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 شناسی رشد و خون هایپارامتر پربیوتیک دیواره سلولی مخمر )ایمنووال( بر اثرات

 جوان (Acipenser persicus) ماهی ایرانی تاس
 
 
 
 

 سرا، ایراندانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهگروه شیالت،  :سهیل یوسفی 

 اهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیمالمللی تاسموسسه تحقیقات بین :*شکریمریم منصف، 

 رشت، ایران 

 سرا، ایرانگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه :نویریانحمید عالف 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  :فرسیدحسین حسینی

 ، ایرانگرگان
 

 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:
 چکیده

 (persicus Acipenser) ایرانی ماهیتاس شناسیخون هایپارامتر برخی و رشد عملکرد بر ایمنووال پربیوتیک مکمل اثرات مطالعه این در

 سه همراه به تیمار سه در لیتری( 500) مخزن 9 در 78/47±39/0 اولیه وزن میانگین با جوان ایرانی ماهیانتاس منظور،بدین گردید. بررسی

 )تیمار پربیوتیک مکمل فاقد جیره و درصد 1 و 5/0 شامل ایمنووال پربیوتیک مکمل از سطح دو حاوی پایه جیره با و توزیع تصادفی طوربه تکرار

 (.P>05/0) نگردید مشاهده ماهیان تغذیه و رشد هایشاخص در دارینیمع اختالف تغذیه، دوره پایان از پس شدند. تغذیه هفته هشت طی شاهد(

 مکمل درصد 1 حاوی جیره با شده تغذیه ماهیان در هموگلوبین و (RBC)قرمز هاییاخته تعداد که داد نشان شناسیخون هایپارامتر بررسی

 میانگین ،(MCV) قرمز یاخته متوسط حجم هایپارامتر بین داریمعنی تفاوت (.P>05/0) بود شاهد تیمار از باالتر داریمعنی طوربه پربیوتیک

 مشاهده هامونوسیت و لنفوسیت نوتروفیل، خون، سفید یاخته ،(MCHC) سلول در هموگلوبین غلظت میانگین و (MCH) سلول در هموگلوبین

 و رشد هایپارامتر بر داریمعنی اثر درصد 1 و 5/0 طحس دو در ایمنووال پربیوتیک مکمل مصرف که داد نشان مطالعه این (.P>05/0) نشد

 شناسیخون هایپارامتر از برخی در دارمعنی تغییر سبب تواندمی ایمنووال پربیوتیک مکمل حاوی جیره درصد 1 از استفاده چنینهم ندارد. کارایی

 مانیزنده میزان چنینهم و ایمنی هایپاسخ بیوشیمیایی، هایشاخص که است نیاز پربیوتیک مثبت تأثیر تأیید منظوربه شود. جوان ایرانی ماهیانتاس

  گیرد. قرار بررسی مورد زابیماری هایمیکروب با مواجهه در ماهی

 ماهی ایرانی، مکمل پربیوتیکشناسی، تاسهای خونهای رشد، پارامترایمنووال، پارامتر کلمات کلیدی:

 monsef_shokri@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
عت رو به رشد در جهان است که قدمت آن پروری یک صنآبزی       

گردد. امروزه در راستای تأمین آبزیان به به هزاران سال قبل باز می

عنوان منبعی از عناصر مغذی سودمند، استفاده از تأسیسات پرورشی 

گیری صرفه و بهرهپربازده، منابع غذایی مفید و در عین حال مقرون به

های آبی مورد تر با اکوسیستمگاری بیشدلیل سازهای بومی بهاز گونه

و  Wangدهندگان و محققان این امر قرار گرفته است )توجه پرورش

ماهیان (. خانواده تاس2002و همکاران،  Welch؛ 2015همکاران، 

(Acipenseridaeاز )ها در ایران های بومی بوده که تکثیر آنجمله گونه

دریای خزر (. 2003کاران، و هم Bledsoeشروع شد ) 1306از سال 

ماهیان بوده و تجارب ارزنده در زمینه گونه مهم از تاس 5دربرگیرنده 

فن پرورش و تکثیر سبب شده که طرح پرورش ماهی در شرایط 

و  Adeliگیری از غذای دستی در کشور شکل گیرد )متراکم با بهره

Namdar ،2015.) تن  2146ماهیان در ایران برابر با کل تاس تولید

های مورد یکی از گونه (.FAO ،2016در سال گزارش شده است )

ماهی ایرانی با نام علمی توجه در زمینه پرورش و بازسازی ذخایر، تاس

Acipenser persicus ماهی روسی )همراه تاسباشد. این گونه بهمیA. 

gueldenstaedtii( و شیپ )A. nudiventrisگونه  نیترراوانف و( جز

 نیترشیحاضر ب حال خزر هستند. در یایدر یحوضه جنوب ماهیانتاس

 نیترشیشود و بیم افتیخزر  یایدر یشرقدر جنوب یماه نیا ریذخا

ماهی تاس اریخاو .ردیگیدر فصل بهار صورت م یماه نیا یزیرتخم

است  در جهان اریانواع خاو نیترو پرطرفدار نیترایرانی ازجمله مشهور

(Poorbagher  ،2017و همکاران.) در خسارات و تلفات بروز شیافزا 

 واسطهبه انیماهتاس لیقب از یبوم ارزشمند یهاگونه دیتول نهیزم

 تیفیک عدم و مهاجم یکروبیم عوامل و یطیمح یهااسترس بروز

 از نامتخصص که شده سببدر مدت زمان کوتاه  یمغذ مواد و رهیج

 طیشرا کنترل منظوربه ییایمیش یهادرمان لیقب ازی مدآکار یهاروش

 دربرگیرنده ییایمیش یهاندرما .رندیگ بهره یپروریآبز در یبحران

 مواد و هاواکسن ها،کیوتیبیآنت انواع لیقب از کیسنتت باتیترک

 از استفاده به علم و یآگاه فقدان صورت در که بوده کنندهیضدعفون

 یطیمح به یریناپذجبران راتخسا بروز سبب ،هیرویب مصرف و هاآن

 عدم و ییدارو یهامقاومت بروز لیقب ازی پرورش یهاگونه و یآب

، Angulo) شد خواهد یعفون یهایماریب ریگهمه موارد در یاثرگذار

های بنابراین، الزمه تولید پایدار و سالم استفاده از روش (.2000

ها طی دوره کنترل زیستی در مواجهه با عوامل مهاجم و کاستی

های غذایی با ها استفاده از مکملباشد. یکی از این روشپرورشی می

است که امروزه از منابع مختلف گیاهی قابل  (Prebiotic) نام پربیوتیک

 باتیترک هاپربیوتیک(. 2015و همکاران،  Ghaediباشد )استخراج می

 تیفعال ایرشد  کیتحر قیهستند که از طر یقابل هضمریغ یخوراک

بر رشد و سالمت  یسودمند راتیدستگاه گوارش تأث دیمف هاییباکتر

 یجاهب هاپربیوتیک یریگکارهبا ب(. Roberfroid ،2005دارند )جاندار 

اثرات  توانیم کنندهیمواد ضدعفون ریو سا هاکیوتبییاستفاده از آنت

در گوشت،  یماندگیباق ،ییایمقاوم باکتر هایسوش جادینامطلوب ا

را کاهش داد  رهیو غ یطیمحستیاثرات ز لیتقل نیچنو هم اریخاو

(Jung-Schroers  ،؛ 2016و همکارانDalmo  وBØgwald ،2008 .)

ها های غذایی به دو گروه عمده الیگوساکاریدانواع مختلف این مکمل

 (. 2014و همکاران،  Songشوند )بندی میها طبقهساکاریدو پلی

کمپلکس گلوکومانانوپروتئینی  و الیگوساکارید یک الیگوساکارید، نمانا

 نانوایی مخمر سلولی دیواره مانند مختلفی منابع از مشتق شده

(Saccharomyces cerevisiae است که سبب بهبود عملکرد تغذیه و )

( و آبزیان 2010و همکاران،  Sangایمنی در طیور و احشام )

(Dimitroglou ،می2009 و همکاران )ها نیز ترکیبات شود. گلوکان

ساکاریدی و در حقیقت نوعی پلیمر گلوکز با وزن مولکولی باال پلی

(. این ترکیبات در ساختار سلولی Cheung ،2013و  Lamهستند )

 و همکاران،Selvaraj ) شوندها یافت میها و برخی باکتریقارچ گیاهان،

ناسی در ماهیان به عوامل مختلفی شهای رشد و خونپارامتر (.2006

ای، سن و شرایط فیزیولوژیک و محیطی بستگی از قبیل رژیم تغذیه

 Dalmoباشد )های مختلف ماهیان متفاوت میمقادیر در گونه دارد. این

(. با توجه به مطالعات Ross ،1999و  Ross؛ BØgwald ،2008و 

های پربیوتیک ملگسترده انجام شده با هدف تعیین اثرات متنوع مک

-Jungهای مختلف ماهیان )شناسی در گونههای رشد و خونبر پارامتر

Schroers  ،؛ 2018و همکارانSalem  ،؛ 2016و همکارانWelker  و

 های مختلفپربیوتیک ریدر مورد تاث یمطالعات اندک( 2007همکاران، 

از  .ته اسصورت گرفت ماهی ایرانیویژه تاسبه انیماهبر عملکرد تاس

مکمل  جیره توسط سازیغنی ریتاثتعیین وهش رو هدف این پژاین

 الیگومانان دربرگیرنده (Immunowall) ایمنووال تجاری پربیوتیک

ماهی تاس شناسیخون و تغذیه رشد، هایشاخص بر بتاگلوکان، و ساکارید

 ایرانی درنظر گرفته شد.

 

 هامواد و روش

 قاتیموسسه تحق پروریآبزی بخش در هفته 8 مدتبه تحقیق این       

ماهی قطعه تاس 153انجام شد.  خزر یایدر انیماهتاس للیالمنیب

عدد مخزن  9گرم، به  78/47±39/0ایرانی جوان با میانگین وزن 

 تراکمیتر )ل 500قطعه در هر مخزن( با حجم آبگیری 17فایبرگالس )

زیع شدند.. ماهیان به طور تصادفی توه( بمترمربع در لوگرمیک 8/1

مدت دو هفته با غذای فرموله منظور سازش با محیط پرورشی به

     (DOI): 10.22034/aej.2020.115584     
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(Biomar با اندازه )متر تغذیه شدند. در طی دوره میلی 3، فرانسه

 ژنیاکس گراد،یسانت درجه 17 پرورش آب یدما نیانگیمتغذیه 

  .بود 42/8برابر با  pH نیانگیم و تریل بر گرمیلیم 30/7 محلول

این آزمایش در یک طراحی آزمایش و تهیه جیره غذایی:         

تکرار به مرحله اجرا درآمد.  3تیمار و  3تصادفی، در قالب  طرح کامالً

ایمنووال محصول شرکت  پربیوتیکپربیوتیک مورد استفاده، مکمل 

ICC  برزیل بود. جیره پایه مورد استفاده پیش از آزمایش، از نظر اجزا

ل درصد پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر و ترکیبات شام

. پودر (AOAC ،2012) ( مورد ارزیابی قرار گرفت1و رطوبت )جدول 

صورت های غذایی بهبر روی پلت درصد 1و  5/0پربیوتیک در سطوح 

 (Top-dressed) دهییکنواخت توزیع و سپس با روغن کانوال پوشش

 در های آزمایشیتمامی جیره(. 2009و همکاران،  Merrifieldشد )

 درجه 4 یدما در یاصل شیآزما زمان تا یکیپالست یهایندببسته

 Geraylou؛ 2012همکاران،  و Soleimani) شدند یدارنگه گرادیسانت

  (.2013و همکاران، 
 

ماهیان ایرانی : آنالیز تقریبی جیره تجاری پایه تاس1جدول 

(Biomar)فرانسه ، 

 

ماهیان روزانه سه مرتبه و تا : ررسی عملکرد رشد و تغذیهب       

سنجی های تهیه شده غذادهی شدند. زیستتوسط جیره در سیری حد

بار تا پایان دوره آزمایش انجام روز یک 14صورت هر بچه ماهیان به

پارامترهای  براساس ماهیان ایتغذیه روند رشد و عملکرد ارزیابی .گردید

وزن اولیه، وزن انتهایی، وزن کسب شده، افزایش وزن بدن، نرخ رشد 

نرخ ای و ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، راندمان تغذیه

؛ Tacon ،1990گرفت ) ذیل انجام هایطریق فرمول ، ازنیپروتئ ییکارا

Hevroy  ،؛ 2005و همکارانAi  ،2006و همکاران):  
 = وزن کسب شده )گرم( وزن نهایی )گرم( - وزن ابتدایی )گرم(

 )درصد( وزن بدن شیافزا وزن ابتدایی )گرم(/ وزن کسب شده )گرم(= ×100

 )درصد/ روز( ژهینرخ رشد و= 
 (Lnوزن نهایی - Lnتعداد روزها )زمان( / )وزن ابتدایی ×100

 فاکتور وضعیت ل( / وزن[ =)طول ک3] ×100
 = ضریب تبدیل غذایی وزن کسب شده )گرم( / غذای خشک مصرفی )گرم(

  ای )درصد( = راندمان تغذیه

 ]غذای خشک مصرفی )گرم( / وزن کسب شده )گرم([×  100

  نیپروتئ یینرخ کارای = مصرف نیپروتئ مقدار/تر اضافه شده )گرم(  وزن

های منظور ارزیابی پارامتربه: شناسیونهای خارزیابی پارامتر       

قطعه  3شناسی ماهیان، پس از اتمام دوره آزمایش )هفته هشتم( خون

هوشی توسط از هر تکرار به شکل تصادفی انتخاب و پس از بی ماهی

گرم بر لیتر(، از سیاهرگ ناحیه ساقه دمی میلی 150پودر گل میخک )

به میکروتیوب استریل حاوی  های خونعمل آمد. نمونهگیری بهخون

های قرمز و سفید پس از شمارش یاخته ماده ضدانعقاد منتقل شدند

شمارش افتراقی لنفوسیت،  شد انجام الم هموسیتومتر توسط سازیرقیق

نوتروفیل، مونوسیت و پس از تهیه گسترش خونی و تثبیت آن، با 

همکاران، و  Ghiasi) آمیزی توسط گیمسا صورت گرفتاستفاده از رنگ

 گیریاندازه اسپکتروفتومتری روش از استفاده با هموگلوبین میزان (.2010

(. Daisley ،1973و  Blaxhall؛ 1950و همکاران،  Drabkinشد )

( از طریق روش میکروهماتوکریت ارزیابی HCTدرصد هماتوکریت )

از مقادیر تعداد یاخته قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت برای  شد.

های مورد نظر از قبیل حجم متوسط یاخته قرمز، ایر پارامترمحاسبه س

میانگین هموگلوبین در سلول و میانگین غلظت هموگلوبین در سلول، 

؛ 2006و همکاران،  Kumariهای زیر استفاده شد )با استفاده از فرمول

Hoseinifar  ،2011و همکاران:) 

( =MCV= Mean Corpuscular Volume) ته قرمزحجم متوسط یاخ 
  ]هماتوکریت/متر مکعب(میلیون در میلی )برحسب قرمز هاییاخته تعداد[×10
(=MCH= Mean Corpuscular Hemoglobinمیانگین هموگلوبین در یاخته ) 

  ]لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی /متر مکعب(های قرمز )میلیون در میلیتعداد یاخته[×10

 (MCHC= Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

  =میانگین غلظت هموگلوبین در یاخته
  ]لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی /هماتوکریت[ × 100

 یآمار هایلیو تحل هیتجز کلیه :هاداده آماری تحلیل و تجزیه       

 یبررس منظوربه .گردیدجام ان SPSS 16 افزارها با استفاده از نرمداده

 همگن یبررس یبرا و رنوفیاسم-کولموگراف آزمون از هاداده بودن نرمال

بررسی سطوح استفاده شد. برای  (Levene) لونآزمون  زها اداده بودن

 One way) طرفهکی انسیوار زیآنال آزمون از هاداده داریمعنی

ANOVA) توکی همراه تستبه (Tukey) گردید. استفاده %5 سطح در 

 اجزای جیره
گیری شده اندازه مقادیر

 در جیره پایه

 47 پروتئین )درصد(

 14 چربی )درصد(

 8/3 سلولز )درصد(

 7/8 خاکستر )درصد(

 2/1 فسفر )درصد(

 150 گرم(المللی بر کیلو)یکای بین Cویتامین 

 750 گرم(گرم بر کیلو)میلی Dویتامین 

 240 گرم بر کیلوگرم()میلی Eویتامین 

 8/20 گرم(اژول بر کیلوانرژی خام )مگ

 5/25   گرم(انرژی قابل هضم )مگاژول بر کیلو

     (DOI): 10.22034/aej.2020.115584     
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 نتایج
ماهیان ایرانی جوان پس از های رشد تاسامترنتایج حاصل از پار       

 پربیوتیکهفته با استفاده جیره حاوی مکمل  8مدت تغذیه به

یک از آورده شده است. براین اساس، در هیچ 2ایمنووال در جدول 

ماهیان ایرانی پس از تغذیه با سطوح های رشد و تغذیه تاسپارامتر

 (.P>05/0)مشاهده نشد  داریمختلف مکمل پربیوتیک، تفاوت معنی

ماهیان ایرانی جوان پس از شناسی در تاسهای خونبررسی پارامتر

هشت هفته تغذیه توسط سطوح مختلف مکمل پربیوتیک ایمنووال 

های قرمز خون، میزان ( نشان داد که، تعداد یاخته3)جدول 

ود داری باالتر از دو تیمار دیگر بطور معنیبه 2هموگلوبین در تیمار 

(05/0P<بین .) یاختهحجم متوسط ، هماتوکریت، مقادیر یاخته سفید 

میانگین غلظت هموگلوبین در ، میانگین هموگلوبین در سلول، قرمز

مونوسیت در دو تیمار پربیوتیک و  نوتروفیل، لنفوسیت، و ،سلول

 (. P>05/0داری وجود نداشت )شاهد اختالف معنی

 

ماهیان ایرانی جوان تغذیه شده با جیره حاوی دو سطح مختلف مکمل پربیوتیک ایمنووال ای تاسو تغذیه های رشدمقایسه پارامتر :2جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین 

هفته تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل پربیوتیک ایمنووال  8ماهیان ایرانی جوان پس از شناسی تاسهای خونرامتر: مقایسه پا3جدول 

انحراف معیار( ±)میانگین   

 (.>05/0Pباشد )دار بین تیمارها میدهنده تفاوت آماری معنیحروف التین متفاوت نشان

 بحث 

محض و  یمیش یالمللنیانجمن بها در تعاریف الیگوساکارید       

بخش قندی معرفی شده  3-10های حاوی ساکارید صورتی، بهکاربرد

دهند های پربیوتیک را تشکیل میو ساختار اصلی ترکیبات مکمل

(Mussatto  وMancilha ،2007برخی از انواع پربیوتیک .)مانند  ها

رید، گلوکان و فروکتوالیگوساکارید اثرات مثبتی بر الیگوساکامانان

 های رشد و تغذیهپارامتر
  های آزمایشیجیره 

 درصد( 1) 2تیمار  درصد( 5/0) 1تیمار  درصد(0تیمار شاهد )

 55/48 ± 86/0 23/48 ± 91/0 56/46 ± 76/0 (گرموزن اولیه )

 53/147 ± 38/2  92/147 ± 91/7 51/138 ± 21/6 (گرموزن نهایی )

 98/98 ± 85/2 69/99 ± 34/7 94/91 ± 94/5 (گرم) وزن کسب شده

 96/203 ± 71/8  63/206 ± 33/13 43/197 ±26/12 افزایش وزن بدن

 98/1 ± 05/0 00/2 ± 07/0 94/1 ±07/0 نرخ رشد ویژه )درصد / روز(

 41/0 ± 02/0 39/0 ± 01/0 38/0 ± 01/0 فاکتور وضعیت

 88/0 ± 02/0 87/0 ± 05/0 90/0 ± 05/0 ضریب تبدیل غذایی

 66/113 ± 74/2 07/115 ± 30/6 46/111 ± 73/6 )درصد( یاهیراندمان تغذ

 83/2 ± 06/0 87/2 ± 15/0 78/2 ± 16/0 نرخ کارایی پروتئین

 
 

 
  

شناسیهای خونپارامتر  
های آزمایشیجیره  

درصد(0تیمار شاهد ) درصد(5/0) 1تیمار   درصد( 1) 2تیمار    

( بمکع متریلیدر م یاخته سفید )هزار  
مکعب( متریلیمصدهزار در )قرمز  یاخته  

 8/33 ± 3/78b 

 5/01 ± 1/75a 

 8/46 ± 2/08a 

 5/03 ± 1/15a 

 9/33 ± 6/42a 

 5/58 ± 1/44b 

لیتر( هموگلوبین )گرم بر دسی  4/83 ± 0/25a 4/80 ± 0/10a 5/33 ± 0/15b 

 2/51a 26/00 ± 1/00a 28/33 ± 0/57a ± 25/33 هماتوکریت )درصد(

)فمتولیتر(قرمز  یاختهحجم متوسط    504 ± 32/18a 515/3 ± 10/11a  507/33 ± 2/88a 

)پیکوگرم(میانگین هموگلوبین در سلول   96/26 ± 1/61a 95/33 ± 1/06a 95/46 ± 0/90a 

لیتر()گرم بر دسیمیانگین غلظت هموگلوبین در سلول   19/13 ± 0/90a 18/43 ± 0/35a 18/73 ± 0/20a 

ل )درصد(نوتروفی  15/66 ± 2/88a 16/00 ± 1/00a 20/03 ± 2/08a 

 3/21a 79/33 ± 1/15a 74/66 ± 1/15a ± 78/66 لنفوسیت )درصد(

 0/57a   4/33 ± 1/52a 4/33 ± 0/57a ± 4/66 مونوسیت )درصد(
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شناسی و بیوشیمیایی سرم، ایمنی های خونعملکرد رشد، پارامتر

روده  (Microbiota) ذاتی، تخمیر میکروبی و بهبود فلور میکروبی

و همکاران،  Mohajer Esterabadiاند )های مختلف داشتهگونه برخی از

(. 2011و همکاران،  Hoseinifar؛ 2011و همکاران،  Taati؛ 2010

اگرچه، اثرات مکمل پربیوتیک ایمنووال که دربردارنده دو ترکیب 

الیگوساکارید و بتاگلوکان مشتق شده از پربیوتیک تحت عنوان مانان

 های های رشد و پارامترباشد بر پارامتردیواره سلولی مخمر می

لعه واقع شده است. تر مورد مطاشناسی ماهیان خاویاری کمخون

مطالعات نشان داده است که مکمل پربیوتیک ایمنووال، قادر به بهبود 

های مختلف ویژه وزن کسب شده و مقادیر پارامترهای رشد بهپارامتر

و  Mohajer Esterabadiهای مختلف ماهیان است )شناسی گونهخون

همکاران،  و Akter؛ Rostami ،2015و  Amirkolaie؛ 2010همکاران، 

(. با این حال، نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با بررسی مصرف 2016

ماهیان سطوح مختلف مکمل پربیوتیک ایمنووال بر عملکرد رشد تاس

های مختلف این مکمل پربیوتیک اثر ایرانی نشان داد که غلظت

ماهیان ایرانی نداشت. ای تاسهای رشد و تغذیهداری بر پارامترمعنی

( درمورد اثر 2011و همکاران ) Taatiهمین ارتباط، نتایج مطالعه  در

های مختلف مکمل ( جوان توسط غلظتHuso husoماهی )تغذیه فیل

-هدار بین وزن بدهنده عدم تفاوت معنیپربیوتیک ایمنووال، نشان

ها بود. در مطالعه دیگری که دست آمده و نرخ رشد ویژه میان تیمار

داری در افزایش ( انجام شد، تغییرات معنی2004) Gatlinو  Liتوسط 

دست آمده پس از مصرف سطوح مختلف مکمل در ماهیان هوزن ب

(، M. saxatilis ×Morone chrysopsباس مخطط )×هیبرید باس سفید

-گونه دلیل اختصاصات بیولوژیکی بینتواند بهمشاهده نکردند که می

چنین هم ها باشد.جیره آن ل درزمان مصرف مکم مختلف و مدت های

( 2014و همکاران ) Sado(، 2003و همکاران ) Pryorنتایج مطالعه 

برخی مطالعات انجام شده  است. اخیر نیز گواهی بر نتایج در مطالعه

پربیوتیک بر  های مختلفدار جیره حاوی مکملتاییدکننده اثر معنی

  Aramliاستا، مطالعهماهیان است. در همین ر عملکرد رشد و تغذیه

ماهیان ایرانی پس تاس ( نشان داد که عملکرد رشد2015و همکاران )

درصد مکمل بتاگلوکان  3/0و  2/0، 1/0از تغذیه توسط جیره حاوی 

و همکاران  Adelداری بهبود یافت. در مطالعه دیگری، طور معنیبه

تلف ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مخ( عملکرد رشد فیل2016)

( را بررسی A-®Grobioticمکمل تجاری حاوی دیواره سلولی مخمر )

کرده و نشان دادند که مقادیر وزن کسب شده ماهیان تغذیه شده 

 30ترتیب درصد مکمل پربیوتیک مذکور، به 2و  1توسط جیره حاوی 

شاهد افزایش یافت. عالوه براین، ضریب  تیمار به نسبت درصد 50و 

درصد و کارایی  2و  1های ترتیب در تیمارتبدیل و نرخ رشد به

 داری بهبود یافت.طور معنیدرصد به 2پروتئین تنها در تیمار 

Ramezani ( نیز نشان دادند که میزان وزن نهایی 2018و همکاران )

( پس Acipenser baeriiسال )یک ماهی سیبری زیرو کسب شده تاس

داری افزایش پیدا معنی طورایمنووال به درصد 1 حاوی تغذیه با جیره از

( نیز نشان دادندکه 2018) Jahanbakshiو  Akbaryچنین هم کرد.

درصد از ایمنوژن در ماهی کفال  2و  1، 5/0تغذیه جیره حاوی 

های رشد برخی از پارامتر ( منجر به بهبودMugil cephalus) خاکستری

ماهیان چگونگی اثر مشتقات پربیوتیک بر عملکرد رشد تاس گردید.

این  به درستی مورد مطالعه واقع نشده است اما، برخی از محققین بر

دلیل تفاوت در جیره تواند بهباورند که، تفاوت در نتایج مطالعات می

پایه، مدت زمان آزمایش، انواع و ساختار پربیوتیک، سن ماهی، گونه، 

دمای محیط، غلظت مصرفی در جیره، میزان جذابیت غذایی، قابلیت 

های باکتریایی روده های مورفولوژیکی روده و جمعیتخمیر و تفاوتت

و همکاران،  Hoseinifar؛ Bøgwald ،2008و  Dalmoمیزبان باشد )

از طرفی، ارتقای عملکرد رشد (. 2017و همکاران،  Dawood؛ 2015

توان به در ماهیان توسط تغذیه توسط جیره حاوی پربیوتیک را می

زا از جمله عوامل باکتریایی حذف عوامل بیماری محدود نمودن رشد یا

 Zhangمهاجم و در پی آن بهبود هضم و جذب مواد مغذی نسبت داد )

تری در رابطه با گسترده حال، مطالعاتبا این(. 2014و همکاران، 

های مسئول ارتقای رشد مورد نیاز شدن نقش اصلی فاکتور مشخص

 یزان افزایش دسترسی غذا( م2017و همکاران ) Guerreiroاست. 

(Nutrients digestibility) را به افزایش  پربیوتیک در اثر مصرف ماهی به

اند. مطالعات های گوارشی و مورفولوژی روده نسبت دادهفعالیت آنزیم

( Sciaenops ocellatusاند که در ماهی سیم پوزه پهن )نشان داده

های گوارشی شده مصرف پربیوتیک منجر به افزایش فعالیت آنزیم

که در ماهی درام قرمز  انداست. از طرف دیگر محققان نشان داده

(Megalobrama amblycephata افزایش میزان دسترسی غذا در اثر )

که متاثر علت بهبود مورفولوژی روده است تا اینهمصرف پربیوتیک ب

 .(2013و همکاران،  Wu) باشد های گوارشیاز تغییرات فعالیت آنزیم

 شناسی در ماهیان، با سطوح پاسخ ایمنی وهای خونپارامتر قادیرم

مطالعه (. 2003و همکاران،  Pryorدر ارتباط است ) تشخیص بیماری

سبب  در جیره حاضر نشان داد که افزایش دو سطح مکمل پربیوتیک

های سفید نسبت به تیمار شاهد نگردید. دار تعداد یاختهمعنی افزایش

( نیز حاکی از عدم 2015و همکاران ) Amirkolaieنتایج مطالعه 

اثرگذاری سطوح مکمل پربیوتیک ایمنوژن بر مقادیر یاخته سفید 

با هدف تعیین معمولی بود. گرچه در مطالعات دیگری که ماهی کپور

با ( Labeo rohitaتغییرات این فاکتور در تغذیه ماهیان کپور هندی )

 یسازیغن(، 2009و همکاران،  Andrews) الیگوساکاریدمانانمکمل 
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 Hoseinifarی )ماهلیف در درصد 2 میزانبه پربیوتیک با مکمل رهیج

تغذیه شده با ایمنوژن  و ماهیان کفال خاکستری (2011و همکاران، 

(Akbary و Jahanbakhshi، 2018) جوان ) صبیتی ماهی وSparidentex 

hasta( با زایلوالیگوساکارید )Morshedi صورت 2018ان، و همکار )

داری افزایش پیدا نمود. طور معنیهای سفید بهگرفت، میزان یاخته

در اثر مصرف پربیوتیک  های سفیدیاختهمقادیر  برخی موارد افزایش در

و  Ebrahimiاند. را به تأثیرات منفی مصرف پربیوتیک نسبت داده

سازی نیناشی از غ های سفیدیاختهمقادیر افزایش ( 2012همکاران )

مختلف مکمل پربیوتیک ایمنوژن را به استرس ناشی  جیره با سطوح

نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با از تغذیه با بتاگلوکان نسبت دادند. 

ها مانند شناسی نشان داد که برخی از پارامترهای خونبررسی پارامتر

تعداد یاخته قرمز و هموگلوبین تحت تأثیر افزایش غلظت مکمل 

 داری افزایش یافت.طور معنیربیوتیک ایمنووال در جیره بهپ

Andrews مشاهده کردند که تغذیه ماهیان کپور  (2009) همکاران و

سبب  الیگوساکارید مانانتوسط مکمل  (Labeo rohitaهندی )

حجم متوسط دار در تعداد یاخته قرمز، هموگلوبین و اختالف معنی

های یافتهنتایج اخیر با شاهد بود.  در مقایسه با تیمارقرمز  یاخته

ماهی جوان حاوی الیگوفروکتوز بر فیل جیره حاصل از تأثیر

(Hoseinifar  ،و تأثیر پربیوتیک ایمنوژن بر ماهی 2011و همکاران )

 داشت. نیز مطابقت (2015همکاران،  و Amirkolaieمعمولی )کپور

عوامل از قبیل  تواند با برخیقرمز و هموگلوبین می افزایش یاخته

ساز، جذب بهتر های خونسازی اریتروسیت از طریق بافتافزایش رها

های دوظرفیتی و مدت زمان آزمایش در ارتباط دانست کاتیون

(Yarahmadi  ،با این2014و همکاران .)  ،حالAli ( 2017و همکاران )

قد باس دریایی شناسی ماهیان انگشتهای خونپارامتردریافتند که 

های قرمز، یاخته های( از قبیل تعداد یاختهLates calcariferسیایی )آ

و میانگین هموگلوبین در سلول ، قرمز یاختهحجم متوسط سفید، 

پس از تغذیه با سطوح مختلف میانگین غلظت هموگلوبین در سلول 

تنها داری نشان ندادند و تفاوت معنی الیگوساکاریدمانانجیره حاوی 

داری باالتر از سایر طور معنیدرصد به 1مقادیر هموگلوبین در تیمار 

تواند باید خاطر نشان نمود که استرس نیز می چنین،هم ها بود.تیمار

، هماتوکریت، هموگلوبین و قرمز یهاسبب افزایش مقادیر یاخته

(. مطالعات 2015 و همکاران، Fazioهای سفید خون گردد )یاخته

( در ماهی تیالپیا 2018و همکاران ) Shenتوسط  شده انجام

(Oreochromis niloticus،) های ایمنی که بیان تعدادی از ژن نشان داد

یابد. این در مواجهه با نوعی محرک ایمنی افزایش می قرمز یهایاخته

عالوه بر نقش حمل اکسیژن،  قرمز یهادهد که یاختهنتایج نشان می

داران نقش کمکی داشته باشند. البته برای ی مهرهممکن است در ایمن

در مطالعه حاضر،  تری مورد نیاز است.اثبات یافته اخیر مطالعات بیش

تغذیه ماهیان توسط جیره حاوی سطوح مختلف مکمل پربیوتیک 

دار در تعداد نوتروفیل، لنفوسیت و ایمنووال منجر به تغییر معنی

د نگردید. نتایج مطالعات ها در مقایسه با تیمار شاهمنوسیت

 های( با مکملSparus aurataسازی جیره سیم سر طال )غنی

های نوتروفیل سلول تعداد عدم تغییر در دهندهنشان مختلف، پربیوتیک

(. در همین راستا، تغذیه 2016و همکاران،  Guerreiroباشد )می

 ماهیان جوان توسط جیره غنی شده با سطوح مختلف پربیوتیکفیل

ماهی جوان سیبری (، تغذیه تاس2011و همکاران،  Taatiایمنوژن )

چنین ( و هم2018و همکاران،  Ramezaniبا سطوح مختلف ایمنوژن )

تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف پربیوتیک ایمنوژن در ماهی کفال 

( تغییری در تعداد Jahanbakhshi ،2018و  Akbaryخاکستری )

 فردی درها توانایی منحصر بهچه نوتروفیلها ایجاد ننمود. گرنوتروفیل

؛ Tafalla ،2015و  Castro) دارند عفونت و رفع التهاب حذف

Havixbeck  ،حال، مطالعه (. با این2015و همکارانMachado  و

ها ممکن است نشان داد که افزایش تعداد نوتروفیل (2015)همکاران 

ها در فعالیت پراکسیداز های ایمنی هومورال وبا افزایش مقادیر پارامتر

( در مورد تغذیه 2011همکاران )و  Hoseinifarمطالعه ارتباط نباشد. 

( 2007و همکاران )Welker الیگوساکارید، ماهیان با مکمل مانانفیل

ماهی روگاهی در جیره گربه الیگوساکاریدماناندر مورد مصرف مکمل 

(Ictalurus punctatus ،)Ramezani ( بررسی اثر 2018و همکاران )

( بیانگر عدم تغییر A. baeriiماهی سیبری )مکمل ایمنوژن بر تاس

های خون در مقایسه با تیمارشاهد بوده است که با تعداد لنفوسیت

 ایمطالعه در رچهاگ هماهنگ است. اخیر مطالعه دست آمده درنتایج به

 یزانکاهش م ،صورت گرفت( 2016) و همکاران Guerreiroکه توسط 

درجه  25 یدر دما یگوفروکتوزدرصد ال 1/0 یحاو یرهدر ج یتلنفوس

کلی، اختالف در نتایج طور. بهشد مشاهده پرورش محیط گرادیسانت

تواند به نوع می شناسی در مطالعات مختلفهای خونتمامی پارامتر

های پربیوتیک استفاده شده، دوز مصرفی و محدوده وسیعی از فاکتور

شناسی در ماهیان های خونط باشد. عالوه براین، پارامتردیگر در ارتبا

توانند تحت تأثیر فاکتورهایی از قبیل گونه، اندازه، سن، وضعیت می

فیزیولوژیک، شرایط محیطی و رژیم غذایی دستخوش تغییراتی گردد 

(Osuigwe  ،2005و همکاران.)  نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح

 الیگو( مکمل پربیوتیک ایمنووال حاوی ماناندرصد 1و  5/0مختلف )

های رشد داری در بهبود پارامترساکارید و بتاگلوکان تفاوت معنی

هایی توان به پارامترماهیان ایرانی ایجاد نکرد که این نتیجه را میتاس

ای و دمای محیط پرورش نسبت داد. نظیر اختصاصات بیولوژیکی گونه

درصد مکمل پربیوتیک ایمنووال  1حاوی  از طرفی، استفاده از جیره

ماهیان تاس در شناسیخون هایدار برخی از پارامترمعنی تغییرات سبب

ایرانی جوان شد. با توجه به عدم مشاهده تغییرات مثبت در 
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های های رشد جهت حصول اطمینان از نتایج مثبت پارامترشاخص

ها از قبیل شاخصتری بر روی سایر خونی الزم است که مطالعات بیش

شناسی ، بررسی فلورمیکروبی روده، مطالعات بافتهای ایمنیپارامتر

 زا صورت پذیرد.و مواجهه با عوامل بیماری

 

 تشکر و قدردانی 
 ،پروری، فیزیولوژیهای آبزینگارندگان از کلیه همکاران بخش       

دریای ماهیان المللی تاسبیوشیمی و اکولوژی موسسه تحقیقات بین

 نمایند.خزر که در اجرای این تحقیق یاری نمودند، تقدیر و تشکر می
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Abstract 

* Corresponding Author’s email: monsef_shokri@yahoo.com 

In this study, the effects of the prebiotic supplement, Immunowall® was evaluated on 

growth performance and hematological parameters of Persian sturgeon (Acipenser persicus). For 

this purpose, juvenile Persian sturgeon with an average initial weight 47.78±0.39 were randomly 

distributed into nine tanks (500 l) with triplicate treatments were fed by basal diets  

containing 0.5%, 1% prebiotic supplement and a diet without prebiotic supplement as control 

(0%) during 8 weeks. After the end of experiments, no significant difference was observed in 

growth and feed utilization parameters in fish which fed by experimental diets comparison to 

control diet (P>0.05). Assessment of hematological parameters showed that red blood cell and 

hemoglobin were significantly higher in the fish fed diet containing 1% compared to control 

(P<0.05). Also, no significant differences different were observed between other parameters 

including white blood cell, mean cell volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular 

hemoglobin concentration, white blood cell, neutrophil, lymphocyte and monocyte (P>0.05). 

This study revealed that administration of 0.5 and 1% Immunowall does not have a significant 

effect on growth parameters and food performance. Also, using a diet containing 1% 

Immunowall can significantly change some of the hematological parameters of Persian sturgeon. 

For confirmation of the positive effect of prebiotic, it is needed to study biochemical parameters, 

immune response and fish survival rate after pathogenic bacterial challenge. 
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