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 بازماندگی، د،رش بر گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک و باکتوسل پروبیوتیک اثرات

خال ماهی گورامی سه شوری استرس برابر در مقاومت و خونی پارامترهای

(Trichogaster trichopterus) 
 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  :*مختاری مینا

 71945-784صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، : ایمانپور محمدرضا

 71945-784صندوق پستی: 

 شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه  :مرادلوحاجی عبدالمجید

 71945-784گرگان، صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  فر:سیدحسین حسینی

 71945-784گرگان، صندوق پستی: 
 

 9317تیر تاریخ پذیرش:                        9317فروردین  تاریخ دریافت:

 چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده خوراکی پروبیوتیک تجاری باکتوس و پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای        

( در 0±760/7خال )ماهی گورامی سهقطعه بچه 027منظور  نخال انجام گرفت. برای ایگورامی سه خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی

 هب شده مکمل غذای تجاری با تیمارها ومابقی دوازده گروه هرکدام با سه تکرار تصادفی تقسیم شدند. تیمار اول )شاهد( فقط با غذای تجاری

 پروبیوتیک(، تیمار چهارم کیلوگرم بر گرم 2/7) پروبیوتیک(، تیمار سوم کیلوگرم بر گرم 0/7) تیمار دوم حاوی، ترتیببه پربیوتیک و پروبیوتیک

 %0 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 0/7) هفتم تیمار پربیوتیک(، %2) ششم تیمار پربیوتیک(، %0) پروبیوتیک(، تیمار پنجم کیلوگرم بر گرم 4/7)

 2/7) پربیوتیک(، تیمار دهم %0 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/7) تیمار نهم پربیوتیک(، %2 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 0/7) هشتم تیمار پربیوتیک(،

 کیلوگرم بر گرم 4/7) پربیوتیک( و تیمار دوازدهم %0 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 4/7) پربیوتیک(، تیمار یازدهم %2 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم

 تنش شوری در اتمام دوره برابر در بقاء درصد خون و فاکتورهای رشد، فاکتورهای گیریاندازه .شدند تغذیه روز 07 مدتبه پربیوتیک(، %2 و پروبیوتیک

چنین در بین فاکتورهای خونی نتایج نشان داد . هم(p<70/7)بهتر بود  داری دارای شاخص رشد و تغذیهطور معنیآزمایش انجام شد. تیمار هفتم به

، ولی تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک )به تنهایی(، (p<70/7)داری نسبت به تیمار شاهد بود تر با تفاوت معنیبیش پروتئین کلکه تیمار هشتم دارای 

 بنابراین پروبویتیک باکتوسل و پربیوتیک .(p<70/7) نسبت به تیمار شاهد بود تریبیش بقاء درصد داری دارایطور معنی)تیمارهای پنجم و ششم( به

واند تتواند باعث بهبود رشد و میزان پروتئین کل خون و پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید )به تنهایی( میصورت تلفیقی میگاالکتوالیگوساکارید به

 خال شود.باعث افزایش مقاومت به بروز تنش در ماهی گورامی سه
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 مقدمه

، ماهی است (Trichogaster trichopterus)خال گورامی سه       

که در  (Anabantidae) آنابانتیده با تنفس هوازی از خانواده 

ها و نهرهای جنوب شرق ها، مزارع برنج، رودخانهها، مردابدریاچه

 ؛Lowe-McConnell، 5791) کندمی سوماترا و بورنیو زیست آسیا،

Johnson، 5799.) دلیل بسیاری از ماهیان خانواده آنابانتیده به

مند به ماهیان آکواریومی افراد عالقه محبوب جالب تولیدمثلی رفتار

(، ماهی Vorderwinkler، 5771 و Axelrod ؛Mills، 2000) هستند

های طبیعت آرام و ظاهر جذاب خالدلیل خال، بهگورامی سه

ترین ( یکی از محبوبLinke ،5775طالیی باله پشتی و مخرجی )

  شود که با رنگ آبیمحسوب می( Labyrinth)دار ماهیان البیرنت

شود خاکستری و دو خال تیره روی بدن تشخیص داده می

(Frankel ،2002.) خال بسیار ماهی سرسختی ماهی گورامی سه

ادر است گستره وسیعی از تغییرات پارامترهای آب از است که ق

جمله سختی، درجه حرارت، شوری و اکسیژن محلول را تحمل 

داری آن در شرایط بنابراین نگه .(2009و همکاران،  Webbکند )

 (Rodriguez ،2009و  Clatfelterآزمایشگاهی کار آسانی است )

 است. چنین یکی از ماهیان زینتی رایج در ایرانو هم

ها در تجارت ماهیان ترین نگرانیسالمتی و تغذیه از اصلی       

ها نیاز به واکسن کنار در (2002 همکاران، و Ghosh) باشدمی زینتی

های غذایی های مناسب در بعضی مناطق، مکملبیوتیکو آنتی

ساسیت ح توانندمی ایمنی هایمحرک و پربیوتیک پروبیوتیک، مانند

 (.Roberfroid، 5771و  Gibsonبیماری را بکاهند )ماهیان به 

های هدف برای که هستند هاییمیکروارگانیسم ها،پروبیوتیک       

مختلفی چون ارتقاء رشد، تسهیل هضم و جذب و جلوگیری از 

؛ Nayak ،2050) شودهای عفونی استفاده میابتال به بیماری

Balcazar باکتوسل یک مکمل غذایی تجاری  .(2009 همکاران، و

  Pediococcus acidilactici های زنده باکتریبر پایه سلول
(M 1/52 CNCM MAمی ،)ًبا هدف افزایش تعداد  باشد که اخیرا

ای و های سفید خون، بهبود مورفولوژی ریزپرزهای رودهگلبول

 ینآالی رنگقزل اندوسیت در ماهی -های انتروسیتافزایش فعالیت

 ؛2050و همکاران،  Oncorhynchus mykiss (Merrifieldکمان 

Aubin  ،و بهبود افزایش رشد، بقاء، ضریب  (2001و همکاران

اکسیدانی همولنف در میگو ( و کل حالت آنتیFCR) تبدیل غذایی

(Castex  ،استفاده می2007و همکاران )حال مکانیسم شود. با این

 است. خوبی مشخص نشدهعمل این فواید به

ها (، پربیوتیک5771) Roberfroidو  Gibsonطبق تعریف        

باشند که با تحریک اختصاصی رشد مواد غذایی غیرقابل هضم می

 دهنده سالمت، اثر مفیدیهای تخصصی ارتقاءیا فعالیت باکتری و

گذارند، از جمله الیگوساکارایدها، که با فراهم کردن رو میزبان می

 ترین ترکیباتای، از اصلیهای مفید رودهباکتریتر رشد بیش

(، پربیوتیکی GOSباشند. گاالکتوالیگوساکارید )پربیوتیکی می

ای همولکول از عمدتاً و شده الکتوز حاصل واکنش آنزیمی از که است

( 5777و همکاران،  Sakoگلوکوز و گاالکتوز تشکیل شده است )

 زیخشکی موجودات بر GOS اثرات درخصوص مطالعه چندین گرچه

(، Shephard ،5772؛ Silva ،5771و  Yangانجام شده است )

 موجودات آبزی در دسترس در GOS خواص از کمی بسیار مطالعات

 و Grisdale-Helland ؛2052 همکاران، و Hoseinifar) است

  (.2009همکاران،  و Zhou ؛2002 همکاران،

 گاالکتو که است گردیدهدر مطالعات انجام شده، مشاهده        

 فزایشا باعث اسید الکتیک هایباکتری افزایش با الیگوساکارید

 در ایروده میکروبیوت تعدیل و استرس تحمل افزایش و رشد

. در (2052و همکاران،  Hoseinifarشود )می سفید ماهی نوزاد

  Pediococcus ( اثر2050و همکاران ) Fergusenتحقیق دیگری 

acidilactici و ایمنی تیالپیا قرمز پرواری  روده را بر میکروبیوت

که این مکمل غذایی موجب تعادل  بررسی کردند و نتیجه گرفتند

چنین موجب تحریک جمعیت فلور باکتریایی روده شده و هم

 همکاران وNeissi چنین هم شود.پاسخ ایمنی غیراختصاصی می

 روی Pediococcus acidilactici باکتری اثر بررسی با( 2052)

 Aequidens ترورگرین ماهی در غیراختصاصی ایمنی هایپاسخ و رشد

rivulatus ثبتیم تاثیر باکتوسل پروبیوتیک که کردند گزارش 

 دارد. ماهی  این غیراختصاصی ایمنی و رشد هایشاخص روی
ا هها و پربیوتیکحال اطالعات درباره اثر پروبیوتیکبا این       

ماهیان زینتی بسیار محدود است، این تحقیق به بررسی اثرات بر 

 Pediococcusالکتیسی)ی ممکن اضافه کردن پدیوکوکوس اسید

acidilactici )به( عنوان پروبیوتیک، گاالکتوالیگوساکاریدGOS )

دالکتیکی پدیوکوکوس اسی عنوان پربیوتیک و تلفیق پروبیوتیکبه

بیوتیک به جیره عنوان سین( بهGOSگاالکتوالیگوساکارید ) و

 خونی )تعداد گلبول سفید پارامترهایغذایی، بر رشد، بازماندگی، 

و هماتوکریت( و بیوشیمیایی خون )گلوکز، پروتئین کل و 

 ماهی گورامی سه شوری استرس برابر در مقاومت و کلسترول(

 ( خواهد پرداخت.trichopterus Trichogasterخال )

 

 هامواد و روش
این تحقیق در سال  :تهیه ماهی و شرایط آزمایشگاهی       

پروری شهید ناصر فضلی برآبادی در مرکز تحقیقات آبزی 5272
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 میگورا طبیعی گرگان انجام شد. ماهیدانشگاه کشاورزی و منابع

از مرکز  گرم( 5±095/0) با میانگین وزنی عدد(920) خالسه

ور طکوه استرآباد تهیه و بهتکثیر و پرورش ماهیان زینتی باران 

ماهی در هر  20لیتری(، با تراکم 20آکواریوم ) 29تصادفی در 

حرارت آب، درجهسازی شد. تصادفی ذخیره طور کامالًبه آکواریوم

-هگیری شده و بروزانه اندازه pHسختی کل، اکسیژل محلول و 

گرم میلی 210±2/52 گراد،سانتی درجه 92/29±52/5 ترتیب در

، باقی ماند. 57/9±51/0گرم بر لیتر، میلی 9/9±2/0لیتر، بر 

تیمارها تحت هوادهی )با استفاده از سنگ هوا در هر آکواریوم و 

چنین تعویض آب روزانه و هم %10یک پمپ هوادهی مرکزی(  و 

 آزمایش شدند. فیلتراسیون جهت کاهش مواد معلق آب

هفته  2 مدتبه سازگاری جهت هاماهی :جیره غذایی ساخت       

متر( تغذیه میلی7/0با غذای پلت تجاری )بیومار فرانسه با قطر 

بندی تکرار تقسیم 2تیمار و  52ها به شدند. سپس آکواریوم

 اب تیمارها و مابقی تجاری غذای با فقط( شاهد) اول شدند. تیمار

 تیبتربه پربیوتیک و پروبیوتیک به شده مکمل تجاری غذای

 ومس تیمار ،(پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 5/0) دوم تیمار حاوی،

 بر گرم2/0) چهارم تیمار ،(پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/0)

 ششم تیمار ،(پربیوتیک %5) پنجم تیمار ،(پروبیوتیک کیلوگرم

 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 5/0)  هفتم تیمار ،(پربیوتیک 2%)

 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 5/0) هشتم تیمار ،(پربیوتیک 5%

 %5 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/0) نهم تیمار ،(پربیوتیک 2%

 %2 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/0) دهم تیمار ،(پربیوتیک

 %5 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/0) یازدهم تیمار ،(پربیوتیک

 و پروبیوتیک کیلوگرم بر گرم 2/0) دوازدهم تیمار و( پربیوتیک

، تغذیه شدند. برای تهیه جیره مکمل، ابتدا (پربیوتیک 2%

پروبیوتیک و پربیوتیک توزین سپس به محلول ژالتین اضافه و به 

ی کیف پالستیکبیومار اسپری شد، سپس خشک شده و در زیپ

ها روز( ماهی 70داری شد. طی دوره آزمایش )در یخچال نگه

 غذیه شدند.نوبت در روز ت 2وزن بدن و  %2-2صورت دستی هب

همه ماهیان در آخر دوره  :گیری پارامترهای رشداندازه       

گیری جهت بررسی میزان رشد توزین شدند. عملکرد رشد اندازه

 های ذیل محاسبه شد:خال طبق فرمولدر ماهی گورامی سه
 بدن وزن افزایش= دوره انتهای وزن -دوره ابتدای وزن

 روزانه وزن افزایش= دوره انتهای وزن-دوره ابتدای طول دوره/وزن

(Tacon ،5770 ) 
 درصد( = دوره انتهای وزن-دوره ابتدای وزن/)دوره ابتدای وزن×500

       ( 2009، و همکاران Bekcan) بدن وزن افزایش

 طبیعی لگاریتم -ماهی اولیه وزن طبیعی لگاریتم/ )دوره طول ×500

  (  2001، همکارانو  Hevroy) ویژه رشد نرخ(= ماهی نهایی وزن

 تبدیل ضریب(=گرم) شده خورده غذای/ماهی آمده دستهب وزن گرم

   (2001، و همکاران Hevroy) غذایی

 همطالع پایان در :(بقاء درصد) بازماندگی شاخص محاسبه       

پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی  افزودن اثرات بررسی منظوربه

 ماهیچهب جیره به گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک و الکتیسی

 بازماندگی درصد شاخص ماهیان، بازماندگی بر خالگورامی سه

 دادتع مقایسه براساس بازماندگی درصد شاخص. شد گیریاندازه

ود شمی محاسبه زیر صورتبه آزمایش انتهای و ابتدا در هاماهیبچه

(Ai  ،2009و همکاران): 
ابتدای دوره آزمایش/)تعداد ماهیان در انتهای تعداد ماهیان در ×500

 درصد بازماندگی=(تعداد ماهیان در ابتدای دوره آزمایش-دوره آزمایش

آزمایش، در آزمایشگاه  دوره اتمام در :شناسیخون مطالعات       

پروری شهید ناصر فضلی مرکز تحقیقات آبزیشناسی ماهی

 از ماهیان  گرگانطبیعی برآبادی دانشگاه کشاورزی و منابع

های هوش شده، پس از قطع ساقه دمی و با استفاده از لولهبی

گیری انجام شد و جهت شمارش خون هپارینه، مویینه هماتوکریت

گلبول سفید به اپندورف منتقل و بقیه مراحل ذیل انجام شد 

گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون با استفاده از لوله )جهت اندازه

گیری انجام شد(. برای بررسی هماتوکریت و ونغیرهپارینه خ

پارامترهای بیوشیمیایی خون را سانتریفیوژ کرده و پالسمای آن 

درجه  -20های خونی جدا گشت سپس پالسما در دمای از سلول

 داری شد. گراد جهت آزمایشات بیوشیمیایی خون نگهسانتی

گیری اندازه و (W.B.C) سفید هایگلبول شمارش       

شمارش گلبول سفید خون با استفاده از الم  :(Htcهماتوکریت )

گیری میزان هماتوکریت خون توسط اندازه و شد انجام هماسیتومتر

هاس چنین میزان اندیسمیکروهماتوکریت صورت گرفت، هم

 (. 5292ئیان، شیشهگلبولی طبق فرمول محاسبه شد )

 کل پروتئین و کلسترول گلوکز، میزان گیریاندازه       

 وسیله روشمیزان گلوکز، کلسترول و پروتئین کل، به :خون

گیری شرکت پارس آزمون فتومتریک و با استفاده از کیت اندازه

 (.2002و همکاران،  Borgesسنجیده شد )

جهت بررسی  :به تنش شوری ماهیانبچه مقاومت بررسی       

دوره )هفته مقاومت بچه ماهی در برار تنش شوری، در انتهای 

صورت تصادفی عدد ماهی از هر تکرار به 51دوازدهم( تعداد 

 92مدت گرم بر لیتر به 20انتخاب شدند و در معرض شوری 

ساعت قرار گرفتند. پس از آن میزان مقاومت )درصد بازماندگی( 
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 ماهیان بررسی و ثبت شد.

ها با استفاده از داده: هاروش آماری و تجزیه تحلیل داده       

 SPSSافزار با استفاده از نرم ،(ANOVAطرفه )آنالیز واریانس یک

( در بین p<01/0داری )مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت معنی

 دست آمد.های دانکن بها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

 معیار، محاسبه شدند.انحراف ±ها براساس میانگین تمام داده
 

 نتایج

بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیک و پربیوتیک اختالف        

( )جدول <01/0pداری در وزن ابتدای دوره مشاهده نشد )معنی

بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیک و پربیوتیک اختالف   (.5

ترین (، بیشp<01/0دار در وزن انتهای دوره مشاهده شد )معنی

 52دار با تیمار با اختالف معنی 9تیمار وزن انتهای دوره در 

بین تیمارهای  وزن افزایش نظر (. از5 )جدول (p<01/0) شد مشاهده

اری مشاهده دپروبیوتیکی و پربیوتیکی با تیمار شاهد تفاوت معنی

 ترین افزایش وزن اختالف معنیبا بیش 9( و تیمار p<01/0شد )

 (.5( )جدول p<01/0نشان داد ) 52داری با گروه شاهد و تیمار 
تیکی پروبیوتیکی و پربیو تیمارهای بین نیز روزانه وزن افزایش نظر از

(، و تیمار p<01/0داری مشاهده شد )با تیمار شاهد تفاوت معنی

داری با گروه ترین افزایش وزن روزانه اختالف معنیبا بیش 9

(. بین گروه شاهد 5( )جدول p<01/0نشان داد ) 52شاهد و تیمار 

د دار در درصو تیمارهای پروبیوتیک و پربیوتیک اختالف معنی

ترین درصد افزایش وزن (، بیشp<01/0افزایش وزن مشاهده شد )

(. 5( )جدول p<01/0دار مشاهده شد )با اختالف معنی 9در تیمار 

نرخ رشد ویژه بین تیمارهای پروبیوتیکی و پربیوتیکی با تیمار 

ترین نرخ ( و بیشp<01/0نشان داد )داری را شاهد تفاوت معنی

( p<01/0دار مشاهده شد )با اختالف معنی 9رشد ویژه در تیمار 

از نظر ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای پروبیوتیک  (.5)جدول 

( p<01/0) دار مشاهده شدتیمار شاهد اختالف معنی پربیوتیک با و

داری معنیبا اختالف  9ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار و کم

(. بین گروه شاهد و تیمارهای 5( )جدول p<01/0مشاهده شد )

ار دپروبیوتیکی و پربیوتیکی در نرخ بازماندگی اختالف معنی

 (.5( )جدول <01/0pمشاهده نشد )
 

خال تغذیه شده با باکتوسل و گاالکتوالیگوساکارید در ههای رشد و بازماندگی ماهی گورامی سبرخی شاخص : مقایسه میانگین1جدول 

 هفته پرورش 11تیمارهای مختلف طی 
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بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیک و پربیوتیک اختالف 

دار در درصد بازماندگی پس از تنش شوری مشاهده شد معنی

(01/0>pبیش ،) با اختالف  9و  1درصد بازماندگی در تیمار  ترین

 بین (.2( )جدول p<01/0دار با تیمار شاهد مشاهده شد )معنی

گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیکی و پربیوتیکی در درصد 

( ولی <01/0pدار مشاهده نشد  )هماتوکریت خون اختالف معنی

(.  2مشاهده شد )جدول  9رصد هماتوکریت در تیمار ترین دبیش

مشاهده شد ولی با این  2ترین تعداد گلبول سفید در تیمار بیش

وجود بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیکی و پربیوتیکی در 

( <01/0pدار مشاهده نشد  )اختالف معنی خون سفید گلبول تعداد

مشاهده شد  5تیمار ترین مقدار گلوکز خون در (. بیش2)جدول 

ولی بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیکی و پربیوتیکی در 

( <01/0p)دار مشاهده نشد خون اختالف معنیمقدار گلوکز 

 9ترین میزان کلسترول خون در تیمار چنین بیش(. هم2)جدول 

مشاهده شد ولی بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیکی و 

دار مشاهده رول خون اختالف معنیپربیوتیکی در مقدار کلست

بین گروه شاهد و تیمارهای پروبیوتیک (. 2 )جدول (<01/0p) نشد

دار در مقدار پروتئین خون مشاهده شد و پربیوتیک اختالف معنی

(01/0>p ،) ترین میزان پروتئین خون اختالف با بیش 2تیمار

 .(2( )جدول p<01/0داری را با گروه شاهد نشان داد )معنی

 

 بحث

هدف همیشگی تولید آبزیان به حداکثر رساندن کارایی و        

بازده تولید برای حداکثر سوددهی است. جیره غذایی حاوی 

کند، بلکه مین میأتنها مواد مغذی ضروری را تها نهپروبیوتیک

ی آبزیان پرورش سالمت حفظ راهکارها برای یکی از بهترین تواندمی

 زا باشد. استرس و عوامل بیماریها به و افزایش مقاومت آن

ها در بهبود محیط آبی از طریق چنین عملکرد پروبیوتیکهم

( اثرات مثبت Gatlin ،2002زا است )های بیماریکاهش باکتری

 های متفاوتی نظیرها در آبزیان پرورشی، با دیدگاهپروبویتیک

ا، هسازی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی محیط پرورشی آنبهینه

اء چنین ارتقزا و همو مبارزه با عوامل بیماری ءگیری از ابتالپیش

قان توسط محق شماریبی تحقیقات پرورشی در آبزیان رشد عملکرد

تر این (. بیشAustin ،2002و  Iriantoشیالتی تایید شده است )

های تمدر سیس امروزه که نتایج با ارزشی شد ثبت به تحقیقات منجر

گیرند ن کاربردی مورد استفاده قرار میعنوان فنوپرورشی به

(Gomez  ،اضافه کردن پروبویتیک5772و همکاران .) ها به جیره

های گوارشی و آنزیمی و تحریک باعث افزایش فعالیت ماهی غذایی

(، ایجاد تعادل میکروبی در روده میزبان، Kruger ،5779اشتها )

ها، نزیمها و برخی آساختن ترکیبات مفید از جمله ویتامین

تحریک و افزایش کارایی سیستم ایمنی، افزایش رشد، بهبود 

چنین افزایش ( و هم2007و همکاران،  Merrifieldسطوح غذا )

ن، اهمکار و Panigrahi) شوندآب و افزایش بقای موجود می کیفیت

ها در آبزیان نیازمند شناخت کارگیری مؤثر پربیوتیکهب(. 2009

 هایباکتری باشد.می آبزیان گوارشی لوله هایمیکروب نوع و جمعیت

، ها را تخمیر کنندطور انتخابی پربیوتیکساکن روده قادرند به

تخمیر قندهای موجود در روده سبب افزایش انرژی و رشد این 

ی اشود که این مورد، باعث تقویت میکرو فلور رودهها میباکتری

 گردد. اینمی زاهای بیماریو ممانعت از تشکیل کلنی باکتری

کنند که سبب تحریک سیستم ایمنی ها موادی ترشح میباکتری

رو سبب افزایش مقاومت میزبان در برابر عوامل شود، از اینمی

 (. 2055و همکاران،  Firouzbakhshگردد )زا میبیماری

 های این تحقیق نشان نتایج حاصل از آنالیز آماری داده       

 صورتپروبیوتیک و پربیوتیک بهدهد که تیمارهای دارای می

تلفیقی نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای دارای پروبیوتیک و 

رشد )افزایش وزن، اختالف  هایشاخصتنهایی دارای پربیوتیک به

ای )ضریب های تغذیهوزن روزانه، درصد افزایش وزن( و شاخص

تبدیل غذایی و شاخص رشد ویژه( بهتری بودند ولی از بین 

گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک  5/0ای تلفیقی، تیمار هفتم )تیماره

 داریطور معنیهای رشد و تغذیه بهپربیوتیک( در شاخص %5و 

دلیل رسد که افزایش رشد بهنظر می(، بهp<01/0) تر بودبیش

افزایش اشتها و ترشح آنزیم یا بهبود سالمتی ماهی در نتیجه 

 Gatesoupe) د غذایی باشدهضم موا قابلیت افزایش و عفونت کنترل

 کیلوگرم بر گرم 2/0چنین تیمار دوازدهم )(، همRingo ،5772و 

پربیوتیک( از بین تیمارهای تلفیقی و تیمار  %2 و پروبیوتیک

ر طوهای رشد و تغذیه نسبت به تیمار هفتم بهشاهد در شاخص

های شاخص کاهش رسدمی نظر(، بهp<01/0) تر بودداری کممعنی

دلیل باال بودن دوز مصرفی بوده غذیه در  تیمار دوازده بهرشد و ت

یوتیک پروب نقش درباره گزارشی تاکنون دسترس قابل منابع در است.

باکتوسل و پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بر روی پارامترهای 

رشد و تغذیه، بازماندگی، خون و مقاومت در برابر تنش شوری در 

ده است ولی مطالعات مشابهی خال بیان نشماهی گوارمی سه

قبادی و همکاران وجود دارد که در ادامه عنوان شده است. 

 2/0و  2/0، 5/0( تاثیر پروبویتیک باکتوسل در سطوح 5272)

غذای خشک بر عوامل رشد و کارایی تغذیه در  گرم  بر کیلوگرم
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( بررسی کردند و Cyprinus carpioماهی کپور معمولی )بچه

روه ماهیانی که پروبیوتیک دریافت کرده بودند دریافتند که گ

های رشد و راندمان غذایی از جمله افزایش وزن، نرخ رشد شاخص

ویژه، کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذا و درصد بقاء سطح باالتر 

ها فاقد تری را نسبت به گروه ماهیانی که جیره آنو مطلوب

دیگری  مطالعه در (.p<01/0) دادند نشان بودند، پروبیوتیک

(، تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس 5272حسینی و همکاران )

گرم بر کیلوگرم  2/0و  5/0،2/0،2/0اسیدی الکتیسی در سطوح 

روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر 

(Salmo trutta caspius را بررسی کردند و دریافتند که ضریب )

 طور معنیگرم پروبیوتیک( به 2/0تبدیل غذایی در تیمار پنجم )

داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. ضریب رشد ویژه، وزن 

گرم پروبیوتیک( در  2/0نهایی و افزایش وزن در تیمار سوم )

مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. در تحقیق دیگری مشابه 

حاضر به بررسی ترکیبی پروبیوتیک و پربیوتیک  تحقیق

( 5272پرست و همکاران )ین آزمایش جنابی حقپرداختند، در ا

رید در الیگوساکااثرات پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک مانان

گرم بر کیلوگرم(، میلی 500سطوح اول )شاهد(، دوم )پروبیوتیک 

گرم  1گرم بر کیلوگرم(، چهارم )پربیوتیک  1/2سوم )پربیوتیک 

یلوگرم و گرم بر کمیلی 500بر کیلوگرم(، پنجم )پروبیوتیک

گرم میلی 500گرم بر کیلوگرم( و ششم )پروبیوتیک 1/2 پربیوتیک

گرم بر کیلوگرم(  بر رشد و ایمنی ماهی  1بر کیلوگرم و پربیوتیک 

کمان پرداختند و نتیجه گرفتند که تیمارهای آالی رنگینقزل

د های رشتغذیه شده با پروبیوتیک و پربیوتیک دارای شاخص

یب تبدیل غذایی، شاخص وضعیت و نرخ )درصد افزایش وزن، ضر

 1و  2رشد ویژه( بهتری در مقایسه با ماهیان شاهد بودند. تیمار 

داری نسبت به تری با اختالف معنیدارای افزایش وزن بیش 9و 

نشان داد، در تحقیق جاری نیز تیمارهای  2و 2گروه شاهد و گروه 

ای رشد هصورت تلفیقی شاخصدارای پروبیوتیک و پربیوتیک به

بهتری نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای دارای پروبیوتیک و 

ترین که دارای بیش 52تنهایی داشتند البته تیمار پربیوتیک به

ای هصورت تلفیقی بود شاخصسطح پروبیوتیک و پربیوتیک به

دار از سایر تیمارهای تلفیقی نشان تری با اختالف معنیرشد کم

( در تحقیقی اثر پدیوکوکوس 2007و همکاران ) Merrifieldداد. 

ای، کلنی روده و اسیدی الکتیسی را بر رشد، شاخص تغذیه

کمان بررسی کردند و آالی رنگینپارامترهای سالمتی ماهی قزل

داری بر فاکتورهای رشد و برخالف تحقیق حاضر هیچ اثر معنی

 (.<01/0pکمان نیافتند )آالی رنگینتغذیه ماهی قزل

حریک پاسخ ایمنی در ماهیان از طریق جیره غذایی از ت       

ا هدر واقع پربیوتیک است. تجاری پروریآبزی عالقه مورد موضوعات

ا هروده منجر به تکثیر پروبیوتیک در تخمیر فرایند واسطهبه روده در

های پروبیوتیکی با گردند. شواهدی وجود دارد که باکتریمی

جب افزایش مقاومت آن در برابر تحریک سیستم ایمنی میزبان مو

 رنص برد )تاجداردرصد بقا را باال میمحیطی گشته و های تنش

 ،تحقیقاین های (. منطبق با یافته5272آبادی و اکرمی، 

Hoseinifar ( گزارش کردند که تیمارهای 2052و همکاران )

های داری بر فاکتورگاالکتوالیگوساکاراید اثر معنی %2و  %5حاوی 

ضریب تبدیل غذایی موثر بود، ن نداد و فقط در کاهش رشد نشا

ر طوگاالکتوالیگوساکاراید به %2و  %5تیمارهای حاوی چنین هم

نسبت به  تری در برابر تنش شوریمعنی دارای مقاومت بیش

(، در تحقیق حاضر نیز p<01/0)( نشان داد %0گروه شاهد )

 تنهایی( اثرهگاالکتوالیگوساکاراید )ب %2و  %5تیمارهای دارای 

( ولی این دو <01/0p)داری در فاکتورهای رشد نشان نداد معنی

اهد نسبت به گروه ش در برابر تنش شوری تریمقاومت بیشتیمار 

دست آمده با نتایج تحقیقی (. نتایج بهp<01/0)( نشان داد 0%)

 ( تحت عنوان تاثیر پربیوتیک مانان5222که اکرمی و همکاران )

ر رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و مقاومت به تنش الیگوساکارید ب

( انجام دادند Rutilus frisii kutumشوری در بچه ماهی سفید )

برده میزان بازماندگی ماهیان مطابقت ندارد زیرا در تحقیق نام

ساعت تنش شوری از نظر آماری تفاوتی نشان  22پس از گذشت 

نصرآبادی و  چنین در تحقیقی که تاجدار(. هم<01/0pنداد )

داری در آزمایش تنش ( انجام دادند تفاوت معنی5272اکرمی )

شوری، حرارتی و اسیدی بین تیمارهای آزمایش مشاهده نشد 

(01/0p>.) د فروکتوالیگوساکاری گرم بر کیلوگرم 1 دارای تیمار ولی

 (. p<01/0با تیمار شاهد در تنش قلیائیت نشان داد )

ن ترییکی از مهم ،سهل الوصول بافت سیال وعنوان خون به       

ثیر حاالت مختلف أولوژیک بدن بوده که تحت تمایعات بی

فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر 

گردند. لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی می

های مختلف همواره ها در بیماریو بررسی چگونگی تغییرات آن

های آبزیان بوده ارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماریاز ابز

تواند متأثر از مواردی چون های خونی در ماهیان میاست. شاخص

گونه پرورشی، اندازه، سن، وضعیت فیزیولوژیکی، شرایط محیطی 

(. گلوکز خون Austin ،2001و  Bruntو رژیم غذایی باشد )

ثیر أار زیادی تحت تمقدار بسیمتغیرترین پارامتری است که به

عیت وض فصلی، تغییرت محیطی، استرس حمل، و دستکاری استرس

( Singh ،5795و  Khannaای و بلوغ جنسی قرار دارد )تغذیه

میزان گلوکز خون ماهیان در شرایط طبیعی بسته به 
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 Shakooriباشد )لیتر میدسی در گرممیلی 21-210 گونه در دامنه

لعه حاضر میزان گلوکز خون بین (، در مطا5779و همکاران، 

لیتر بود و در میزان گلوکز خون گرم در دسیمیلی599-521

(. پروتئین <01/0pداری بین تیمارها مشاهده نشد )اختالف معنی

تام پالسما یک پارامتر وابسته برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک 

ود. شماهی است، بنابراین یک ابزار کمکی تشخیصی محسوب می

تواند وضعیت ز سوئی میزان پروتئین تام و آلبومبن خون میا

و  Svetinaای و سالمت ماهیان را به تصویر کشاند )تغذیه

های این نتایج حاصل از آنالیز آماری داده  (.2002همکاران، 

 2تحقیق نشان داد که میزان پروتئین کل سرم خون در تیمار 

یوتیک( نسبت به سایر پرب %2گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک و  5/0)

ار دتر و با تیمار شاهد اختالف معنیتیمارهای حاوی مکمل بیش

(، برخی از محققین نشان دادند که پروبیوتیک p<01/0) دارد

 ار دطور معنیباکتوسل موجب افزایش تعداد گلبول سفید به

( که با بررسی اثر 5272شود از جمله، حسینی و همکاران )می

 ،2/0، 5/0پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی در سطوح پروبیوتیک 

گرم بر کیلوگرم روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی  2/0و  2/0

(، دریافتند که Salmo trutta caspiusدر ماهی آزاد دریای خزر )

اری دطور معنیگرم بر کیلوگرم پروبیوتیک به 2/0تیمار دارای 

 2/0ار و تیمتری نسبت به تیمار شاهد تعداد گلبول سفید بیش

 تر نسبتداری میزان گلوکز بیشطور معنیبه 5/0و تیمار  داشت

به سایر تیمارها نشان داد ولی درصد هماتوکریت، میزان کلسترول 

دار نداشت. در تحقیق حاضر اختالف و پروتئین خون تفاوت معنی

ن تریداری در تعداد گلبول سفید مشاهده نشد ولی بیشمعنی

گرم بر کیلوگرم پروبویتیک(  2/0) 2د در تیمار میزان گلبول سفی

مشاهده شد و مطابق تحقیق عنوان شده تیمارهای دارای 

 داری در درصد هماتوکریت،پروبیوتیک )به تنهایی( اختالف معنی

میزان کلسترول و پروتئین خون با گروه شاهد نشان نداد  

(01/0p>.) چنینهم Hisano ( گزارش نمو2009و همکاران ،) دند

مخمر دهیدراته )منبع اصلی مانان الیگوساکارید(  %2که مصرف 

در جیره غذایی ماهی تیالپیا تاثیری بر پارامترهای هماتولوژی 

نداشت که مطابق با نتایج مطالعه حاضر در رابطه با استفاده 

 تنهایی( بود.پربیوتیک )به

 توان نتیجهدست آمده از این تحقیق میهاساس نتایج ببر       

 %5گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک باکتوسل و  5/0که افزودن گرفت 

ی گورامی ماهی زینت غذایی جیره به گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک

چنین شود. همخال باعث بهبود فاکتورهای رشد و تغذیه میسه

پربیوتیک گاالکتوالیگوساکارید باعث افزایش % 2و  %5افزودن 

 5/0شود بنابراین هی میمقاومت در برابر تنش محیطی این ما

 پربیوتیک گاالکتوالیگو %5گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک باکتوسل و 

تواند فرموالسیون مناسبی برای جیره غذایی ماهی ساکارید می

 خال باشد.گورامی سه
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