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 چکیده

 بر Pediococcus acidilactici(CNCM-MA 18/5M, Lallemand, France) کاربرد  اثر ارزيابي منظوربه حاضر مطالعه

 ميانگين سوروم با عدد 021( انجام شد. به اين منظور، Heros severusخوني ماهي زينتي سوروم ) پارامترهاي و رشد هايشاخص

از دو هفته  پس .شدند رهاسازي آکواريوم 02در  تصادفي طوربه و تهيهمتر ميلي 2/22±  15/1اوليه  طول وگرم  35/1±10/1وزن 

ايزونيتروژنوس  و ايزوکالريك آزمايشي جيره چهار با ماهيان و تقسيم تکرار سه با کدام هر گروه چهار به هاآکواريوم ،سازگاريدوره 

گرديدند، گروه شاهد فاقد مکمل غذايي بود. در هفته تغذيه  02مدت گرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره به 5و  2، 0سطوح  حاوي

صورت پذيرفت. نتايج نشان دادند تيمارهاي پروبيوتيك گيري خون ،و در پايان دورهشدند سنجي زيستروز  03هر   ماهيان ،طول دوره

. ماهيان تغذيه شده با (>13/1P) هاي خوني داشتنددر مقايسه با گروه شاهد تاثير قابل توجهي بر روي کارآيي رشد، بقاء و شاخص

دار بود معني هاگرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره  بهترين کارآيي رشد را داشتند و اين تفاوت در مقايسه با ساير گروه 2جيره حاوي 

(13/1P<.)  براي  هاي قرمز و سفيد استفاده گرديد.روز پرورش، از روش نات هريك جهت شمارش گلبول 01در پايان دوره 

 گيري هموگلوبين از روش سيان مت هموگلوبين استفاده گرديد و ميزان هماتوکريت از روش ميکروهماتوکريت محاسبه گرديد.اندازه

ترين مقدار بيش (.>13/1P)داري داشتند هاي خوني در ماهيان تغذيه شده با مکمل در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معنيشاخص

گرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره مشاهده گرديد. نتايج اين مطالعه  2ه شده با جيره غذايي حاوي هاي خوني در ماهيان تغذيشاخص

تواند تاثيرات قابل توجهي بر گرم در کيلوگرم غذاي خشك مي 2در سطح Pediococcus acidilactici نشان دادند که پروبيوتيك 

 ( داشته باشد.Heros severusقد سوروم  )گشتماهيان انروي کارآيي رشد، بقاء و پارامترهاي خوني در بچه

  سورومخونی، ماهی  پارامترهایهای رشد، شاخص ،Pediococcus acidilacticiهای اسیدالکتیک، پروبیوتیک باکتری کلمات کلیدی:

 Faaarnilooo@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

این  اند درتوانسته خوبیبه زینتی ماهیان و ریوماآکو مروزها       

 ، باز کنند مردم هایخانه در را خود جای صنعتی، دنیای

و  بزرگ صنعت یک به شیالت علم از شاخه این کهطوریهب

(. 8002و همکاران،  Ghosh)است  شده تبدیل سودآور ارتیجت

تر از که اهمیت اقتصادی ماهیان آکواریومی کمجائیاز آن

های مختلف ماهیان خوراکی نیست، از این رو بررسی جنبه

چنین ها اهمیت دارد که شامل رشد، بقاء و همپرورش آن

 باشدها میماهیان زینتی در برابر بیماریهای مقاومت راه

(Firouzbakhsh  ،برای8022و همکاران .) جیره بهتر کارآیی 

افزایش  آبزی، سالمت، زیبایی رشد، کارآیی غذایی و نیز بهبود

 توانمی غذا طعم و مزه چنینو هم جیره سالمتپایداری پلت، 

جمله این از ، نمود استفاده غذایی هایو افزودنی هامکمل از

ها، پروبیوتیک ها اشاره نمود.توان به پروبیوتیکها میمکمل

که از طریق بهبود فلور ، ای هستندهای زندهمیکروارگانیسم

 Ajiboye) میزبان دارندمیکروبی روده اثرات مفیدی بر سالمت 

 ها در پرورش ماهیانکپروبیوتی اثرات (.Faturoti ،8022و 

و  Irianto) تبسیاری به اثبات رسیده اسخوراکی طی تحقیقات 

Austin ،8008،) درخصوص ماهیان زینتی تحقیقات که درحالی

و  Ghosh؛ 8020و همکاران،  Avella) تکمی صورت گرفته اس

 (. 8002همکاران، 

باکتریایی هستند  نوع ترینمحبوب اسیدالکتیک هایباکتری       

در این . گیرندقرار میعنوان پروبیوتیک مورد استفاده که به

استفاده   Pediococcus acidilacticiمطالعه، از پروبیوتیک

هایی در بررسی ،باشدگردید، که یک باکتری اسیدالکتیک می

پذیرفت، گزارش گردید  صورتدر آبزیان  که بر روی این سویه

که ایجاد کلونی در دستگاه گوارش توسط این باکتری در تمام 

های تغذیه شده با پروبیوتیک با موفقیت صورت پذیرفت. گروه

منجر  P. acidilactici ایجاد کلونی موفق در لوله گوارش توسط

به یک روند افزایشی در رشد، بقاء و تحریک سیستم ایمنی 

 ، ماهیانجاکهاز آن (.8020و همکاران،  Ferguson) گرددمی

بنابراین  ،اندندرت مورد مطالعه قرار گرفتهزینتی از این نظر به

مانده در ماهیان زینتی نامشخص باقی پتانسیل کاربرد این سویه

از طریق تولید   Pediococcus acidilacticiاست. پروبیوتیک

pediocins  )و اسیدهای آلی )مانند الکتیک و اسیدالکتیک

منجر به عملیات آنتاگونیستیک در مقابل تعداد زیادی از 

و همکاران،  Ferguson) گرددهای گرم مثبت و منفی میباکتری

 طریق از هاباکتریوسین تولید بر عالوه ها(. پروبیوتیک8020

 مواد تولید و پروتئاز و آمیالز نظیر گوارشی هایآنزیم تولید

 کوتاه( زنجیره با چرب اسیدهای ها،ویتامین( مغذی ضروری

 خود این که شده غذایی مواد جذب و هضم میزان افزایش سبب

 غذایی تبدیل ضریب بهبود و رشد، هایبهبود شاخص سبب

 (.8022و همکاران،  Firouzbakhsh) گرددمی

پاراکلینیکی و عنوان یک ابزار مطالعه فاکتورهای خونی، به       

شاخص برای بررسی وضعیت سالمت و تغییرات فیزیولوژیک  یک

 سزایی برخوردار استهها از اهمیت بو پاتولوژیک ماهی

(Ferguson  ،8020و همکاران .)بدن بافت ترینحساس خون 

در  و بوده زنده موجودات در شده ایجاد تغییرات به نسبت

تحقیقاتی در زمینۀ  .دارد وسیعی کاربرد شناسیماهی تحقیقات

های بر روی شاخص  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیکتاثیر 

کمان آالی رنگینخونی صورت گرفته است از جمله: قزل

(Oncorhynchus mykiss) (Merrifield  ،و8002و همکاران ) 

و همکاران،  Ferguson) (Oreochromis niloticus)تیالپیا 

 هاپروبیوتیک کاربرد زمینه در شده انجام هایفعالیت اگرچه (.8020

پروری بسیار زیادند، اما پیشینه چنین تحقیقاتی در در آبزی

رنگ بوده و حتی در مواردی مانند ماهیان آکواریومی بسیار کم

توان در ناشناخته بودن که علت آن را می ،شودسوروم دیده نمی

و همکاران،  پورداود) دانست زینتی ماهیانو پرورش  تکثیر صنعت

که این موضوع مدت زمان زیادی است (. با توجه به این2822

که در کشورهای بزرگ تولیدکننده آبزیان مورد مطالعه و 

استفاده قرار گرفته و با عنایت به فواید بسیار زیادی که این 

پروری دارند و نیز با توجه به رشد روز محصوالت در صنایع آبزی

ها ، نیاز به این قبیل پژوهشایراندر پروری افزون صنعت آبزی

 شود. احساس می

 حدود Cichlidaeخانواده  به متعلق Heros severusگونه        

 یکی نآبه سبب ظاهر و زیبایی و  شد ایران وارد پیش سال سی

با . شودمی محسوب زینتی ماهیان میان در پرطرفدار هایگونه از

های تزیینی، عالوه بر گونه Cichlidaeکه خانواده توجه به این

انواع معروف پرورشی جهت استفاده غذایی را در خود دارد لذا 

پورداود و ) ها نیز تعمیم دادتوان نتایج حاصله را به آنمی

 نسبت به شرایط محیطی حساس سوروم (.2822همکاران، 

ها در یک محیط، کیفیت باالی همین جهت، حضور آنو به است

عنوان کند. لذا این گونه، بهمشخص میشرایط زیستی را 

 شودتحقیقات، توصیه می آکواریومی در ماهیان بسیاری از نماینده

(Johnson  ،2221و همکاران .) 

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر گونه باکتریایی        

Pediococcus acidilactici های رشد، میزان شاخص بر
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های خونی ماهی و فاکتورای های تغذیهبازماندگی، شاخص

 باشد.( و تعیین دوز موثر آن میHeros severus) زینتی سوروم

 

 هاشمواد و رو
منظور بررسی تاثیر به 2822در سال : طراحی آزمایش       

( Heros severusماهی سوروم )عدد بچه 280پروبیوتیک تعداد 

کل گرم و میانگین طول  38/0±02/0 با میانگین وزن اولیه

همگی از یک والد بودند از مرکز متر که میلی 08/0±8/82

تیمار هر  4و در قالب  تهیهتکثیر و پرورش واقع در شهریار 

عدد  20آکواریوم )هر کدام دارای  28کدام با سه تکرار در 

تصادفی در مرکز پرورش  طور کامالًبه 30×80×40 ابعاد با ماهی(

 سپری از پس رهاسازی شدند.ماهیان زینتی واقع در تهرانپارس 

 غذایی هایجیره با ماهیان تغذیه سازگاری،شدن دو هفته دوره 

 در ماهیان پرورش برای استفاده مورد آب .گردید آغاز شده تهیه

 ،pH محلول، اکسیژن دما، فاکتورهای نظر نقطه از دوره طول

 در فوق فاکتورهای و قرار گرفت پایش مورد سختی و نیتریت

 حفظ ارائه شده است. برای 2 جدول در میانگین مقادیر قالب

 درصد 40 و شد استفاده شنی فیلتر از دوره طی در آب کیفیت

 گردید. تعویض باریک  روز سه هر آب کل حجم

 

 دامنه تغییرات پارامترهای آب آکواریوم ها در طول دوره پرورش: 1 جدول

 pH فاکتور
 دما 

 گراد()سانتی

 محلول اکسیژن

 گرم/لیتر()میلی

 نیتریت

 گرم/لیتر()میلی
 سختی کل

 823±24/82 84±22/2 3/1-2 81/83±03/0 3/1-3/2 مقدار

      

      

 برای استفاده مورد پایه جیره: ساخت جیره آزمایش       

و با استفاده از  2/8Win feedافزار نرم از استفاده با ماهیان تغذیه

 سپس پروبیوتیک .تهیه گردید 8 شرح جدولمواد اولیه به

Pediococcus acidilactici (CNCM-MA 18/5 M, 

Lallemand, France)  :در سه سطح مختلف شامل: تیمار یک

 ماهیان تغذیه شده با یک گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره

(1T ،) تیمار دو: ماهیان تغذیه شده با دو گرم پروبیوتیک در

گرم  8(، تیمار سه: ماهیان تغذیه شده با 2T) کیلوگرم جیره

 پایه جیره به مکمل عنوانبه(، 3T) پروبیوتیک در کیلوگرم جیره

  (C) شاهد گروه .گردید اضافه ایزونیتروژنوس و ایزوکالریک

پس از  .بودند پروبیوتیک فاقد پایه جیره با شده تغذیه ماهیان

، مقادیر تعیین شده Win feed 2/8 افزارباالنس جیره توسط نرم

و سپس مخلوط گردیدند های غذایی، وزن اقالم غذایی در جیره

خشک، آب و مقداری  . پس از مخلوط کردن مواد اولیهگردیدند

 به نچسب خمیر یکاز روغن به مواد خشک اضافه گردید تا 

به  تبدیل و اکسترود هایرشته به شده تهیه آمد. خمیر وجود

قرار  گراددرجه سانتی 10 دمایآون با  ساعت در دستگاه 2مدت 

 یخچال در پالستیک هایداخل کیسه در و ه و خشک شدداد

بار با توجه به هفته یک 8های غذایی هر جیره شدند. دارینگه

 هر شد.الک  خورد شده و با الک مورد نظر دهان ماهیان اندازه

 از بخشی در نظر مورد پروبیوتیک ماهیان به غذادهی از قبل روز

 غذایی وعده روی بر یکنواخت طوربه و حل شده جیره روغن

 روزانه، به اشتها میزان با متناسب ماهیان تغذیه شد.می پاشیده

( در Suman ،8002و  Javaher) درصد از وزن بدن 3میزان 

 گرفت.نوبت( انجام می)سه  21و  28، 2ساعات 

 اطمینان حصول برای سازیآماده از پس نظر مورد هایجیره       

میزان  و شدند منتقل آزمایشگاه به تقریبی ترکیب و کیفیت از

 روش با مطابق خام چربی و کجلدال روش از استفاده با پروتئین

گیری گردید. اندازه AOAC (2220)دستورالعمل  توسط سوکسله

استاندارد  روشبه نیز کربوهیدرات خاکستر، فیبر، رطوبت،

AOAC (2220) دگیری شاندازه (Williams ،2220). 

بررسی عملکرد رشد  منظوربهپس از اتمام دوره پرورش،        

 در ماهیان وزن و طول مقادیربا توجه به در تیمارهای مختلف،

های شاخصبار(، از روز یک 23شده )هر  های انجامسنجیزیست

 .رشد استفاده گردید
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 های آزمایشی حاوی پروبیوتیک بر حسب درصداجزای غذایی و آنالیز شیمیایی تقریبی جیره :2جدول 

 تیمار                        

 مواد غذایی
 شاهد 3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 3/42 3/42 3/42 3/42 ماهی آرد

 48/22 48/22 48/22 48/22 مخمر آرد

 2/2 2/2 2/2 2/2 گندم گلوتن

 03/2 03/2 03/2 03/2 گندم آرد

 31/2 31/2 31/2 31/2 گندم سبوس

 2 2 2 2 فسفات کلسیم دی

 2/2 2/2 2/2 2/2 سویا روغن

 23 23 23 23 افزودنی*

 - 8 8 2 (گرم در کیلوگرم) پروبیوتیک

     آنالیز شیمیایی:

 2/28 2/28 2/28 2/28 ماده خشک )%(

 8/40 8/40 8/40 8/40 پروتئین خام

 2/20 2/20 2/20 2/20 چربی خام

 2/8 2/8 2/8 2/8 فیبر

 2/2 2/2 2/2 2/2 خاکستر

 2/2 2/2 2/2 2/2 کربوهیدرات

 38/844 38/844 38/844 38/844 انرژی

 4/0ضد قارچ  ،درصد 8مخلوط مواد ویتامینی  ،درصد 3/2مخلوط مواد معدنی  ،درصد 3بند هم ،درصد 2/0اکسیدان آنتی ،درصد 8آستاگزانتین *مواد افزودنی شامل: 

 درصد 2پودر سیر  ،درصد 2لیزین  ،درصد 2متیونین  ،درصد

     

 محاسبه گردیدهای زیر از طریق فرمول های رشدشاخص       

(Ferguson ؛ 8020همکاران،  وMerrifield 8002همکاران،  و:) 

 (WG)افزایش وزن بدن وزن نهایی )گرم( =  –وزن اولیه )گرم( 

 (WG%) درصد افزایش وزن بدن=  ]وزن نهایی )گرم( –وزن اولیه )گرم( / وزن اولیه )گرم( [ × 200

 (WSGR )ضریب رشد ویژه وزنی  = ]لگاریتم وزن نهایی )گرم( -روزهای غذادهی/ لگاریتم وزن اولیه )گرم(تعداد [ × 200

 (FCR) ضریب تبدیل غذایی = وزن بدن )گرم( / غذای مصرفی )گرم(

 (CF)ضریب چاقی  = ] متر(/ طول نهایی ماهیان در انتهای پرورش )سانتی وزن نهایی ماهیان در انتهای پرورش )گرم([ × 200

  SR))درصد بقاء  = )تعداد ماهیان در وزن اولیه / تعداد ماهیان در وزن نهایی( × 200 
 

 روزه 20 دوره پایان در: بررسی فاکتورهای خونی       

 20 تا 2 تغذیه، قطع زمان از ساعت 84 گذشت از پس پرورش،

 گردید و ماهیانصید طور تصادفی آکواریوم بهاز ماهیان هر عدد 

 نقل مخصوص حمل و های دوجدارهدر پالستیکطور زنده به

 آزمایشگاهبه ماهیان، با رعایت اصول حمل و نقل بچه

آباد اتقال یافتند. کلینیک تخصصی حیوانات خانگی سعادتپلی

 هاآن دمی ساقه تیغ، از استفاده با و خشک کرده را ماهیان سپس

های موئینه آغشته با ماده . پس از آن، با لولهگردید قطع

 شمارش برای پذیرفت. گیری صورتخون هپارین، خون ضدانعقاد

 نات کنندهرقیق محلول و سمپلر از استفاده با سفید و قرمز گلبول

 نئوبار هموسیتومتر الم از استفاده با و رقیق نموده را خون هریک

و  Firouzbakhsh) گردید سفید و قرمز گلبول شمارش به اقدام

 روش سیان از هموگلوبین گیریاندازه برای .(8022همکاران، 

 میکرو روش از هماتوکریت میزان و شد استفاده مت هموگلوبین

 گیریاندازه گردید. برای محاسبه (Blaxhall ،2228) هماتوکریت



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

502 
 

 های زیر استفادهاز فرمول MCHCو  MCV ،MCHهای شاخص

 (.8022و همکاران،  Firouzbakhsh) شد

 :(μm3)( MCV) خونحجم متوسط گلبول قرمز 

[HCT÷RBC (million)] ×20 

 :(pg/cell)( MCH) هموگلوبین متوسط گلبول قرمز خون

[Hb ÷ RBC (million)] ×20 

 :(g/dl)( MCHC) غلظت متوسط هموگلوبین سلول قرمز

(Hb÷ Hct) ×200 

 انجام از حاصل هایداده ورود با آماری آنالیز: آنالیز آماری       

 Excelگسترده صفحات به خون آزمایش و سنجیزیست

 و گردید محاسبه هاداده اکسل میانگین افزارنرم در آغازگردید.

 وجود نظر از تا شد منتقل 28نسخه  SPSSافزار نرم به سپس

 از استفاده شوند. با تیمارها بررسی بین داریمعن اختالف میزان

 هاداده پراکنش بودن نرمال Kolmogrorov-Smirnovآزمون 

 One-Way ANOVAاز آزمون  استفاده با سپس و شد مشخص

 از پس و گردید بررسی هاتیمار بین اختالف وجود عدم یا وجود

 سطح در Post hoc LSDاز آزمون  دارمعنی اختالف مشاهده

 تکرارها بین دارمعنی اختالف بررسی برای( P<03/0)داری معنی

 .گردید استفاده

 نتایج
در شروع : تغذیه شاخص و بقاء میزان رشد، بازده       

داری بین تیمارهای مورد بررسی به لحاظ آزمایش تفاوت معنی

 وزنی وجود نداشت و سه گروه مورد بررسی، به لحاظ میانگین

مقایسه  (. نتایجP>03/0) بودند یکسانی برخوردار وضعیت از وزنی

ماهیان هر سه تیمار تغذیه شده با دهد که میانگین نشان می

روز، در مقایسه با  20جیره غذایی حاوی پروبیوتیک پس از 

داری را از نقطه نظر افزایش وزن گروه شاهد، اختالف معنی

جیره  با شده تغذیه ماهیان که ایگونه به ،(P<03/0) نشان دادند

 در تریبیش وزن کیلوگرم جیره ازگرم پروبیوتیک در  8حاوی 

 بودند برخوردار شاهد گروه و دیگر تیمار دو با مقایسه

(03/0>P()همان2شکل .) مشخص شده است  8شکلطورکه در

داری بین تیمارهای مورد بررسی در شروع آزمایش تفاوت معنی

به لحاظ طول اولیه وجود نداشت و چهار گروه مورد بررسی، به 

(. P>03/0)بودند برخوردار یکسانی وضعیت از طولی میانگین لحاظ

 اختالف دوره پایان ماهیان در تغذیه از روز 20 گذشت از پس

 تیمارهای و شاهد هایگروه ماهیان کل طول میزان در داریمعنی

 (.P<03/0)شد  پروبیوتیک مشاهده حاوی جیره با شده تغذیه

 

متفاوت  سطوح با شده تغذیه سوروم ماهیانانحراف معیار( ±)میانگین بقاء درصد و تغذیه رشد، هایشاخص مقایسه :3جدول 

 پرورش روز 09 طی شاهد گروه و پروبیوتیک

 تیمار                        

 فاکتور
 شاهد 3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 b 28/0±28/3 a 04/0±33/3 ab 20/0±83/3 c 08/0±42/4 )گرم(افزایش وزن 

 a 24/23±2/222 a 23/48±2/2081 a 43/11±0/2002 a 48/42±8/223 بدن وزن افزایش درصد

 b 88/0±21/43 a 81/0±18/42 b 80/0±40/42 c 83/0±11/48 )مترسانتی (طول افزایش

 ab 02/0±13/8   a 04/0±12/8 ab 01/0±81/8 b 01/0±43/8 وزنی ویژه رشد ضریب

 a 08/0±42/2 b 08/0±84/2 ab 08/0±40/2 a 08/0±43/2 وضعیت فاکتور

 b 04/0±32/2 a 02/0±41/2 ab 08/0±32/2 c 02/0±22/2 غذایی تبدیل ضریب

 a 00/0±200 a 00/0±200 a 00/0±200 b 88/8±88/28 بقاء درصد
 (P>03/0) باشددار میوجود حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنی
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 شپرور روز 09 شاهد طی گروه و پروبیوتیک مختلف سطوح با شده تغذیه سوروم ماهیان وزن تغییرات روند: نمودار 1شکل 

 

 
 شپرور روز 09 شاهد طی گروه و پروبیوتیک مختلف سطوح با شده تغذیه سوروم ماهیان کل طول تغییرات روند نمودار: 2شکل 

 

 برای شده محاسبه خونی فاکتورهای: فاکتورهای خونی       

 این در پروبیوتیک مختلف سطوح با شده تغذیهسوروم  ماهیان

 داری در تعدادافزایش معنی .شده است ارائه 4 جدول در تحقیق

 های قرمز خون ماهیان سه تیمار تغذیه شده باپروبیوتیکگلبول

Pediococcus acidilactici در مقایسه با گروه شاهد مشاهده 

 گرم 8 حاوی جیره با شده تغذیه ماهیان (.P<03/0) گردید

 تعداد گلبول قرمز تریندارای بیشپروبیوتیک در کیلوگرم جیره 

 در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک و شاهد

 مقدار (.P<03/0)دار بود بود و این اختالف از نظر آماری معنی

 8و  8حاوی  جیره با شده تغذیه ماهیان در ترتیببه هموگلوبین

( P<03/0)داری طور معنیگرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره به

حاوی  جیره با شده تغذیه ماهیان در آن از پس ویابد افزایش می

 کاهش( P<03/0)داری معنی طوربه شاهد گرم پروبیوتیک و 2

داری در میزان هماتوکریت ماهیان سه افزایش معنی .یابدمی

تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد مشاهده 

در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  (.P<03/0گردید )

ترین میزان دارای بیش گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره 8

هماتوکریت در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با 

دار بود پروبیوتیک بود و این اختالف از نظر آماری معنی

(03/0>P .) میزانMCH  در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک
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ترین که کمطوریهایسه با گروه شاهد کاهش یافته بود بدر مق

دار نبود مشاهده گردید، اما این اختالف معنی 8مقدار در تیمار 

(03/0<P.) داری در مقدار کاهش معنیMCV  هر سه تیمار

تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد مشاهده 

 8ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  (.P<03/0گردید )

 MCVمقدار ترین دارای کم گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره
در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک بود که 

 MCHCمیزان (. P<03/0) دار بودآماری معنی از نظر اختالف این

در تیمارهای پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت 

دار در مقایسه با  گروه شاهد معنی 8که این اختالف در تیمار 

 8های سفید در تیمار حداکثر تعداد گلبول (.P>03/0)بود 

مشاهده گردید که این افزایش از نظر آماری در مقایسه با گروه 

های سفید چنین تعداد گلبولهم(. P<03/0)دار بود شاهد معنی

های تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه در سایر گروه

 (.P>03/0)دار نبود شاهد افزایش یافته بود اما این تفاوت معنی

 

 و شاهد پروبیوتیک مختلف سطوح با شده تغذیه سوروم ماهیانانحراف معیار(  ± شناسی )میانگینخون پارامترهای مقایسه: 4جدول
 پرورش روز 09 طی

 تیمار                        

 فاکتور
 شاهد 3تیمار  2تیمار  1تیمار 

 c 01/0±82/4 a 02/0±82/1 b 82/0±02/3 d 24/0±03/8 (120 × متر مکعب)تعداد در میلی گلبول قرمز

 b 83/2±22/2 a 30/0±21/20 ab 32/0±23/2 b 28/0±23/1 )لیتردسی )گرم در هموگلوبین

 b 33/0±88/88 a 88/0±22/84 b 83/0±22/88 c 83/0±21/82 )درصد( هماتوکریت

MCH )پیکوگرم( a 84/8±42/22 a 12/0±21/21 a 24/2±80/22 a 42/2±81/88 

MCHC لیتر()گرم در دسی ab 24/4±43/83 a 40/2±23/80 ab 32/2±38/82 b 32/0±33/88 

MCV )فمتولیتر( b 40/0±48/21 a 38/0±22/34 c 12/8±21/13 d 18/4±31/22 

 ab 22/2±88/24 a 22/2±88/21 a 43/2±33/23 22/24±0/08 b  (820× متر مکعب)تعداد در میلی گلبول سفید

 (P>03/0) باشددار میوجود حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنی
     

 بحث
 اثربا توجه به مشاهده : تغذیه و رشد، بقاء هایشاخص       

محافظت ، های محیطیاسترس کاهش بقا، بهبود در پروبیوتیک

 از ها، استفادهآن ایتغذیه مزایای زا وعوامل بیماری در برابر

پرورش  و دارینگه در تسهیل تواند نقش مهمیمی هاپروبیوتیک

اثر  (.8002همکاران،  و Merrifield) داشته باشد زینتی انماهی

Pediococcus acidilactici آبزیان انواع از طیفی برای (Castex 

 ارزیابی مورد (8002همکاران،  و Merrifield ؛8002و همکاران، 

 دست در گزارشی ماهیان زینتی خصوص در اما است، گرفته قرار

با توجه به ماهیت  (.8022و همکاران،  Firouzbakhsh) نیست

دلیل سواالت بسیاری که دست آمده تاکنون و بهمبهم نتایج به

 .Pمانده است، پتانسیل کاربرد پروبیوتیکبدون پاسخ باقی

acidilactici مانده است، چنان مبهم باقیدر ماهیان زینتی هم

بالقوه است که هنوز طیف وسیعی از مزایای  دارایاین باکتری 

در این تحقیق، نتایج نشان دادند که  در دست بررسی است.

کارآیی رشد  P. acidilactici پروبیوتیکسوروم تغذیه شده با 

در مقایسه با گروه شاهد دارا بودند که این تفاوت  بهتری را

 دار بود. معنی

 (، گزارش نمودند2822طور مشابه پورداود و همکاران )به       

تغذیه شده با پروبیوتیک  (Heros severus)که ماهیان سوروم 

Saccharomyces cerevisiae  در مقایسه با گروه شاهد افزایش

طور مشابه داری در میزان افزایش وزن نشان دادند و بهمعنی

دست آمده در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی ترین وزن بهبیش

، نچنیهم گزارش شده است.گرم پروبیوتیک در کیلوگرم غذا  8

( با بررسی که بر روی گرین ترور 2828مدنی و همکاران )

(Andinocara rivulatus با میانگین وزنی )مدت گرم به 28/8

روز انجام دادند، عملکرد رشد بهتری را در تیمارهای تغذیه  24

در مقایسه با گروه شاهد  P. acidilacticiشده با پربیوتیک 

 دار بود.که این تفاوت معنی مشاهده کردند،

       Gatesoupe(8008)  افزایش وزن را در الروهایpollock 

(Pollachius virens)  تغذیه شده با آرتمیای غنی شده باP. 

acidilactici .مشاهده نمود Anderson (8028در ) بررسی 

 با آالقزل ماهی میکروبی فلور بر P. acidilactici پروبیوتیک 
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 در را داریمعنی تفاوت هفته 4 مدت به گرم 822 وزنی میانگین
 کرد.  مشاهده ماهی این رشد

 در این تحقیق Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک        

 میزان قابل توجهی بر معیارهای رشد تاثیر گذارد وبه توانست

 عملکرد رشد را بهبود بخشد، مطالعات صورت گرفته مبین این

 مورد آبزیموضوع است که این میکروارگانیسم ها در روده 

 گوارشی هاینظیر آنزیم سلولی خارج مواد ترشح طریق از مطالعه،

و  Ghosh) گردندمی روده ماهی در غذا بهتر جذب و هضم باعث

ها طورکلی نحوه مکانیسم عمل پروبیوتیکبه (.8002همکاران، 

ها باشد که پروبیوتیکدر افزایش رشد و تولید به این صورت می

ای و بهبود با مهیا نمودن شرایط مساعد برای رقابت تغذیه

کمک به های مفید دستگاه گوارش، و فعالیت میکروارگانیسم

ضم موجب افزایش کاتابولیسم و ه ،ها برای گوارشفعالیت آنزیم

شوند، که در نهایت منجر به افزایش میزان اشتها مواد غذایی می

 هایهای آنزیمدلیل تولید مکملو افزایش تغذیۀ میزبان به

که این امر در  ،(Austin ،8008و  Irianto) شوندگوارشی می

چنین از گردد. همنهایت موجب افزایش سرعت و میزان رشد می

زدایی جیره غذایی )تولید ترکیبات ها و سمطریق تولید ویتامین

قابل هضم در غذا، موجب زدا( و تجزیه ترکیبات غیرمسمویت

شوند. ای بهتر در آبزی میافزایش اشتها و ایجاد شرایط تغذیه

گرم  8حاوی  جیره با شده تغذیه ماهیان در رشد کاهش علت

 به تواند حاضرمی تحقیق غذایی در پروبیوتیک در کیلوگرم جیره

 به منجر هاپروبیوتیک از حد از بیش استفاده که دلیل باشد این

 در رشد کاهش نتیجه در و بدن طبیعی متابولیسم در تداخل

 مورد این البته که باشد تیمارها سایر به گروه نسبت این ماهیان

پروبیوتیک،  مقادیر بیش از حد در .باشدمی تربیش بررسی نیازمند

یابد، زیرا امکان دارد باعث رقابت ها کاهش میاثرات مثبت آن

چنین بین میزبان و باکتری بر سر مواد غذایی شود، هم

باکتریوسین تولید شده توسط باکتری ممکن است در 

و  Irianto) های باال سبب کشته شدن خود باکتری شودغلظت

Austin ،8008.) 

 پرورش بودن فرآیند اقتصادی مؤثر درفاکتورهای  از یکی       

 باشد، چراکهمی (FCR)غذا  ضریب تبدیل آبزیان پایین بودن

 هایهزینه کاهش بر تر ضریب تبدیل غذایی عالوهکاهش بیش

 غذادهی، ترکم مقدار سبب و  کاهش عمل غذادهی به تولید غذا

 پارامترهای کاهش آن تبعبه و پرورش محیط آلودگی ثانویه آب از

و همکاران،  Falahatkar) کیفی آب جلوگیری خواهد کرد

داری در میزان ضریب ی، اختالف معنحاضر (. در تحقیق8001

تبدیل غذایی بین ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک 

 در نیز SGR در مقایسه با گروه شاهد، مشاهده شد. میزان

 گروه به نسبت پروبیوتیک حاوی هایجیره با شده تغذیه ماهیان

مطالعات گوناگونی روی پروبیوتیک در  .بود تربیش شاهد

های گذشته منتشر شده است که گویای اثر آن بر کاهش سال

 .باشددر آبزیان می SGRضریب تبدیل غذایی و افزایش 

Abraham ( 8002و همکاران ) ماهی طالیی در(Carassius 

auratus) و دم شمشیری (Xiphophorus helleri)  تغذیه شده

نتایج مشابهی   .Bacillus spو  .Lactobacillus spبا پروبیوتیک 

،  Poecilia reticulataزا ماهیان زینتی زندهدر دست آوردند. به

P. sphenops ،Xiphophorus helleri ،X. maculatus  تغذیه

پایین  FCRمقادیر Bacillus subtilis شده با مکمل پروبیوتیک 

دهد که اضافه باال مشاهده گردید این امر نشان می SGRو 

 گرددسبب بهبود استفاده از جیره غذایی می هاپروبیوتیک نمودن

(Ghosh  ،8002و همکاران .)Castex ( در8002همکاران ) و 

 جیره با کهLitopenaeus stylirostris  میگوی غذایی رژیم بررسی

 acidilactici Pediococcusپروبیوتیک 220و  CFU/g 120 حاوی
 انتهای در غذایی تبدیل ضریب که کردند بود، مشاهده شده تغذیه

 یافته کاهش داریمعنی طوربه شاهد گروه به نسبت آزمایش

 توان چنین بیان نمود که افزودنبا توجه موارد باال میاست. 

وری از مکمل پروبیوتیکی به جیره ماهیان، موجب افزایش بهره

شود افزایش قابلیت هضم پروتئین، نشاسته و چربی میغذا و 

که این امر موجب کاهش مقدار غذای مورد نیاز برای افزایش 

تر و ضریب تبدیل غذایی بهتر گردد و موجب رشد بیشرشد می

 شودمی های تولیدگردد که این امر موجب کاهش هزینهمی

(Yanbo  وZirong ،8001.) 

دهندگان که پرورش یترین مخاطراتعمدهکه این توجه به با       

خصوصاً  یآبز یمیزان ماندگار با آن مواجه هستند، کاهش یماه

سیستم  یلذا باال بردن و ارتقا؛ باشدمی یدر مراحل اولیه زندگ

ترین یاز اصل یبا ارزش و اقتصاد یهاژه در گونهویبه یایمن

حققان در این می ترین رویکردهادهندگان و مهمپرورش ینیازها

خواص سالمت  ایجاد(. 8002و همکاران،  Ghosh) دباشراستا می

ها بر مدیون اثرات سرکوب کننده آن ها اساساًبخش پروبیوتیک

یا  فلور مضر روده و حفظ و بهبود توازن این فلور به نفع خود و

 سایر رشد از مانع که هاباکتریوسین مانند ترکیباتی ترشح

و همکاران،  Firouzbakhsh) باشدمی ،گرددمی هامیکروارگانیسم

( بیان نمودند 2822طور مشابه پورداود و همکاران )به (.8022

 Saccharomyces)که بررسی تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک 

cerevisiae ) دهنده آن است که پروبیوتیک مانی، نشانبر زنده

دار بر زنده مانی سوروم تاثیر خود را در سطوح معنی
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چرخه  در مفیدی شاخص (CF) وضعیت فاکتور است. کرده نمایان

 رابطه بیان برای دیگری راه و بوده هاگونه غذایی و شناسیزیست

(. Austin ،8008و  Irianto) است معین ماهی یک در وزن -طول

با  شده تغذیه سوروم در وضعیت فاکتوردر تحقیق حاضر 

 .بود دارمعنی تفاوت این و ترکم شاهد گروه به نسبت پروبیوتیک

 Oncorhynchus) کمانآالی رنگینبرای قزلنتایج مشابهی 

mykiss) تغذیه شده با پروبیوتیکP. acidilactici  دست آمدبه 

(Merrifield 8002همکاران،  و.) 

منظور داشتن فعالیت مناسب و یک میکروارگانیسم به       

مطلوب باید با غلظت مناسب و کافی در جیره غذایی اضافه 

 از حد )صرف هزینه اضافی( برای جلوگیری از مصرف بیششود. 

که منجر به اثر بخشی تر )بی اثر بودن( و یا مصرف در سطح کم

بیوتیک باید سطح پر گرددهای غیرضروری میتر و هزینهکم

 باشد. می فراوان میدانی تحقیقات به نیازکه  موثر تعیین شود

تأثیر  هاپروبیوتیک واقعی طوربه آیا کهاین تعیین عمده، طوربه

 هضم قابلیت بهبود در را تغییری و داشته غذا طعم روی مثبتی

، Austinو  Irianto) باشدمی مهم بسیار نیز نمایندمی ایجاد غذا

 .باشد آینده در تحقیق از اهداف تواندمی که (8008

 به نسبت بدن بافت ترینحساس خون: پارامترهای خونی       

 ماهی در تحقیقات و بوده زنده موجودات در شده ایجاد تغییرات

 این در (.8002و همکاران،  Alwan) دارد وسیعی کاربرد شناسی

 مکمل با شده تغذیه سوروم ماهیان هماتولوژی آنالیز مطالعه

 ماهیان که داد نشان  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک 

 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره 8حاوی  جیره با شده تغذیه

 گروه به نسبت که داشتند WBCکل  تعداد در تریبیش افزایش

 سفید هایگلبول تعداد طور مشابه افزایشبه .بود دارمعنی شاهد

 Micrococcusتغذیه شده با پروبیوتیککمان آالی رنگینقزلدر 

luteus  (Irianto  وAustin ،8008 ،)( در اسکارAstronotus 

ocellatus) تغذیه شده بود که با مکمل پروبیوتیکی پروتوکسین 

(Firouzbakhsh  ،8022و همکاران،) لدر ماهیان قز چنینهم 

تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  (O. mykiss)کمان آالی رنگین

Pediococcus acidilactici (Merrifield در 8002همکاران،  و ،)

و  P. acidilactici (Fergusonتیالپیا تغذیه شده با پروبیوتیک 

دلیل به احتماالً WBCگردید. افزایش  مشاهده( 8020همکاران، 

 باشد چرا کهتحریک سیستم ایمنی توسط پروبیوتیک می

های سفید از منابع اصلی تولید لیزوزیم )شاخص ایمنی( گلبول

توان چنین بیان (. می8002همکاران،  و Merrifield) هستند

های پروبیوتیک که نمود که یک دوز مناسب از میکروارگانیسم

عنوان عوامل گردد بهوارد دستگاه گوارش ماهی می

 افزایش گردد، موجب تحریک سیستم دفاعی وبیگانه مطرح می

 گرددهای سفید و دیگر ترکیبات ایمنی میتعداد گلبول

(Firouzbakhsh  ،8022و همکاران )نیازمند مورد این البته که 

 باشد. می تریبیش هایبررسی

       MCH،MCV   وMCHC ها و خونیدر تشخیص انواع کم

و همکاران،  Alwan) هستند مفید آهن فقر تشخیص در آن متعاقب

 مقادیر حجم در داریمعنی تفاوت حاضر، تحقیق در(. 8002

قرمز  گلبول هموگلوبین متوسط، (MCV)قرمز  گلبول متوسط

(MCH)  قرمز  گلبول هموگلوبین غلظت میانگینو(MCHC)  در

گرم  8ماهیان سوروم تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 

پروبیوتیک در کیلوگرم جیره در مقایسه با گروه شاهد مشاهده 

شد که مشابه با تحقیقات صورت گرفته بر روی ماهی زینتی 

مدنی و همکاران، ) P. acidilactici مکمل با شده ترور تغذیه گرین

 پروتکسین مکمل با شده تغذیه اسکار ماهی (،2828

(Firouzbakhsh  ،و8022و همکاران ) ماهی تیالپیاO. niloticus 

 Ferguson) باشدمی Pediococcus acidilactici تغذیه شده با 

 عنوانبه تواندمی MCVمقدار  بودن پایین(. 8020و همکاران، 

 هایگلبول حجم شدن کوچک با زیرا باشد مثبت خونی پارامتر یک

 و گرددمی ترسریع و ترآسان خونی هایرگ در هاآن حرکت قرمز

(. 8020و همکاران،  Ferguson) کندمی لخته جلوگیری ایجاد از

 این در هموگلوبین هماتوکریت، قرمز، گلبول میزان چنینهم

 پیدا تغذیه شده با مکمل پروبیوتیک افزایش ماهیان در آزمایش

 اسکار ماهی روی دست آمده برایکردند که مشابه با نتایج به

 و Firouzbakhsh) باشدمی پروتکسین مکمل با شده تغذیه

که پروبیوتیک موجب افزایش با توجه به این(. 8022همکاران، 

رو گردد؛ از اینمتالوبیسم و در نتیجه افزایش نیاز به اکسیژن می

، موجب افزایش غلظت هموگلوبین و در RBCافزایش تعداد 

حمل اکسیژن در ماهیان تغذیه  نهایت منجر به افزایش ظرفیت

چنین ماهیانی در  گردد. بنابراین، احتماالًشده با پروبیوتیک می

تری برای باشد توانایی بیششرایطی که اکسیژن بسیار نیاز می

و  Firouzbakhsh) باشندها دارا میتامین اکسیژن به بافت

 (.8022همکاران، 

از آن است که در مجموع، نتایج مطالعه حاضر حاکی        

در سطوح  Pediococcus acidilacticiاستفاده از پروبیوتیک 

مورد مطالعه، قابلیت تأثیرگذاری باالیی بر افزایش عملکرد رشد، 

طورکلی افزایش سالمتی تغذیه و بهبود پارامترهای خونی و به

تواند مکمل مناسبی سوروم دارد و این پروبیوتیک می ماهیانبچه

آزمایش  نتیجه در ضمناًسوروم باشد.  ماهیی بچهغذای برای جیره

گرم در  8میزان به پروبیوتیک این افزودن که شد مشخص
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 و وزنی فاکتورهای افزایش در مناسبی کیلوگرم جیره غذایی، اثر

 مورد تیمارهای سایر به نسبت غذایی تبدیل کاهش ضریب
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