

هییای موجود در هر صیییورت پییذیرفییت. همییه مییاهی

آکواریوم به صیییورت مجزا با اسیییتهاده از عصیییاره گل 

 Keeneهوش شدند )م کرول تر در ل تر( بی 51م خک )

and Noakes, 1998های به دست آمده (. براسیاس داده

های رشیید مانند وزن نهایی، طول نهایی، برشی شییاش 

اییری  چاقی و نرر رشیید ویژه ماه ان براسییاس رواب  

 ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

وزن  –وزن نهایی  =افزایش وزن نهایی بدن (: 9رابطیه )

 اول ه

 طول اول ه –طول نهایی  =ل بدن افزایش طو (:1رابطه )

)م انگ ن وزن / م انگ ن طول  =اری  چاقی  (:9رابطه )

 911 ×استاندارد( 

})لگاریتم طب عی وزن  =نرر رشیید ویژه )%(  (:4رابطه )

لیگییارییتم طب عی وزن اول ییه( / طول دوره  –نیهییاییی 

 911 ×پرورش{ 

 

 هاسازی نمونهآوری و آمادهجمع

مییاهی از هر آکواریوم بییه ، سیییه قطعییه 45در روز 

هوشییی در صییورت تصییادفی برداشییت شیید و پا از بی

ی با گ رم کرول تر در ل تر( شون 51عصاره گل م خک )

 9ها به مدت ها انجام شد. سرمسرنگ از ساقه دمی ماهی

 5داری شیده و سپا به مدت سیاعت در دمای اتاق نگه

 Khaniسییییانتریه وژ شییییدنیید ) 1111دق قییه و بییا دور 

Oushani et al., 2020های ها در م کروت وی(. سیییرم

گراد تا زمان درجه سیییانتی - 41جیداگیانیه و در دمیای 

 های ب وش م ایی نگهداری شدند.گ ری شاش اندازه
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بییه منظور سییینجش برشی از پییارامترهییای ایمنی 

موکوس از جمله پروتئ ن کل، فسهاتاز قل ایی، پروتئاز و 

وره آزمییایش اقییدام بییه همچن ن ل زوزیم در پییایییان د

قطعیه ماهی از هر  1 .آوری موکوس میاه یان شیییدجمع

م کرول تر در ل تر(  51آکواریوم در عصاره گل م خک )

هیا به آرامی با موکوس جلیدی میاهیهوش شیییده و بی

. دآوری گردیاسییتهاده از کاردک پالسییت کی نرم جمع

ماهی در هر آکواریوم به عنوان  1های موکوس هر نمونه

رای گ ری بنمونه در نظر گرفته شیید. در ح ن نمونهیک 

ها با شون یا ترشییی ات شیییدن نمونهجلوگ ری از آلوده

 .تل ال، دقت شد تا به پوست آس بی نرسدهای اپیسیلول

آوری شیییده بافر برابر حجم موکوس جمع 4ها با نمونیه

 اسییی یید موالر تریامی یلیی 4، 5بیرابیر  pH) تیرییا

هموژن کلرییید(  سیییدیم موالرم لی 951کلریییدریییک، 

درجه  4دق قه و در دمای  91به مدت  4111 شده، با دور

 گراد سانتریهوژ شده و مایع رویی ل وف ل زه گردیدسانتی

(Sheikhzadeh at al., 2012پ .) ودر ل وف ل زه در بییافر

تریا حل شیده و موکوس حل نشیده با سانتریهوژ جدا 

جریان مالیم گاز در ادامه، مایع رویی با استهاده از . شید

به عنوان  پورازت تغل   شده و پا از عبور از ف لتر م لی

درجه  -11عصییاره موکوسییی تا زمان اسییتهاده در دمای 

 .گراد فریز گردیدسانتی

 

های بیوشیمیایی در سرم گیری شاااخصاندازه

 ماهی

گل سیی رید، گلوکز، کلسییترول و مقدار سییطع تری

دهای ها و استاندارم لولپروتئ ن سرم ماهی با استهاده از 

های تجاری و تشییخ صی شرکت مربوطه و توسی  ک ت

 زیست ش می )تهران، ایران( مورد سنجش قرار گرفتند.

های ایمنی در موکوس پوست بررسای شاخص

 هاماهی

جهییت بررسیییی م زان فعییال ییت ل زوزیم عصییییاره 

و  Sheikhzadehموکوس از روش ارا ه شیییده توسییی  

بدین منظور، پا از ته ه . ( اسیتهاده شد1191همکاران )

 گرم باکتری م کروکوکوس ل زودیکت کوسم لی 65/1

موالر  9/1 ل تر بافر سیی ترات فسییهاتدر م لی( سیی گما)

 965 م کرول تر عصیییاره موکوس با 15، 5/4برابر   pHبا

ای االیزا هم کرول تر بافر سی ترات فسهات در م کروپل ت

 91 نانومتر برای 451 جیذی نوری در. دییدمخلوط گر

مقداری از . گ ری شیییددق قیه بیه طور پ وسیییتیه انیدازه

کاهش م زان جذی در مدت  119/1 موکوس که سییب 

زمییان یییک دق قییه گردییید، بییه عنوان یییک واحیید در 

 . گرم در نظر گرفته شدم لی

بررسیییی فسیییهاتاز قل ایی موکوس پوسیییت ماهی با 

( 1114و همکاران ) Palashkaروش ارا ه شییده توسیی  

هییای موکوس بییا م زان هم حجم از نمونییه. انجییام شییید

 911موالر، ته ه شیییده در م لی 4فسیییهات  ن ترو فنلپی

موالر م لی 9کربنییات حییاوی موالر آمون وم بیمی یلیی

تغ  رات در . انکوبه شییید 4/6برابر  pHکلرید من زیوم با 

درجه  91 ینیانومتر در دما 415 م زان جیذی نوری در

سیییاعت به صیییورت پ وسیییته  1 گراد بیه مدتسیییانتی

مقداری از آنزیم که سب  آزاد نمودن . گ ری شداندازه

ن تروفنییل در مییدت زمییان یییک مول از ترک یی  پیم لی

واحد فعال ت آلکال ن فسییهاتاز  9 دق قه گردید، به عنوان

 ن تروفنیل ایییریی  جذی برابربرای پی. منظور گردیید

 .متر در نظر گرفته شددر سانتیمول  914× 64/9

 در موکوس بافت پوسیییت فعیال ت آنزیمی پروتئاز

کاز  ن به عنوان سییوبسییترا آزوبراسییاس ه درول ز  ماهی

حجم برابری از نمونییه گ ری شییید. در این روش انییدازه
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 911کربنییات میوکیوس بییه هیمیراه بییافییر آمون وم بی

  ن وزنی/ حجمی( کاز) %6موالر که این بافر شامل م لی

سییاعت در دمای 91به مدت  بود 6/4برابر  pHبا  در آی

گراد انکوبه شییید. واکنش آنزیمی با درجیه سیییانتی 91

وزنی/حجمی( ) %7/4ل تر از م لی 7/1ااییییافییه کردن 

 1در دمای . سییپا کلراسییت ک اسیی د متوقف شییدتری

 91111 دوردق قیه بیا  91گراد بییه مییدت درجیه سیییانتی

 روییبرای سییینجش آنزیم قسیییمت . سیییانتریه وژ شییید

م زان جذی موالر سییود  5/1به همراه جداسییازی شیید و 

 ,.Palaksha et al) نانومتر قرا ت شد 415در طول موج 

2008). 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

هییا بییا آزمییون در ابییتییدا دادهدر اییین تیی ییقیی ییق 

Kolmogorov-Smirnov گرایی واریییانا نرمییال و هم

انجام گردید. سیییپا برای  Leveneها ن ز با آزمون داده

هیا از وارییانا یک طرفه تجزییه و ت ل یل آمیاری داده

 11 نسییخه  SPSS افزاربا نرم  One way ANOVAآنوا

 Tukeyها ن ز با آزمون مقایسیییه گروه. اسیییتهاده گردید

در نظر  15/1ها کمتر از داری آزمونانجام و سطع معنی

 .گرفته شد

 

 نتایج

رشد ماهی کاراس معمولی پا های نتای  شیاش 

هیای حاوی سیییطوح مختلف روز تغیذییه بیا ج ره 45از 

نشیییان  9ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو در جدول سییی ن

وری های رشد و بهرهداده شیده اسیت. بررسییی شاش 

ب وت ک گرم سییی ن 5غذایی نشیییان داد که ج ره حاوی 

 آم زیتجییاری در هر ک لوگرم ج ره بییه طور موفق ییت

بود عملکرد رشییید میاهی شییید. به طوری که بیاعیب به

های مختلف رشیید از جمله افزایش وزن نهایی، شییاش 

افزایش نرر رشید ویژه و اری  چاقی در ماه ان تغذیه 

 ب وت کگرم در ک لوگرم شوراک س ن 5شیده با سیطع 

 ها نشییانداری را در مقایسییه با سییایر گروهافزایش معنی

در هر دو ت مییار  افزایش طول نهییایی (.P<15/1)دادنیید 

 .(<15/1P)دار نداشتند نسبت به گروه شاهد تغ  ر معنی

بایوم ن  ب وت کنتیای  مربوط بیه تی ث ر تغذیه سییی ن

های ب وشیی م ایی سییرم شون از ایمبو برشی از شییاش 

ل س رید گجمله م زان پروتئ ن، گلوکز، کلسیترول و تری

آورده شده است.  1در ماهی کاراس معمولی در جدول 

ه گل سیی رید در هر دو گرومقادیر سییرمی پروتئ ن و تری

 داری نداشیییتت مار نسیییبت به گروه شیییاهد تغ  ر معنی

(15/1P>امییا کییاهش معنی .) داری در م زان گلوکز و

 5و  9کلسییترول در سییرم ماه ان تغذیه شییده با سییطوح 

در ک لوگرم ج ره نسیییبت به شیییاهد ب وت ک گرم سییی ن

  مربوط به ت ث ر تغذیه با دو نتای. (.P<15/1)مشیاهده شد 

ب وت ییک بییایوم ن ایمبو بر م زان سیییطع مختلف سییی ن

پروتئ ن کل، فسییهاتاز قل ایی، پروتئاز و همچن ن ل زوزیم 

آورده  9موجود در موکوس پوسیییت میاهی در جیدول 

های بارزی در سیییطوح پروتئ نی و تهاوتشیییده اسیییت. 

هییای موکوس پوسیییت، م ییان مییاهیفسیییهییاتییاز قل ییایی 

فعال ت  .(<15/1P)هیای مختلف مشیییاهیده نشییید گروه

گرم  5و  9ل زوزیم در ماه ان تغذیه شیییده با دو سیییطع 

اری دب وت ک نسییبت به گروه شییاهد از سییطع معنیسیی ن

مشییابه فعال ت ل زوزیم،  (.P<15/1)باالتری برشوردار بود 

ای ن ز در م زان فعال ت پروتئاز در افزایش قیابیل مالحظه

هییای ت مییار مشییییاهییده شیییید گروههر دو گروه ت مییار 

(15/1P>).  
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 های کاراس معمولی ت ت ت مارهای مختلفهای رشد ماهیمقایسه م انگ ن شاش : 9جدول 

   های رشدشاش   
 های آزمایشگروه

 وزن نهایی )گرم( (مترطول نهایی )سانتی نرر رشد ویژه اری  چاقی 

94/1 ± 96/5b 117/1 ± 915/1b 97/1 ± 71/7 b44/9 ± 44/95 شاهد 

11/9 ± 95/7b 194/1 ± 941/1b 19/9 ± 49/7 b19/1 ± 91/97 9 گرم/ک لوگرم ج ره 

11/1 ± 94/4a 195/1 ± 411/1a 46/1 ± 99/7 a94/9 ± 91/19 5  گرم/ک لوگرم ج ره 

 .ان راف مع ار( ارا ه شده است ±مقادیر به صورت )م انگ ن 

 (.P<15/1) باشددار ب ن ت مارها میدهنده اشتالف معنیاعداد با حروف متهاوت نشان*
 

 های ب وش مایی سرم ماه ان تغذیه شده با ت مارهای مختلفمقایسه م انگ ن برشی شاش  :1جدول 

  های ب وش م ایی سرمشاش 

 های آزمایشگروه

 
 گل سرید تری

 ل تر(گرم/دسی)م لی

 کلسترول

  ل تر(گرم/دسی)م لی

 گلوکز

 ل تر(گرم/دسی)م لی

 پروتئ ن

 ل تر()گرم/دسی 

51/94±61/969 61/4±16/991a 71/7 ± 54/919a 99/1 ±51/9 شاهد 

71/11±99/944 45/91 ±71/61b 14/9±15/69b 99/9±71/9 9 گرم/ک لوگرم ج ره 

96/91±11/979 15/9± 55/41b 16/4±11/61b 91/1±77/9 5  گرم/ک لوگرم ج ره 

 .ان راف مع ار( ارا ه شده است ±مقادیر به صورت )م انگ ن 

 (.P<15/1) باشددار ب ن ت مارها میدهنده اشتالف معنیاعداد با حروف متهاوت نشان*

 

ا ت مارهای ماه ان تغذیه شده بهای ب وش مایی موکوس بافت پوست ها و برشی شاش مقایسه م انگ ن حاصل از آنال ز فعال ت آنزیم: 9جدول 

 مختلف

  های ب وش م ایی موکوس بافت پوستفعال ت آنزیمی و شاش 

 های آزمایشگروه

 
 پروتئاز 

 گرم()واحد/م لی

 فسهاتاز قل ایی

 گرم()واحد/م لی

 ل زوزیم

 گرم()واحد/م لی

 پروتئ ن

 (ل تر)گرم/دسی 

95/9 ±14/5b 71/1±19/1 41/9 ±19/14b 51/1 ±19/1 شاهد 

94/1±44/91a 96/1±11/1 95/1 ±59/61a 96/1 ±79/9 9 گرم/ک لوگرم ج ره 

49/1±59/91a 91/1±99/1 77/1± 71/61a 97/1 ±56/9 5  گرم/ک لوگرم ج ره 

 .ان راف مع ار( ارا ه شده است ±مقادیر به صورت )م انگ ن 

 (.P<15/1) باشدت مارها میدار ب ن دهنده اشتالف معنیاعداد با حروف متهاوت نشان*
 

 بحث

در بسیی اری از کشییورها، به علت نگرانی عمومی از 

ب وت کی و یا بروز هیای آنتیاثرات احتمیالی پا میانیده

هیای باکتری مقاوم به دارو، اسیییییییییییییییییتهاده از گونیه

(. یکی از FAO, 2014ب وت ک ممنوع شیده است )آنتی

های به کار رفته جهت حه  سیییالمت آبزی و در روش
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هاده از ها، استب وت کع ن حال کاهش اسیییتهاده از آنتی

 رًا باشد که اشها میب وت کهای غذایی مانند س نمکمل

دهنییدگییان قرار گرفتییه مورد توجییه م قق ن و پرورش

ها حاوی ب وت ک(. سییی نFAO, 2014اسیییییییییییییییت )

ب  های مه دی هستند که سها و سوبسترام کروارگان سم

بهبود عملکرد رشید و افزایش کارایی مصرف شوراک 

-( ؛ همچن ن پروب وت کSong et al., 2014شییوند )می

ها سب  حه  جمع ت مه د ب وت کهای موجود در س ن

می کروبی، بهبود مصیییرف و هویییم شوراک و تغ  ر 

 ,.Hoseinifar et alگردند )متابول سم باکتریایی ن ز می

دار وزن نهایی، (. در مطالعه حاایییر افزایش معنی2014

ایییری  چاقی و نرر رشییید ویژه در گروه ت مار شیییده 

ب وت یک تجاری بایوم ن ایمبو به گرم سییی نم لی 511بیا

 راستا با اینازای یک ک لوگرم شوراک مشاهده شد. هم

 ب وت ک تجاریروز تغذیه با این سییی ن 71نت جه، پا از 

د قکپور معمولی در سایز انگشتعملکرد رشد در ماهی 

کمیان را در مقایسیییه با گروه شیییاهد آالی رنگ نو قزل

 ;9911قیاسیییم پور دهیاقانی و همکاران، بهبود ییافیت )

Heidari baladehi and Firouzbakhsh, 2018 بییه .)

 و قیاسیییم پور دهیاقانیمنظور تی ی ید نتیای  این ت ق ق، 

افییییییزودن سیییطوح ( نشیییان دادند که 9911همکاران )

س ن ب وت ک به ج یییره بچیییه میییاهی کپیییور این مختلف 

. رشییید دارد هایمعمولی اثرات معنی داری بر شیییاش 

( ن ز در مییاهی سیییوروم 9914قشیییالقی و همکییاران )

(Heros severusدر مورد اثر سییی ن ) ب وت یک بییایوم ن

وری غییذایی نتییای  ایمبو بر پییارامترهییای رشیییید و بهره

از دالیل عمده افزایش بازده نمودند.  مشابهی را گزارش

توان به ها میب وت کپروری پا از استهاده از س نآبزی

اثر قسیییمییت پروب وت کی آن بر رشییید پییایییدار و بهبود 

هییای مه یید پروب وت کی در م کروفلور آبزیییان بییاکتری

. همچن ن (Hoseinifar et al., 2015اشییییاره نیمود )

 وت ک بترک   سییی ن ب وت ک،توان بیه اثر جز  پریمی

تجیاری بیایوم ن ایمبو در بهبود عملکرد رشیییدی ماهی 

اشییییاره نمود. فروکتوال گوسییییاکییارییید بییه عنوان جز  

ب وت یک آن ییک ترک   غ رقابل هویییم ولی قابل پری

تخم ر اسییت که از طریق بهبود سییاشتار بافتی دسییتگاه 

گوارش باعب جذی بهتر مواد مغذی و در نت جه افزایش 

 (. Dimitroglou et al., 2011د )شورشد می

 5و  9ب وت ک بایوم ن ایمبو به م زان مصییرف سیی ن

ب وت ییک در ک لوگرم ج ره سیییبیی  تغ  ر گیرم سییی ن

گل سی رید و پروتئ ن سرم ماهی داری در م زان تریمعنی

کاراس ایجاد نکرد. نتای  این آزمایش با نتای  به دسییت 

(، مبنی بر فقییدان 1191و همکیاران ) Mehrabiآمیده از 

کمان آالی رنگ نگل سرید سرم در قزلاثر بر م زان تری

 شوانی دارد. از طرفب وت ک هممصرف کننده این س ن

ی ب وت ک بایوم ن ایمبو به ج ره غذایدیگر افزودن سیی ن

داری در مییاهی کییاراس معمولی سیییبیی  کییاهش معنی

اهد گروه شیی غلظت کلسییترول و گلوکز سییرم نسییبت به

شیده است. در چندین ت ق ق مشاهده شد که استهاده از 

ند اها سییب  کاهش کلسییترول سییرم شییدهب وت کسیی ن

(Kavitha et al., 2016پروب وت ک .)ها کب وت ها و پری

از طریق جذی مسیتق م کلسترول در روده و عدم اتصال 

های صهراوی و از طرف دیگر با تول د اس دهای به نمک

نج ره کوتیاه منجر بیه کیاهش تول د کلسیییترول چری ز

(. در شصییو  Dimitroglou et al., 2011شییوند )می

وی ها بر م زان گلوکز سیرم نتای  متناقاثر سی ن ب وت ک

وجود دارد. در این مطیالعیه کاهش م زان گلوکز سیییرم 

 ب وت ک بایوم ن ایمبو مشاهده شد.متعاق  مصیرف س ن

( نشیییان دادند 9116ن )و همکارا De valdezدر مقابل، 

ب وت یک منجر بیه بهبود جذی کیه بیه کیارگ ری سییی ن
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الکتوز و همچن ن افزایش م زان واکنش گلوکونئوژنز و 

و  Mehrabiشیییونیید. از طرف دیگر، گلوکز سیییرم می

داری را در م زان گلوکز ( تغ  ر معنی1191همکییاران )

کمان گزارش نکردند. آالی رنگ نسیییرم در میاهی قزل

گزارشیات متهاوت باید به این نکته اشاره نمود براسیاس 

ه نوع و ها در ت مارها بسته بب وت ککه ت ث رگذاری سی ن

ب وت ییک، نوع پروب وت یک، گونییه مییاهی و یییا م زان پری

 ,.Soltani et alشیییرای  م  طی متغ ر شواهیید بود )

2017.) 

نتای  حاصیل از مطالعه اش ر نشان داد که استهاده از 

ب وت ک در ک لوگرم شوراک گرم سیی ن 5و  9سییطوح 

داری باعب افزایش ماهی کاراس معمولی به شکل معنی

شده است.  سیطع فعال ت ل زوزیم موکوس بافت پوست

سیییطع یییا فعییال ییت ل زوزیم موکوس پوسییییت یکی از 

های ایمنی در دفاع اول ه ماه ان اسییت ترین شییاش مهم

(Saurabh and Sahoo, 2008هم .) حاصل  راستا با نتای

از  اند که استهادهاز این مطالعه، مطالعات قبلی نشیان داده

هیا در ج ره غذایی باعب افزایش فعال ت ب وت یکسییی ن

شیییونیید لی زوزیم سیییرمی و موکوسیییی در مییاهی می

(Sepehrfar et al., 2018 پیروتیئییازهییا گیروهی از .)

هیا بیا شیاصییی یت کاتال زوری ه درول ز پ وندهای آنزیم

اع مختلف پروتئییازهییا در موکوس پپت ییدی هسیییتنیید. انو

ماه ان گزارش شییده اسییت که در سیی سییتم ایمنی ذاتی 

 ,.Sheikhzadeh et alمیاه ییان نقش بسیییزایی دارنید )

(. در ت ق ق حیاایییر افزایش م زان فعال ت آنزیم 2012

پروتئاز موکوسی بافت پوست ماهی کاراس معمولی در 

بت ثدهنده اثر مهر دو ت مار نسییبت به گروه شییاهد نشییان

ا با نتای  راستپروب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو اسیت. هم

بیا بییه ( 1191) و همکییاران  Sheikhzadehاین ت ق ق، 

بییه عنوان  ساکارومایسا سروزیهمیخمر کییارگی یری 

یش کمان افزاآال رنگ نپروب وت یک در ج ره میاهی قزل

داری را در فعیال ت آنزیم پروتئاز نسیییبت به گروه معنی

 .موکوس بافت پوسییت ماهی مشییاهده کردندشییاهد در 

ن ز  ب وت کسییازی شییده با سیی ناسییتهاده از آرتم ا غنی

داری را در م زان فعیال ت پروتئاز موکوس افزایش معنی

 ,.Azimirad et alپوسییت ماهی آنجل موج  گردید )

2016 .) 

ها که قادر به ب ان فروکتوزیداز در کل برشی باکتری

اشند. بروکتوال گوسیاکاریدها میهسیتند قادر به تخم ر ف

بنابراین، افزودن فروکتوال گوساکاریدها در ج ره قادر به 

ها در مانی این دسیییته از باکتریت رییک رشییید و زنده

 ایمنی سییی سیییتمباشیییند. دسیییتگیاه گوارش م زبیان می

هییای دارای گ رنییده موجودات ۀهمیی غ راشتصیییاصیییی

 Toll شبههای گ رنده که ،های است. این گ رندهیشیناسا

 یِیهای شیییناسیییاگ رندهبرشالف  شیییوند،ن ز نام ده می

ورت صییم دود و به اً،تقریب ،ایمنی اشتصییاصییی سیی سییتم

 Bricknell) قابل انتقال هستنداز طریق مادری، عمودی 

and Dalmo, 2005 مطالعات نشیییان داده اسیییت که .)

 1شییماره  Tollفروکتوال گوسییاکاریدها با گ رنده شییبه 

شییوند که این گ رنده در سییطع غشییای وارد واکنش می

ها و هیایی میاننید میاکروفیاژهیا، گرانولوسییی یتسیییلول

شیییوند که این فرایند در هیای دنیدریتی ب ان میسیییلول

های ایمنی از طریق نهیاییت سیییب  فعال شیییدن سیییلول

(. Song et al., 2014شود )مسی رهای القا  سی نگال می

بیی ییوتیی کی این دو ترک یی  بینییابیرایین، اثیرات سییی یین

ب  ایجاد س فروکتوال گوساکاریدو  انتروکوکوس فس وم

 گردد.اثرات مطلوی در ماهی می

ه توان ب ان نمود کبیا توجیه بیه نتیای  این مطالعه می

 5 ب وت ک تجاری بایوم ن ایمبو به م زاناسییتهاده از سیی ن

گیرم در ک لوگرم ج ره غییذایی مییاهی بییاعییب بهبود 
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مچن ن های ب وشییی م ایی و هعملکرد رشییید، شیییاش 

گردد که این تقویت ایمنی موکوسیییی پوسیییت آنها می

اثرات مثبیت در نهیاییت بیاعیب افزایش تول د و کاهش 

گرم  5هزینه پرورش شواهد شد. بنابراین، افزودن م زان 

ب وت ییک مییذکور در شوراک مییاهی در ک لوگرم سییی ن

شیییود. اما انجام مطالعات کیاراس معمولی توصییی یه می

 وت ک و بکان سم اثر این س نتکم لی در زم نه بررسیی م

های مختلف ماهی هیای چالشیییی در گونهانجیام آزمون

  رسد.اروری به نظر می

 

 سپاسگزاری

در اینجییا بر شود الزم می دان م از زحمییات کل ییه 

کسیییانی کییه مییا را در انجییام این ت ق ق یییاری نمودنیید 

  .سپاسگزاری نمای م
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