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 مقدمه

های الرشدترین بخشاز سریع یکی پروریآبزی ،اخیر هایسال در       

قابل توجه، رغم این رشد روری علیپصنعت آبزی .تولید غذا بوده است

توان به کنترل همواره با مشکالتی روبرو بوده است که از آن جمله می

 ها،در زمینه کنترل بیماری .ها اشاره نمودشیوع بیماری و کیفیت آب

ها این داروها ها مطرح گردید که پس از سالبیوتیکاستفاده از آنتی

 ئل زیستمسا و هاشدن پاتوژنای از جمله مقاومخود مشکالت عدیده

 ها های اخیر استفاده از پروبیوتیکمحیطی را ایجاد نمود. در سال

نظر به که های درمانی قبلی مطرح گردیدهروش جایگزینی برای عنوانبه

و  Vazquez) تواند بسیاری از مشکالت را مرتفع سازدرسد میمی

ها در واقع تکنولوژی جدید . استفاده از پروبیوتیک(2۰۰۵ ،همکاران

روند. با استفاده از این شمار میزیست بهپروری همگام با محیطزیآب

و هم  کرد را اصالح کیفیت آب توان تولید را افزایش داد، هممی مواد هم

 هایمیکروارگانیسمعنوان مبارز بیولوژیک با ها را بهتوان آنکه میاین

بیوتیک تعریف جامعی از پروGatesoupe (۱۹۹۹ ) .داد نظر قرارآبزی مد

ای که از طریق ورود به روده گوارشی های تک یاختهئه کرد: سلولارا ار

روده، با هدف بهبود سالمتی  مانی درمیزبان و دارا بودن قابلیت زنده

استفاده از یک نوع محصول تجاری  گیرند.میزبان مورد استفاده قرار می

فزودن به غذا ریق ااز ط ک،نوان پروبیوتیعهر بری و مخمحاوی باکت

آمیزی منجر به افزایش وزن بدن و درصد بقاء در صورت موفقیتهب

 (.۱۹۹۶ ،و همکاران Mohanty)ماهی کپور هندی گونه کاتال شد 

Kennedy های پروبیوتیک در پرورش از باکتری (۱۹۹۹) و همکاران

ها در پرورش ها از پروبیوتیکآن .الرو ماهیان دریایی استفاده کردند

دار، کفال مخطط استفاده نمودند و مشاهده دریایی خال آالیقزل ماهی

های پروبیوتیک در استخرهای پرورش کردند که استفاده از باکتری

شود. از گونی در اندازه نرخ رشد میالرو ماهی سبب افزایش بقاء، هم

ها به استخرهای پرورشی، تغییر در ای باکتریطرفی افزودن دوره

ناصری و همکاران  دنبال داشت.استخر و ماهی را به جوامع باکتریایی

های پروبیوتیکی در سطوح مختلف ( نشان دادند که باکتری۱۳۸۷)

 الی رنگینآهای رشد ماهی قزلداری شاخصطور معنیتوانند بهمی

ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه را  ،کمان مانند وزن نهایی

دهد اگرچه ده از ماهیان نشان میدست آمهای بهدادهدهد. افزایش می

داران های گوارشی مورد مطالعه، از نظر کیفی شبیه به سایر مهرهآنزیم

تر از پستانداران است اما فرآیندهای گوارشی در ماهیان کم ،است

(Hidalgo ،۱۹۹۹ و همکاران.) اجزاء  حاوی آنزیمی محصوالت گسترش با

ود وضعیت تغذیه که نیاز به برای بهب هااختصاصی، استفاده از آنزیم

تواند یم میرسد. استفاده از آنزنظر میضروری به تری دارد،شوجه بیت

در مواد خوراکی را باال ببرد. هضم  تیرا کاهش داده و قابل تهیسکوزیو

چه از  ،وری خوراکهرهب شیافزا رهیبه ج میواقع هدف از افزودن آنز

چه از طریق حذف عوامل  و رهیج اجزای ضمه تیقابل شیافزا قیطر

های ها به واکنششتابی که مکانیسم عمل آنزیمباشد. ای میتغذیهضد

برابر زمانی است که واکنش در آب بدون  2۰۱۰دهند تا شیمیایی می

مطالعات مختلفی در  (.Petsko، 2۰۰۸و  Ringe) کاتالیزگر انجام شود

ها ی رشد در ماهیزمینه آنزیم و مولتی آنزیم و اثرات آن بر فاکتورها

 Cyprinus carpio)(Bogut) قدماهیان انگشتگرفته است، کپور صورت

 Salmo trutta caspius)(Zaminiخزر ) و ماهی آزاد (۱۹۹۵ و همکاران،

چنین مطالعات مختلفی در زمینه آنزیم و هم (.2۰۱2 و همکاران،

ت و کمیت یود دارد، کیفون وجوصیات خجیره غذایی اثرات آن بر خص

 Hoseinifarتواند بر خصوصیات خون تاثیرگذار باشد )جیره غذایی می

آنزیم اثرات مولتی (2۰۱2) و همکاران Ghomi (.2۰۱۱ همکاران، و

 مورد را (Huso huso) ماهیپارامترهای بیوشیمیایی خون فیل کمین بر

اثرات آنزیم  (2۰۱۳) همکاران وMohammadbeygi  دادند. بررسی قرار

 Cyprinus) معمولیکپور ماهی خونی فاکتورهای بر گلوکانازبتاواند

carpioاند، در تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته کردند. ( را بررسی

ا دارای آثار مثبتی بر عملکرد هکروبیوتیها و پمزیشده است که آن ثابت

از آنزیم زمان استفاده همجاست که آیا باشند. اما سوال اینها میماهی

همراه تواند آثار سودمند مضاعفی را بهمی ماهیانجیره  و پروبیوتیک در

بررسی اثر  داشته باشد یا خیر؟ هدف اصلی از انجام این آزمایش،

در جیره  الکتیکی پدیوکوکوس اسیدی پروبیوتیک آنزیم ناتوزیم ومولتی

( Huso husoماهی )شناسی بچه فیلرشد و خون هایغذایی بر شاخص

تری در این زمینه، در تر و جامعوسیله اطالعات دقیقتا بدینبود. 

 .قرار گیردپروری آبزیصنعت  اندرکاراندهندگان و دستپرورش اختیار

 

 هامواد و روش

 پنج صورت طرح کامالً تصادفی دربه ۱۳۹۷بهار این آزمایش در        

پروری یقات آبزیدر سالن تحق (سه تکرار)هر یک با  یک شاهد تیمار و

طبیعی گرگان برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعفضلیناصرشهید

 ۱۸در  ٪2 پس از مواجهه با حمام آب نمک ماهیفیلانجام شد. 

ماهی با میانگین  ۱2مخزن ونیرو توزیع شدند. در هر  مخزن ونیرو

پر لیتر  ۱۵۰جم تا ح مخزن ونیرورم قرار داده شدند. هر گ ۵±۱وزنی 

 سازگاریجهت  شد.م تنظی گرادسانتی رجهد 22±۱ در دما و شد

پروبیوتیک جیره غذایی بدون  بامدت یک هفته ها بهها، همه آنماهی

 بههفته  ۸مدت ها بهتغذیه شدند و بعد از آن به ماهیآنزیم و مولتی

ها هر دو هفته بار  تغذیه شدند.  ماهی ۳وزن بدن و روزی  ٪۳میزان 

 در شد. شدند و میزان غذا، مطابق با افزایش وزن تنظیمتوزین  باریک

های یک از گروهدوره آزمایش بیماری و یا تلفاتی در هیچ طی
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 ،ی کوپنزبرای انجام این آزمایش از غذای تجار آزمایشی مشاهده نشد.

اسیدی الکتیکی )باکتوسل(  پدیوکوکوس پروبیوتیک شد. استفاده آلمان

گرم بر کیلوگرم غذا( میلی ۱/۰و  ۰انسه )در سطح از شرکت الملند فر

 ۰2۵/۰، ۰)در سه سطح  ، بیوپروتون، استرالیا®و مولتی آنزیم ناتوزیم

برای این به جیره غذایی اضافه شد.  گرم بر کیلوگرم غذا(میلی ۰۵/۰و 

آنزیم با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت مولتیپروبیوتیک و  کار،

صورت توزین شد و بعد از آن هرگروه توزین شده، بهیک ده هزارم گرم 

حل شد و سپس با استفاده از افشانه بر  ٪2محلول ژالتین  جداگانه در

میزان برابر ها بهدر همه گروه. محلول ژالتین روی غذا اسپری شد

 . استفاده شد و همین مقدار به گروه شاهد نیز اضافه گردید
 

 مخصوص) کوپنز تجاری رهجی اجزاء درصد و : ترکیب۱جدول 

 ماهیان تغذیه در استفاده مورد( خاویاری ماهیان

 

ها گروه، وزن اولیه و وزن نهایی ماهی در هرتهای آزمایش، ندر ا       

 تبدیل ضریب (،SGR) رشد ویژه وزن بدن، نرخ افزایش. شد گیریاندازه

و  Ghosh) محاسبه شد ریزصورت بهو نسبت کارایی  (FCR) غذایی

                   (:2۰۰۷ ،همکاران

 وزن نهایی)گرم(( = افزایش وزن)گرم( -)وزن اولیه)گرم( 

 = نرخ رشد ویژه
   [ن نهایی(لگاریتم طبیعی وز –)لگاریتم طبیعی وزن اولیه  ] ÷طول دوره آزمایش ×]۱۰۰ 

 = ضریب تبدیل غذا

 [میزان غذای مصرف شده)گرم( ÷میزان افزایش وزن)گرم(]× ۱۰۰

 = نسبت کارایی غذا

  [میزان افزایش وزن)گرم( ÷میزان غذای مصرف شده)گرم(]× ۱۰۰
              

دوره آزمایش ماهیان در محلول پودر میخک )با غلظت  در انتهای       

وش و نمونه خون با استفاده ازسرنگ از ساقه هگرم بر لیتر( بی ۵/۰

 رششماریخته شدند. های پالستیکی هپارینه دمی گرفته و در ظرف

گرفت.  منجاا یهموسیتومتر روشبه قرمز یهالگلبو و سفید یهالگلبو

 هماتوکریتومیکرروش به نیز هموگلوبین غلظتو  هماتوکریتمقدار 

 (. 2۰۱۶و همکاران،  )اسدیید دگر سنجش هموگلوبین سیانومتو 

 رشد های شاخص های مربوط بهداده تجزیه و تحلیل آماری:       

زمون کولوموگروف آت بررسی نرمالیتی با استفاده از جه شناسیخونو 

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس  حاصلهای دادهو   تست اسمیرنوف 

مورد بررسی  ، SPSS 16افزارنرم وسیلهبه (Two-way ANOVA) دوطرفه

مقایسه میانگین تیمارها، از آزمون دانکن استفاده جهت قرار گرفتند. 

 (.P<۰۵/۰)شد 
 

 نتایج
آنزیم و پروبیوتیک با مولتی شده تغذیه ماهیان در رشد هایشاخص       

ترین میزان ای که بیشداری با گروه شاهد داشتند به گونهتفاوت معنی

و  ۱ر تیمار ترکیبی پروبیوتیک سطح وزن نهایی و افزایش وزن د

طور در تیمار ترکیبی پروبیوتیک سطح و همین ۳مولتی آنزیم سطح 

در گروه شاهد  FCRترین میزان بود. بیش ۳و مولتی آنزیم سطح  2

ها داشت. داری با سایر گروهلحاظ آماری تفاوت معنیشد که به مشاهده

و مولتی  ۱وبیوتیک سطح ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در پرپایین

عالوه، نسبت کارایی غذا در سطح همشاهده شد. ب ۳آنزیم سطح 

ترین ترین مقدار را نشان داد و کمبیش ۳آنزیم و مولتی ۱پروبیوتیک 

اثر سطوح  (.2 )جدول مقدار نسبت کارایی غذا مربوط به گروه شاهد بود

یم ناتوزیم آنزالکتیکی و مولتیمختلف پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی

دست نشان داده شده است. نتایج به ۳های خونی در جدول بر شاخص

الکتیکی آمده نشان داد که استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی

، داری بر هموگلوبینآنزیم  ناتوزیم در جیره غذایی  اثر معنیو مولتی

 MCH  و  MCV،MCHC سفید،هایگلبول قرمز،هایگلبول هماتوکریت،

 .(P>۰۵/۰)ندارد 
  

 حثب
 در این بررسی مشخص شد با افزایش میزان پروبیوتیک و مولتی       

ترین میزان افزیش رشد آنزیم در جیره غذایی رشد افزایش یافت. بیش

طور در و همین ۳آنزیم و سطح مولتی۱در تیمار با سطح پروبیوتیک 

مشاهده شد. نتایج  ۳آنزیم و سطح مولتی 2تیمار با سطح پروبیوتیک 

( در استفاده از ۱۳۹۶زاده و همکاران )راستا با مطالعه قاسمحاضر هم

 Acipenserسیبری )ماهیدر تاس رشد هایشاخص بر کمبو آنزیممولتی

baeriiهای عملکردی رشد را مشاهده باشد که بهبود فاکتور( می

الکتیکی کردند. نتایج مشابهی هم در استفاده از پروبیوتیک اسیدی

و   Mildiعالوهه(. ب۱۳۸2 ،نژاددر میگو گزارش شده است )ضیایی

(  نیز گزارش کردند که استفاده از آنزیم به تنهایی و 2۰۰۱همکاران )

 ،ای گوشتیزمان آنزیم و پروبیوتیک در جیره جوجهی هماستفاده

به گروه شاهد و گروهی که  نسبت ،سبب افزایش عملکرد این دو گروه

مکانیزم عملکرد این  شد. ،پروبیوتیک را به تنهایی دریافت کرده بودند

ماده )پدیپوکوکوس اسیدی الکتیکی( بر مبنای افزایش تعداد 

موجب  ،روده pHتولید اسید الکتیک و کاهش  ،های مفید رودهریباکت

زا در دستگاه گوارش شده و با تحریک توقف رشد عوامل بیماری

ها و ویروس ،هاها را علیه باکتریسیستم ایمنی آبزیان مقاومت آن

  دهد. داری افزایش میمیزان معنیزا بهسایر عوامل استرس

جیره اجزای خام پروتئین   فسفر خاکستر فیبر چربی 

)%( جیره اجزاء درصد  ۵4 ۱۵ ۵/۰  ۱/۹  2۵/۱  
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های رشدتیک پدیوکوکوس اسیدی الکتیکی و مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص: اثر سطوح مختلف پروبیو۲جدول   

     مولتی آنزیم                                                           

 متغیر

(۰)  

(۱سطح آنزیمی )  

(۰۲۵/۰)  

(۲سطح آنزیمی )  

(۰۵/۰)  

(۳سطح آنزیمی )  

 وزن اولیه )گرم(
(۰) ۱سطح پروبیوتیک   

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

a۵۸/4±۰۰/۱2۵ 

a۰2/۷±۶۷/۱2۶ 

a۶4/2± ۰۰/۱2۳ 
a2۱/۷±۰۰/۱2۶ 

۱2۸/۶۷ ±۱/۵2a 
a۰2/۸±۳۳/۱24 

 وزن نهایی )گرم(
(۰) ۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

c۰۷/۹±۳۳/۷۳۱ 
bc۶۹/۱۷±۰۰/۸۱۱ 

bc۱4/۸۸±۳۳/۸۱۳ 
ab۸۸/4۸±۶۷/۹۱۷ 

a۷۰/۱4۵±۰۰/۹۸۸ 
ab۹2/۱۹±۰۰/۹22 

 افزایش وزن )گرم(
(۰) ۱یکسطح پروبیوت  

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

c2۰/۱۳±۳۳/۶۰۶ 
bc۶۹/2۵±۶۷/۶۸۶ 

bc۳۹/۸۶±۳۳/۶۹۰ 
ab۵4/۵2±۶۷/۷۹۱ 

a2۵/۱۵۸±۵۹/۸ 
ab۵۰/2۶±۳۳/۷۹۵ 

 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(
(۰) ۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

b۰۷/۰±۹۹/2 
a۱2/۰±۳۰/۳ 

ab۱۵/۰±۱4/۳ 
a۱۵/۰±۳۰/۳ 

a2۶/۰±۳۸/۳ 
ab۱4/۰±۱2/۳ 

ب تبدیل غذاییضری  
(۰) ۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

a۰2/۰±۹۸/۰ 
bc۰2/۰±۷۵/۰ 

abc۱۰/۰±۸۷/۰ 
bc۰4/۰±۷۶/۰ 

c۱4/۰±۷۱/۰ 
ab۰۳/۰±۸۷/۰ 

 نسبت کارایی غذا
(۰) ۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰) 2سطح پروبیوتیک  

c2۰/2±۰۶/۱۰۱ 
ab4۱/4±۵۶/۱۳2 

ba۳۹/۱4±۰۶/۱۱۵ 
ab۷۵/۸±۹4/۱۳۱ 

a۳۷/2۶±22/۱4۳ 
bc2۸/4±44/۱۱4 

 باشد.انحراف معیار می±ها به صورت میانگینباشد. دادهمی ۰۵/۰دار در سطح نشانه تفاوت معنی ،حروف انگلیسی غیرمشترک در هر ردیف    
 

 های خونی: اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی الکتیکی و مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص۳جدول 

     مولتی آنزیم                                                                

 متغیر

(۰)  

(۱سطح آنزیمی )  

(۰۲۵/۰)  

(۲سطح آنزیمی )  

(۰۵/۰)  

(۳سطح آنزیمی )  

Hemoglobin لیتر()گرم در دسی 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۶۰/۰±۳۳/4 

42/۰±4۶/4 

4۹/۰±۸۷/۳  

۸4/۰±۱۶/4  

۸۰/۰±۰2/4  

۱۵/۰±۷2/۳  

HC (%) 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۷۶/۰±۱۶/24  

۱۷/2±۰۰/22  

۰4/۱±۳۳/24  

۵۱/2±۸۳/2۱  

۳2/۱±۰۰/2۳  

2۵/۱±۶۶/22  

RBC (۶۱۰)میکرولیتر* 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۰۰/۰±۷۶/۰  

۰4/۰±۶۸/۰  

۱۱/۰±۷۵/۰  

۰۸/۰±۸۰/۰  

۱۵/۰±۸۱/۰  

۰۹/۰±۶۸/۰  

WBC (۳۱۰)میکرولیتر* 
(۰)۱بیوتیکسطح پرو  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

2۰/۳±4۰/۳2  

۶۱/۷±2۶/۳2  

۵۶/۷±۸۰/۳۱  

۶۱/4±۹۶/2۹  

44/4±۷۰/۳۵  

42/۶±۰۳/۳2  

MCV )فمتولیتر( 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۷۵/۹±2/۳۱۵  

۶۱/۱۳±۸۷/۳۱۹  

22/۳4±۸۰/۳2۷  

۸۵/2۳±۱۹/2۷۱  

۳۱/4۹±۳۶/2۸4  

۹۹/۳۸±4۱/۳۳۶  

MCH )پیکوگرم( 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۶2/۷±4۵/۵۶  

۶۹/4±۳۳/۵۶  

۳۸/۷±۶۹/۵۳  

۹۶/۱±۷۰/۵۵  

2۳/۷±۶۷/۵۵  

۹۳/۷±۵2/۵۵  

MCHC (%) 
(۰)۱سطح پروبیوتیک  

(۱/۰)2سطح پروبیوتیک  

۱۱/۰±۵۷/۳  

۰۵/۰±۵۶/۳  

۱۶/۰±4۸/۳  

۱۱/۰±۷۱/۳  

۰۵/۰±۶۷/۳  

۰۹/۰±4۹/۳  
 

های دیگر به از بین رفتن باکتری تواندالیل این افزایش را می       

دانست  )پروبیوتیک( ای مفیدهریاکتب وسیلههای مضر بهباکتری ویژهبه

(Gatesoupe، ۱۹۹۹هم .) چنین این پژوهشگر بیان نمود که برخی از

شوند و در نتیجه آن ها موجب افزایش اشتهای میزبان میپروبیوتیک

های کند. پژوهشود پیدا میجمله وزن نهایی بهبهای رشد ازشاخص

Ghomi آنزیم کمین ( نشان داد که استفاده از مولتی2۰۱۱) و همکاران

گرم میلی 2۵۰ ( در سطح آنزیمیHuso husoماهی )فیل غذایی جیره در

 Farhangiدهد. جیره غذایی بهترین میزان رشد را نشان می کیلوگرم بر

آنزیم در جیره غذایی لتی( نشان داد که استفاده از مو2۰۰۷) Carterو 

سبب افزایش  داریمعنی طوربه (Oncorhynchus mykiss) آالماهی قزل

۱ترین نرخ رشد ویژه در تیمار با سطح پروبیوتیکشود. بیشرشد می

مشاهده شد که نشان داد افزودن آنزیم به  ۳و سطح مولتی آنزیم 

 Linپژوهش  گردد. که باجیره غذایی سبب افزایش نرخ رشد ویژه می

ترین ضریب کم مطابق نتایج حاضر داشت. خوانی( هم2۰۰۷) و همکاران
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 ۳و سطح مولتی آنزیم  ۱تبدیل غذایی در تیمار با سطح پروبیوتیک 

مشاهده شد و باالترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد )سطح 

و همکاران  Mildi( مشاهده شد. ۱و سطح مولتی آنزیم  ۱پروبیوتیک 

تواند موجب بهبود می ،نشان دادند که افزودن آنزیم در جیره (2۰۰۱)

های گوشتی شود. به احتمال زیاد این ضریب تبدیل غذایی در جوجه

ی و استفادهدر ارتباط با حضور آنزیم  ،بهبود ضریب تبدیل غذایی

در جهت افزایش قابلیت هضم مواد  ،بهینه از انرژی موجود در جیره

ها با اثراتی که بر ویسکوزیته محتویات ین آنزیمچنهم باشد.غذایی می

توانند موجب بهبود مصرف خوراک و در نتیجه می ،گذارندگوارشی می

ها نیز با اثرات مفید خود بهبود ضریب تبدیل غذایی شوند. پروبیوتیک

 ،های گوارشیبر دستگاه گوارش و تحریک تولید و فعالیت آنزیم

ها را بهبود بخشیده ودر هضم آن قابلیت دسترسی به مواد مغذی و

نهایت باعث افزایش آزادسازی انرژی قابل متابولیسم و بهبود ضریب 

الوصول عنوان یک بافت سیال و سهلخون، به شود.تبدیل غذایی می

ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حاالت یکی از مهم

خوش نوسان و مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دست

 هایشاخصلذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی . گردندتغییر می

های مختلف همواره ها در بیماریخونی و بررسی چگونگی تغییرات آن

های آبزیان بوده است. از ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری

 گونه از قبیلتواند متاثر از مواردی های خونی در ماهیان میشاخص

پرورشی، اندازه، سن، وضعیت فیزیولوژیکی، شرایط محیطی و رژیم 

های غذایی، فرموالسیون جیره (.2۰۰۵ ،و همکاران Burt) غذایی باشد

های درجه خلوص پروبیوتیک مصرفی، روش نوع پروبیوتیک مصرفی،

بر خصوصیات  ایطور قابل مالحظهمختلف اضافه کردن به جیره به

گذارند. نتایج این مطالعه نشان داد که شناسی خون اثر میریخت

کی و الکتیافزودن سطوح مختلف پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی

فاکتورهای  از نظرماهی فیلبه جیره غذایی  آنزیم ناتوزیممولتی

شی با گروه شاهد اختالف ایـبین تیمارهای آزم هماتولوژی خون

ک پدیوکوکوس ای اثر پروبیوتیدر مطالعه داری مشاهده نشد.معنی

الکتیکی بر پارامترهای خونی فیل ماهی جوان پرورشی که اسیدی

( انجام شد به این نتیجه رسیدند که سطوح ۱۳۹2توسط حمیدیان )

الکتیکی تاثیری بر پارامترهای پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی مختلف

نشان دادند با افزودن پروبیوتیک به  (۱۳۹2)حمیدیان  ،خونی ندارد

 ،یابدها و ماکروفاژها افزایش میهفته تعداد اریتروسیت 2بعد از جیره 

 دار نبود.معنی دهوه شارروند افزایش در مقایسه با گ این  حالبا این

گونه باکتری  2العه تاثیر استفاده از ط( به م۱۳۹2چنین سهندی )هم

 Bifidobacterium lacticو   Bifidobacterium animalisپروبیوتیکی 

کمان نشان دادند آالی رنگینامترهای خونی در الرو ماهی قزلبر پار

بین تیمارهای  ، MCV ،MCHکه مقدار هموگلوبین

دست های بهداری وجود ندارد. براساس یافتهآزمایشی اختالف معنی

 ت که افزودن پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدیرفجه گتوان نتییآمده م

تواند سبب ماهی میغذایی فیل جیره درآنزیم ناتوزیم الکتیکی و مولتی

 های رشد گردد.بهبود شاخص
 

 منابع

بر  Pediococcusacidilactici ارزیابی اثر .۱۳۹۲ ،ن. ،حمیدیان .۱

 (.Huso husoماهی )های رشد و پارامترهای خونی فیلشاخص

   همایش ملی علوم جانوران آبزی، رشت، دانشگاه گیالن، صفحات

 .24۵ تا 2۳۱

های پروبیوتیکی ارزیابی تاثیر الکتوباسیلوس .۱۳۹۲ ،.ج ،سهندی .۲

(Bifidobacterium animalis  وBifidobacterium lactic)  عملکرد بر

در برابر ( Oncorhynchus mykiss) آالی رنگین کمانرشد الرو قزل

رشت،  .همایش ملی علوم جانوران آبزی .های محیطیاسترس

 .۳۱ تا 2۳صفحات . دانشگاه گیالن

های باسیلوس به بررسی تاثیر باکتری .۱۳۸۲ ،س. ،نژادضیایی .۳

های گوارشی عنوان پروبیوتیک بر رشد، بازماندگی و تغییرات آنزیم

ی هند سفید میگوی الروی در مراحل الروی و پست

(Fenneropeaneus indicus) .ارشد شیالت، نامه کارشناسیپایان

 .۷۸تا  ۵4حات صف. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

بررسی . ۱۳۹۶ ع.ع. و وهابزاده، ح.، پ.؛ زمینی، زاده،قاسم .4

تغدیه، عملکرد  ییر کاراب combo آنزیماثرات سطوح مختلف مولتی

های کبدی بچه تاسماهیان سیبری پرورشی رشد و آنزیم

(Acipenser baerii)شناسی ایران. . پنجمین کنفرانس ملی ماهی 

 . 2۳۸تا  2۳۱صفحات 

بلوچی، ش.؛ خارا، ح.؛ فرزانفر، ع.؛ لشتو ، س.؛ نظامیناصری .۵

ماهی   بررسی عملکر رشدالرو .۱۳۸۷ آقایی، غ. و شکوری، م.،

( در استفاده از Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینقزل

سطوح متفاوت پروبیوتیک و آهن مکمل شده در جیره غذایی. مجله 

 .  ۷تا  ۱ ، صفحات۳، شماره 2سال  .علمی شیالت

۶. Asadi, M.; Mirvaghefei, A.; Nematollahi, M.; Banaee, M. 

and Ahmadi, K., 2016. Effects of Watercress (Nasturtium 
nasturtium) extract on selected immunological parameters of 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Open Veterinary 

Journal. Vol. 2, pp: 32-39. 

۷. Bogut, I.; Opacak, A. and Stevic, I., 1995. The Influence 

of Polyzymes Added to the Food on the Growth of Carp 
Fingerlings (Cyprinus Carpio L.). Aquaculture. Vol. 129, 

No. 1, pp: 252. 

۸. Brunt, J. and Austin B., 2005. Use of a probiotic to control 
lactococcosis and streptococosis in rainbow trout, 

(Oncorhynchus mykiss). Journal of Fish Disease. Vol. 28, 
pp: 693-70.   

۹. Castell, J.D. and Tiews, K., 1980. Report of the EIFAC, 
IUNS and ICES Working Group on Standardization of 

Methodology in Fish Nutrition research (Hamburg,  
Germany, 21-23 March1979). 417 p. 
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