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" مقاله پژوهشی"  

 

  هایشاخص و  کبدی  های آنزیم رشد،  عملکرد  بر اختصاصی  پروبیوتیک اثرات

 پرورشی  جوان( Acipenser baerii) سیبری تاسماهی  ایمنی 

 

 ، 1کاظمی اله رضوان ،1پور جلیل لیلج، *1ماسوله شناور علیرضا ،1مقدم بازاری سهیل

 1پورصفر مجید  ،1علیزاده مهدی 

 ایران رشت، کشاورزی، ترویج و  آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه خاویاری، ماهیان  المللی بین تحقیقات  انستیتو  -1
 

 26/7/1401 :تاریخ پذیرش                                       8/4/1401 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

این    داشت. در  انتظار  پرورشی   مزارع  در  را  عفونی   هایبیماری  انواع   افزایش  و   وزبر  توانمی   کشور  در  ماهیان خاویاری  پرورش  توسعه  با      

انستیتو تحقیقات بین  تحقیق که در    . در اینخواهند بودهای اختصاصی در ارتقای سالمت این ماهیان حائز اهمیت  راستا مصرف پروبیوتیک

به صورت  گرم    08/84  ±  12/3    تاسماهی سیبری با میانگین وزنی   دد ع  500رشت( انجام گردید مجموعاً    -)گیالن  المللی ماهیان خاویاری

شاهد )جیره  که ماهیان در تیمار  طوری توزیع شدند. به  (لیتر  300لیتر و حجم آبگیری    500با حجم کلی  )وان فایبرگالس    12تصادفی در  

(  2  گرم )تیمارمیلی   300(،  1گرم )تیمارمیلی   150  ردیهای پروبیوتیک( و تیمارهای حاوی پروبیوبیوتیک اختصاصی با مقاپایه بدون باکتری

)تیمار  میلی   450و   مدت  (3گرم  به  غذا  کیلوگرم  هر  ازای  سپس  هفته    10به  و  گرفتند  قرار  تغذیه  سویه    اتاثرمورد  دو  ترکیب  افزودن 

های کبدی و ، آنزیمرشد  یاهصشاخ  ( برLactococcus lactisو    Weissella confusaتاسماهی سیبری )شده از روده  جداپروبیوتیکی  

داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده  با افزودن پروبیوتیک اختالف معنی که  های ایمنی تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد  شاخص

ختالف ا  قد(. اما افزایش رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و ضریب چاقی بین تیمارها و گروه شاهد فا>05/0pشد )

)معنی  بود  ایمنوگلو  (.<05/0pدار  مقادیر  کمترین  و  معنی   Mن  بولیبیشترین  اختالف  با  نیز  لیزوزیم  تیمارهای  و  در  ترتیب  به     3و   1دار 

گردید می >05/0p) مشاهده  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  کلنی (.  تراکم  بهینه  که  داشت  بیان  مورد توان  اختصاصی  فلورباکتریایی  های 

 باشد. گرم در کیلوگرم غذا می میلی  300های رشد و ایمنی معادل تاسماهی سیبری به منظور بهبود شاخص جیره غذایی  رده استفاد

 

. ایمنی  رشد، هایشاخص  اختصاصی، هایپروبیوتیک سیبری، تاسماهی  کلمات کلیدی:

 
  Shenavar1969@gmail.com:مکاتبات دارههدع *
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 مقدمه 

  ی اقتصاد  دگاهید  ازارزشمند    ییهاگونه  انی تاسماه 

  (. Hung, 2017)  گردندیم  محسوب  یپروریآبز  یبرا

  انتظار   کشور  در  یاری خاو  انی ماه   پرورش  توسعه  با

  انواع   با  پرورش  روند  در   زی ن  ان ی ماه  ن ی ا  که  رودیم

 بر  عالوه .شوند  مواجه  ی رعفونی غ  و  یعفون   یهایماری ب

  در   هاکی وت ی ب  یآنت   یری کارگ هب  ،یدرمان  یهانه یهز

  اومت قم  بروز  به  تواندیم  ز ی ن  یعفون   یهای ماری ب   کنترل

  از   استفاده  امروزه .دینما  کمک  های باکتر  در  یع ی طب 

  ی آنت  ن ی گزیجا  عنوان  به  هاواکسن  و  ها کی وتی پروب

 ش یافزا  در  و  بوده  مطرح  انیآبز  پرورش  در  هاکی وت ی ب

 مطرح  ی عفون  ی هایماریب   از  یاری بس  از   ی ری شگی پ   و  رشد

 کی الکت   دی اس  یها ی باکتر  وازنت  باشند.یم

 غذا،   ری نظ   یمختلف   ی رهاو ت اکف  بهها(  کی وتی )پروب

  موجود   یولوژیزی ف   ن یهمچن   و  کیمنولوژیا  ی فاکتورها

 ;Gatesoup and Ringo, 1998)  دارد   ی بستگ

Moslehi et al., 2016  .)ی تنوع  توان یم   اساس  ن یا  بر  

 ز ی ن   و  ی اریخاو  ان ی ماه  درانواع  را   ها یباکتر  گروه  ن ی ا  از

  ز ا  استفاده.  داشت  انتظار  گونه  درهر  خاص  طورهب

  ت یجمع  بهبود  و  رشد  یبرا  ی انتخاب  ی هایکتراب

  ق ی طر  از  که   است  ییهادهیا  جمله  از  زبانی م  یکروبی م

 ردی گیم  انجام  انیآبز  در   ییایباکتر  تیجمع  یدستکار

  یی غذا  یهارهی ج   در  های باکتر  نی ا  مصرف  ن یهمچن.

  ت ی جمع  تعادل  یسازنهیبه  موجب  یپرورش  انیآبز

  ی مطلوب   اری بس  تا ری ثتا  و  شدهگوارش  دستگاه  یکروبی م

 ;Fuller, 1989)  دینمایم   جاد یا  ها   آن   بقاء   و  رشد  بر  را

Moslehi et al., 2016 .) 

  فاکتورهای   سازیبهینه  با  سو  یک  از  هاپروبیوتیک

  برای   زیستی   مناسب  شرایط  ایجاد   موجب   آب  کیفی 

  برخی   ترشح  با  دیگر  سوی   از  و  شدهپرورشی  آبزیان

  موجب   گوارشی،  یاهمآنزی  جمله  از  سلولی  خارج  مواد

 برای   را  شدهخورده  غذایی  مواد  بهتر  جذب  و  هضم

(.  Kim and Austin, 2006)  کنندمی  فراهم  آبزی

  تا   را  بقاء   میزان  ماهیان  ایمنی  سیستم   تحریک  با  همچنین 

 ,Kim and Austin))  دهندمی  افزایش   زیادی   حد

  کارآیی   صورت   به   عملکرد  این   تمامی   بنابراین   ،(2006

  محیط   با  بیشتر  سازگاری  و  بقاء   بهتر،  رشد  ،هذیتغ  باالی

 Kim and Austin, 2006  Nikoskelainen et)  آبی

al., 2003 ;  )تولید  های  هزینه  کاهش   و  (Yanbo and 

Zirong, 2006  )پروری  آبزی  در   که  شودمی  نمایان 

 .گردد قلمداد بارز امتیاز  یک عنوان به تواندمی پایدار

  بهره   قابلیت   یان، اهم   در  هاپروبیوتیک   کارگیریبه

  ا ر   هاآن   توسط  استفاده  مورد  زنده  غذاهای  از  برداری

  این  در   ،دهدمی  ارتقاء  را   پرورش  راندمان  و  برده  باال

  غنی   سبب  یپروبیوتیک   های باسیلوس   یریکارگ به  راستا

  تاسماهی   الرو  تغذیه  جهت  اورمیانا  آرتمیا  ناپلی  سازی

و 1385  ن،جعفریا)  (Acipenser persicus)  ایرانی  )

)  (Huso huso)  یماهفیل  الرو   یهتغذ و    جعفریانشده 

(  Jafaryan and Makhtomii, 2011،   1386همکاران،  

 Acipenser)ایرانی  ماهی ستا الروهای  تغذیهو  

persicus)    با شدهغنی ماگنای  دافنی از  

  همکاران،   و  جعفریان)  پروبیوتیکی   های  الکتوباسیلوس

جمله  نیز    )1387 آن  و  شدابی  م از  جوان  مراحل  در   .

ماهیان،رشد   در    ییوتیک پروب  یها  یباکتر  پرورش 

بررس   یاریخاو  یانماه گرفته  ی مورد  در  که    اندقرار 

مطالعیمخصوص  این  به  و    مفرد   یهاشم   اتتوان 

( )(  1395همکاران  همکاران  و  شکوریان  نیز  ( 1399و 

د مطالعه  در  نمود.  باکتر  یگریاشاره  از    ی استفاده 

Pediococcus pentosaceus  سیبری   تاسماهی  جیره  در  
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  ماهی   این   روده  میکروبی  فلور  و  بدن  ترکیب  بر  مثبتی  اثر

 .(Moslehi et al., 2016) ه استداشت

  در   تجاری  میکروبی  هایفرآورده  حاضر  حال  در

غ  بومی  غیر  هایباکتری   قالب   مورد   ی،اختصاص   یرو 

  که   حالی  در  گیرد،می  قرار  پرورانآبزی  استفاده

  و   بومی  هایپروبیوتیک   انبوه   تولید  و  سازیلص خا

  ماهیان   مختلف  هایگونه  برای  ویژه  به  اختصاصی

  شناختی،   بوم  اصول  با  بودن  همسو   ضمن  خاویاری،

 تولید  و  پایدار  پروری  آبزی  صنعت  راستای  در  تواندمی

  موجب   و  شده  واقع  مفید   ،آبزی  محصوالت   بیشتر

  در .  گردد  ر وکش  آبی  منابع  از   پایدار  و  بهینه   استفاده

  بومی   پروبیوتیک  از  استفادهبا    پژوهش،  این   راستا  همین 

  روی   بر  آن  اثر  بررسی  و   سیبری  تاسماهی  اختصاصی  و

ارزش    گونه  این   ایمنی  و   رشد  های   شاخص انجام  با 

 .گرفت
 

   هاروش و مواد

در    این  ماهیان  پژوهش  المللی  بین  تحقیقات  انستیتو 

پذ  خاویاری ایرفتانجام  در  عدد   500  هلعمطا  ین . 

م  یبری س   یتاسماه  گرم    08/84  ±  12/3وزنی  یانگین با 

انتخاب و    یجهت پرورش تا مرحله جوان  بطور تصادف 

بررس  3  با  تیمار )هر    یمار ت  4در   مورد  قرار    ی تکرار( 

 در .  طراحی گردیدهفته    10مدت  به  یبررساین  گرفتند.  

پرورش  یکطی    ماهیانابتدا   مخازن  در  سازگار    یهفته 

م   سپس  و  گردیده به  نوبت  سه  در    2-3  یزانروزانه 

غذاده بدن  وزن  ز  یدرصد    در ها  یسنج   یستشدند. 

 دقت با دیجیتالی  ترازوی وسیله به  یاهفته  دوفواصل  

  متر  سانتی  1/0  دقت  با بیومتری تخته و کیلوگرم 0/ 001

  یر ها جهت انجام سای. ضمناً  نمونه برداریرفتانجام پذ

انتها در  پر  ی مطالعات  گرد  شوردوره    میزان .  یدانجام 

و   300،  150)شاهد( ،  0  درمقادیر  ها پروبیوتیک  مصرف

در نظرگرفته شد.    غذا  کیلوگرم  یکدر     گرم  میلی  450

موردنظر از پودر   یرمقاد  یان،ماه  یغذا  یساز  یجهت غن 

باکتر نسبت    یبریس   یتاسماه  یبوم  یهای مخلوط  )با 

  Weissella confusa  ( شاملیاز هر باکتر  یمساو  یها

همکاران،    Lactococcus lactis و   و  ماسوله  )شناور 

ت 1397 اساس  بر  ز  یمارهای (  در  در    ینار هود الم  یرفوق 

پالست و سپس  ین توز  یلاستر  یکیظروف    یلی م  50شده 

ف  یترل  پسو    یدبه آن اضافه گرد  یلاستر  یزیولوژیسرم 

  استفاده   غذا  از   کیلوگرم  هر  ازای  به  اسپری  جهت  آن  از

  مقادیر   با  زیر  ترکیبات   حاوی   تفاده س ا  د مور  غذای.  شد

  خام   چربی   درصد،  42  خام  پروتئین :  است  بوده  مربوطه

  و   درصد  10  خاکستر  درصد،  3/ 5  خام  فیبر  درصد،  18

 .درصد 10 رطوبت

و   یکبد  یها  آنزیمرشد،    پارامترهای  یقتحق   ین ا  در

  قرار   ارزیابی  مورد  ماهیان  در  ایمنی  های  شاخص

شامل درجه    یطی مح   طی اآب و شر  خصوصیات.  گرفتند

  اکسیژن   و(  گرادسانتی  درجه)برحسب    آبحرارت  

  دستگاه   از  استفاده  با(  لیتر  در  گرمیلی)م  محلول

از  pHو    Germany  (WTW , )متراکسیژن استفاده   با 

pH    متر مدل Eutechی بررس   ینا  در .  شدند  گیریاندازه  

سانت  87/19  ±  91/0آب    یدما  یانگین م   یگراد، درجه 

ل  یلیم   34/7  ±  52/0ل  ولمح  یژناکس   pHو    یترگرم در 

 . یدگرد تعیین   23/8 ± 33/0معادل 

افزا  یهاشاخص شامل  محاسبه  مورد  وزن   یش رشد 

و  (WG)  یینها نرخ رشد  افزا (SGR)یژه،   یش ، درصد 

بدن   بوده      (FCR)غذایی  تبدیل  یبضر  ،(BWI)وزن 

اساس    بر    گردیدند  محاسبه  زیر  های   فرمولکه  

(Raghavan et al., 2011; Mohseni et al., 2014 : ) 
WG (g) =Wt-W0                   
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(WG = Weight Gain, Wt =  نهایی   وزن ،W0 = 

 (اولیه وزن

     

 Ln=    یهوزن اول  ین نپر  یتم، لگار  tروز=    تعداد)                

W0 ییوزن نها ین نپر یتم ، لگار   =Ln Wt ) 

BWI  ( وزن  افزایش  صدرد ) = 

 × 100       

FCR( غذایی تبدیل ضریب ) = weight of feed 

consumed / increase in biomass     

 

  ی سنج   زیست  منظور به    یههفته تغذ  10  یاناز پا  پس 

به  ی،ماه   بهاسترس    کاهش و    یینها  24مدت  غذادهی 

ز از  قبل  منظور    بدین .  گردیدقطع    سنجییستساعت 

هر    ماهیان  یممات در    یخک م   پودرگل  با  وانموجود 

پا  پس (.  Mohseni et al., 2008)  شدند  یهوشب  یان از 

تهیه    خون  سرم  نمونهدرصد جمعیت    30پرورش از  دوره

مطال انجام  جهت  آنز  شناسی  ایمنیعات  شد.    ی ها یمو 

بیهوش  ی،کبد از  سرنگ    ی پس  از  استفاده  با  ماهیان، 
cc5/1  دمی   اهرگی س   زا  خون  نمونه ،  ینههپار  غیر  

(Caudal vein  )خون با استفاده    یهانمونه.  گردید   اخذ

سانتر شرکت    Labofuge)  مدل  یفوژ از  ساخت 

Heraeus sepatch    با سرعت مدت    g  3000آلمان(  به 

همکاران  یفوژ سانتر  یقهدق  10 و  )رخشان  (. 1379  ،شد 

جدا   سرم  تگردیده  سپس  به  سمپلر  با    ی ها   یوبو 

گراد  یدرجه سانت  –  80  ی ماد  درو  یافته  اپندورف انتقال

اندازه  ینگهدار    و   یمنیا  یها شاخص  یری گشدند. 

استاندارد    یتخصص   یشگاهآزما  در  یکبد  یهایمآنز و 

انجام گرفت.    یرومد و  میزان  گیری  اندازه  برای)رشت( 

  با (  ALPو    ALT AST،  LDH)  یکبد  یهاآنزیم

پارس    یهایتک   از  استفاده شرکت  ساخت  سنجش 

( د.Pars Azmoon Coآزمون  و    بین  واحد  ر ( 

خسروان  ی)غفار  آمددست  هب   (u/l)الملل زاده،    یو 

1391). 

روش  M  (IgM)  ایمنوگلوبولین   یریگاندازه  با 

 صورت   Immunoturbidimetricیمتر یایمونوتوربید

 میزان سنجش  ضمناً   .(1382  یا،)سقا و سروش ن  پذیرفت

دستگاه استفاده با سرم لیزوزیم  Elisa readerاز 

(Awarness, USA)   2100مدل Statfax- روش به و 

Turbidomertric  سنج ازی)کدورت   تحلیل طریق ( 

 Micrococusمثبت   گرم یها یباکتر یتدریج

lysodeikticus (Sigma,USA)  یدگرد  انجام  (Ellis, 

1990.)    

  آماری تحلیل و تجزیه 

،  تجزیه و تحلیل آماری  هاآوری دادهجمع  منظور هب

رسم   افزارهای  دونمو  نرم  از  مربوطه  و       SPSSارهای 

Excel  آزمون   ،T- test   ،One Way Anovaهای  و 

  ،Spearman's Rank  همبستگی  ضریب  آزمون

Pearson  و  Mann- Whitney یداستفاده گرد. 

 

 

  جینتا

   رشد هایشاخص  

  پروبیوتیک   افزودن  با   که  داد   نشان   یقتحق  این   نتایج

  افزایش   درصد  نهایی،  وزن  یاهشاخص   یی،غذا  جیره  به

 300)  2  تیمار   در  روزانه  رشد  نرخ  چاقی،  ضریبوزن،  

 سایر   به  نسبت (  غذا  کیلوگرم  در  پروبیوتیک   گرممیلی

 در(.  1)جدول    یافته است  افزایش   شاهد  گروه  و  تیمارها

ت  ییغذا  یلتبد  یب ضر  یرمقاد  یقتحق   ین ا   2  یمار در 

معن هب سا  یداریطور  به    ی واح  یمارهایت  یرنسبت 

ن  یوتیکپروب کاهش    یزو  شاهد  است    داشتهگروه 
(p<0.05  .) 
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  پرورش دوره  پایان در سیبری تاسماهی رشد  هایشاخص : 1  جدول 

 (. p<0.05) باشدمی آماری دارمعنی اختالف  وجود  دهنده نشان کوچک  غیرهمنام حروف

 

 کبدی هایآنزیم 

  ی ها یرهبا ج   یانماه  یه خاتمه دوره پرورش و تغذ  در 

  ( ALT)ینوترانسفرازآم  ینآالن  یزانم  در  ،شدهیهته 

ولp>0.05)  یدنگرد  مشاهده  یدارمعنی  اختالف  ی(. 

  ، ( AST)  ترانسفراز  آمینو  تاتراسپ آ  یهایمآنز  یردرمقاد

(  ALPفسفاتاز )  ین ( و آلکالLDH)  یدروژنازالکتات ده 

اختالف    یبریس   تاسماهیخون    سرم تیمارها  بین  در 

   یمارت  در ALT یزان(. مp<0.05) شدمشاهده ی داریمعن 

 

 

کمتر ت  ین شاهد  در  .  بود  میزان  یشترینب   3  یمار و 

ت  AST  یمآنز ب  یماردر  ت  و  نیزام  یشترین شاهد   2یماردر 

داشته    ین کمتر را  آنزاستمقدار  ت  LDH  یم.    1یماردر 

  یمار در ت  ALP  یمبود. آنز  ین ترکم2  یمارو در ت   یشترین ب

در    کمترین   1 و  بیشترین   3تیمار  مقدار    یزان م  از 

 برخوردار بود. 

 

 

 

 شاهد  ها شاخص

   1  تیمار

گرم در  یلیم 150)

 (  یلوگرمک

   2  تیمار

  در گرممیلی 300)

 ( کیلوگرم

   3  تیمار

 (کیلوگرم در گرممیلی 450)

  a 30/±3 ( گرم( ) 1W ) اولیه  وزن

05/82 

a 98/±4  20/83  a 68 /±6 46 /86  a 45 /2  ± 16/84 

  a 98/±5 ( گرم))2W)نهایی وزن

17/207 
a 38/±6  51/207 a 78/±3  72/216 a 14/10  ± 66/205 

  a 39/±0 (1Tl) اولیه   طول 

39/30 
a 53/±0  69/30 a 71/±0  83/30 a 29/0  ± 37 /30 

  a 60/±0 ( 2Tl) نهایی   طول 

12/40 
a 63/±0  91/39 a 33/±0  20/40 a 42/0  ± 78 /39 

(K)  چاقی ضریب a 700 /±0  

32/0 
a 005 /±0 32 /0 a 003 /±0 33 /0 a 006 /0  ± 32/0 

(BWI)  افزایش درصد  

  وزن

a 79/±3  

73/152 
a 63/±8  33/150 a 25/±16 15 /153 a 04/2  ± 79 /142 

  ویژه  رشد ضریب

(SGR)  

a 06/±0  

38/1 
a 03/±0  37/1 a 01/±0  38/1 a 05/0  ± 32 /1 

  GR a 06/±0) ) روزانه رشد نرخ

27/2 
a 13/±0  24/2 a 24/±0  28/2 a 08/0  ± 13 /2 

 غذایی تبدیل  ضریب

(FCR) 

bc035 /±0  

62/1 
ab05/±0 64/1 c06/±0 39/1  a01/0  ± 83/1 
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  پرورش دوره  خاتمه در سیبری تاسماهی  خون کبدی هایآنزیم  :2  جدول 

 (. p<0.05) د شباه وجود اختالف معنی دار آماری میحروف غیر همنام کوچک نشاندهند  

  ایمنی هایشاخص

پروب  یق،تحق   ین ا  در ج  یوتیکافزودن  موجب    یرهبه 

  با   شده  تغذیه  ماهیان  در   IgMو    یزوزیمترشح ل   یش افزا

  تیمارها   این   تمامی  و  شده  پروبیوتیک  حاوی  های  جیره

شسن به    بودند   آماری  دار  معنی  اختالف  دارای  اهدبت 

(p<0.05ب ل  یشترینب   یکهطوره(.   ت   یزوزیممقدار    یمار در 

 . یدمشاهده گرد 2 یماردر ت IgMمقدار  یشترین و ب 3

 

 
 مختلف  تیمارهای در ماهیان خون لیزوزیم میزان مقایسه : 1 شکل

 

 تلف خ م یتیمارهاخون ماهیان در  IgMمیزان  یسهمقا : 2 شکل

  بحث 

را    یوتیک پروب  یریکارگهب  امروزه   به توان  میها 

  یزان رشد و م  یش افزا  منظوربهارزشمند    مکانیسمی  عنوان

  توسط   هاپروبیوتیک شمار آورد.  به   یان ماه  در  یبازماندگ

  ترکیبات   ماهیت   تغییر  و  غذایی   مضر  ترکیبات   زداییسم

شامل    یدرولیتیکه  هاییمآنز  توسط  هضمی  غیر

  یتامینو و  یوتین ب  یرها نظ  یتامین و  یدوتئاز و تول رپ  ،یالزآم

B12  بهبود تغذ  ,.El-Haroun et al)  ندشویم  یهسبب 

2006.)    

 

 

 شاهد  ها شاخص
   1ر  امتی

 گرم در کیلوگرم(  میلی 150)

   2تیمار  

 گرم در کیلوگرم(میلی 300)

   3تیمار  

 گرم در کیلوگرم(میلی 450)

 a95/±3 67/23 a51/±1 26 a51/±3 83/23 a29/±6 83/32 (ALTآالنین آمینوترانسفراز )

 a 09/±57  666 b38/±26  5/594 ab68/±21  67 /175 b±0754  50 /572 (ASTآسپارتات آمینو ترانسفراز )

 a05/±5 83/134 a21/±26  33 /126 a26/±14  67 /129 a89/±27  33 /135 (ALPآلکالین فسفاتاز )

 a 46/±134 5/1160 a 72/±72  83/1138 a 03/±35  83/1068 a 66/±44  83/1073 (LDHالکتات دهیدروژناز )
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با    حاضر    وسیله هب   جوان  سیبری  تاسماهی  تغذیهمطالعه 

  از   یمساو  ترکیب)  یاختصاص   و   یبوم  پروبیوتیک

 Weissellaو    Lactococcus lactis  های گونه

confusaو    ی بخش  راثاز    ی(  حاک بهبود عملکرد  و  آن 

نها  هایشاخص  یش افزا افزا  یی،وزن  وزن،    یش درصد 

ت   ی، چاق  یبضر در  روزانه    یلی م  300)  2  یمارنرخ رشد 

پروب ک  یوتیکگرم  سا  یلوگرم در  به  نسبت    یر غذا( 

افزا  یمارهات شاهد  گروه  معن  بوده  یشو  اختالف    ی اما 

نگرد  یدار  اییذغ لتبدی ضریب همچنین.  یدمشاهده 

  تغذیه   اختصاصی  پروبیوتیک باکه    2  تیمار  درماهیان

  تیمارها   سایر  به   نسبت  داری  معنی  طورهب  بودند  شده

ب   این .  داد  نشان   کاهش  که    ینا  یانگرموضوع  است 

 غذای مقدار کاهش در    هاپروبیوتیک  این  از استفاده

امر    ین ا  و شده    واقع  موًثر ماهی  رشد منظور  به  مصرفی

ط  هایهزینه  کاهش  به منجر  دناتومی  دوره    ی غذا 

 این   نتایج.  (Lara-Flores et al., 2003)  شود  پرورش

)  Soltani  مطالعات  با  تحقیق همکاران    ،(2015و 

Bagheri   ( همکاران  ن2008و  و  و    یهاشم  یز(  مفرد 

( تاث1395همکاران  در  دارد.  مطابقت  کارگیری  به  یر( 

برپروبیک ماهنا  دررشد    یفاکتورها  ها  متفاوت    یانواع 

نوع در    اختالف   یلاست به دل   ممکن   خودکه    می باشد

باشد  یمصرف  یوتیکپروب  Ferguson et)  استفاده شده 

al., 2010) .  همکاران و بهمبری یبقائ  مطالعه نتایج 

 یوتیکپروب مختلف سطوح افزودن  که   داد  نشان(  1392)

Bactocell   بر   ریدا یمعن   اثرات ماهیانفیل بچه جیره  به  

 بهبودموجب    و  داشتگونه    ین ا  رشد  هایشاخص

 غذایی تبدیل ضریب و رشد هایشاخص   از  برخی

که   اندداده  نشان  گوناگون   مطالعات.  گردید

بازدارنده  ها پروبیوتیک مواد  خود    کنند می   تولید  ایاز 

  داشته،   روده  در  هاپاتوژن  رشد  بر  آنتاگونیستی  اثرکه  

به    یدنچسب   با  که   دارند  ار  یتوانای  این   نیز  آنها از    یبعض

روده     های پاتوژن   از  بسیاری  ورود  از  مانعموکوس 

 ;Ringo et al., 2010)  شوند  ایروده  زایعفونت 

Gatesoupe, 1999 )  .ینا  گوارش  دستگاه  هایپاتوژن  

در    یزبانم   یتلیومدر اپ  خود یورشرا دارند که با    یی توانا

تشک  یموکوس   یهال و  شده   دهند   یکلون   یلغالب 

(Merrifield et al., 2010)  کاهش    سبب  یت نها  در  و

 ,Ringo and Birkbeck)  دشون  غذا   گوارشتوانایی  

چسب  ها پروبیوتیک  .  (1999 بر    به   رقابتی   یدنعالوه 

کلون  جلوگیری  برای   گوارشی  هایبافت شدن    یزهاز 

  نیز اشتها    کنندهتحریک  ،  پاتوژن   های میکروارگانیسم 

 ,.McDonald et al., 2002; Lalles et al)  هستند

2007; Ringo et al., 2010)موجب   یقطر  ین . آنها از ا  

  سموم دفع    ها، یتامینو  یدتول  دلیل   به   یه تغذعملکرد  بهبود  

ترک  جیره شکستن    غذا   گوارش  یرقابلغ  یباتو 

(Abdelhamid et al., 2009)    ،روی   یتنها  درشده  

کربوه  دلیل  به  رشد  هایشاخص بهتر    یدرات، مصرف 

  رسد می  نظر به لذا. گذارندمی مثبت اثر  یو انرژ ینپروتئ 

  شده   آنزیم   ترشح  افزایش   موجب   ماهی  رشد  افزایش  که 

 کنترل  نتیجه  در  و  ماهی  سالمتی  بهبود  باعث  امر  این   و

  گردد می  غذایی  مواد  گوارش  قابلیت  افزایش   و  عفونت 

Gatesoup and Ringo, 1998). ) 

 فرمص  ماهیان  خون  سرمی هایشاخص  یکلطور هب

تاثیر    پروبیوتیک  کننده   نظیر   گوناگونی  عواملتحت 

  غذای   مقدار   و  مدت  ژنتیکی،   ساختار   ماهی،   گونه

 نژادهای  منشا  و  نوع  پروبیوتیک،  حاوی  مصرفی

 Kim and Austin)  باشد  متفاوت تواند  می   پروبیوتیکی

2006; Pieters et al., 2008; Son et al., 2009; 

Soltani et al., 2015) . 
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 خلوص درجه  و نوع غذایی، هایجیره یونسالفرمو

 جیره به پروبیوتیکافزودن    روش   و  مصرفی  پروبیوتیک

 خون  هایویژگی بر  توانندیم  ای مالحظه  قابل طور  به

 (.  1395و همکاران،  ی )رضوان باشند گذاراثر

از    ALT    ،AST    ،ALP  یکبد  های آنزیم  اصوالً

تع  یها  یمآنز در  ما  یتوضع  یین مهم  -هب  نایهسالمت 

م ا  ی غن   یکبد  ی هاسلول   یند،آیشمار  ها  یمآنز  یناز 

و   بررس  یزن  LDHبوده  کبد    یبافت   یهایبآس  ی جهت 

م قرار  استفاده    ی سرم   یهایمآنز  ییراتتغ  یرد،گ یمورد 

انواع ب   یدر  و    یانگل  هاییآلودگ  ها،یماریاز 

میتمسموم گزارش  )اکرم  یها  همکاران،    ی شود  و 

  LDHو    ALT    ،AST  یرادق م  (. در مطالعه حاضر1390

معن مطالعه    که  نداشتی  دار   یاختالف  و    Soltaniبا 

و    SGOT( مطابقت دارد. کبد از لحاظ  2015همکاران )

SGPT  آس   یغن  یاربس و    شود می باعث    یکبد  یببوده 

 رود  باال  سرم  در  ها   آنزیم  این   مقادیر  که

(Vaglio and Landtiscina, 1999)بنابرا عدم    ین ، 

حاضر نشان دهنده   یق در تحق  یکبد  ی ها  یم آنز  یش افزا

-ی م  یبریس  یبر کبد تاسماه   یباکتر  ینسوء ا  یر عدم تاث

   باشد.

  ارزیابی  منظور  به  بررسی قابل فاکتورهای  از لیزوزیم

  محسوب  ذاتی ایمنی  جهت در آبزیان سالمت وضعیت

حاضر    یق تحق   در  ،(1396  همکاران،  و   یزاده)عل   شودمی

افزا در    یک الکت   یداس  یکتراب  دوز   یش با  مطالعه  مورد 

  یمارها و در همه ت   یافت  یش سرم افزا  یزوزیمل  یزانغذا، م

-یاختالف معن  ینسبت به کنترل دارا  یداریطور معن هب

آمار است  یدار  است    بوده    ینا  نتایجکه  این در حالی 

)  Soltaniمطالعه    باپژوهش   همکاران  ن2015و  و   یز( 

همکارا  یزادهعل مطالعه  1396)ن  و  در  دارد.  مطابقت   )

Ferguson   ( با   2010و همکاران )  یهتغذاستفاده از  P. 

acidilactici  ت معن  یزوزیمل  ، قرمز  یالپیایدر  دار  یبطور 

ت  بیشتر   یمارهادر  بوده  نیز  کنترل  بهال  . است  از  ذکر  زم 

که  به  Lactobacillus rhamnosus  یریکارگ ه ب  است 

در   30مدت   بطور    یزوزیم ل   یلن   الپیاییت   روز    معنی را 

 . (Pirarat et al., 2011)داد  یش افزارا   یدار

  یزوزیم ل یت که فعال  اندداده نشان مطالعات از تعدادی

افزا  یوتیک سرم پس از مصرف پروب  داشته است   یش ها 

 (Balcazar et al., 2007; Panigrahi et al., 2004)  .

  اسید   هایباکتری  که  یدگرد  نای بمطالعات     از   برخی  در

  اند شده  هاایمنوگلوبولین  افزایش   سبب  الکتیک

(Panigrahi et al., 2004)،  افزایش  با  نیز  مطالعه  این   در  

ت  یوتیکیپروب  دوز   IgM  ایمنوگلوبولین  یزانم  یمارهادر 

افزا کنترل  به  مطالعه    یش نسبت  با  که  است  داشته 

Soltani  ( همکاران  مطابقت2015و  . دارد  ( 

ترک  یها  ایمنوگلوبولین    یمنی ا  یستمس  یاصل  یبسرم 

و   بوده  ماه   یاصل  ایمنوگلوبولین   IgMهومورال    ی در 

نشان  (Wilson et al., 1995)  است گذشته  مطالعات   .

باکتر که  است  تولی م  یوتیکپروب  هاییداده    ید توانند 

 Nayak et)  کنند  تحریک  ماهی  دررا    ایمنوگلوبولین 

al., 2007; Panigrahi et al., 2004; Nikoskelainen 

et al., 2003; Soltani et al., 2015.)  تحقیق   این  تایجن  

  و   بومی  هایپروبیوتیک   افزودن  که  است  آن  از  حاکی

  ضریب   روی  بر  تواندمی  سیبری  تاسماهی  اختصاصی

  از   پس   غذایی  تبدیل  ضریب  کاهش   و  نهایی  وزن  رشد،

بطورباشد  داشته  مثبتی   تاثیر  هفته   10   نی تربیش  یکه . 

 گرممیلی  300  میزان   با  شده   تغذیه  تیمار  در   تاثیرگذاری 

 .  است بوده غذا کیلوگرم  یک در پروبیوتیک
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 سپاسگزاری 

  محترم   کارشناسان   کلیه  مساعدت  از   بدینوسیله 

  و   هابیماری  و  بهداشت  پروری،  آبزی  هایبخش 

  المللی   بین   تحقیقات   انستیتو   بیوشیمی   و  فیزیولوژی 

  سپاسگزاری   تحقیق   این   مانجا  در  خاویاری  ماهیان

 .گرددمی

 منابع  

 ری . ت  اث 1390 ،ا. ،یا.، احم  د ،یچ   ی ر.، قل ،یاکرم    .1

 یب  ر پارامتره  ا ییغ  ذا رهی   ج ن ی ن  ولیا کی   وتی پرب

 انی   ماه لی   س  رم خ  ون ف یمی وش   ی و ب یهم  اتولوژ

(Huso huso)    ق  اتی . مجل  ه تحق یج  وان پرورش 

  .132-136، (2) 66  ،یدامپزشک

 یلوس   ی باس یه  ا یباکتر ری تاث.  1385 ،. ح ان،یجعفر .2

 تی   فعال  و  یمان  دگزبا  رش  د،  بر  کی وتی پروب  عنوان  به

 یران   یا یتاس  ماه الرو در یگوارش    یه  ا میآن  ز

(Acipenser persicus)  پ  رورش دوره ط  ول در 

 رس  اله. ان  ای اورم ای آرتم با یساز یغن  قیازطر یالرو

 یع   ی طب  من  ابع و یکش  اورز عل  وم دانش  گاه. یردکت   

 .صفحه 103. گرگان

. 1386.، ع ان،یعاب  د ،. م ،ین    س  لطا ،. ح ان،ی   جعفر .3

 هیتغذ  ییبرکارآ  یلی باس  یها  کی وتی پروب  یرخب  ری تاث

(. Huso huso) یلماهی ف الرو بدن یمغذ باتی ترک و

، 14 ،گرگ  ان یع   ی طب  ومن  ابع یکش  اورز  عل  وم  مجله

71-60. 

 ،یمخت  وم ،.م.س ،یری   م ،.ا ،یناصر ،.ح ان،یجعفر .4

 ب  اتی ترک و هی   تغذ ییک  ارآ. 1387.، ی ،یاسی ق ،.ن

 Acipenser)  یران   یا یم  اه ت  اس الرو ب  دن

persicus) یدافن    یس  ازی غن  قی   طر از (Daphnia 

magna) یکی وتی   پروب یه  ا لوسی الکتوباس    ب  ا. 

 خ  زر، یای   در یالتی ش    من  ابع یمل    ش یهما ن ی نخست 

 27، گرگان یعی طب  منابع و یکشاورز علوم دانشگاه

 .56  صفحه .ماه آبان 28 و

 .آ.، ر مجته   دزاده،.، ،ك احم   دی.، م رخش   ان، .5

 - خ  ون انتق  ال ط  ب و دق  اانع شناس  ی، خ  ون. 1379

 کم  ک ب  ه ه  ا بیم  اری ب  الینی پیگی  ری و تش  خیص

: ت  يلیف(.  دیویدس  ن )  هنری  آزمایشگاهی  هایروش

 زاده، تیم  ور انتش  ارات(.  1996. )برن  اردهنری ج  ان

 .15-33  تهران،

.، ر  ،یص  فر.،  ب  ،یب ی ش  ع.،  ع  ،ی  یکال لی گ  یرضوان .6

 لوسی الکتوباس کی وتی پروب اثر.  1395.، ف  ،یخیمشا

 یاپ  اره بر( Lactobacillus plantarum) موارپالنت 

 Acipenser) یبری س    یتاسماه یخون یفاکتورها از

baerii .)174-169(، 2)9  ،یجانور ستیز طی مح. 

 کت  اب.  1382  ،.ای ن  سروش  محسن   و  رضا  دی حم  سقا، .7

. یش  گاهیآزما یه  ا ف  رآورده و زاتی   تجه ج  امع

 .فحهص 286. ری م  کتاب  انتشارات

وریان، م.، علیپ   ور، ع.، یزدان   ی س   اداتی، م.، کش     .8

 باقرزاده، ف.، حسین پور زلتی، ع.، س  ید حس  نی، م.

. اث  ر س  طوح مختل  ف پروبیوتی  ک ه  ای 1399ح.، 

تجاری بومی سوپر زیس  ت ب  ر ش  اخص ه  ای رش  د، 

 Acipenserکارایی تغذیه و بقای تاسماهی سیبری )

baerii  .67  (،4)  14  توسعه آب  زی پ  روری،( جوان-

55 . 

.، م ،ی.، س  لطانم ،ی.، پورک  اظمعش  ناور ماس  وله،  .9

 زادهی    .ع.، علم، یس   ادات یزدان    ی.، م ،یارمحم   دی

.، سمق  دم،  ی.، ب  ازارجپ  ور، لی   .، جلم، یرودپش  ت 

. و پ  ،یلی .ح.، اسماعسفر،    ین ی .، حسمزاده،  معصوم

 ییو شناس  ا یجداس  از. 1397 ،.ی ،یلی اس  ماعیبن   

از  کی   الکت  دی کنن  ده اس     دی   تول  یهایباکتر  یمولکول
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 مجل  ه. (Acipenser baerii)  یبری س یروده تاسماه

 .19-28 ،(5)27 ران،یا  التی ش یعلم

 ،.ج پ  ور،جلی  ل ،.ع  شناورماس  وله،  ،.م  علیزاده، .10

 عزیززاده، ،.ی یگانه،  ،.مقدم  بازاری  ،.م  زاده،معصوم

 Entrococus) آنتروکوکوسفالکیس  اثر. 1396 ،.ل

faecalis )بچ  ه س  رمی و  خ  ونی ه  ایش  اخص ب  ر 

 توس  عه(. Acipenser baerii)  ایران  ی تاس  ماهیان

 .83-103 ،(1) 11 پروری،آبزی

اث  ر . 1391 زاده، ع.، یخس  روان .،  م ،یغف  ار .11

 (Eugenia cairyophillata) خ  کی اسانس گ  ل م

ش  اخص  یآه  ن رو تراش  ده ب  ر ن  انو ذ یبارگ  ذار

-ن ی رنگ  یآالقزل  یماه  یشناس  بافت  و  یمیآنز  یها

 سهیمقا یپاتولوژ (Oncorhynchus mykiss). کمان

  .827 -836 ،(4)9 ،یا

 .م خل  ق،خ  وش م.،  ،یستار .،م مفرد، یهاشم .12

. 1395 ،.ع زاده،یعباس  عل ،.ع ماس  وله، ش  ناورر.، 

  ایرب ی س     س   ال یو یب   اکتر ری ت   يث مطالع   ه

(Weissella cibaria )در رش  د یفاکتوره  ا ب  ر 
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