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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور ارزيابي اثر کاربرد  )CNCM-MA 18/5M, Lallemand, France( Pediococcus acidilacticiبر
شاخصهاي رشد و پارامترهاي خوني ماهي زينتي سوروم ( )Heros severusانجام شد .به اين منظور 021 ،عدد سوروم با ميانگين
وزن  1/35±1/10گرم و طول اوليه  22/2 ± 1/15ميليمتر تهيه و بهطور تصادفي در  02آکواريوم رهاسازي شدند .پس از دو هفته
دوره سازگاري ،آکواريومها به چهار گروه هر کدام با سه تکرار تقسيم و ماهيان با چهار جيره آزمايشي ايزوکالريك و ايزونيتروژنوس
حاوي سطوح  2 ،0و  5گرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره بهمدت  02هفته تغذيه گرديدند ،گروه شاهد فاقد مکمل غذايي بود .در
طول دوره ،ماهيان هر  03روز زيستسنجي شدند و در پايان دوره ،خونگيري صورت پذيرفت .نتايج نشان دادند تيمارهاي پروبيوتيك
در مقايسه با گروه شاهد تاثير قابل توجهي بر روي کارآيي رشد ،بقاء و شاخصهاي خوني داشتند ( .)P<1/13ماهيان تغذيه شده با
جيره حاوي  2گرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره بهترين کارآيي رشد را داشتند و اين تفاوت در مقايسه با ساير گروهها معنيدار بود
( .)P<1/13در پايان دوره  01روز پرورش ،از روش نات هريك جهت شمارش گلبولهاي قرمز و سفيد استفاده گرديد .براي
اندازه گيري هموگلوبين از روش سيان مت هموگلوبين استفاده گرديد و ميزان هماتوکريت از روش ميکروهماتوکريت محاسبه گرديد.
شاخص هاي خوني در ماهيان تغذيه شده با مکمل در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معنيداري داشتند ( .)P<1/13بيشترين مقدار
شاخصهاي خوني در ماهيان تغذيه شده با جيره غذايي حاوي  2گرم پروبيوتيك در کيلوگرم جيره مشاهده گرديد .نتايج اين مطالعه
نشان دادند که پروبيوتيك  Pediococcus acidilacticiدر سطح  2گرم در کيلوگرم غذاي خشك ميتواند تاثيرات قابل توجهي بر
روي کارآيي رشد ،بقاء و پارامترهاي خوني در بچهماهيان انگشتقد سوروم ( )Heros severusداشته باشد.
کلمات کلیدی :باکتریهای اسیدالکتیک ،پروبیوتیک  ،Pediococcus acidilacticiشاخصهای رشد ،پارامترهای خونی ،ماهی سوروم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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فلکزاده و همکاران

اثر کاربرد پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiبر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی....

مقدمه
امروزه آکواریوم و ماهیان زینتی بهخوبی توانستهاند در این
دنیای صنعتی ،جای خود را در خانههای مردم باز کنند،
بهطوریکه این شاخه از علم شیالت به یک صنعت بزرگ و
تجارتی سودآور تبدیل شده است ( Ghoshو همکاران.)8002 ،
از آنجائیکه اهمیت اقتصادی ماهیان آکواریومی کمتر از
ماهیان خوراکی نیست ،از این رو بررسی جنبههای مختلف
پرورش آنها اهمیت دارد که شامل رشد ،بقاء و همچنین
راههای مقاومت ماهیان زینتی در برابر بیماریها میباشد
( Firouzbakhshو همکاران .)8022 ،برای کارآیی بهتر جیره
غذایی و نیز بهبود کارآیی رشد ،سالمت ،زیبایی آبزی ،افزایش
پایداری پلت ،سالمت جیره و همچنین طعم و مزه غذا میتوان
از مکملها و افزودنیهای غذایی استفاده نمود ،از جمله این
مکملها میتوان به پروبیوتیکها اشاره نمود .پروبیوتیکها،
میکروارگانیسمهای زندهای هستند ،که از طریق بهبود فلور
میکروبی روده اثرات مفیدی بر سالمت میزبان دارند (Ajiboye
و  .)8022 ،Faturotiاثرات پروبیوتیکها در پرورش ماهیان
خوراکی طی تحقیقات بسیاری به اثبات رسیده است ( Iriantoو
 ،)8008 ،Austinدرحالیکه درخصوص ماهیان زینتی تحقیقات
کمی صورت گرفته است ( Avellaو همکاران8020 ،؛  Ghoshو
همکاران.)8002 ،
باکتریهای اسیدالکتیک محبوبترین نوع باکتریایی هستند
که بهعنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار میگیرند .در این
مطالعه ،از پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiاستفاده
گردید ،که یک باکتری اسیدالکتیک میباشد ،در بررسیهایی
که بر روی این سویه در آبزیان صورت پذیرفت ،گزارش گردید
که ایجاد کلونی در دستگاه گوارش توسط این باکتری در تمام
گروههای تغذیه شده با پروبیوتیک با موفقیت صورت پذیرفت.
ایجاد کلونی موفق در لوله گوارش توسط  P. acidilacticiمنجر
به یک روند افزایشی در رشد ،بقاء و تحریک سیستم ایمنی
میگردد ( Fergusonو همکاران .)8020 ،از آنجاکه ،ماهیان
زینتی از این نظر بهندرت مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،بنابراین
پتانسیل کاربرد این سویه در ماهیان زینتی نامشخص باقیمانده
است .پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiاز طریق تولید
 pediocinsو اسیدهای آلی (مانند الکتیک و اسیدالکتیک)
منجر به عملیات آنتاگونیستیک در مقابل تعداد زیادی از
باکتریهای گرم مثبت و منفی میگردد ( Fergusonو همکاران،
 .)8020پروبیوتیکها عالوه بر تولید باکتریوسینها از طریق
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تولید آنزیمهای گوارشی نظیر آمیالز و پروتئاز و تولید مواد
مغذی ضروری )ویتامینها ،اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه)
سبب افزایش میزان هضم و جذب مواد غذایی شده که این خود
سبب بهبود شاخصهای رشد ،و بهبود ضریب تبدیل غذایی
میگردد ( Firouzbakhshو همکاران.)8022 ،
مطالعه فاکتورهای خونی ،بهعنوان یک ابزار پاراکلینیکی و
یک شاخص برای بررسی وضعیت سالمت و تغییرات فیزیولوژیک
و پاتولوژیک ماهیها از اهمیت بهسزایی برخوردار است
( Fergusonو همکاران .)8020 ،خون حساسترین بافت بدن
نسبت به تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده بوده و در
تحقیقات ماهیشناسی کاربرد وسیعی دارد .تحقیقاتی در زمینۀ
تاثیر پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiبر روی شاخصهای
خونی صورت گرفته است از جمله :قزلآالی رنگینکمان
( Merrifield( )Oncorhynchus mykissو همکاران )8002 ،و
تیالپیا ( Ferguson( )Oreochromis niloticusو همکاران،
 .)8020اگرچه فعالیتهای انجام شده در زمینه کاربرد پروبیوتیکها
در آبزی پروری بسیار زیادند ،اما پیشینه چنین تحقیقاتی در
ماهیان آکواریومی بسیار کمرنگ بوده و حتی در مواردی مانند
سوروم دیده نمیشود ،که علت آن را میتوان در ناشناخته بودن
صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی دانست (پورداود و همکاران،
 .)2822با توجه به اینکه این موضوع مدت زمان زیادی است
که در کشورهای بزرگ تولیدکننده آبزیان مورد مطالعه و
استفاده قرار گرفته و با عنایت به فواید بسیار زیادی که این
محصوالت در صنایع آبزیپروری دارند و نیز با توجه به رشد روز
افزون صنعت آبزیپروری در ایران ،نیاز به این قبیل پژوهشها
احساس میشود.
گونه  Heros severusمتعلق به خانواده  Cichlidaeحدود
سی سال پیش وارد ایران شد و به سبب ظاهر و زیبایی آن یکی
از گونههای پرطرفدار در میان ماهیان زینتی محسوب میشود .با
توجه به اینکه خانواده  Cichlidaeعالوه بر گونههای تزیینی،
انواع معروف پرورشی جهت استفاده غذایی را در خود دارد لذا
میتوان نتایج حاصله را به آنها نیز تعمیم داد (پورداود و
همکاران .)2822 ،سوروم نسبت به شرایط محیطی حساس
است و بههمین جهت ،حضور آنها در یک محیط ،کیفیت باالی
شرایط زیستی را مشخص میکند .لذا این گونه ،بهعنوان
نماینده بسیاری از ماهیان آکواریومی در تحقیقات ،توصیه میشود
( Johnsonو همکاران.)2221 ،
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر گونه باکتریایی
 Pediococcus acidilacticiبر شاخصهای رشد ،میزان
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بازماندگی ،شاخصهای تغذیهای و فاکتورهای خونی ماهی
زینتی سوروم ( )Heros severusو تعیین دوز موثر آن میباشد.

مواد و روشها
طراحی آزمایش :در سال  2822بهمنظور بررسی تاثیر
پروبیوتیک تعداد  280عدد بچهماهی سوروم ()Heros severus
با میانگین وزن اولیه  0/38±0/02گرم و میانگین طول کل
 82/8±0/08میلیمتر که همگی از یک والد بودند از مرکز
تکثیر و پرورش واقع در شهریار تهیه و در قالب  4تیمار هر
کدام با سه تکرار در  28آکواریوم (هر کدام دارای  20عدد

ماهی) با ابعاد  30×80×40بهطور کامالً تصادفی در مرکز پرورش
ماهیان زینتی واقع در تهرانپارس رهاسازی شدند .پس از سپری
شدن دو هفته دوره سازگاری ،تغذیه ماهیان با جیرههای غذایی
تهیه شده آغاز گردید .آب مورد استفاده برای پرورش ماهیان در
طول دوره از نقطه نظر فاکتورهای دما ،اکسیژن محلول،pH ،
نیتریت و سختی مورد پایش قرار گرفت و فاکتورهای فوق در
قالب مقادیر میانگین در جدول  2ارائه شده است .برای حفظ
کیفیت آب در طی دوره از فیلتر شنی استفاده شد و  40درصد
حجم کل آب هر سه روز یکبار تعویض گردید.

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

مقدار

pH

1/3-2/3

دما

اکسیژن محلول

نیتریت

(سانتیگراد)

(میلیگرم/لیتر)

(میلیگرم/لیتر)

83/81±0/03

1/3-2

84±2/22

ساخت جیره آزمایش :جیره پایه مورد استفاده برای
تغذیه ماهیان با استفاده از نرمافزار  Win feed8/2و با استفاده از
مواد اولیه بهشرح جدول  8تهیه گردید .سپس پروبیوتیک
CNCM-MA 18/5 M,( Pediococcus acidilactici
 )Lallemand, Franceدر سه سطح مختلف شامل :تیمار یک:
ماهیان تغذیه شده با یک گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره
( ،)T1تیمار دو :ماهیان تغذیه شده با دو گرم پروبیوتیک در
کیلوگرم جیره ( ،)T2تیمار سه :ماهیان تغذیه شده با  8گرم
پروبیوتیک در کیلوگرم جیره ( ،)T3بهعنوان مکمل به جیره پایه
ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس اضافه گردید .گروه شاهد ()C
ماهیان تغذیه شده با جیره پایه فاقد پروبیوتیک بودند .پس از
باالنس جیره توسط نرمافزار  ،Win feed 8/2مقادیر تعیین شده
اقالم غذایی در جیرههای غذایی ،وزن گردیدند و سپس مخلوط
گردیدند .پس از مخلوط کردن مواد اولیه خشک ،آب و مقداری
از روغن به مواد خشک اضافه گردید تا یک خمیر نچسب به
وجود آمد .خمیر تهیه شده به رشتههای اکسترود تبدیل و به
مدت  2ساعت در دستگاه آون با دمای  10درجه سانتیگراد قرار
داده و خشک شد و در داخل کیسههای پالستیک در یخچال
نگهداری شدند .جیرههای غذایی هر  8هفته یکبار با توجه به
اندازه دهان ماهیان خورد شده و با الک مورد نظر الک شد .هر
روز قبل از غذادهی به ماهیان پروبیوتیک مورد نظر در بخشی از

سختی کل

823±82/24

روغن جیره حل شده و بهطور یکنواخت بر روی وعده غذایی
پاشیده میشد .تغذیه ماهیان متناسب با میزان اشتها روزانه ،به
میزان  3درصد از وزن بدن ( Javaherو  )8002 ،Sumanدر
ساعات  28 ،2و ( 21سه نوبت) انجام میگرفت.
جیرههای مورد نظر پس از آمادهسازی برای حصول اطمینان
از کیفیت و ترکیب تقریبی به آزمایشگاه منتقل شدند و میزان
پروتئین با استفاده از روش کجلدال و چربی خام مطابق با روش
سوکسله توسط دستورالعمل  )2220( AOACاندازهگیری گردید.
رطوبت ،فیبر ،خاکستر ،کربوهیدرات نیز بهروش استاندارد
 )2220( AOACاندازهگیری شد (.)2220 ،Williams
پس از اتمام دوره پرورش ،بهمنظور بررسی عملکرد رشد
در تیمارهای مختلف ،با توجه بهمقادیر طول و وزن ماهیان در
زیستسنجیهای انجام شده (هر  23روز یکبار) ،از شاخصهای
رشد استفاده گردید.

502

اثر کاربرد پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiبر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی....

فلکزاده و همکاران

جدول  :2اجزای غذایی و آنالیز شیمیایی تقریبی جیرههای آزمایشی حاوی پروبیوتیک بر حسب درصد
تیمار
مواد غذایی
آرد ماهی
آرد مخمر
گلوتن گندم
آرد گندم
سبوس گندم
دی کلسیم فسفات
روغن سویا
افزودنی*
پروبیوتیک (گرم در کیلوگرم)

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

شاهد

42/3
22/48
2/2
2/03
2/31
2
2/2
23
2

42/3
22/48
2/2
2/03
2/31
2
2/2
23
8

42/3
22/48
2/2
2/03
2/31
2
2/2
23
8

42/3
22/48
2/2
2/03
2/31
2
2/2
23
-

آنالیز شیمیایی:
ماده خشک ()%
پروتئین خام
چربی خام
فیبر
خاکستر
کربوهیدرات
انرژی

28/2
40/8
20/2
8/2
2/2
2/2
844/38

28/2
40/8
20/2
8/2
2/2
2/2
844/38

28/2
40/8
20/2
8/2
2/2
2/2
844/38

28/2
40/8
20/2
8/2
2/2
2/2
844/38

*مواد افزودنی شامل :آستاگزانتین  8درصد ،آنتیاکسیدان  0/2درصد ،همبند  3درصد ،مخلوط مواد معدنی  2/3درصد ،مخلوط مواد ویتامینی  8درصد ،ضد قارچ 0/4
درصد ،متیونین  2درصد ،لیزین  2درصد ،پودر سیر  2درصد

شاخصهای رشد از طریق فرمولهای زیر محاسبه گردید
( Fergusonو همکاران8020 ،؛  Merrifieldو همکاران:)8002 ،
وزن اولیه (گرم) – وزن نهایی (گرم) = افزایش وزن بدن ()WG
] × 200وزن اولیه (گرم)  /وزن اولیه (گرم) – وزن نهایی (گرم)[ = درصد افزایش وزن بدن ()%WG
] × 200تعداد روزهای غذادهی /لگاریتم وزن اولیه (گرم) -لگاریتم وزن نهایی (گرم)[ = ضریب رشد ویژه وزنی ( )SGRW
وزن بدن (گرم)  /غذای مصرفی (گرم) = ضریب تبدیل غذایی ()FCR
] × 200وزن نهایی ماهیان در انتهای پرورش (گرم)  /طول نهایی ماهیان در انتهای پرورش (سانتیمتر)[ = ضریب چاقی ()CF
( × 200تعداد ماهیان در وزن اولیه  /تعداد ماهیان در وزن نهایی) = درصد بقاء ((SR
بررسی فاکتورهای خونی :در پایان دوره  20روزه
پرورش ،پس از گذشت  84ساعت از زمان قطع تغذیه 2 ،تا 20
عدد از ماهیان هر آکواریوم بهطور تصادفی صید گردید و ماهیان
بهطور زنده در پالستیکهای دوجداره مخصوص حمل و نقل
بچهماهیان ،با رعایت اصول حمل و نقل به آزمایشگاه
پلیکلینیک تخصصی حیوانات خانگی سعادتآباد اتقال یافتند.
سپس ماهیان را خشک کرده و با استفاده از تیغ ،ساقه دمی آنها
قطع گردید .پس از آن ،با لولههای موئینه آغشته با ماده
502

ضدانعقاد خون هپارین ،خونگیری صورت پذیرفت .برای شمارش
گلبول قرمز و سفید با استفاده از سمپلر و محلول رقیقکننده نات
هریک خون را رقیق نموده و با استفاده از الم هموسیتومتر نئوبار
اقدام به شمارش گلبول قرمز و سفید گردید ( Firouzbakhshو
همکاران .)8022 ،برای اندازهگیری هموگلوبین از روش سیان
مت هموگلوبین استفاده شد و میزان هماتوکریت از روش میکرو
هماتوکریت ( )2228 ،Blaxhallمحاسبه گردید .برای اندازهگیری
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شاخصهای  MCH ،MCVو  MCHCاز فرمولهای زیر استفاده
شد ( Firouzbakhshو همکاران.)8022 ،
حجم متوسط گلبول قرمز خون (:(μm3) )MCV
[HCT÷RBC (million)] ×20
هموگلوبین متوسط گلبول قرمز خون (:(pg/cell) )MCH
[Hb ÷ RBC (million)] ×20
غلظت متوسط هموگلوبین سلول قرمز (:(g/dl) )MCHC
(Hb÷ Hct) ×200

نتایج
بازده رشد ،میزان بقاء و شاخص تغذیه :در شروع
آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای مورد بررسی به لحاظ
وزنی وجود نداشت و سه گروه مورد بررسی ،به لحاظ میانگین
وزنی از وضعیت یکسانی برخوردار بودند ( .)P<0/03نتایج مقایسه
میانگین نشان میدهد که ماهیان هر سه تیمار تغذیه شده با
جیره غذایی حاوی پروبیوتیک پس از  20روز ،در مقایسه با
گروه شاهد ،اختالف معنیداری را از نقطه نظر افزایش وزن
نشان دادند ( ،)P>0/03به گونهای که ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی  8گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره از وزن بیشتری در
مقایسه با دو تیمار دیگر و گروه شاهد برخوردار بودند
(()P>0/03شکل .)2همانطورکه در شکل 8مشخص شده است
در شروع آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای مورد بررسی
به لحاظ طول اولیه وجود نداشت و چهار گروه مورد بررسی ،به
لحاظ میانگین طولی از وضعیت یکسانی برخوردار بودند(.)P<0/03
پس از گذشت  20روز از تغذیه ماهیان در پایان دوره اختالف
معنیداری در میزان طول کل ماهیان گروههای شاهد و تیمارهای
تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک مشاهده شد (.)P>0/03

آنالیز آماری :آنالیز آماری با ورود دادههای حاصل از انجام
زیستسنجی و آزمایش خون به صفحات گسترده
آغازگردید .در نرمافزار اکسل میانگین دادهها محاسبه گردید و
سپس به نرمافزار  SPSSنسخه  28منتقل شد تا از نظر وجود
میزان اختالف معنیدار بین تیمارها بررسی شوند .با استفاده از
آزمون  Kolmogrorov-Smirnovنرمال بودن پراکنش دادهها
مشخص شد و سپس با استفاده از آزمون One-Way ANOVA
وجود یا عدم وجود اختالف بین تیمارها بررسی گردید و پس از
مشاهده اختالف معنیدار از آزمون  Post hoc LSDدر سطح
معنیداری ( )P>0/03برای بررسی اختالف معنیدار بین تکرارها
استفاده گردید.
Excel

جدول  :3مقایسه شاخصهای رشد ،تغذیه و درصد بقاء (میانگین ±انحراف معیار)ماهیان سوروم تغذیه شده با سطوح متفاوت
پروبیوتیک و گروه شاهد طی  09روز پرورش
تیمار

تیمار 1

فاکتور
افزایش وزن (گرم)
درصد افزایش وزن بدن
افزایش طول )سانتیمتر(
ضریب رشد ویژه وزنی
فاکتور وضعیت
ضریب تبدیل غذایی
درصد بقاء

3/28±0/28
222/2±23/24 a
43/21±0/88 b
8/13±0/02 ab
2/42±0/08 a
2/32±0/04 b
200±0/00 a
b

تیمار 2
3/33±0/04
2081/2±48/23 a
42/18±0/81 a
8/12±0/04 a
2/84±0/08 b
2/41±0/02 a
200±0/00 a
a

تیمار 3
3/83±0/20
2002/0±11/43 a
42/40±0/80 b
8/81±0/01 ab
2/40±0/08 ab
2/32±0/08 ab
200±0/00 a
ab

شاهد
4/42±0/08
223/8±42/48 a
48/11±0/83 c
8/43±0/01 b
2/43±0/08 a
2/22±0/02 c
28/88±8/88 b
c

وجود حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار میباشد ()P<0/03
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شکل  :1نمودار روند تغییرات وزن ماهیان سوروم تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک و گروه شاهد طی  09روز پرورش

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

فاکتورهای خونی :فاکتورهای خونی محاسبه شده برای
ماهیان سوروم تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک در این
تحقیق در جدول  4ارائه شده است .افزایش معنیداری در تعداد
گلبولهای قرمز خون ماهیان سه تیمار تغذیه شده باپروبیوتیک
 Pediococcus acidilacticiدر مقایسه با گروه شاهد مشاهده
گردید ( .)P>0/03ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم
پروبیوتیک در کیلوگرم جیره دارای بیشترین تعداد گلبول قرمز
در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک و شاهد
بود و این اختالف از نظر آماری معنیدار بود ( .)P>0/03مقدار
هموگلوبین بهترتیب در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  8و 8
510

گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره بهطور معنیداری ()P>0/03
افزایش مییابد و پس از آن در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
 2گرم پروبیوتیک و شاهد بهطور معنیداری ( )P>0/03کاهش
مییابد .افزایش معنیداری در میزان هماتوکریت ماهیان سه
تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد مشاهده
گردید ( .)P>0/03در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
 8گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره دارای بیشترین میزان
هماتوکریت در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با
پروبیوتیک بود و این اختالف از نظر آماری معنیدار بود
( .)P>0/03میزان  MCHدر تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک
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در تیمارهای پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت
که این اختالف در تیمار  8در مقایسه با گروه شاهد معنیدار
بود ( .)P<0/03حداکثر تعداد گلبولهای سفید در تیمار 8
مشاهده گردید که این افزایش از نظر آماری در مقایسه با گروه
شاهد معنیدار بود ( .)P>0/03همچنین تعداد گلبولهای سفید
در سایر گروههای تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه
شاهد افزایش یافته بود اما این تفاوت معنیدار نبود (.)P<0/03

در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته بود بهطوریکه کمترین
مقدار در تیمار  8مشاهده گردید ،اما این اختالف معنیدار نبود
( .)P<0/03کاهش معنیداری در مقدار  MCVهر سه تیمار
تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد مشاهده
گردید ( .)P>0/03ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 8
گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره دارای کمترین مقدار MCV
در مقایسه با سایر تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک بود که
این اختالف از نظر آماری معنیدار بود ( .)P>0/03میزان MCHC

جدول :4مقایسه پارامترهای خونشناسی (میانگین  ±انحراف معیار) ماهیان سوروم تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک و شاهد
طی  09روز پرورش
تیمار

تیمار 1

فاکتور
گلبول قرمز (تعداد در میلیمتر مکعب × )20
1

هموگلوبین (گرم در دسیلیتر(

تیمار 2

شاهد

تیمار 3

4/82±0/01
2/22±2/83 b

1/82±0/02
20/21±0/30 a

3/02±0/82
2/23±0/32 ab

8/03±0/24
1/23±0/28 b

88/88±0/33

84/22±0/88

88/22±0/83

82/21±0/83

c

هماتوکریت )درصد(

b

( MCHپیکوگرم)
( MCHCگرم در دسیلیتر)
( MCVفمتولیتر)
8
گلبول سفید (تعداد در میلیمتر مکعب × )20

22/42±8/84
83/43±4/24 ab
21/48±0/40 b
24/88±2/22 ab
a

a

a

21/21±0/12
80/23±2/40 a
34/22±0/38 a
21/88±2/22 a
a

b

b

22/80±2/24
82/38±2/32 ab
13/21±8/12 c
23/33±2/43 a
a

d

c

88/81±2/42
88/33±0/32 b
22/31±4/18 d
22/24±0/08 b
a

وجود حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار میباشد ()P<0/03

بحث
شاخصهای رشد ،بقاء و تغذیه :با توجه به مشاهده اثر
پروبیوتیک در بهبود بقا ،کاهش استرسهای محیطی ،محافظت
در برابر عوامل بیماریزا و مزایای تغذیهای آنها ،استفاده از
پروبیوتیکها میتواند نقش مهمی در تسهیل نگهداری و پرورش
ماهیان زینتی داشته باشد ( Merrifieldو همکاران .)8002 ،اثر
 Pediococcus acidilacticiبرای طیفی از انواع آبزیان (Castex
و همکاران8002 ،؛  Merrifieldو همکاران )8002 ،مورد ارزیابی
قرار گرفته است ،اما در خصوص ماهیان زینتی گزارشی در دست
نیست ( Firouzbakhshو همکاران .)8022 ،با توجه به ماهیت
مبهم نتایج بهدست آمده تاکنون و بهدلیل سواالت بسیاری که
بدون پاسخ باقیمانده است ،پتانسیل کاربرد پروبیوتیک P.
 acidilacticiدر ماهیان زینتی همچنان مبهم باقیمانده است،
این باکتری دارای طیف وسیعی از مزایای بالقوه است که هنوز
در دست بررسی است .در این تحقیق ،نتایج نشان دادند که
سوروم تغذیه شده با پروبیوتیک  P. acidilacticiکارآیی رشد

بهتری را در مقایسه با گروه شاهد دارا بودند که این تفاوت
معنیدار بود.
بهطور مشابه پورداود و همکاران ( ،)2822گزارش نمودند
که ماهیان سوروم ( )Heros severusتغذیه شده با پروبیوتیک
 Saccharomyces cerevisiaeدر مقایسه با گروه شاهد افزایش
معنیداری در میزان افزایش وزن نشان دادند و بهطور مشابه
بیشترین وزن بهدست آمده در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی
 8گرم پروبیوتیک در کیلوگرم غذا گزارش شده است .همچنین،
مدنی و همکاران ( )2828با بررسی که بر روی گرین ترور
( )Andinocara rivulatusبا میانگین وزنی  8/28گرم بهمدت
 24روز انجام دادند ،عملکرد رشد بهتری را در تیمارهای تغذیه
شده با پربیوتیک  P. acidilacticiدر مقایسه با گروه شاهد
مشاهده کردند ،که این تفاوت معنیدار بود.
 )8008( Gatesoupeافزایش وزن را در الروهای pollock
( )Pollachius virensتغذیه شده با آرتمیای غنی شده با P.
 acidilacticiمشاهده نمود )8028( Anderson .در بررسی
پروبیوتیک  P. acidilacticiبر فلور میکروبی ماهی قزلآال با
511
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میانگین وزنی  822گرم به مدت  4هفته تفاوت معنیداری را در
رشد این ماهی مشاهده کرد.
پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiدر این تحقیق
توانست بهمیزان قابل توجهی بر معیارهای رشد تاثیر گذارد و
عملکرد رشد را بهبود بخشد ،مطالعات صورت گرفته مبین این
موضوع است که این میکروارگانیسم ها در روده آبزی مورد
مطالعه ،از طریق ترشح مواد خارج سلولی نظیر آنزیمهای گوارشی
باعث هضم و جذب بهتر غذا در روده ماهی میگردند ( Ghoshو
همکاران .)8002 ،بهطورکلی نحوه مکانیسم عمل پروبیوتیکها
در افزایش رشد و تولید به این صورت میباشد که پروبیوتیکها
با مهیا نمودن شرایط مساعد برای رقابت تغذیهای و بهبود
فعالیت میکروارگانیسمهای مفید دستگاه گوارش ،و کمک به
فعالیت آنزیمها برای گوارش ،موجب افزایش کاتابولیسم و هضم
مواد غذایی میشوند ،که در نهایت منجر به افزایش میزان اشتها
و افزایش تغذیۀ میزبان بهدلیل تولید مکملهای آنزیمهای
گوارشی میشوند ( Iriantoو  ،)8008 ،Austinکه این امر در
نهایت موجب افزایش سرعت و میزان رشد میگردد .همچنین از
طریق تولید ویتامینها و سمزدایی جیره غذایی (تولید ترکیبات
مسمویتزدا) و تجزیه ترکیبات غیرقابل هضم در غذا ،موجب
افزایش اشتها و ایجاد شرایط تغذیهای بهتر در آبزی میشوند.
علت کاهش رشد در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم
پروبیوتیک در کیلوگرم جیره غذایی در تحقیق حاضرمی تواند به
این دلیل باشد که استفاده بیش از حد از پروبیوتیکها منجر به
تداخل در متابولیسم طبیعی بدن و در نتیجه کاهش رشد در
ماهیان این گروه نسبت به سایر تیمارها باشد که البته این مورد
نیازمند بررسی بیشتر میباشد .در مقادیر بیش از حد پروبیوتیک،
اثرات مثبت آنها کاهش مییابد ،زیرا امکان دارد باعث رقابت
بین میزبان و باکتری بر سر مواد غذایی شود ،همچنین
باکتریوسین تولید شده توسط باکتری ممکن است در
غلظتهای باال سبب کشته شدن خود باکتری شود ( Iriantoو
.)8008 ،Austin
یکی از فاکتورهای مؤثر در اقتصادی بودن فرآیند پرورش
آبزیان پایین بودن ضریب تبدیل غذا ( )FCRمیباشد ،چراکه
کاهش بیشتر ضریب تبدیل غذایی عالوه بر کاهش هزینههای
تولید غذا و کاهش عمل غذادهی به سبب مقدار کمتر غذادهی،
از آلودگی ثانویه آب محیط پرورش و بهتبع آن کاهش پارامترهای
کیفی آب جلوگیری خواهد کرد ( Falahatkarو همکاران،
 .)8001در تحقیق حاضر ،اختالف معنیداری در میزان ضریب
تبدیل غذایی بین ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک
515

در مقایسه با گروه شاهد ،مشاهده شد .میزان  SGRنیز در
ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه
شاهد بیشتر بود .مطالعات گوناگونی روی پروبیوتیک در
سال های گذشته منتشر شده است که گویای اثر آن بر کاهش
ضریب تبدیل غذایی و افزایش  SGRدر آبزیان میباشد.
 Abrahamو همکاران ( )8002در ماهی طالیی ( Carassius
 )auratusو دم شمشیری ( )Xiphophorus helleriتغذیه شده
با پروبیوتیک  Lactobacillus sp.و  Bacillus sp.نتایج مشابهی
بهدست آوردند .در ماهیان زینتی زندهزا ،Poecilia reticulata
 X. maculatus،Xiphophorus helleri ،P. sphenopsتغذیه
شده با مکمل پروبیوتیک  Bacillus subtilisمقادیر  FCRپایین
و  SGRباال مشاهده گردید این امر نشان میدهد که اضافه
نمودن پروبیوتیکها سبب بهبود استفاده از جیره غذایی میگردد
( Ghoshو همکاران Castex .)8002 ،و همکاران ( )8002در
بررسی رژیم غذایی میگوی  Litopenaeus stylirostrisکه با جیره
حاوی  201 CFU/gو  202پروبیوتیکPediococcus acidilactici
تغذیه شده بود ،مشاهده کردند که ضریب تبدیل غذایی در انتهای
آزمایش نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش یافته
است .با توجه موارد باال میتوان چنین بیان نمود که افزودن
مکمل پروبیوتیکی به جیره ماهیان ،موجب افزایش بهرهوری از
غذا و افزایش قابلیت هضم پروتئین ،نشاسته و چربی میشود
که این امر موجب کاهش مقدار غذای مورد نیاز برای افزایش
رشد میگردد و موجب رشد بیشتر و ضریب تبدیل غذایی بهتر
میگردد که این امر موجب کاهش هزینههای تولید میشود
( Yanboو .)8001 ،Zirong
با توجه به اینکه عمدهترین مخاطراتی که پرورشدهندگان
ماهی با آن مواجه هستند ،کاهش میزان ماندگاری آبزی خصوصاً
در مراحل اولیه زندگی میباشد؛ لذا باال بردن و ارتقای سیستم
ایمنی بهویژه در گونههای با ارزش و اقتصادی از اصلیترین
نیازهای پرورشدهندگان و مهمترین رویکردهای محققان در این
راستا میباشد ( Ghoshو همکاران .)8002 ،ایجاد خواص سالمت
بخش پروبیوتیکها اساساً مدیون اثرات سرکوب کننده آنها بر
فلور مضر روده و حفظ و بهبود توازن این فلور به نفع خود و یا
ترشح ترکیباتی مانند باکتریوسینها که مانع از رشد سایر
میکروارگانیسمها میگردد ،میباشد ( Firouzbakhshو همکاران،
 .)8022بهطور مشابه پورداود و همکاران ( )2822بیان نمودند
که بررسی تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک ( Saccharomyces
 )cerevisiaeبر زنده مانی ،نشاندهنده آن است که پروبیوتیک
تاثیر خود را در سطوح معنیدار بر زنده مانی سوروم
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نمایان کرده است .فاکتور وضعیت ( )CFشاخص مفیدی در چرخه
زیستشناسی و غذایی گونهها بوده و راه دیگری برای بیان رابطه
طول -وزن در یک ماهی معین است ( Iriantoو .)8008 ،Austin
در تحقیق حاضر فاکتور وضعیت در سوروم تغذیه شده با
پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد کمتر و این تفاوت معنیدار بود.
نتایج مشابهی برای قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissتغذیه شده با پروبیوتیک P. acidilacticiبهدست آمد
( Merrifieldو همکاران.)8002 ،
یک میکروارگانیسم بهمنظور داشتن فعالیت مناسب و
مطلوب باید با غلظت مناسب و کافی در جیره غذایی اضافه
شود .برای جلوگیری از مصرف بیش از حد (صرف هزینه اضافی)
و یا مصرف در سطح کمتر (بی اثر بودن) که منجر به اثر بخشی
کمتر و هزینههای غیرضروری میگردد باید سطح پربیوتیک
موثر تعیین شود که نیاز به تحقیقات میدانی فراوان میباشد.
بهطور عمده ،تعیین اینکه آیا بهطور واقعی پروبیوتیکها تأثیر
مثبتی روی طعم غذا داشته و تغییری را در بهبود قابلیت هضم
غذا ایجاد مینمایند نیز بسیار مهم میباشد ( Iriantoو ،Austin
 )8008که میتواند از اهداف تحقیق در آینده باشد.
پارامترهای خونی :خون حساسترین بافت بدن نسبت به
تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده بوده و در تحقیقات ماهی
شناسی کاربرد وسیعی دارد ( Alwanو همکاران .)8002 ،در این
مطالعه آنالیز هماتولوژی ماهیان سوروم تغذیه شده با مکمل
پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiنشان داد که ماهیان
تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره
افزایش بیشتری در تعداد کل  WBCداشتند که نسبت به گروه
شاهد معنیدار بود .بهطور مشابه افزایش تعداد گلبولهای سفید
در قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با پروبیوتیک Micrococcus
 Irianto( luteusو  ،)8008 ،Austinدر اسکار ( Astronotus
 )ocellatusکه با مکمل پروبیوتیکی پروتوکسین تغذیه شده بود
( Firouzbakhshو همکاران ،)8022 ،همچنین در ماهیان قزل
آالی رنگینکمان ( )O. mykissتغذیه شده با جیره غذایی حاوی
 Merrifield( Pediococcus acidilacticiو همکاران ،)8002 ،در
تیالپیا تغذیه شده با پروبیوتیک  Ferguson( P. acidilacticiو
همکاران )8020 ،مشاهده گردید .افزایش  WBCاحتماالً بهدلیل
تحریک سیستم ایمنی توسط پروبیوتیک میباشد چرا که
گلبولهای سفید از منابع اصلی تولید لیزوزیم (شاخص ایمنی)
هستند ( Merrifieldو همکاران .)8002 ،میتوان چنین بیان
نمود که یک دوز مناسب از میکروارگانیسمهای پروبیوتیک که
وارد دستگاه گوارش ماهی میگردد بهعنوان عوامل
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بیگانه مطرح میگردد ،موجب تحریک سیستم دفاعی و افزایش
تعداد گلبولهای سفید و دیگر ترکیبات ایمنی میگردد
( Firouzbakhshو همکاران )8022 ،که البته این مورد نیازمند
بررسیهای بیشتری میباشد.
 MCV ،MCHو  MCHCدر تشخیص انواع کمخونیها و
متعاقب آن در تشخیص فقر آهن مفید هستند ( Alwanو همکاران،
 .)8002در تحقیق حاضر ،تفاوت معنیداری در مقادیر حجم
متوسط گلبول قرمز ( ،)MCVمتوسط هموگلوبین گلبول قرمز
( )MCHو میانگین غلظت هموگلوبین گلبول قرمز ( )MCHCدر
ماهیان سوروم تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  8گرم
پروبیوتیک در کیلوگرم جیره در مقایسه با گروه شاهد مشاهده
شد که مشابه با تحقیقات صورت گرفته بر روی ماهی زینتی
گرین ترور تغذیه شده با مکمل ( P. acidilacticiمدنی و همکاران،
 ،)2828ماهی اسکار تغذیه شده با مکمل پروتکسین
( Firouzbakhshو همکاران )8022 ،و ماهی تیالپیا O. niloticus
تغذیه شده با  Pediococcus acidilacticiمیباشد (Ferguson
و همکاران .)8020 ،پایین بودن مقدار  MCVمیتواند بهعنوان
یک پارامتر خونی مثبت باشد زیرا با کوچک شدن حجم گلبولهای
قرمز حرکت آنها در رگهای خونی آسانتر و سریعتر میگردد و
از ایجاد لخته جلوگیری میکند ( Fergusonو همکاران.)8020 ،
همچنین میزان گلبول قرمز ،هماتوکریت ،هموگلوبین در این
آزمایش در ماهیان تغذیه شده با مکمل پروبیوتیک افزایش پیدا
کردند که مشابه با نتایج بهدست آمده برای روی ماهی اسکار
تغذیه شده با مکمل پروتکسین میباشد ( Firouzbakhshو
همکاران .)8022 ،با توجه به اینکه پروبیوتیک موجب افزایش
متالوبیسم و در نتیجه افزایش نیاز به اکسیژن میگردد؛ از اینرو
افزایش تعداد  ،RBCموجب افزایش غلظت هموگلوبین و در
نهایت منجر به افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در ماهیان تغذیه
شده با پروبیوتیک میگردد .بنابراین ،احتماالً چنین ماهیانی در
شرایطی که اکسیژن بسیار نیاز میباشد توانایی بیشتری برای
تامین اکسیژن به بافتها دارا میباشند ( Firouzbakhshو
همکاران.)8022 ،
در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که
استفاده از پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiدر سطوح
مورد مطالعه ،قابلیت تأثیرگذاری باالیی بر افزایش عملکرد رشد،
تغذیه و بهبود پارامترهای خونی و بهطورکلی افزایش سالمتی
بچهماهیان سوروم دارد و این پروبیوتیک میتواند مکمل مناسبی
برای جیره غذایی بچهماهی سوروم باشد .ضمناً در نتیجه آزمایش
مشخص شد که افزودن این پروبیوتیک بهمیزان  8گرم در
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