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های خونی و فلور های رشد، بقاء، برخی شاخصتاثیر پربیوتیک ایمونوژن بر شاخص

 (Acipenser persicus Borodin, 1897) برون باکتریایی روده بچه ماهی قره
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های الرشدترین بخشپروری در جهان یکی از سریعآبزی

با  9111تا  9191که این بخش از سال طوریتولید غذا بوده، به

که نرخ رشد ساالنه درصد رشد نموده، درحالی 91نرخ ساالنه 

درصد و نرخ رشد ساالنه صید آبزیان  3تولید گوشت قرمز برابر 

رغم رشد قابل توجه، این  علی(. 33)درصد بوده است 9/6برابر 

 صنعت همواره با مشکالتی روبرو بوده است که از آن جمله 

که  کرد، توان به تغییر کیفیت آب و شیوع بیماری اشارهمی

پروری، گسترش سی آبزیاسا عنوان مشکلمورد اخیر به

 اقتصادی این صنعت را در بسیاری از کشورهای جهان تحت

ها، استفاده از کنترل بیماریمنظور به. تاثیر قرار داده است

مطرح گردید که پس از ( هابیوتیکآنتی)داروهای ضدمیکروبی 

ه از جمله مقاوم شدن ها این داروها خود مشکالتی عدیدسال

های هزینه محیطی و ها، تجمع در بافت، مسایل زیستپاتوژن

که امروزه در اغلب کشورها، طوری، بهرا ایجاد نموده.... و باال

های شدیدی ا با محدودیتی ها ممنوع وبیوتیکاستفاده از آنتی

از دیگر مشکالت اساسی در پرورش . مواجه گردیده است

های محیطی در شرایط پرورشی آبزیان بحث استرسمصنوعی 

نوبه خود بخش زیادی از انرژی را که باید مصنوعی است که به

لذا . کندبه مصرف تولید گوشت برسد، از دسترس خارج می

 رشد سریع ماهی،کارائی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر 

 پروری محسوب ها از اهداف مهم در صنعت آبزیبیماری

 .ودشمی

استخوانی بوده که حدود  -ماهیان جزء ماهیان غضروفیتاس

میلیون سال پیش، از ماهیان استخوانی جدا  311

شدند و با از دست دادن بسیاری از اختصاصات خود به شکل 

در حدود دو قرن پیش، این (. 1و  9) اندامروزی باقی مانده

لیکن، های آبی جهان وجود داشتند ماهیان در بسیاری از حوضه

رویه، مدیریت ضعیف صید، محدود شدن دلیل صید بیبه

 های زیستها، آلودگیریزی طبیعی آنهای زیست، تخممحیط

-پرتولید شدن محیط و هامحیطی، ساخت سد در روی رودخانه

 های این ماهیان محدود گردیده استهای زیست، زیستگاه

(31.) 

باالی گوشت و دلیل ارزش غذایی و اقتصادی بسیار به

کاهش میزان ذخایر این  خاویارماهیان خاویاری از یک سو و

ها از سوی دیگر، تکثیر و های طبیعی آنماهیان در زیستگاه

 ها پیش مورد توجه قرار گرفته وها از سالپرورش مصنوعی آن

همراه داشته است لذا، پرورش های چشمگیری را بهپیشرفت

خیر مورد توجه قرار گرفته ولی، های اماهیان خاویاری در سال

اطالعات کافی در مورد شرایط بهینه محیط پرورش، نیازهای 

ها وجود غذایی، فرموله کردن غذاهای مصنوعی مورد نیاز آن

 . (31و  31، 36) ندارد

پروری تجاری، بهبود حال حاضر چالش عمده آبزی در

سازی رشد و ارتقاء های غذایی فرموله شده برای بهینهجیره

های اخیر تحقیقات فراوانی بر در سال. باشدسالمت ماهیان می

های غذایی که در باال بردن سالمت روی ترکیبات و مکمل

محققین  .موجود و کارائی تغذیه نقش دارند، صورت گرفته است

تغذیه بر این باورند که افزایش کارآیی تولید آبزیان به 

فرموالسیون جیره غذایی و روش تولید آن وابسته است که به 

 Sudagar_m@yahoo.com: مسئول سندهینوی کیالکترون پست *
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چون انرژی، ترکیبات غذایی موجود، پروتئین، چربی، عواملی هم

ویتامین، مواد معدنی، ماهیت ترکیبات، قیمت و دسترسی مداوم 

تا  11که در پرورش آبزیان به این با توجه. ها بستگی داردبه آن

باشد لذا، سودمند های جاری مربوط به غذا میدرصد هزینه 61

دقت جدی در مراحل غذادهی و کردن پرورش تاسماهیان به

عالوه ماهیان به(. 1) استفاده از غذاهای مصنوعی نیاز دارد

خاطر رفتار خاص فیزیولوژیکی در تغذیه و استفاده از خاویاری به

های شیمیایی، یافتن غذا در این ماهیان همواره با گیرنده

تر از که این ماهیان کمطوریباشد، بهمشکالت فراوانی توام می

تر از حواس بویایی و چشایی خود برای حس بینایی خود و بیش

امروزه جهت بهبود کیفیت (. 33) کنندگرفتن غذا استفاده می

ها، ها، پروبیوتیکد ویتامینغذای ماهی از ترکیبات مختلفی مانن

 عملکردهای دارای کیشود که هر ها و غیره استفاده میپربیوتیک

های استرس، ترکیبات های رشد، بقاء، شاخصخاصی بر شاخص

های اخیر در سال. باشدهای زیستی میالشه و سایر فاکتور

ها در جیره آبزیان رواج زیادی پیدا کرده استفاده از پربیوتیک

 .است

پربیوتیک ماده غذایی غیرقابل هضمی است که از طریق 

های تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری

تواند موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان داشته و می

براین اساس هر ماده  .(96)سالمتی میزبان را بهبود بخشد

رقابل هضم، های غیکربوهیدرات: رسد مثلغذایی که به روده می

توانند ها میها و نیز برخی از چربیئینبعضی از پپتیدها و پروت

تحقیقات (. 91) دنگیر عنوان یک پربیوتیک مورد استفاده قراربه

ها روش مناسبی انجام شده نشان داده که استفاده از پربیوتیک

ها با لذا پربیوتیک(. 96) باشدمی برای دستکاری میکروفلور روده

تعادل میکروفلور روده و افزایش مکانیسم دفاعی میزبان  بهبود و

 ایمادهتوجه به این تعریف با . تواند نقش موثری را ایفاء کنندمی

عالوه  شود باید ترجیحاًعنوان پربیوتیک در نظرگرفته میکه به

ای، مواد مفید تخمیری های مفید رودهبر تحریک رشد باکتری

که حجم ( 3111 مکاران،و ه Mahious) نیز تولید کرده

های چرب زنجیره تولید اسید گازهای تولید شده توسط روده و

گیری تخمیر میکروبی عنوان معیاری برای اندازهکوتاه به

 (.33) شودها در نظر گرفته میکربوهیدرات

عنوان یک مکمل غذایی دارای  پربیوتیک ایمونوژن به

ای از  لولی سویهاین ماده از دیواره س. ترکیبات متعددی است

 (Saccharomyces cervisiae) مخمر ساکارومایسس سرویزیا

ایمونوژن دارای دو ترکیب اصلی شامل . خلیص شده است

بتاگلوکان بوده که نسبت به  (6و9-3و9)الیگوساکارید و  مانان

ترین اثر را سایر ترکیبات موجود در دیواره سلولی مخمر بیش

که هر دوی این مواد (.91) دارددر افزایش توان ایمنی ماهیان 

 ها بوده و جزء مواد پربیوتیکی محسوب هیدراتجزء کربو

ها های اخیر استفاده از پروبیوتیکدر سال(. 91و  31) شوندمی

ها در جیره غذایی ماهیان رونق پیدا نموده است تا و پربیوتیک

های رشد، سبب افزایش بقاء ازاین طریق بتوان با بهبود شاخص

های اسید الکتیک در دنبال شناسایی باکتریبه. ها شدآن در

فلور باکتریایی روده ماهی و میگو در دهه اخیر و مشخص شدن 

 سمت معرفی ها در سالمتی و رشد، تحقیقات بهنقش آن

  (33و  36)هایی در این زمینه سوق پیدا کرده است مکمل

وری پرماه در مرکز تحقیقات آبزی 3مدت این تحقیق به

زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع دانشکده شیالت و محیط

عدد حوضچه  93در این آزمایش  .طبیعی گرگان انجام شد

عنوان محل متر به (1/1×9×9) لیتری با ابعاد 111مدور  تقریباً

لیتر بود  311حجم آب داخل هر مخزن . پرورش استفاده شد

داخل هر . شدآب تعویض می% 91ساعت حدود  31که در هر 

مخزن یک عدد سنگ هوا کار گذاشته شد تا اکسیژن مورد نیاز 

 .تأمین گردد

در ابتدا و قبل از انجام آزمایش اصلی، بچه ماهیان با 

گرم از کارگاه شهید مرجانی تحویل  3میانگین وزنی حدود 

لیتری با حجم آبی حدود  111های گرفته شد و در حوضچه

در هر حوضچه مورد تغذیه قرار  عدد 911لیتر با تراکم  311

ماهیان با غذای دستی بدین شکل سازگار نمودن بچه. گرفتند

شده و منجمدمدت چند روز اول از دافنی بود که ابتدا به

 اندازهآرتمیای مولد استفاده شد و بعد از آن از غذای بیومار با 

و عصاره  ppm 111با دوز C وسیله ویتامین به)متر میلی 1/1

های وعده) شکل یک در میان، به(یا اسپری شده بودآرتم

عمل سازگاری . انجام شد 9با غذای زنده و غذای بیومار( غذایی

 3مدت طول انجامید و پس از آن بههروز ب 31 ماهیان حدودبچه

گرم رسیدند که آزمایش  37ماه بچه ماهیان به میانگین وزن 

بچه ماهی پس  عدد 93که تعداد  اصلی از این زمان شروع شد

ها با میانگین وزن زن آنگیری طول و وسنجی و اندازهاز زیست

تصادفی در هر حوضچه،  طور کامالًگرم به( 37±17/1)ابتدایی 

 .  ذخیره شد

که سطوح بهینه پروتئین، کربوهیدرات و چربی جاییاز آن

ها از برون در رشد مطلوب آندر جیره غذایی بچه ماهیان قره

های غذایی برخوردار است، لذا اساس تنظیم جیرهنقش مهمی 

                                                           
1 - Biomar 
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بر تأمین سطوح بهینه این مواد غذایی و با در نظر گرفتن 

برای . برون صورت گرفتاحتیاجات غذایی بچه ماهی قره

های غذایی در دهنده جیرهاطمینان از اثر یکسان مواد تشکیل

د نتایج تحقیق و یکسان بودن اثر عوامل ناشناخته مؤثر در رش

مانند، انواع مواد معدنی سعی گردید نسبت استفاده از اقالم 

یکسان در نظر  ها تقریباًهای غذایی در تمام آناصلی جیره

گرفته شود و پربیوتیک ایمونوژن به نسبتی که شرکت  مورد 

باالنس جیره با . نظر گرفته بود در جیره قرار داده شد نظر در

 .شد انجامUFFDA افزار استفاده از نرم

پس از مشخص شدن فرمول جیره غذایی و آماده کردن 

 پودر: شامل)ها، ابتدا مواد اولیه خشک اقالم غذایی مورد نیاز آن

ماهی، آرد گندم، آرد جو، آرد سویا، آرد ذرت، مکمل معدنی و 

برای ساخت هر یک ( ویتامینی، پربیوتیک ایمونوژن و ضد قارچ

کمک ترازوی آزمایشگاهی با های غذایی اقالم غذایی به از جیره

گرم توزین شده و این اقالم خوب با هم مخلوط  19/1دقت 

دقیقه مخلوط کردن اقالم غذایی، روغن  31پس از . گردیدند

ماهی، روغن سویا وروغن کلزا در حین مخلوط کردن بتدریج 

تا حدی که )دقیقه هم زدن به تدریج آب  31پس از . افزوده شد

ی مناسبی را برای پلت شدن حاصل مخلوط حاصل شکل پذیر

اضافه شد، سپس مخلوط حاصل به کمک چرخ گوشت ( نماید

 هایرشته. متر در آمدمیلی 3هایی به قطر صورت پلتصنعتی به

های توری گسترده شده و خارج شده از چرخ گوشت روی سینی

خشک شد و پس از  ساعت کامالً 31مدت در فضای اتاق به

 3طول )شکسته شده تا اندازه مناسب ها خشک کردن، پلت

متر با توجه به اندازه دهان میلی 3متر و قطر متوسط میلی

 بندیبسته های مناسبها در بستهدر پایان پلت. پیدا نمایند( ماهی

به منظور اطالع . گراد نگهداری شدنددرجه سانتی 1و در دمای 

ریک از نمونه از ه 3های ساخته شده از ترکیب شیمیایی جیره

ها در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفت که نتایج حاصل در آن

 .آورده شده است (9)جدول 

 برای پی بردن به عملکرد جیره غذایی و چگونگی رشد 

ها، هر دو هفته یکبار تمام ماهیان با ترازویی با دقت بچه ماهی

متر، طول کش دقت یک میلیگرم توزین شده و با خط 19/1

ساعت قبل و  31 ذکر استالزم به. شدگیری میاندازهها کل آن

گردید و در زمان زیستدهی قطع میسنجی غذابعد از زیست

طور کامل تمیز های هوا بهها و سنگها، شیلنگسنجی حوضچه

 .شدندمی

هنگام تغذیه بچه ماهیان ابتدا هوادهی قطع، سپس با توجه 

های وضچهسنجی هر یک از حبه نتایج حاصل از زیست

هفته  3پرورشی، غذای مورد نیاز هر حوضچه محاسبه و برای 

درصد وزن زنده و  1/3 غذادهی در ابتدا. شدبعد تنظیم می

و غذادهی به %  3و % 1/3، % 3سپس بر اساس تغییرات وزن به 

ساعت ) وعده 3ماهیان روزانه در . گرفتصورت دستی انجام می

طول دوره آزمایش بر . دشدنغذادهی ( بعدازظهر 1صبح و  9

 .طول انجامیدماه به 3اساس منابع علمی حدود 

 
 های غذایی آزمایشی به درصد برای بچه ماهی قره برون پرورشیترکیب جیره :1جدول 

  ماریت   رهیج مواد
 4 ماریت 3 ماریت 2 ماریت شاهد

 %61 %61 %61 %61 لکایکی ماه پودر
 %1 %1 %1 %1 گندم آرد
 %3 %3 %3 %3 جو آرد

 %91 %91 %91 %91 ایآردسو
 %3 %3 %3 %3 ذرت آرد

 %1 %1 %1 %1 یماه روغن
 %3 %3 %3 %3 ایسو روغن
 %3 %3 %3 %3 کلزا روغن

 %3 %3 %3 %3 نیستیل
 %9 %9 %9 %9 یمعدن مکمل
 %9 %9 %9 %9 ینیتامیو مکمل

 %71/1 %71/1 %71/1 %71/1 فسفات میکلسید
 %31/1 %31/1 %31/1 %31/1 قارچ ضد
 %3/1 %9/1 %11/1 1 مونوژنیا کیوتیپرب
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 های غذاییترکیب شیمیایی جیره :2جدول

 رهیجیی ایمیش بیترک
 مارهایت

 2/5 ماریت 1/5 ماریت 50/5 ماریت شاهد

 3/13±3/1 19/13±1/1 99/13±3/1 9/13±1/1 (درصد)نیپروتئ

 91/96±3/1 97/96±1/1 31/96±3/1 9/96±3/1 (درصد)ی چرب

 71/91±17/1 69/91±11/1 11/91±17/1 9/91±16/1 (درصد)خاکستر

 69/7±1/1 19/7±3/1 61/7±3/1 73/7±9/1 (درصد رطوبت

 1179±71 1171±69 1191±69 1191±19 (گرم بری کالر) خامی انرژ
 ( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد             

 

منظور هوادهی محیط پرورشی جهت ایجاد شرایط به

ها، مطلوب در محیط پرورش بچه ماهیان، در هر یک از حوضچه

هوادهی مناسب از طریق سنگ هوای متصل به یک کمپرسور 

نظر به اهمیت پارامترهای محیطی در . مرکزی برقرار شده بود

پرورش بچه ماهیان، عوامل مختلف از جمله میانگین درجه 

، با استفاده  از دستگاه واترچکر pHحرارت، اکسیژن محلول، 

. گردیدثبت می گیری وطور هفتگی اندازهبه( Hana)مدل هانا 

های پرورش بچه ماهیان در حدود میانگین دما درحوضچه

منبع آب مورد استفاده برای . گراد بوددرجه سانتی 31/33

کلرزدایی شده با هوادهی و تیو سولفات )پرورش، از آب شهری 

 .بود(  سدیم

وسیله قطع ساقه دمیی انجیام   هگیری در بچه ماهیان بنمونه

گرفته شده تیا رسییدن بیه آزمایشیگاه درون     نمونه خون . گرفت

9هیای حیاوی میاده ضید انعقیاد      لوله
 EDTA     در مجیاورت یی

 . نگهداری شدند

هموگلیوبین  گیری هموگلوبین از روش سیان متبرای اندازه

میکرولیتر خیون را توسیط    31 (.31)شرح زیر استفاده گردید به

محلیول در  لیتیر  میلی 1کشیده و با ( پیپت سالی)پیپت سمپلر 

گرم فری سیانیر پتاسیم  3/1محلول درآبکین از انحالل )آبکین 

گرم فسفات دی هییدروژن   91/1گرم سیانیر پتاسیم و  11/1و 

میدت  رقیق و به( لیتر آب مقطر تهیه شدمیلی 9111پتاسیم در 

های قرمیز از بیین   دقیقه در تاریکی گذاشته تا دیواره گلبول 91

پس از لیز شدن بیا اسیتفاده از   ( ز شودهای قرمز لیگلبول)برود 

جیذب نیوری    111-116دستگاه اسپکتروفتومتر با طیول میوج   

تست و استاندارد را در مقابل شاهد خوانده و غلظت هموگلوبین 

میدت  )محاسبه گردیید  ( g/dl)لیتر میلی 911بر حسب گرم در 

                                                           
1- Ethylen Diamine Tetra-acetic Acide 

 31گیییری هموگلییوبین، زمییان نگهییداری خییون بییرای انییدازه  

 (.3()ساعت

هیای قرمیز کیل    ر هماتوکریت بیان کننده حجم گلبولمقدا

تعیین هماتوکریت نیز بیا روش میکروهماتوکرییت و   . خون است

کش مخصوص هماتوکرییت خیوان سینجیده    با سانتریفوژ و خط

بدین ترتییب کیه پیس از همگین کیردن خیون، لولیه        (. 3)شد 

ها به طیول  این لوله)میکروپیپت هماتوکریت را از خون پر کرده 

 متر بوده که حدود دوسوم ایین لولیه را از خیون پیر     سانتی 1/7

دور در  9111، با دستگاه سانتریفوژ هماتوکریت با دور (کنندمی

میزان گلبیول   دقیقه سانتریفوژ کرده و در انتها 1مدت دقیقه به

کیش میکروهماتوکرییت تعییین    قرمز بر حسب درصید بیا خیط   

 .گردید

دار اسیت بیرای   ن هسیته جایی که گلبول قرمز ماهییا از آن 

های سفید و شود که گلبولها از محلولی استفاده میشمارش آن

ها به سیهولت  های متفاوتی گرفته و شمارش آنقرمز با آن رنگ

این محلول باید روزانه و قبل از شیمارش تهییه   . انجام می گیرد

گیرم،   31/1ترکیب این محلول شیامل دی کلریید جییوه    . شود

 لیتیر میلی 911کلرید سدیم و گرم  1/1گرم و  1/3سولفات سدیم 

( مکنیده )وسیله لوله پالسیتیکی  خون به(. 3)باشد آب مقطر می

سپس خیون  . با دقت پر شد 1/1متصل به پیپت مالنژور تا خط 

وسیله پارچه تمییز کیامالً پیاد شیده و محلیول      اطراف پیپت به

ه پیر گردیید و نمونیه بی     919کننده گلبول قرمز تا درجیه  رقیق

سپس محتویات پیپت (. 3)رقیق شد  311/9دویستم نسبت یک

چهار قطره اول سیرم  . دقیقه توسط شیکر مخلوط شد 3مدت به

برای . را دور ریخته و سپس یک قطره روی الم نئوبار ریخته شد

، منطقیه مخصیوص شیمارش    91شمارش ابتدا توسیط عدسیی   

 31مربیع کوچیک و در مجمیوع در     1ها در تعیین شد و گلبول

مربیع در گوشیه و    1)های قرمیز  مربع مخصوص شمارش گلبول
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شمارش شدند و در انتها از رابطیه  ( یک مربع در مرکز الم نئوبار

91111  ×X  =91  ×311  ×1  ×X ( هییای تعییداد اریتروسیییت

-استفاده شد تا تعداد اریتروسیت( X= خانه  1شمارش شده در 

 .متر مکعب خون محاسبه شودها در یک میلی

هییای خییونی بییا اسییتفاده از میییزان  بییرای تعیییین انییدیس

از روابیط  ( RBC)هیا  و تعیداد اریتروسییت  ( PCV)هماتوکریت 

 (.3)ریاضی زیر استفاده شد 

( : MCV) 9حجم متوسط گلبولی
RBC

PCV
MCV

10
 

 بر حسب میلیون RBC، (fl)بر حسب فمتولیتر 

(:MCH) 3هموگلوبین متوسط گلبولی
RBC

Hb
MCH

10
 

 بر حسب میلیون RBC، (pg)بر حسب پیکوگرم 

 (:MCHC) 3های قرمزلغلظت متوسط هموگلوبین گلبو

PCV

Hb
MCHC

100
 بر حسب درصد 

 

های سفید در خون میاهی بیا رقییق کیردن     شمارش گلبول

کار برده همحلول ب. ها نیز میسر استخون هپارینه توسط محلول

رقیق کردن خون، محلول ریس بود کیه از میواد زییر    شده برای 

 :(3)تشکیل شده است 

گیرم، سییترات سیدیم     Brilliantcresyl / Blue 9/1رنگ 

، آب (سیسی)مترمکعب میلی 3/1درصد  11گرم، فرمالین  9/3

 (سیسی)مترمکعب میلی 911مقطر تا 

متصیل بیه پیپیت    ( مکنیده )وسیله لوله پالسیتیکی  هخون ب

 سیپس خیون اطیراف پیپیت     . با دقت پر شد 1/1خط  مالنژور تا

کننیده  پیاد شیده و محلیول رقییق     وسیله پارچه تمیز کیامالً هب

 پییر گردییید و نمونییه بییه نسییبت  919گلبییول قرمییز تییا درجییه 

ثانییه در   31سپس به میدت  (. 3)رقیق شد  311/9دویستم کی

چنید  . شید به خوبی مخلیوط  ( یا توسط دست)دستگاه ویبراتور 

شید و سیپس ییک قطیره روی الم نئوبیار      قطره اول دور ریخته 

مربیع   1هیای سیفید در   گلبول، 11نمایی ریخته شد و با درشت

 .گردیدتایی شمارش  96بزرگ 

هیای سیفید گسیترش    گلبول( Diff)برای شمارش افتراقی 

سیاخت  ) 1آمییزی از محلیول گیمسیا   ثابت تهیه شد و برای رنگ

                                                           
1-  Mean Corpuscular Volume  
2- Mean Corpuscular Hemoglobin 
3- Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
4 - Gimesa 

استفاده شید و بسیته بیه نیوع      9/1رقت با ( شرکت مرد آلمان

هیا  گرانولوسیت)های سفید ها با رنگ، انواع گلبولواکنش سلول

هیا شیامل   شامل بازوفیل، ائوزینوفیل و نوتروفیل و آگرانولوسیت

 .  از یکدیگر متمایز و شمارش شدند( لنفوسیت و مونوسیت

این بررسی روی خون فاقد ماده ضد انعقیاد هپیارین انجیام    

ها، سرم خون جداسیازی  گیری غیرالکترولیتبرای اندازه. گرفت

در این مطالعه سنجش کلسترول، پروتئین تیام و آلبیومین   . شد

وسیله دستگاه بیوشییمی آنیاالیزر سیاخت شیرکت اپنیدورف      هب

هیای  آلمان طبق دستورالعمل شرکت سازنده با استفاده از کیت

نجش قیرار  میورد سی  ( پارس آزمون، تهران، اییران )آزمایشگاهی 

و کییییت  ELISAکیییورتیزول بیییا اسیییتفاده از روش . گرفیییت

 . گیری شداندازه( ، هامبورگ، آلمانIBL)آزمایشگاهی 
 هاباسیلوسالکتو تثبیت کلنی و منظور بررسی قابلیت تشکیلبه

برون تغذیه شده با سطوح مختلف در روده بچه ماهیان قره

تصادفی از ماهیان طور پربیوتیک ایمونوژن در انتهای دوره به

ها درمجاورت ی  به آزمایشگاه نمونه. برداری انجام گرفتنمونه

استفاده از  ها بادر آزمایشگاه ابتدا طول و وزن آن. برده شدند

برای از بین بردن . گیری شدکش و ترازوی دیجیتالی اندازهخط

های سطح بدن ماهی، نمونه ماهی در ابتدا در محلول باکتری

و ( 39)دقیقه قرار گرفته 9مدت درصد به 9/1بنزالکونیوم کلراید 

سپس ناحیه شکمی ماهی با استفاده از تیغ جراحی استریل 

سازی به ها پس از جداسازی برای هموژنشکافته و روده آن

 . هاون چینی استریل منتقل گردید

پس ازتهیه نمونه هموژن با استفاده محلول نمکی استریل 

 های مختلف در دامنهرقت (درصد Nac w/v 97/1)نرمال 
های مورد نظر تحت شرایط از رقت. تهیه گردید 91-9تا 9-91

لیتر برداشته و به پلیت میلی 9/1حجمی معادل  ضدعفونی

ها و برای کل باکتری( NA)حاوی محیط کشت نوترینت آگار 

اس برای الکتو باسیلوس منتقل و در سطح .آر.محیط کشت ام

 (.31)ردید آن پخش گ

ساعت در دمای اتاق و در  73مدت ها بهانکوباسیون پلیت

ها ها در هر یک نمونهتعداد باکتری. شرایط هوازی انجام شد

 سازیرقیق ضریب عکس × کلنی تعداد)لگاریتم واحدکلنی براساس

CFU= و(CFU/g intestine   (.39)شمارش وتعیین گردیدند 

باکتریایی در آزمایشگاه میکروبیولوژی  یاهتمامی آزمایش

 .دانشکده علوم، دانشگاه منابع طبیعی گرگان انجام گردید
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 :(36) 9افزایش وزن بدن
BWI = Wt2 – Wt1 

 Wt1= گرم وزن اولیه ماهی 

 Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

 :(9) 3درصد افزایش وزن بدن
PBWI (%) = [(Wt2 – Wt1) / Wt1] ×100 

 Wt1= ماهی  گرم وزن اولیه

 Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

  :(91))درصد در روز ) 3نرخ رشد ویژه
SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t2- t1] ×100 

 LnWt1= لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی 

 LnWt2= لگاریتم طبیعی نهایی ماهی 

 t2- t1= طول دوره آزمایش 

  :(39) 1فاکتور وضعیت
CF = [W / L

3
] ×100 

 W=ماهی بر حسب گرم  وزن

  L= طول کل ماهی بر حسب سانتی متر

 

 :(93) 1تولید خالص
BWG = (Wt2 – Wt1) ×N 

 Wt1= گرم وزن اولیه ماهی 

 Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

 N= تعداد ماهی باقی مانده در انتهای دوره 

 :(91) 6ضریب تبدیل غذایی

 ستفادهادهنده مقدار غذای مورد تر نشاندر این تحقیق بیش

که تمام زیرا اطمینان از این ،باشدها میدر هر یک از حوضچه

غذای داده شده مورد مصرف ماهیان قرار گرفته است وجود 

 .ندارد
FCR = dry feed eaten (g) / live weight gain (g) 

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

 live weight gain  (g) =دست آمده ماهی هگرم وزن ب

 :(39( )درصد در روز) 7غذای خورده شده روزانه
Feeding rate (% / day) = 100×Id×2/ ((Wt+W0) ×t) 
 I= کل غذای خورده شده بر حسب گرم 

 Wt0= گرم وزن اولیه ماهی 

                                                           
1 - Body Weight Increase 
2- Percent body Weight Increase  
3 - Specific Growth Rate 
4- Condition Factor 
5- Body Weight Gain 
6 - Feed Conversion Ratio 
7 - Feeding rate 

 Wt= گرم وزن نهایی ماهی 

 t2- t1= طول دوره آزمایش 

  :(99) 9نسبت کارایی پروتئین

گرم پروتئین مصرف شده بیان  صورت گرم اضافه وزن بربه

نماید به ازاء هر واحد از وزن پروتئین می شود و مشخص می

 .غذای خورده شده چه مقدار به وزن ماهی اضافه شده است
PER (g/g) = live weight gain (g) / protein intake 

in fish (g) 

 live weight gain  (g) ( =گرم)دست آمده هوزن ب

 protein intake in fish (g) ( =گرم)ه پروتئین خورده شد

 (درصد پروتئین غذای خورده شده ×مقدار غذای خورده شده ) 

جهت بررسی اثر پربیوتیک ایمونوژن بر روی  1درصد بقاء

گیری قرار گرفت که برآورد بقاء بقاء، شاخص درصد  مورد اندازه

 دهدر پایان دوره آزمایش و بر اساس تعداد بچه ماهیان زنده مان

 .صورت گرفت
Survival Rate = (Nt / N0) ×100 

 N0 =تعداد ماهیان در ابتدای دوره آزمایش 

 Nt= تعداد ماهیان در انتهای دوره آزمایش 

 

قره برون جامعه آماری تحقیق قطعه بچه ماهی 911تعداد 

وسیله به 91در ابتدا آزمون نرمالیتی. دهدمورد نظر را تشکیل می

-دادهتجزیه و تحلیل بر روی . انجام شد 99شاپیرو ویلک آزمون

ای مربوط به تغییرات معیارهای رشد و فاکتورهای تغذیه های

93طرفهماهیان از طریق آزمون تجزیه واریانس یک
و مقایسه  

تست )ای میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون چنددامنه

وجود یا عدم وجود . دانکن مورد استفاده قرار گرفت( جداساز

  SPSSافزارهایبا استفاده از نرم% 1دار در سطح ف معنیاختال

دار معنی P<11/1مقادیر  .شددر محیط ویندوز انجام  Excelو 

 . تلقی گردید

درصد آب  91بار حدود ساعت یک 31که هر با توجه این

 هایکیفی در حوضچه شد، فاکتورهای کمٌی وتعویض می

 گیریاندازهصورت هفتگی پرورشی تیمارهای آزمایشی و شاهد به

فاکتورهای . ها دیده نشدشده و اختالف محسوسی بین آن

گیری قرار کیفی آب که در طول مدت آزمایش مورد اندازه

                                                           
8- Protein Efficiency Rate  
9- Survival Rate   
10-  Normality 
11- Shapiro-Wilk   
12- one-way analysis of variance ANOVA 
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 گرممیلی 1/1 ±61/1اکسیژن محلول : هایمیانگینگرفتند شامل 
 11/9 ±19/1آب  pHگراد و درجه سانتی 31/33 ±61/1در لیتر، دما 
 .در نوسان بود

جهت  های مهماکسیژن محلول در آب یکی از فاکتور

  1/1 ±61/1 میانگین آن در این آزمایششود و پرورش محسوب می

دلیل هوادهی در این آزمایش به. گرم در لیتر مشخص شدمیلی

میزان اکسیژن . ماهیان دچار کمبود اکسیژن نشدندمستمر، بچه

گرم در لیتر میلی 11/6تا  31/1محلول در طول دوره آزمایش 

 . در نوسان بود

طور ها در طول دوره آزمایش بهمیانگین دمای آب حوضچه

دمای  .دست آمدهگراد بدرجه سانتی 31/33 ±61/1میانگین 

گراد تا درجه سانتی 3/39 آب در طول دوره پرورش از حداقل

 .گراد در نوسان بوددرجه سانتی 1/33 حداکثر

های ونیرو در محدوده میانگین اسیدیته آب در حوضچه

میزان اسیدیته آب در طول دوره . قرار داشت 11/9 19/1±

 .در نوسان بود 33/9تا حداکثر  99/7پرورش از حداقل 

که منبع آب مورد استفاده ما از آب شهری دلیل اینبه

کلرزدایی شده بود میزان شوری آب تغییرات محسوس نداشت و 

ثبت  ppt 9/1ثابت و میزان آن در کل دوره پرورش تقریبا 

سطوح متفاوت پربیوتیک ایمونوژن بر معیارهای  تأثیر .گردید

 .ارائه شده است 3رشد در جدول

 

 

 

 
 

 برونماهی قرههای رشد و تغذیه بچهتاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر شاخص :3جدول

 فاکتورها
 ماریت

 مونوژنیا% 2/5 مونوژنیا% 1/5 مونوژنیا% 50/5 شاهد ماریت

 a 37/1±63/36 a 11/1±19/36 a 19/9±11/37 a 16/1±39/37 (گرم)هیاول وزن نیانگیم

 b 11/3±9/939 ab 99/1±93/911 a 11/3±11/919 a 11/7±67/919 (گرم)یینها وزن نیانگیم

 a 33/1±93/31 a 91/1±3/31 a 39/1±13/31 a 37/1±16/39 (متریسانت)هیاول طول نیانگیم

 b 17/1±16/33 ab 3/1±36/31 a 77/1±93/31 a 13/9±3/31 (متریسانت)یینها طول نیانگیم

 a 11/1±39/1 a 13/1±33/1 a 13/1±33/1 a 13/1±31/1 هیاول تیوضع فاکتور

 a 13/1±31/1 a16/1±31/1 a 11/1±31/1 a 19/1±31/1 یینها تیوضع فاکتور

 b 17/1±99/913 ab 19/1±99/991 a 16/3±11/939 a 31/6±31/939 (گرم) وزن شیافزا

 b 61/39±37/393 ab 11/31±91/139 a 91/31±91/111 a 71/33±13/113 وزن شیافزا درصد

 b 11/1±99/3 ab 19/1±11/3 ab 13/1±11/3 a  11/1±17/3 (روز در درصد) ژهیو رشد نرخ

 a 11/1±33/3 a 91/1±33/3 a 13/1±37/3 a 16/1±31/3 (درروز)%  روزانه شده خوردهی غذا

 a 13/1±39/9 ab 19/1±11/1 b 19/1±91/1 b 13/1±91/1 ییغذا لیتبد بیضر

 a 31/1±91/3 a 33/1±93/3 a 36/1±13/3 a 99/1±91/3 (گرم/گرم) نیپروتئی کارائ

 b 991±3/9339 ab 13±1/9317 ab 13±1/9139 a 939±9/9116 (گرم)ی ماه خالص دیتول

 a 36/1±31/3 a 33/1±31/3 a 91/1±31/3 a 11/1±11/3 یکبد شاخص

 (الیر) متیق شاخص

 بقاء

a193±91111 
a 911 

ab 796±93371 
a 911 

b 319±91631 
a 911 

b 131±91111 
a 911 

 (. P<11/1)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد       
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 .نشان داده شده است 1و 1های های هماتولوژی و سرم خون در جدولتأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک ایمونوژن بر معیارهای فاکتور
 

 برونماهی قرههای هماتولوژی خون بچه نتایج فاکتور :4جدول

 فاکتورها
 ماریت

 مونوژنیا% 2/5 مونوژنیا% 1/5 مونوژنیا% 50/5 شاهد ماریت

 c  113  ±9966 b 3771±1666 b 313±1933 a3731±99366 (تریلیلیم در تعداد) دیسف گلبول
 a19/3±33/91 a11/1±33/91 a96/1±33/96 a7±97 (%)لینوتروف

 a1 ±93 a11/1±33/91 a31/3±33/91 a13/7±93 (%)تیلنفوس
 a9±3 a9±9 a19/3±66/3 a17/1±66/1 (%)لینوفیائوز

 a17/1±66/1 a17/1±33/1 a17/1±33/1 a17/1±33/1 (%)تیمونوس

 a1/9779±7/917173 a6/33336±3/919693 a9/19911±3/913611 a6/31391±9/913933 (ml)قرمز گلبول

 a3/1±37/91 a7/1±36/91 a3/9±67/91 a1/1±33/91 (gr/dl)نیهموگلوب

 a31/3±97/11 a3/3±19/11 a9/3±16/11 a1/9±11/11 (%)تیهماتوکر

 (fl) MCV a19/99±6/131 a1±3/111 a16/31±7/139 a31/37±1/199 

(pg) MCH a9/9±11/961 a96/9±19/917 a11/7±31/999 a19/91±31/963 

(%) MCHC  a13/1±69/33 a39/1±91/33 a91/1±13/33 a11/1±31/33 
 (.P<11/1)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد 

 

 های سرم خون بچه ماهی قره بروننتایج فاکتور  :0جدول

 فاکتورها
 ماریت

 مونوژنیا% 2/5 مونوژنیا% 1/5 مونوژنیا% 50/5 شاهد ماریت
 a19/1±33/9 a11/1±3/9 a16/1±3/9 a9/1±13/9 (gr/dl) نیآلبوم
 a9/1±13/1 a9/1±13/9 a 9/1±17/9 a 11/1±17/9 (gr/dl) نیگلوبول
 a 31/99±33/99 a 76/7±91 a66/1±67/97 a 99/9±99 (mgr/dl)گلوکز

 a 39/36±67/973 b 37/39±33/931 ab 11/1±939 ab 63/1±913 (mgr/dl) کلسترول
 a11/1±91/3 a3/1±33/3 a99/1±36/3 a13/1±19/3 (gr/dl)کل نیپرتئ
 μgr/dl)) a 63/9±37/19 ab 16/1±3/33 b 11/3±13/91 b 91/9±3/91 زولیکورت

 (.P<11/1)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد                

 

 نشان داده شده است 6برون در جدولالشه بدن بچه قره نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف ایمونوژن بر ترکیبات

 

 نسبت به اثر سطوح مختلف ایمونوژن( درصد) مقایسه میانگین ترکیبات بدن بچه ماهی قره برون :6جدول

 تر الشه باتیترک
 الشه باتیترک

 تر هیاول
 ماریت

 مونوژنیا% 2/5 مونوژنیا% 1/5 مونوژنیا% 50/5 شاهد
 a19/1±61/97 a13/1±99/99 a19/1±19/99 a13/1±19/97 91/97 (درصد)نیپروتئ
 a71/1±11/6 a31/1±91/6 a11/1±11/6 a31/1±91/6 17/1 (درصد)یچرب

 a11/1±37/71 a61/1±17/71 a71/1±71/71 a19/1±13/71 93/77 (درصد)رطوبت
 a99/1±16/1 a71/1±1 a71/1±36/1 a11/1±33/1 1/3 (درصد) خاکستر

 a69±6317 a91/11±3/6337 a37/73±66/6319 a11/16±6913 1717 (گرم/یکالر) الشهی انرژ
 (.P<11/1)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد 

(913/1 p= ) ،پروتئین الشه(33/1 p= ) ،چربی الشه(119/1 p= ) ،رطوبت الشه(199/1 p= )،خاکستر الشه (331/1 p= )انرژی الشه 
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برون پرورشی تغذیه آزمایشات باکتریایی در بچه ماهی قره 

شده با سطوح مختلف ایمونوژن، مشخص کرد که این ترکیب به 

خوبی توانسته در روده این ماهی جایگزین گشته و بر تراکم 

 .ها تاثیر بگذاردباسیلوسخصوص الکتوجمعیت میکروبی به

فلور باکتریایی نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف ایمونوژن بر 

 .نشان داده شده است 7در جدول برونه ماهی قرهچروده ب

 
 برون تغذیه شده با سطوح مختلف ایمونوژنقرهماهیدر بچه( logCFU/gr روده)شمارش باکتریایی :7جدول

 یباکتر
 ماریت

 مونوژنیا% 2/5 مونوژنیا% 1/5 مونوژنیا% 50/5 شاهد

CFU رودهی باکتر کل a 91/9±99/9 b 11/9±13/6 b 91/9±11/6 b 19/9±63/1 

CFU رودهی هالوسیالکتوباس b 11/9±93/9 a 11/1±91/3 a 13/9±93/3 a 37/1±11/1 
 (.P<11/1)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 1میانگین با  ± SD)اعداد          

 
ها مربوط به تیمار ترین لگاریتم واحد کلنی کل باکتریکم 

ترین آن مربوط به گروه شاهد درصد ایمونوژن بود و بیش 3/1

، در (P<11/1)دار وجود داشتبود که بین این دو اختالف معنی

دار های ایمونوژن اختالف معنیمجموع بین گروه شاهد و تیمار

دار های ایمونوژن اختالف معنی، ولی بین تیمار(P<11/1)بود 

 (.P>11/1)نبود 

مربوط به ها ترین لگاریتم واحد کلنی الکتوباسیلوسکم

درصد  3/1ترین آن مربوط به تیمار گروه شاهد بود و بیش

دار وجود داشت ایمونوژن بود که بین این دو اختالف معنی

(11/1>P)های ایمونوژن ، در مجموع بین گروه شاهد و تیمار

های ، ولی بین خود تیمار(P<11/1)دار بوداختالف معنی

، که در (P>11/1)دار وجود نداشتایمونوژن اختالف معنی

 .نشان داده شده است 1 و 1ول اجد

  های غیرقابل هضم موجود در ایمونوژن عبارتند کربوهیدرات

الیگوساکارید که هر دو دارای نقش  بتاگلوکان و مانان: از

الیگوساکاریدهای غیرقابل هضم موجود در . پربیوتیکی هستند

های مفید روده  غذایی سبب تحریک رشد باکتری  جیره

 فیزیکوشیمیاییهای  دلیل ویژگیاین الیگوساکاریدها به. شوند می

بین  βی اتصاالت نوع  های هیدرولیزکننده خاص و فقدان آنزیم

واحدهای منوساکاریدی، توسط بسیاری از موجودات از جمله 

باشند، لذا در برابر فرایند گوارش  ها قابل جذب نمی ماهی

های موجود در یمقاومت کرده و تنها توسط برخی باکتر

ها  این باکتری. دستگاه گوارش قابلیت تجزیه شدن را دارند

ها و بسیاری از  تر شامل بایفیدوباکترها، الکتوباسیلوسبیش

های اسیدالکتیک هستند که قادر به تخمیر از  باکتری

الیگوساکاریدها بوده و در نهایت اثرات مفیدی برای میزبان به 

ین تغذیه ماهی با این نوع بنابرا. همراه داشته باشند

های مفید  تواند سبب افزایش جمعیت باکتری ها می کربوهیدرات

های اسیدالکتیک  ویژه بایفیدوباکترها و سایر باکتری روده به

های ویژه های پروبیوتیکی باعث تولید آنزیماین باکتری .شود

های عالوه باکتریبه(. 39)شوند می( آمیالز، پروتئاز و لیپاز)

روبیوتیکی موجود در دستگاه گوارش ماهی سبب افزایش پ

(. 37)شوند های گوارشی در میزبان نیز میساخت و ترشح آنزیم

ها و ها در نهایت منجر به افزایش قابلیت هضم چربیاین آنزیم

های موجود در جیره غذایی شده و کارایی تغذیه و پروتئین

توجهی افزایش قابلطور متعاقب آن، رشد را در ماهی میزبان به

ی  روده در نتیجه pHدلیل کاهش عالوه به به(. 99)دهند می

های  ایجاد شرایط تخمیری و تولید اسید، مانع از فعالیت باکتری

چنین افزایش جذب مواد هم. شوندبیماریزا و مضر در میزبان می

بنابراین پربیوتیک (. 33)دنبال خواهد داشت معدنی را نیز به

از طریق متعادل ساختن فلور طبیعی  نیز احتماالً ایمونوژن

زای های بیماری روده، از بین بردن یا کاهش تراکم باکتری

های مفید  موجود در دستگاه گوارش، افزایش جمعیت باکتری

است  روده و نیز تقویت سیستم ایمنی بدن، در مجموع توانسته 

ضم و سبب بهبود وضعیت سالمت ماهی و نیز افزایش کارایی ه

جذب غذا در دستگاه گوارش شود و در نهایت منجر به بهبود 

 .برون شودعملکرد رشد و تغذیه در بچه ماهی قره

و همکاران  Pengنتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات 

و مخمر  AE 9که برروی پربیوتیک تجاری گروبیوتیک( 3111)

روی مخمر آبجو خشک شده و پربیوتیک  که بر (37) آبجو

3پربیوتیک تجاری گروبیوتیک ، AEتجاری گروبیوتیک
 A که

ولی درصد بقاء  خوانی داردترکیبات آن مشابه ایمونوژن است هم

 . خوانی نداردبا نتایج این محققین هم

                                                           
1- Grobiotic

TM
 AE  

2- Grobiotic
® 
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عواملی که در اختالف موجود بین نتایج محققین در 

نوع گونه : ها موثر هست، عبارتند ازاستفاده از پربیوتیک

ازه و سن گونه پرورشی، طول دوره پرورش، شرایط پرورشی، اند

ای، بهداشتی محیطی و سیستم پرورشی، رفتارهای تغذیه

کار رفته در تهیه خصوصیات فیزیولوژیک گونه، نوع مواد اولیه به

غذایی، نوع  هایها، فرموالسیون جیرهو کیفیت آنجیره و کمٌیت 

پربیوتیک مصرفی، درجه خلوص آن و میزان مورد استفاده آن 

 .در جیره

کی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان مقدار ضریب ی

های غذا و تبدیل غذایی است چرا که عالوه بر کاهش هزینه

تر غذادهی، از آلودگی ثانویه آب غذادهی به سبب مقدار کم

اهش پارامترهای کیفی آب محیط پرورش و به تبع آن ک

در این مطالعه حداقل مقدار این فاکتور . جلوگیری خواهد کرد

 هایتیمار گردید که با سایردرصد ایمونوژن مشاهده  3/1در تیمار 

، ولی با گروه شاهد (P>11/1) دار نبودایمونوژن اختالف معنی

توضیح این که همیشه بخشی (. P<11/1) دار بوداختالف معنی

ا، قابل دسترس برای ماهی نیست یعنی همه پروتئین و از غذ

چربی و کربوهیدرات وسایر اقالم غذایی، مورد استفاده ماهی 

گیرد و بخشی از آن به شکل پرت از دسترس ماهی قرار نمی

شود، استفاده از پربیوتیک ایمونوژن باعث ازدیاد خارج می

ها ین باکتریهای پروبیوتیکی شده و با توجه به عملکرد اباکتری

ها از جمله آمیالز و لیپاز و پروتئاز و تحریک در تولید آنزیم

ها، در نهایت قابلیت هضم و دستگاه گوارش به ترشح آنزیم

احتماالً به این دلیل ضریب  جذب مواد غذایی را افزایش داده و

 . تبدیل غذایی کاهش یافته است

شد بقاء طور که از نتایج مشخص در ارتباط با بقاء همان

که بقاء متاثر از درصد بود با توجه به این 911ها برای تمام تیمار

ایی است، به نظر های محیطی و تغذیهنظیر فاکتور ییهافاکتور

شرایط )رسد یا جیره غذایی باالنس شده و شرایط محیطی می

های ماهی مورد آزمایش را تامین کند و توانسته نیاز( کیفی آب

که دوره پرورش ماهی خاویاری طوالنی جه به اینکه با تویا این

ماه برای قضاوت اثر ماده مورد نظر بر بقاء  3است شاید مدت 

 . کافی نباشد

نتایج حاصل از آنالیز الشه در این تحقیق نشان داد که 

کیفیت الشه  داری براستفاده از پربیوتیک ایمونوژن تاثیر معنی

. است بت و انرژی نداشتهپروتئین، چربی، خاکستر، رطو اعم از

درصد  11/1هر چند میزان پروتئین و چربی الشه در تیمار 

علت باالتر بودن تواند بهکه می تر از سایرین بودایمونوژن بیش

 .زده پروتئینی و ابقاء پروتئین در این سطح باشدبا

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از ایمونوژن در جیره 

درصد باعث کاهش هزینه تمام شده تولید  3/1و  9/1به میزان 

با توجه به ثابت بودن میزان )دلیل این کاهش هزینه . گردید

به ( غذادهی در دوره و یکسان بودن هزینه غذاهای مختلف

در این دو . باشددلیل بهبود عملکرد رشد در این تیمارها می

 اندتومینسبت به شاهد بهتر بوده که  ییتیمار ضریب تبدیل غذا

تر مواد غذایی در این تیمارها نسبت به شاهد دلیل جذب بیشبه

 .باشد

تواند شناسی میهای بیوشیمیایی و خونبررسی فاکتور

های عفونی، خونی و نقش مهمی در تشخیص بیماری

طورکلی محققین بر این به. ها آبزیان داشته باشدمسمومیت

مختلف با هم  های خونی و سرمی در ماهیانباورند که فاکتور

تفاوت دارد و ارتباط زیادی با شرایط محیط پرورش، اندازه و 

سن ماهی، نوع گونه، کمیت و کیفیت غذا دارند، بنابراین برای 

هر گونه ماهی در شرایط اقلیمی هر منطقه مقادیر طبیعی این 

با توجه به دوره پرورش باالی ماهیان  .ها وجود داردفاکتور

های خونی و بیوشیمیایی این ماهیان کتورخاویاری آگاهی از فا

شناسی در حالت باشد تا با داشتن اطالعات خونضروری می

ای با اطالعاتی که در حاالت و شرایط بیماری طبیعی و مقایسه

آید به تشخیص بیماری، درمان و در نهایت دست میبه

پیشگیری و کنترل آن جهت هدایت مدیریت بهداشتی و 

 .داختافزایش تولید پر

است که به میزان  گلوکز خون یکی از پارامترهای متغیر

بسیار زیادی تحت تأثیر استرس دستکاری و حمل، استرس 

ای و بلوغ جنسی قرار محیطی، تغییرات فصلی، وضعیت تغذیه

ها از یک روند میزان گلوکز سرم خون در تیمار .(31)دارد 

نبود، کورتیزول دار کاهشی برخوردار بوده ولی این اختالف معنی

هایی است که باعث متابولیسم گلیکوژن در از جمله هورمون

 شودمی زمانی که میزان آن زیادشود، های عضالنی میکبد و بافت

این متابولیسم گلیکوژن خودش را به شکل افزایش گلوکز در 

جایی که میزان کورتیزول در دهد ولی از آنسرم خون نشان می

یعنی بین . ان گلوکز هم تغییر نکردهسرم کاهش یافته، میز

افزایش میزان کورتیزول و افزایش گلوکز سرم خون یک ارتباط 

 . مثبت وجود دارد

 نتایج نشان داد میزان گلبول قرمز و هموگلوبین و

در بین گروه شاهد و   MCHC و  MCV ،MCH،هماتوکریت

نظر به. داری برخوردار نبودهای ایمونوژن از تفاوت معنیتیمار

 هارسد استفاده از این پربیوتیک تاثیری روی این فاکتورمی

پارامترهای هماتولوژی ماهیان تا حد . است نداشته
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-زیادی در پاس  به فاکتورهای بیولوژیکی و محیطی مرتبط می

 (.93)باشد 

 باشدمیها ای از باکتریفلور میکروبی ماهیان شامل مجموعه

ها بر عهده نترل بیماریکه نقش مهمی را در هضم غذا و ک

های فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهیان شامل باکتری. دارند

 .باشدمی( که جزء فلور ثابت نیستند)دائم، موقت و در حال عبور 

Yoshimize  اظهار کردند که ( 9191)و همکاران

اکوسیستم روده ماهیان میکروفلور چندان ثابتی ندارد، گرچه 

دستگاه گوارش ماهیان اکوسیستم متفاوتی را نسبت به آب 

های اسیدالکتیک حضور باکتری. کندمحیط پرورش فراهم می

های دائم در اکوسیستم روده ماهیان از جمله عنوان باکتریبه

کمان و چار قطبی آالی رنگیناقیانوسی اطلس، قزل ماهی کاد

چنین در ثابت شده است اما جزء فلور غالب نیستند، هم

های اسیدالکتیک فاکتورهایی نظیر نوع محیط جداسازی باکتری

کشت، دمای انکوباسیون و طول مدت انکوباسیون بسیار مهم 

 (.97)هستند 

ها باکتریوسینواسطه تولید های اسیدالکتیک بهباکتری

شوند و بدین ترتیب اثرات های بیماریزا میمانع از رشد باکتری

در بررسی حاضر . گذارندمثبتی بر میکرو فلور روده ماهی می

ها از گروه شاهد به کل باکتری( CFU)لگاریتم واحد کلنی

های ایمونوژن از یک روند کاهشی برخوردار بوده که سمت تیمار

 داربودژن و گروه شاهد این اختالف معنیبین تیمارهای ایمونو

(11/1>P) ،دارمعنی اختالفهای ایمونوژن این ولی در بین تیمار 

( CFU)از طرفی لگاریتم واحد کلنی .(P>11/1) نبود

های ایمونوژن از از گروه شاهد به سمت تیمار هاالکتوباسیلوس

های یک روند افزایشی برخوردار بوده که بین گروه شاهد و تیمار

های ولی بین تیمار ،(P<11/1) دار بودهایمونوژن اختالف معنی

رسد نظر میبه. (P>11/1)است دار نبودهایمونوژن اختالف معنی

های پربیوتیک ایمونوژن توانسته مورد استفاده و تخمیر باکتری

ها را افزایش و در نهایت فلور الکتیک قرا رگیرد و تعداد آناسید

ها سوق دهد، که ماحصل افزایش این باکتریروده را به سمت 

 ها خودش را نشان دادهشکل افزایش تعداد الکتوباسیلوسآن به

کل  (CFU)های ایمونوژن، لگاریتم واحد کلنیدر تیمار. است

رسد که افزایش تکثیر نظر میباکتری کاهش پیدا کرده، به

ها واسطه تخمیر سوبسترای رشد آنها بهالکتوباسیلوس

ها شده و فضای تشکیل کلونی را باعث گسترش آن( ایمونوژن)

های ها محدود کرده و از طرفی باکتریوسینبرای سایر باکتری

های چرب چنین اسیدها و همتولید شده توسط الکتوباسیلوس

کوتاه زنجیره که ماحصل تخمیر این پربیوتیک بوده، 

های یاسیدی برای باکتر pH محیط کلون را اسیدی کرده و

زا شده های بیماریباعث ریزش باکتری زا مضر و احتماالًبیماری

ها جلوگیری کرده، به که در نهایت توانسته از تثبیت این باکتری

ها از یک کل باکتری(CFU)همین جهت لگاریتم واحد کلنی

 .روند رو به کاهش برخوردار بوده است

Mahious  نولین، ای تاثیرایدر مطالعه( 3111)و همکاران

عنوان پربیوتیک روی رشد و الیگوفروکتوز و الکتوسوکروز به

خوار توربوت فلور باکتریایی روده در الرو ماهی دریایی گوشت

(Psetta maxima) در این تحقیق . مورد بررسی قرار دادند را

 هایجیره با( روزگی 11تا روزگی  31در سن )الرو ماهی توربوت 

از پربیوتیک ( گرم در کیلوگرم 31)درصد 3آزمایشی در سطح 

درصد سلولز به عنوان منبع  3مذکور و گروه شاهد نیز به میزان 

در گروه تغذیه شده با . کربوهیدرات مورد تغذیه قرار گرفتند

کل فلور باکتریایی جدا شده از روده % 91الیگوفروکتوز، حدود 

ز این سویه توانسته بود الیگوفروکتو. سویه باسیلوس تعلق داشت

عنوان تنها منبع کربن مصرف کند و نتیجه گرفتند این را به

تواند نقش مفیدی در رشد ماهی توربوت داشته پربیوتیک می

 .باشد

 Burrاثرات ترکیبی از مخمر آبجو، ( 3116)همکاران  و

و محصول تجاری پربیوتیکی ( پربیوتیک)فروکتوالیگوساکارید 

Grobiotic-A (یکترکیب ایمونوژن با پربیوت Grobiotic- A و 

را بر جمعیت میکروبی دستگاه ( مشابه است مخمر آبجو تقریباً

، مورد Red drum (Sciaenops ocellatus) گوارش ماهی

ها روده ماهیان را جدا کرده و بدین منظور آن. مطالعه قرار دادند

 31مدت های مورد نظر بهبا تیمار آن را رقیق وسپس محتویات 

. گراد انکوباسیون کردنددرجه سانتی 31مای ساعت در د 19و 

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که محتویات روده انکوباته 

های ساعت، استات و اسید 19در مدت Grobiotic-A  شده با

( ها بودهکه ماحصل تخمیر این پربیوتیک)تری چرب فرار بیش

یت چنین جمعهم در مقایسه با تیمارهای دیگر تولید کرد و

طور و مخمر آبجو به Grobiotic-Aمیکروبی توسط تیمار 

داری سبب تغییر جمعیت میکروبی شد که با نتایج ما معنی

  .مطابقت دارد

Askarian   هایای حضور باکترمطالعه در( 3117)و همکاران 
های پروبیوتیکی در دستگاه عنوان باکتریالکتیک بهاسید

 .ماهی را مورد بررسی قرار دادندماهی ایرانی و فیل تاس گوارش

تحت شرایط  TSAو MRS نتایج باکتریایی در محیط کشت

باسیلوس از مری، معده و روده هوازی نشان داد که جنس الکتو

هوازی عالوه بر بزرگ ماهی جدا شده، این باکتری در شرایط بی
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چنین کلنی هم. های مذکور از روده کوچک نیز جدا شدبخش

 کتریایی در دو گونه مذکور مشابه نبود و درقابل شمارش با

. ماهی ایرانی بودتر از تاسداری بیشطور معنیماهی بهفیل

الکتیک را در های اسیدنتایج مطالعه حاضر نیز حضور باکتری

 .کندبرون تایید میروده ماهی قره

تحقیق حاضر یک مطالعه مقدماتی بوده که نیازمند 

ها در کاربرد استفاده از پربیوتیکتر در زمینه تحقیقات بیش

در مجموع نتایج مطالعه حاضر . باشدجیره غذایی ماهیان می

حاکی از آن بود که پربیوتیک ایمونوژن در سطوح مورد مطالعه 

گذاری باالیی بر عملکرد رشد و با این جیره غذایی قابلیت تاثیر

که توجه به این برون جوان پرورشی را دارد، باو تغذیه قره

افزایش رشد، کارایی تغذیه وافزایش ایمنی از اهداف آبزی 

در دوران الروی بوده  وده، از طرفی تلفات ماهیان عمدتاًپروری ب

باشد و و در زمان رهاسازی ماهیان خاویاری تلفات خیلی باال می

چنین برای حفظ بقاء ماهیان خاویاری نیاز به پرورش هم

 نظر رش ماهی بوده، لذا بهپرو مراکزگسترده این ماهیان در 

توان به اهداف مربوطه رسد با استفاده از این مکمل میمی

 ماهی نزدیک شد و از این پربیوتیک برای جیره غذایی بچه

 .برون استفاده کردقره
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Abstract
A study to determine the effect of varying dietary prebiotic Immunogen levels on the 

growth performance, hematological parameters and intestinal microbial balance of (Acipenser 
persicus), was carried out. The commercial prebiotic, Immunogen, were mixed thoroughly 
with the artificial feeds at concentration of 0.0 (control), 0.5, 1 and 2 g kg-1 dry diet and fed to 
healthy fish (27±0.45 g) at 2 - 3.5 % of their body weight daily in two split doses for 8 weeks. 
The trail was carried out in 12PVC tanks 500 liter which was filled with about 200 liter of 
water. That all tanks 12 juvenile Persian sturgeon were stocked. During the experimental 
period, weight and length of fish were recorded at an interval of 14 days. We studied also 
hematological parameters and intestinal microbial balance of fish at the end of the 
experiment. Results showed that specific growth rate (SGR), food conversion ratio (FCR), 
feed efficiency (FE), body weight gain (BW %) and net production (NP) were significantly 
(P<0.05) different among the experimental groups. no significant difference were observed in 
body composition (P>0.05). There were no significant differences (P>0.05) in the 
haematocrite, hemoglobin, total protein, glucose, albumin and globulin among the treatments. 
Results also showed that white blood cell (WBC), cholesterol and cortisol levels were 
significantly (P<0.05) different among the experimental groups. In addition, microbial 
analysis showed that colony forming units (CFU) and intestine Lactobasilus were 
significantly (P<0.05) different between control and other experimental groups.
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