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بر مقاومت ماهی مانان اولیگوساکاریدتاثیر پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک 
در برابر )Oncorhynchus mykiss(کمانآالي رنگینقزل

تنش هیپوکسی و افزایش دما

57153- 165: پستیصندوق، طبیعی، دانشگاه ارومیهدانشکده منابعشیالت، گروه :*پرستحقرضوانه جنابی

57153- 165:پستیارومیه، صندوقدامپزشکی، دانشگاهموادغذایی، دانشکدهکیفیو کنترلبهداشت گروه:سعید مشکینی

57153- 165:پستیصندوق، ارومیهآرتمیا و آبزیان، دانشگاهکیفی، پژوهشکدهپاتوبیولوژي و کنترلگروه: چیامیر توکمه

1392مهر: تاریخ پذیرش1392تیر: تاریخ دریافت

چکیده
و پربیوتیک مانان اولیگوساکارید در برابر ) باکتوسل(کمان تغذیه شده با پروبیوتیک تجاري آالي رنگیندر این مطالعه مقاومت ماهی قزل

با سه (اي در شش گروه تغذیه) گرم10±2(کمان با وزن اولیه آالي رنگینقزل720تعداد . تنش هیپوکسی و افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت
تغذیه با ) 3،)گرم در کیلوگرم غذامیلی100(تغذیه با باکتوسل)2، )شاهد(تجاري غذايتغذیه با) 1: مورد آزمایش قرار گرفتند) تکرار

گرم میلی100تغذیه با )5،)گرم در کیلوگرم غذا5(تغذیه با مانان اولیگوساکارید ) 4،)گرم در کیلوگرم غذا5/2(مانان اولیگوساکارید 
گرم مانان اولیگوساکارید در کیلوگرم 5باکتوسل و گرممیلی100تغذیه با)6و) رم غذاگرم مانان اولیگوساکارید در کیلوگ5/2باکتوسل و 

ترین میزان زمان با پروبیوتیک و پربیوتیک تغذیه شده بودند حاوي بیشطور همروز نتایج تحقیق نشان داد، روده ماهیانی که به45پس از . غذا
هاي تغذیه شده با پروبیوتیک و حداقل تلفات آزمایش تنش افزایش دما در گروه. ز سایر تیمارها بودتر اداري بیشطور معنیپروبیوتیک بوده که به

داري نسبت به طور معنیدیده شد که به6و 4ترین مقاومت ماهیان در برابر استرس هیپوکسی، در تیمارهاي و بیش) P>05/0(پربیوتیک دیده شد 
.تر بودگروه شاهد بیش

.پربیوتیک مانان اولیگوساکارید،کمان، پروبیوتیک باکتوسلآالي رنگینقزل:کلمات کلیدي

rezvanehjenabi@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
هايگونهترینمهمازیکی کمانرنگینآاليقزلماهی 

اینپرورشدرمهمنکاتاز. استایراندرماهیانآزادتجاري
مقاومت آن در بردنباالوتغذیهصحیحمدیریتاعمالماهی

افزایش تولید و منظوربه. استهاي محیطیبرابر استرس
حداکثر استفاده از امکانات موجود، اکثر کشورها به پرورش 

اند، در این شرایط ایجاد استرس و متراکم آبزیان رو آورده
هاي عفونی و مشکالت مدیریتی دور از متعاقب آن بروز بیماري

دهندگانپرورشگزینه اولینهابیوتیکآنتیاز استفاده. نیستانتظار
استفاده طوالنی مدت از . شیوع بیماري باکتریایی استدنبال به

هاي هاي مقاوم در باکتريها عالوه بر ایجاد سویهبیوتیکآنتی
همراه دارد که از جمله زا مشکالت عدیده دیگري نیز بهبیماري

هاي توان به مسائل مربوط به بهداشت عمومی، آلودگیها میآن
. )Fuller ،1989(محیطی و غیره اشاره کردزیست

توان با استفاده از تحقیقات نشان داده است که می
ها، ها و پربیوتیکهاي غذایی سودمند همانند پروبیوتیکمکمل

هاي زا و استرسمقاومت ماهیان را در برابر عوامل بیماري
و David؛ 2000و همکاران، Amar(محیطی افزایش داد

جاي یافتن جایگزین مناسب بهجستجو براي . )1999همکاران، 
هايمکملرسد، نظر میهاي محرك رشد ضروري بهبیوتیکآنتی

هاي عنوان فرآوردهها بهها و پربیوتیکغذایی همانند پروبیوتیک
ها طبیعی و ایمن گزینه خوبی براي پیشگیري و درمان بیماري

Browdyنظرطبق. باشندچنین افزایش رشد آبزیان میو هم
درهاي مهمروشازها یکیاستفاده از پروبیوتیک) 1998(

ها با ایجاد تغییرات مفید در پروبیوتیک.هاستبیماريکنترل
هايباکتريجمعیت میکروبی روده آبزیان از طریق تحریک رشد 

زا در نتیجه رقابت هاي بیماريمفید و کاهش جمعیت میکروب
ذي و جایگاه اتصال به زا براي مواد مغها با عوامل بیماريآن

هاي چنین بوسیله تحریک رشد میکروبمخاط روده و هم
روده، تولید pHتولیدکننده اسیدالکتیک و در نتیجه تغییر در 

هاي درمانی خود ها ویژگیبیوتیکها و مواد مشابه آنتیویتامین
تغذیهدرآنازمناسباستفادهچنین اند هماثبات رساندهرا به
راآبکیفیتوشودمیگوارشدستگاهدربهترهضمسبب
کندمیتقویترامیزبانایمنیسیستمیاوبخشدمیبهبود

).1388زاده و همکاران، کریم(
هاي غذایی مکملهاپروبیوتیکFullerبراساس تعریف 

گذارند و طور مؤثر و سودمندي بر میزبان تأثیر میهستند که به
.)Fuller ،1989(بخشندمیکروبی روده را بهبود میتعادل فلور 

ايرودههايمیکروارگانیسمهايواکنشمحققانازسیاريب
براساس .انددادهقراربررسیموردهاخوراكوآبزیانمحیطبارا

درموجودمیکروبیهايگونهرسدمینظربهCahillتحقیقات
وجودجیرهیاومحیطدرکهباشندهاییگونههمانازروده
، Cahill(شوندتکثیروماندهزندهرودهدراندتوانستهکهدارند

هاپروبیوتیککهداده استنشانگرفتهصورتتحقیقات.)1990
و همکاران، Torrecillas(هاآنزیمهضمیعملکردافزایشباعث

و Gomez-Gill(ايتغذیهورشدمعیارهاي، افزایش)2007
ماهیالروهايبقاءو افزایش ایمنی و)1998همکاران، 

)David ،1999(می شوند.Merrifieldهمکارانو)2009(
ماهیجیرهدرپروبیوتیکازاستفادهکهرسیدندنتیجهاینبه

تبدیلضریبکاهشوغذاییکاراییضریبافزایشدرآالقزل
موثرهاآنبازماندگیوسالمتیورودهمیکروبیتعادلغذایی،

هاپروبیوتیکازبرخیکهاستشدهمشاهدهچنینهم.است
تقویتاشتها،افزایشباعثهاي اسیدالکتیکباکتريمانند
احتماالًپدیدهاینکهگردندمیآبزیانرشدبهبودوایمنی

باشدمیغذاییموادهضمقابلیتافزایشدلیلبه
)Ringo وGatesoupe ،1998(.

درمجازتجاريپروبیوتیکنوعی) Bactocell(باکتوسل 
رسیدهثبتبهاروپااتحادیهدر2009سالکهباشدمیآبزیان
1CFU/g×1010تعدادتجاري، حاويپروبیوتیکاین. است

Pediococcusباکتري acidilacticiباباکترياین.باشدمی
کاهشواسیدالکتیکتولیدروده،مفیدهايباکتريافزایش

pHوشدهگوارشدستگاهدرهاپاتوژنرشدتوقفموجب،روده
ها،باکتريعلیهراهاآنمقاومتآبزیانایمنیسیستمتحریکبا

افزایشداريمعنیمیزانبهزااسترسعواملسایروهاویروس
، )اللمند، فرانسه(شرکت سازنده باکتوسل توصیهطبق.دهدمی

طولتمامدروخوراكتندرهرگرم100آنمصرفمقدار
).1391زاده و همکاران، کریم(باشد پرورش میدوره

و Gatesoupe)1999( ،Verschuereهايطبق گزارش
هاپروبیوتیک) 2002(Austinو Iriantoو  ) 2000(همکاران 

محیطیهاياسترسبرابردرآبزیانمقاومت الروافزایشباعث
توانند از ها میپروبیوتیکهاي این محققین یافتهطبق. شوندمی

ها بهتر محركتحملباعثمیزبانایمنیسیستمطریق تحریک
) 2010(و همکاران Castex. محیطی شوندهايو استرس

Pediococcusگزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک 
acidilactici باعث تقویت ایمنی، کاهش عفونت در برابر

Litopenaeusرویایی با پاتوژن و کاهش تلفات در میگو
stylirostrisشودمی .
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طریقازکهاستهضمیغیرقابلغذاییمادهپربیوتیک
هايباکتريازمحدوديتعدادیایکفعالیتورشدتحریک
تواندمیوداشتهمیزبانبرايسودمندياثراترودهدرموجود

مادههرتعریفاینبراساس. بخشدبهبودرامیزبانسالمتی
غیرقابلهايکربوهیدراتمانندرسدمیرودهبهکهغذایی
هاچربیازبرخینیزوهاپروتئینپپتیدها،ازبعضیهضم،

، Roberfroidو Gibson(مطرح باشندپربیوتیکعنوانبهتوانندمی
1995(.

Staykov و پتانسیلکارآییبه) 2007(و همکاران
در کیلوگرم یا گرم2میزانمانان الیگوساکارید بهپربیوتیک

ورشد، بازماندگیعملکردبهبودقسمت در میلیون در200
آاليقزلماهیدرهاي محیطیمقاومت در برابر استرسافزایش

) 2008(و همکاران Salzeطبق گزارش .کردندپرورشی اشاره
استفاده از مانان اولیگو ساکارید خوراکی باعث افزایش مقاومت 

در برابر استرس ) Rachycentron canadum(الرو ماهی کوبیا 
افزودن مانان اولیگو ساکارید به غذا در حفظ . شودشوري می

کند و به الرو کوبیا کمک می(Allostasis)آلوستاسیس 
را در برابر تغییرات محیطی افزایش پذیري آندرنتیجه سازش

نیز به این نتیجه رسیدند ) 2009(و همکاران Sang. دهدمی
دار که مکمل غذایی مانان اولیگو ساکارید باعث افزایش معنی

در برابر Cherax tenuimanusایمنی و سالمتی عمومی 
آلودگی باکتریایی و افزایش میزان آمونیاك و استرس جابجایی 

گزارش کردند که ) 2012(و همکاران Torrecillas. شودمی
Dicentrarchus labraxافزودن مانان اولیگوساکارید به غذاي 

زا و افزایش مقاومت در برابر باعث کاهش اثر عوامل استرس
از طریق تقویت Vibrio anguillarumرویایی باکتریایی با 

مانان دار تاثیر مثبت و معنی. شودسیستم ایمنی آن می
اولیگوساکارید خوراکی بر افزایش رشد و مقاومت میگوي 

Litopenaeus vannamei در برابر استرس آمونیاك توسط
Zhang  اساس بر این. نیز تایید شده است) 2012(و همکاران

هدف از مطالعه حاضر تاثیر پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک 
مانان اولیگوساکارید به تنهایی و در ترکیب بر تراکم باکتریایی 

هاياسترسآن در برابر مقاومتو کمانرنگینآاليقزلروده ماهی 
. دما و اکسیژن صورت گرفت

هاشمواد و رو
در اسفند تحقیقاین: آزمایشطراحیوماهیتهیه

وآرتمیاپژوهشکدهآبزیانپرورشوتکثیرسالن، در1389

انجامزیرمراحلطیوروز60مدتبهارومیهدانشگاهآبزیان
میانگینباکمان نگینآالي رقزلماهیقطعه720تعداد. گرفت
آالماهی قزلو پرورشتکثیرمزارعازیکیازگرم10±2وزنی
مخصوصتانکرازآزمایشگاهبههاماهیانتقالجهت. شدتهیه
ماهیان. گردیداستفاده) کپسول اکسیژنبهمجهز(ماهیحمل

با فرمالین ضد قبالًکه(لیتري1000مخازن درشدهمنتقل
3نمکمحلولبابالفاصلهوشدهرهاسازي) بودندشدهعفونی
چنینهم.)1389رحمتی و همکاران، (شدند ضدعفونیدرصد
هاي خارجی و وجود بیماريهايانگلوجودلحاظبههاماهی

شرایطباروز7مدتبهوگرفتهقرارارزیابیمورداحتمالی،
بهماهیانسازش،دورهطیازپس. یافتندسازشآزمایشگاهی
گروه اول : تقسیم شدند) در سه تکرار(اي تغذیهشش گروه

شد و در طول مطالعه با عنوان گروه شاهد در نظر گرفته به
تغذیه با پروبیوتیک گروه دوم. غذاي تجاري تغذیه گردید

گروه سوم تغذیه با ،)گرم در کیلوگرم غذامیلی1000(باکتوسل
گروه ،)گرم در کیلوگرم غذا5/2(پربیوتیک مانان اولیگوساکارید 

گرم در 5(چهارم تغذیه با پربیوتیک مانان اولیگوساکارید 
باکتوسل و گرم میلی100تغذیه با گروه پنجم،)اکیلوگرم غذ

گروه ششم و) در کیلوگرم غذااولیگوساکاریدگرم مانان 5/2
اولیگوساکاریدگرم مانان 5باکتوسل و گرممیلی100تغذیه با

ماهیقطعه40شاملتکرارهر.در کیلوگرم غذا تغذیه شدند
تصادفیکامالًهايبلوكصورتبههاحوضچهچیدننحوهوبود

درجهوزندهوزن تودهبراساسماهیانتغذیه. شدانتخاب
. صورت گرفتروز45مدتبهروزدروعدهچهارآب،حرارت

. گردیدتامینچاهحلقهیکازتحقیقایندراستفادهموردآب
وبودهجاريپرورشیاستخرهايآبتحقیق،دورهتمامدر

ترتیببهاستخرهامحلولاکسیژنوpHشوري،دما،میانگین
گرممیلی3/10و6/7لیتر،درگرم5/0گراد،سانتیدرجه1/14
.بودلیتردر

در این مطالعه پروبیوتیک تجاري باکتوسل : غذاتهیه
)Bactocell ( حاوي باکتريPediococus acidilactici به

فرانسه، تهیه Lallemandاز شرکت CFU/g1010×1میزان 
فرآورياز شرکت تکالیگوساکاریدمانانپربیوتیکچنینهم. شد

١1-FFTتجاري غذايبهها آنافزودنبراي . آریا خریداري گردید

ابتدا غذاي مورد فرآدانه،شرکتمحصول) 1جدول (٢-FFTو
صورت جداگانه محاسبه و سپس مقادیر انتخاب نیاز هر تیمار به

) گرم5و 5/2(و پربیوتیک ) گرممیلی100(پروبیوتیک شده از 

١ -Fingerling food For Trout
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سرم فیزیولوژي استریل سوسپانسیون نموده و لیتر میلی10در 
روغن مایع آفتابگردان بر روي غذا اسپري لیتر میلی5همراه به

ساعت در دماي اتاق و 2مدت سپس اجازه داده شد غذا به. شد
گروه شاهد فقط در غذاي ماهیان. در محل تمیز خشک گردد

سرم فیزیولوژي و روغن مایع اسپري گردید، در ضمن تهیه غذا 
.)1389رحمتی و همکاران، (صورت روزانه انجام شد به

آنالیز تقریبی غذاي تجاري مورد استفاده: 1جدول
٢-١FFT-FFTماده
%42%43)حداقل(پروتئین خام 
%12%12)حداقل(چربی خام 
%13%13)حداکثر(خاکستر 

%7/3%7/3)حداکثر(فیبر
%85/0%85/0)حداقل(فسفر

%10%10)حداکثر(رطوبت 

در این مطالعه : بررسی باکتري شناسی روده ماهیان
قطعه ماهی و در 6صورت تصادفی تعداد در دوره سازش به

بار و از هر روز یک15طی تغذیه با پروبیوتیک و پربیوتیک هر 
منظور شمارش و صورت تصادفی بهقطعه ماهی به2تکرار

. گردیدندبررسی فلور باکتریایی غالب روده ماهیان انتخاب 
براي این کار ابتدا ماهیان با زدن ضربه به سر کشته شده و 

سپس در . بالفاصله به آزمایشگاه میکروبیولوژي منتقل شدند
الکل شرایط استریل پس از ضدعفونی سطح بدن با بتادین و 

درجه، خط میانی شکم با اسکالپل استریل شکافته شده و 70
متري سانتی1ها از ابتدا تا در شرایط استریل محتویات روده

سپس از محتویات روده . آوري و توزین گردیدمخرج جمع
با سرم فیزیولوژي استریل تهیه و ) 101-108(رقت سریال 

هوازي آگار در دو حالتBHIوMRSکشت بر روي محیط 
Pediococusباکتري هايکلنیتعداد . صورت گرفتهوازيبیو 

asidilacticiساعت شمارش 24هاي کشت پس از روي محیط
در هر گرم محتویات از روده CFUشده و نتیجه برحسب 

.)2009و همکاران، Merrifield(گزارش گردید
ماهی در برابر تنش افزایش مقاومتمیزانبررسی

تکرار، 2قطعه ماهی از هر تیمار در 15طورکلی تعداد به: دما
لیتري 45هاي صورت تصادفی انتخاب و در داخل تانکبه

هاي برقی وسیله بخاريهها بدماي آب آناي که قبالًجداگانه
گراد تنظیم گردیده بود، قرار درجه سانتی25و 20درحد 

24ها تا لفات آنهاي شناي ماهیان و تداده شدند و فعالیت
.ساعت مشاهده و ثبت گردید

ماهی در برابر تنشمقاومتمیزانبررسی
براي بررسی اثرات استرس  فقدان اکسیژن نیز : هیپوکسی

طور تصادفی تکرار، به2قطعه ماهی از هر تیمار در 15تعداد 
دقیقه خارج از آب 6و 3هاي مدتتوسط ساچوك صید و به

داشته شدند و سپس فاقد اکسیژن محلول نگهدر شرایط 
. گردیدندپرورشی با آب جاري منتقلهايتانکبه داخل مجدداً

ساعت مشاهده و 12رفتار شناي ماهیان و تلفات ماهیان تا 
ها در ها و در نتیجه میزان مقاومت آنثبت شد، تا تلفات ماهی

هر گروه تیماري نسبت به استرس کمبود اکسیژن مورد 
).1384تاکامی و همکاران، آذري(رسی قرار گیرد بر

ها جهت تجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماري
SPSSافزار ، نرم)ANOVA(طرفه از روش آنالیز واریانس یک

آزمون اختالف ) Tukey's Test(و آزمون توکی) 19نسخه (
.شود، استفاده شدنامیده میHSDطور مخفف حقیقی که به

در نظر p>05/0ها دار آزمونها سطح معنیدر تمام بررسی
. گرفته شد

نتایج 
در روز صفر روده : شناسی رودهنتایج بررسی باکتري

بود و با شروع مصرف Pediococus acidilacticiها فاقد ماهی
پروبیوتیک باکتوسل (2پروبیوتیک و پربیوتیک، در تیمارهاي 

پروبیوتیک باکتوسل (5، )ازاء هر کیلوگرم غذابهگرم میلی100
ازاء گرم به5/2گرم و پربیوتیک مانان الیگوساکارید میلی100

گرم و میلی100پروبیوتیک باکتوسل (6و ) هر کیلوگرم غذا
) ازاء هر کیلوگرم غذاگرم به5پربیوتیک مانان الیگوساکارید 

به 45یافت و در روز تدریج تعداد باکتري در روده افزایش به
ترین تعداد باکتري در روده ماهیان بیش. حداکثر تراکم رسید

ازاء گرم به5میلی گرم و پربیوتیک 100پروبیوتیک (6تیمار 
داري از میزان آن در طور معنیهدیده شد که ب) هرکیلوگرم غذا

پروبیوتیک (5، تیمارهاي )P>05/0(تر بود سایر تیمارها بیش
2و ) ازاء هر کیلوگرم غذاگرم به5/2گرم و پربیوتیک میلی100

از نظر غلظت ) ازاء هرکیلوگرم غذاگرم بهمیلی100پروبیوتیک (
ولی از روز . هاي بعدي قرار داشتندمیزان این باکتري در جایگاه

ها به بعد با قطع پروبیوتیک و پربیوتیک از تعداد باکتري45
).2جدول (کاسته شد 
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20حداقل بازماندگی در دماي : دما و اکسیژنتنش
100پروبیوتیک (2و ) شاهد(1گراد در تیمارهاي درجه سانتی

داري طور معنیدیده شد که به) گرم به ازاء هرکیلوگرم غذامیلی
و 5ترین بازماندگی در تیمارهاي بیش. تر بوداز سایر تیمارها کم

زمان از پروبیوتیک و طور همهدیده شد، تیمارهایی که ب6
طوربازماندگی در این تیمارها به. پربیوتیک تغذیه کرده بودند

درصد . )P>05/0(تر بود داري از کلیه تیمارها بیشمعنی
ازاء هر گرم به5/2پربیوتیک (3هاي بازماندگی در گروه

که ) ازاء هر کیلوگرم غذابهگرم5پربیوتیک 4و ) کیلوگرم غذا
طور همراه غذا دریافت کرده بودند بهیگوساکارید بهفقط مانان اول

5تر از تیمارهاي و کم2و 1تر از تیمارهاي داري بیشمعنی
ازاء هر گرم به5/2گرم و پربیوتیک میلی100پروبیوتیک (

5گرم و پربیوتیک میلی100پروبیوتیک (6و ) کیلوگرم غذا
ناگهانیقرار گرفتن . )P>05/0(بود ) ازاء هر کیلوگرم غذاگرم به

گراد باعث تلفات سنگین در درجه سانتی25ماهیان در دماي 
مقاومت 6و 5که ماهیان تیمارهاي با این. اکثر تیمارها شد

باالیی از خود نشان دادند ولی میزان بازماندگی در این تیمارها 
). 1شکل(درصد بود 3/22نیز فقط 

کلیه تیمارها در برابر کمبود آزمایش در مورد ماهیان 
داخل که بهدقیقه مقاوم بودند و پس از این3مدت اکسیژن به

ولی . تانک با آب جاري برگردانده شدند، تلفاتی مشاهده نشد
دقیقه بیرون از آب باعث شد تعدادي 6مدت ها بهداشتن آننگه

در %) 7/66(حداقل بازماندگی . تدریج تلف شوندها بهاز ماهی
3داري از تیمارهاي طور معنیتیمار شاهد مشاهده شد که به

پروبیوتیک (6الی ) ازاء هر کیلوگرم غذاگرم به5/2پربیوتیک (
تر کم) ازاء هر کیلوگرم غذاگرم به5گرم و پربیوتیک میلی100

و ) ازاء هر کیلوگرم غذابهگرم5پربیوتیک (4در تیمارهاي . بود
به ازاء هر گرم5و پربیوتیک گرم یمیل100پروبیوتیک (6

).1شکل(ساعت تلفاتی مشاهده نشد 12در طی ) کیلوگرم غذا

(CFU/gr)در محتویات روده ماهیان تحت آزمایشPediococus asidilacticiنتایج شمارش باکتري :2جدول 

برداريروزهاي نمونهتیمار
60روز 45روز 30روز 15روز روز صفر

0a0a0a0a0)شاهد(تیمار یک 
0b920b106×1/1b107×8/0b104×2/0تیمار دو
0a0a0a0a0تیمار سه

0a0a0a0a0تیمار چهار
0b950c106 ×6/3c107×9/5c105×9/0تیمار پنج
0b950d107 ×2/5d108×7/6d105×6/2تیمار شش

)P>05/0(باشد دار بین تیمارها میحروف متفاوت در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنی
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بحث
درتوانمیراهاها و پربیوتیکاستفاده از پروبیوتیکامروزه

زیستمحیطوپروريآبزيکشاورزي،تولیدهايزمینهتمام

صورتدلیلدوبههاپروبیوتیکازاستفاده.نمودمشاهده
معرفی) بآبزیان ومحیطیزیستشرایطبهبود) الف: گیردمی

همکاران،وزادهکریم(هاآنگوارشلولهبهمفیدمیکروفلور
شناختنیازمندآبزیاندرهاپربیوتیکموثرکارگیريبه. )1388

)ج(و تنش اکسیژن ) الف و ب(هاي دما درصد بازماندگی تحت تنشنمودار :1شکل 
)P>05/0(باشد دار بین تیمارها میاختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشانگر وجود 
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. باشدمیآبزیانگوارشیلولههايمیکروبنوعوجمعیت
راهاپربیوتیکانتخابیطوربهقادرندرودهساکنهايباکتري
افزایشسببرودهدرموجودقندهايتخمیرکنند،تخمیر
تقویتباعثو بدین وسیلهشودمیهاباکترياینرشدوانرژي
زابیماريهاياستقرار باکتريازممانعتوايرودهفلورمیکرو

).1386فر،حسینیوپورامینی(گرددمی
پروبیوتیکزمانهمحاضر افزودنمطالعهانجامازهدف

جیرهبهالیگوساکارید خوراکیمانانپربیوتیکوباکتوسل
اینمقاومت و بازماندگیافزایشجهتآالقزلماهیغذایی

بود، نتایج تحقیق هاي محیطیاقتصادي در برابر استرسگونه
حاضر نشان داد که افزودن توام مانان اولیگوساکارید و 

کمان باعث آالي رنگینیک باکتوسل به غذاي ماهی قزلپروبیوت
تعداد باکتري در روده ماهیان ) P>05/0(دارافزایش معنی

اثر پربیوتیکی مانان اولیگوساکارید و تاثیر مثبت آن بر . شودمی
) Sparus aurata(ماهی بهبود تنوع و غناي باکتریایی روده

افزایش . اثبات رسیدبه) 2010(و همکاران Dimitroglouتوسط 
تعداد باکتري در روده با میزان پربیوتیک افزوده شده به غذا در 

ترین مقاومت در برابر ارتباط بود که در نهایت باعث بیش
نتایج . گردید) هیپوکسی(اکسیژنی افزایش دما و شرایط بی

مختلفسطوحاستفاده توامچنین تایید نمود کهتحقیق هم
تواند پربیوتیک مانان اولیگوساکارید میپروبیوتیک باکتوسل و

تنش دمایی در برابر راکمانرنگینآاليقزلماهیانمقاومت
گرم میلی100باال ببرد، افزودن ) P>05/0(داري طور معنیبه

گرم پربیوتیک مانان الیگوساکارید مانع 5پروبیوتیک باکتوسل و
که در حالیگراد شددرجه سانتی20از ایجاد تلفات در دماي 

رسد نظر میولی به. ماهیان گروه شاهد تلف شدند%90حدود 
گراد حتی در شرایط تغذیه توام با درجه سانتی25تحمل دماي 

پروبیوتیک و پربیوتیک بسیار سخت است چون فقط تعداد کمی 
که توانستند این دماي باال را تحمل کنند و زنده بمانند درحالی

چنین تیمارهایی که از پروبیوتیک و همماهیان تیمار شاهد و 
صورت جداگانه به) گرم در هر کیلوگرم غذا5/2(پربیوتیک 

5از طرف دیگر استفاده از . تلف شدند% 100تغذیه کرده بودند 
صورت ازاء هر کیلوگرم غذا بهگرم مانان اولیگوساکارید به

ازاء گرم پروبیوتیک باکتوسل بهمیلی100همراه جداگانه و یا به
طور کامل از وقوع تلفات در تنش کمبود به) هر کیلوگرم غذا

درصد ماهیان تیمار 33که اکسیژن پیشگیري نمود، در حالی
.شاهد تلف شدند

پربیوتیککردن اضافهبا)1387(همکارانواکرمی
ماهیانفیلجیره دردرصد3تا1میزانبهاینولین

سطحترینکمباتغذیه شدهماهیاندریافتند،پرورشیجوان
الکتوباسیلوسهايباکتريتعداد کلدرصد،یکمیزانبهاینولین

وبودباالترتیمارهاسایربادر مقایسهداريمعنیطوربهروده
تحتراLactobacillus plantarumگونه محققیناین

نمودند که نتایج این جداماهیفیلرودههوازي ازشرایط
.نمایددر خصوص اثرات مثبت پربیوتیک تایید میتحقیق

و Verschuere؛)Gatesoupe)1999طبق گزارش 
افزایش تعداد ) 2000(Austinو Irianto؛)2000(همکاران 

تواند از طریق تحریکباکتري پروبیوتیک در روده ماهی می
برابردرمقاومت آنافزایشباعثمیزبانایمنیسیستم
خوانیهمتحقیق حاضر هايیافتهمحیطی شود که با هاياسترس

با ) 2010(و همکاران Castexدست آمده توسط هنتایج ب. دارد
درخصوص Pediococcus acidilacticiاستفاده از پروبیوتیک 

تقویت ایمنی، کاهش عفونت در برابر مواجه با پاتوژن و کاهش 
هايز یافتهنیLitopenaeus stylirostrisتلفات در میگو

لذا افزایش میزان باکتري در . نمایدتحقیق حاضر را تایید می
روده ماهیان تغذیه شده با باکتوسل و مانان اولیگوساکارید به 

توان دلیل اصلی افزایش عنوان محرك را در این تحقیق می
هاي دمایی و هیپوکسی در آال در برابر تنشمقاومت ماهیان قزل

. نظر گرفت
بهبودمانان الیگوساکارید دردار پربیوتیکتاثیر معنی

هاي مقاومت در برابر استرسافزایشورشد، بازماندگیعملکرد
و همکاران Staykovپوستان توسط محیطی در ماهی و سخت

و همکاران Sang؛)2008(و همکاران Salze؛)2007(
و همکاران Zhang؛)2012(و همکاران Torrecillas؛)2009(
حفظ آلوستاسیس و درنتیجه از طریق افزایش ایمنی، ) 2012(

هايیافتهمحیطی نیز ها در برابر تغییراتپذیري آنبهبود سازش
هايفرآوردهطورکلیبه.نمایدتحقیق حاضر را تایید می

بهنسبتماهیانبقاءومقاومتمیزانافزایشسببپروبیوتیک
وضعیتبهبودبهصورتبدینوگرددمیهااسترسانواع

به نتایج لذا با توجه .کندمیکمکماهیانبهتررشدوسالمتی
بالقوه پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک مانان حاصل و ظرفیت

100همراه گرم مانان اولیگوساکارید به5الیگوساکارید، افزودن 
آاليقزلگرم پروبیوتیک باکتوسل جهت بهبود کیفی ماهیمیلی

هاي محیطی کمان  و افزایش مقاومت آن در برابر استرسرنگین
.گرددتوصیه می
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 Abstract 
In this study, the resistance of rainbow trout was assayed after feeding with a 

commercial probiotic (Bactocel
®
) and Manan Oligosaccharide prebiotic in challenging with 

hypoxia and temperature stresses. 720 fish with average initial weight of 10±2 g under 6 

feeding treatments (in 3 replicates) were tested: 1) feeding with commercial food (control),  

2) feeding on 100 mg Bactocel/kg feed, 3) feeding on 2.5 g Manan oligosaccharide/kg feed, 

4) feeding on 5 g Manan oligosaccharide/kg feed, 5) feeding on 100 mg Bactocel and 2.5 g 

Manan oligosaccharide/kg feed, 6) feeding on 100 mg Bactocel and 5 g Manan 

oligosaccharide/kg feed. The results showed that intestine of fish fed on both probiotic and 

prebiotic contained significantly higher number of probiotic bacteria. Minimum mortality 

under temperature stress was observed in treatments fed on both probiotic and prebiotic  

(P<0.05) and maximum tolerance to anoxia stress was detected in treatments 4 and 6, 

significantly higher compared to control group. 

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

 

mailto:rezvanehjenabi@yahoo.com

