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آالي زلقعملکرد رشد، بازماندگی و مقاومت الرو ماهی الیگوساکارید بر  مانانبیوتیک تأثیر پري
  هاي محیطیدر برابر استرس )Oncorhynchus mykiss Wabaum, 1792کمان (رنگین

  

   3، مجید رازقی منصور1، مهشید شاملوفر2علیرضا ابراهیمی ،1رضا اکرمی
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر، گروه شیالت، آزادشهر، ایران 1

  گلستان، گرگان، ایرانارشد شیالت، اداره کل شیالت استان کارشناس 2
  ، واحد آزادشهر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آزادشهر، ایراندانشگاه آزاد اسالمی 3

 17/12/93؛  تاریخ پذیرش:    8/10/93تاریخ ارسال: 
  چکیده

قاومت الرو معملکرد رشد، بازماندگی و الیگوساکارید بر مانانبیوتیک پريتأثیر منظور ارزیابی ژوهش بهاین پ
انجام  هفته 6 مدتبههاي محیطی ) در برابر استرسOncorhynchus mykissکمان (آالي رنگینماهی قزل

در سه تکرار به  درصد 5/0و  4/0، 3/0، 2/0، 1/0، 0الیگوساکارید شامل مانان بیوتیکشش سطح از پريگرفت. 
مگاژول در  65/21چربی و  %20پروتئین،  %50 کمان (حاويآالي رنگینجیره آغازین تجاري الرو ماهی قزل

گرم میلی 370 با میانگین وزنیقطعه الرو قزل آال   250 تعدادپس از سازگاري؛ . کیلوگرم انرژي ناخالص) افزوده شد
تغذیه و میزان  ،هاي رشد، بازماندگیشاخصدر انتهاي دوره پرورش غذیه شدند. تسازي و ذخیرهدر هر تراف 

)، 2اچ پایین (معادل  -گراد)، پیدرجه سانتی 33دمایی ( هاي محیطی از قبیل استرسبر استرسمقاومت در برا
نتایج نشان داد که ماهیان . گرم در لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفتند 40) و شوري باال (معادل 12اچ باال (معادل  -پی

د، داري از عملکرد بهتري در خصوص رشعنیطور مهالیگوساکارید ببیوتیک مانانتغذیه شده با سطوح مختلف پري
درصد  %3/0) و بهترین عملکرد در سطح P>05/0بازماندگی و کارایی تغذیه را در مقایسه با گروه شاهد داشتند (

هاي محیطی نیز در ماهیان ). بیشترین مدت مقاومت در برابر استرسP>05/0بیوتیک در جیره بدست آمد (پري
). نتایج این تحقیق نشان P>05/0جیره مشاهده گردید ( %3/0ک و بطور ویژه در سطح بیوتیتغذیه شده با پري

آال الرو ماهی قزل جیره آغازین %3/0 به میزانالیگوساکارید بیوتیک مانانهاي مکمل شده با پريداد جیره
  .ؤثر واقع شودهاي محیطی مبهبود رشد، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در مقابله با استرسدر تواند می

  

  1آالاسترس، الرو قزلرشد، بازماندگی، الیگوساکارید، بیوتیک مانانپري :کلیدي هايواژه
                                                   

  razeghi2036@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
اهلی شدن سریع و  گوشت، هاي منحصر به فرد از جمله کیفیتآال با دارا بودن ویژگیماهی قزل
 مقاومت و طول نسبتاً کوتاه دوره پرورش ،گیر نبودن در غذاگیري، امکان پرورش متراکمآسان، سخت

هاي مهم و تجاري در ایران و جهان جهت از گونه ماهی به طیف وسیعی از شرایط فیزیکوشیمیایی محیط
هاي مصرف آبزیان در دهه). Hardy, 2000( باشدی مطرح م يتأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشردر 

یل رویکرد عمومی به مصرف غذاهاي حاصل از منابع آبزي، اخیر هم به دلیل افزایش جمعیت و هم به دل
 هاي صعب العالج،در پی آشکار شدن اهمیت طبی و نقش آنها در پیشگیري و درمان بسیاري از بیماري

ر آبزیان از یبرداري از ذخا). این امر موجب شده است تا بهرهBell et al., 2003( در حال افزایش است
حدي باال رود که آنها را با خطر نابودي مواجه سازد. از طرف دیگر، امروزه با  هاي داخلی بهدریا و آب

و سالم،  ها به دستیابی به منابع پروتئینی متنوعتوجه به روند رو به رشد جمعیت جهان و نیاز انسان
 Bell etتواند به عنوان یکی از طرق تأمین پروتئین مورد نیاز نقش مهمی را ایفا کند (پروري میآبزي

al., 2003.( و  درخواست افزایش به منجر دنیا مناطق از بسیاري در پروريآبزي روز افزون توسعه اما
 و شیمیایی مواد از بسیاري اخیر هايسال در که طوريبه است شده جدید شیمیایی مواد از استفاده

است  شده استفاده پروريآبزي در و بنديطبقه سالمتی دامنه و اقتصادي هاياز جنبه صنعتی ترکیبات
)., 2009aet alAkrami .( 2بیوتیک، پري1پروبیوتیک از استفاده شده، مطرح رابطه این در که ایده جدیدي 

 ). 2011aet al., 2009a; Hoseinifar et alAkrami ,.باشد (می ماهی غذایی جیره در 3بیوتیکو سین
هستند که از طریق تحریک رشد یا براي جانور میزبان  4غذایی غیر قابل هضمیها ترکیبات بیوتیکپري

هاي باکتریایی که در روده وجود دارند، اثرات سودمندي بر میزبان داشته و از گونهبرخی فعال کردن 
توان ها میبیوتیکاز انواع این پري ).Gibson and Roberfroid, 1995( بخشندسالمتی آن را بهبود می

باشد که از دیواره الیگوساکارید یک کربوهیدرات پیچیده میماناناشاره نمود.  5الیگوساکاریدبه مانان
عنوان اولیه همشتق شده است. این ترکیبات شامل مانوز ب Saccharomyces cerevisiaeسلولی مخمر 

ات رهاي بیماریزا به دستگاه گوارش گردیده و اثکربوهیدرات بوده و مانع از اتصال و کلونیزه شدن باکتري
مطالعات مختلفی بر رشد، ). Savage et al., 1997دهد (را کاهش میمیکروبیوتا هاي معکوس متابولیت

الیگوساکارید در بیوتیک مانانهاي حاوي پريهاي استرسی با جیرهتغذیه و مقاومت در برابر تست
 ,.Pryor et al., 2003; Genc et al., 2006; Torrecillas et alهاي مختلف ماهیان انجام شده است (گونه

                                                   
1- Probiotic 
2- Prebiotic 
3- Synbiotic 
4- NDC(Non-Digestible Carbohydrate) 
5- MOS 
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2007; Welker et al. 2007; Grisdale-Helland et al., 2008; Sado et al., 2008; Staykov et al., 
2007; Dimitroglou et al., 2009; Akrami et al., 2009b; Gultepe et al., 2010; Razeghi Mansour 

et al., 2012; Akrami et al., 2013; Ghobadi et al., 2013ویژه ها به). ولی مطالعه استفاده از این مکمل
ه از نوین است ک ی نسبتاًروشها بیوتیکپرياستفاده از آال به ندرت گزارش شده است. در الرو ماهی قزل

سمت ترکیبات سالم سوق داد. از طرف دیگر دستگاه گوارش را به ترکیب جمعیتی توان طریق آن می
کمان عمدتاً در مرحله الروي و بچه ماهی اتفاق آالي رنگینکثیر و پرورش قزلبیشترین خسارات مراکز ت

هاي ایمنی ماهیان در این دوره از رشد است. در نتیجه با توجه افتد که ناشی از عدم تکامل سیستممی
ي آالبه توضیحات فوق و با توجه به اهمیت تقویت سیستم ایمنی و افزایش بازماندگی در الرو ماهی قزل

کمان، که صنعت پرورش آن در حال حاضر در داخل کشور به خوبی توسعه یافته است ضرورت رنگین
هایی جهت ارتقاء کارآیی آن در جهت پیشگیري از بروز بیماري و تلفات در بین مطالعه و یافتن روش

 أثیر سطوحهدف ارزیابی تشود. لذا پژوهش حاضر با کمان به خوبی احساس میآالي رنگینماهیان قزل
حیطی هاي مو مقاومت به استرس هاي رشد، بازماندگیالیگوساکارید بر شاخصمانانبیوتیک پريمختلف 

  . کمان طراحی شدآالي رنگیندر الرو ماهی قزل
  

  هامواد و روش
هفته) در مزرعه پرورش ماهیان سردآبی  6( روز 42این تحقیق به مدت : محل اجرا و روش آزمایش

یري پذروستاي شموشک علیا از توابع شهرستان گرگان انجام شد. پس از سازگاري اولیه و عادتواقع در 
کمان با آالي رنگینقزل قطعه الرو ماهی 4500ماهیان با غذاي دستی مورد استفاده در آزمایش تعداد 

حاظ منبع تأمین طور کامالً تصادفی از لتراف به 18قطعه در  250با تراکم  گرممیلی 370 میانگین وزنی
گیري فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دماي نور، آب و سایر شرایط محیطی توزیع شدند. اندازه

روز یکبار انجام گرفت. در کل دوره آزمایش میزان دماي آب  7اچ هر  -طور روزانه اکسیژن و پیآب به
  بود. 8/7±3/0اچ  -یتر و پیگرم در لمیلی 5/8 ±5/0گراد، اکسیژن درجه سانتی 5/0±1/13

درصد  5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل سطوح : طرح آزمایش
  بیوتیک با سه تکرار طراحی شد. در جیره و یک گروه شاهد بدون پري الیگوساکاریدبیوتیک مانانپري
مورد استفاده در این آزمایش بیوتیک نوع پري: بیوتیک مورد استفاده در آزمایشپري
که از دیواره  بودکشور برزیل  2بایوریجین ساخت شرکت 1الیگوساکارید با نام تجاري اکتیوموسمانان

  است. ) مشتق شده Saccharomyces cerevisiae(سرویسیه سلولی مخمر ساکارومایسیس 

                                                   
1- (MOS;ActiveMOS®) 
2- Biorigin 
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 کامالً به صورتبیوتیک که به شکل پودر بود پرير هر کدام از مقادیبه منظور تغذیه الروها : تهیه جیره
ز روغن ابه جیره  بیوتیکاتصال پريبراي . ندشدسازي مکمل جیرهیکنواخت و همگن با یک کیلوگرم 

نیز استفاده شد و در تیمار شاهد خوراك ه ازاي هر کیلوگرم لیتر بمیلی 30مایع آفتابگردان به میزان 
جیره مورد استفاده، غذاي فرموله  ).Naseri and Akrami, 2014( اضافه شدبه همان نسبت به جیره روغن 

دانمارك خریداري گردید  1متر بود که از شرکت کوپنزمیلی 1-5/1آال با قطر شده آغازین الرو ماهی قزل
  انجام گرفت. نوبت 6در  درصد وزن توده زنده 3-5الروها به میزان  غذادهی ).1(جدول 

  
  در آزمایش تقریبی جیره پایه مورد استفادهتجزیه  -1جدول 
  میزان (درصد)  نوع ترکیب

  50  پروتئین خام
  5/8  خاکستر

  20  چربی خام
  5/11  1عصاره عاري از ازت 

  65/21  2انرژي ناخالص (مگاژول در کیلوگرم) 
  ) عصاره عاري از ازت NFEماده خشک = ( -(خاکستر + چربی خام + پروتئین خام) -1
 ناخالص انرژي )MJ/kg( ) =6/23×غذا پروتئین درصد) + (5/39× چربی درصد+ () 17×ازت از عاري عصارهدرصد ( -2

  
سنجی الروهاي در خالل دوره پرورش زیست: هاي رشد و تغذیهسنجی و بررسی شاخصزیست

صورت تصادفی صورت گرفت و وزن آنها با ترازوي دیجیتال هدرصد از آنها ب 30ماهی در هر هفته به میزان 
ها رهاسازي گردیدند. الزم به ذکر است که به جهت گیري شد و مجدداً به ترافگرم اندازه 01/0با دقت 

سنجی تغذیه الروها قطع گردید. ساعت قبل از زیست 12سنجی کاهش استرس و تلفات در طول زیست
هاي رشد و تغذیه (افزایش وزن بدن، درصد افزایش سنجی شاخصزیست بر اساس اطالعات ثبت شده از

 ،غذاي خورده شده روزانهوزن بدن، نرخ رشد ویژه، بیومس نهایی، تولید نهایی، درصد بازماندگی، میزان 
ضریب تبدیل غذایی، نسبت کارآیی پروتئین و نسبت کارآیی چربی) بر اساس منابع موجود از معادالت 

  ).Jafaryan et al., 2011شد ( ریاضی محاسبه
  هاي رشد و تغذیهشاخص

  گرم به دوره ابتداي وزن میانگین  –گرم به دوره انتهاي وزن میانگین بدن= وزن افزایش
میانگین وزن ابتداي دوره به گرم) / میانگین وزن ابتداي دوره  –[(میانگین وزن انتهاي دوره به گرم  درصد افزایش وزن بدن=

 100×به گرم] 

                                                   
1- Coppens 
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   100×لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم)/ زمان]   -نرخ رشد ویژه= [ (لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم 
  وزن متوسط اولیه) × (تعداد ماهی اولیه  -وزن متوسط نهایی) × افزایش بیومس (گرم)= (تعداد ماهی نهایی 

  وسط نهایی) وزن مت× تولید نهایی  (گرم)= (تعداد ماهی نهایی 
   100×درصد بازماندگی= (تعداد بچه ماهیان باقیمانده در ابتداي دوره / تعداد بچه ماهیان در انتهاي دوره) 

× (میانگین وزن اولیه به گرم5/0 ) /100×غذاي خورده شده روزانه  (درصد در روز)= [(کل غذاي خورده شده به ازاي یک ماهی 
  ] میانگین وزن نهایی به گرم) / زمان

  مقدار غذاي خورده شده (گرم) /  فزایش وزن بدن (گرم) ضریب تبدیل غذایی=
  نسبت کارائی پروتئین= افزایش وزن بدن (گرم) / مقدار مصرف پروتئین (گرم)

  نسبت کارائی چربی= وزن بدست آمده (گرم) / مقدار چربی خورده شده (گرم) 
   100×غذاي خورده شده  (گرم))  کارایی غذا (درصد)= (افزایش وزن بدن (گرم) / مقدار

  
  هاي استرسیهاي مقاومت به تستآزمایش

گراد)، درجه سانتی 33محیطی از قبیل دماي باال ( استرسمقابله با  در الروها ،آزمایش دوره پایان در
pH  ،(شرایط اسیدي) پایینpH ) گرم در لیتر) مورد آزمایش قرار  40باال (شرایط قلیایی) و شوري باال

و براي انجام تست  2به  %37آب توسط اسید کلریدریک اسیدي،  pHگرفتند. براي انجام تست استرس 
رسانده شد. همچنین براي  12) به NaOHهاي سود (قلیایی، آب با استفاده از کریستال pHاسترس 

 3ک خوراکی و براي تنطیم دما از بخاي برقی آکواریومی استفاده گردید. از هر تکرار تنطیم شوري از نم
مانی آنها مورد بررسی قرار طور همزمان در تشت آزمایش رهاسازي شد و مدت زمان زندهقطعه الرو به

محیط  رتدریج در معرض تست استرس قرار نگرفته بلکه به یکباره دگرفت. الزم به ذکر است که الروها به
زا قرار داده شدند و زمان زنده مانی الروها، تا کشته شدن آخرین الرو در استرس ثبت گردید استرس

)Jafaryan et al., 2011 .(  
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
هاي مربوط به انجام شد. تجزیه و تحلیل داده 2ویلک -شاپیرو به وسیله آزمون 1آزمون نرمالیتی

از طریق آزمون  کمانآالي رنگینقزل و استرس الروهاي ايفاکتورهاي تغذیهتغییرات معیارهاي رشد، 
. وجود یا انجام گردید 4و مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن 3طرفهتجزیه واریانس یک

   .انجام گرفت  SPSSافزار با استفاده از نرم %5دار در سطح عدم وجود اختالف معنی

                                                   
1- Normality 
2- Shapiro-Wilk 
3- One-way analysis of variance ANOVA 
4- Duncans multiple-range test 
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  نتایج
الیگوساکارید بر برخی پارامترهاي رشد الرو بیوتیک ماناناز تأثیر سطوح متفاوت پري نتایج حاصل

ارائه گردیده است. بر اساس نتایج بیشترین میزان وزن نهایی در تیمار  2کمان در جدول آالي رنگینقزل
) P>05/0بود (داري نسبت به سایر تیمارها برخوردار بیوتیک مشاهده گردید که از تفاوت معنیپري 3/0%

، نرخ رشد ویژه، بیومس نهایی و تولید افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن). همچنین 1(شکل 
داري نسبت به سایر تیمارها بیوتیک از افزایش معنیپري %3/0خالص در ماهیان تغذیه شده با تیمار 

  ).2(جدول  )P>05/0برخوردار بود (
  

کمان تغذیه شده با سطوح آالي رنگینماهیان قزلالرو  انحراف معیار) ±(میانگین هاي رشد شاخص -2جدول 
  هفته پرورش 6بیوتیک پس از پريمختلف 

   افزایش وزن بدن  شاخص
 )گرممیلی (

افزایش  درصد
 وزن بدن

  نرخ رشد ویژه
 (درصد در روز)

  بازماندگی
  )درصد(

  افزایش بیومس
 )(گرم

  تولید نهایی 
  تیمار (گرم)

  a 131±2830  a 3/38 ± 6/764  a 70/0±85/3  a 5/3±7/82  a 7/31±9/647  a 5/31±2/763  شاهد
  a 209±3485  a 3/59 ± 942  b 1/0 ± 81/4  bc 6/1±9/86  b 4/55 ± 7/841  b 6/55 ± 931  بیوتیکپري1/0%
  b 364±5580  b 6/95±1/1508  c 1/0 ± 95/4  bc4/1±2/89  c 3/89 ±7/1347  c 6/89±1/1437  بیوتیکپري2/0%
  d 415±7980  d 8/133±8/2156  e 1/0± 56/5  c 8/1 ±8/90  e8/119±2/1931  e8/119±7/2020  بیوتیکپري3/0%
  c 123±6830  c 3/38±9/1845  d 03/0±30/5  bc 78/0±88  d 3/29±4/1649  d 1/29 ± 8/1738  بیوتیکپري4/0%
  c 63±6680  c 1/19±4/1805  d 20/0± 26/5  b 3/1±4/85  d 8/21±2/1613  d 1/22 ± 6/1702  بیوتیکپري5/0%

  .)P>05/0(دار می باشد حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
  

  
  کمان تغذیه شده با سطوح مختلف آالي رنگینماهیان قزلوزن نهایی الرو  میانگین -1شکل 

  هفته پرورش 6بیوتیک پس از پري
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ـــطوح متفاوت  3جدول  ـــاکارید را بر برخی پارامترهاي تغذیه الرو بیوتیک مانانپريتأثیر س الیگوس
ــان میآالي رنگینقزل ــبت کارآیی چربی و کمان نش ــبت کارآیی پروتئین، نس ــاس نتایج نس دهد. بر اس

داري نسـبت به سایر تیمارها برخوردار بود بیوتیک از افزایش معنیپري %3/0میزان کارائی غذا در تیمار 
)05/0<P .(بیوتیک از پري %3/0تیمار  داري را درهمچنین میزان ضریب تبدیل غذایی هم کاهش معنی

  ).3) (جدول P>05/0خود نشان داد (
  

ــاخص -3جدول  ــده با آالي رنگینماهیان قزلالرو  انحراف معیار) ±(میانگین اي هاي تغذیهش کمان تغذیه ش
  هفته پرورش 6بیوتیک پس از پريسطوح مختلف 

اي خورده شده غذ  شاخص
  روزانه (درصد)

ضریب تبدیل 
 غذایی

نسبت کارآیی 
 پروتئین

نسبت کارآیی 
 چربی

 کارآیی غذا
  (درصد)

  d 60/0 ± 49/3  d 700/0 ± 92/0  a 10/0 ± 16/2  a 50/0 ± 4/5  a 10/0 ± 08/1  شاهد
  c 17/0 ± 04/3  c 04/0 ± 78/0  b 17/0 ± 59/2  b 43/0 ± 47/6  b 09/0 ± 29/1  بیوتیکپري 1/0%
  bc 28/0 ± 89/2  bc 07/0 ± 69/0  bc 31/0 ± 92/2  bc 76/0 ± 3/7  bc 15/0 ± 46/1  بیوتیکپري 2/0%
  ab 05/0 ± 31/2  a 02/0 ± 53/0  e 1/0 ± 76/3  e 26/0 ± 4/9  e 05/0 ± 88/1  بیوتیکپري 3/0%
  a 50/0 ± 54/2  a 10/0 ± 59/0  d 60/0 ± 38/3  d 15/0 ± 46/8  d 03/0 ± 69/1  بیوتیکپري 4/0%
  a 30/0 ± 65/2  ab 10/0 ± 62/0  cd 40/0 ± 23/3  cd 1/0 ± 06/8  cd 02/0 ± 61/1  بیوتیکپري 5/0%

  .)P>05/0(باشد دار میدهنده اختالف معنیحروف انگلیسی غیر مشابه در هر ستون نشان
  

آالي الیگوساکارید بر میزان مقاومت الرو قزلمانان بیوتیکپرينتایج حاصل از تأثیر سطوح متفاوت 
ارائه شده است. بر اساس نتایج  4هاي مختلف محیطی در جدول شماره کمان در مقابله با استرسرنگین

هاي حرارتی، اسیدي، قلیائی و شوري در ماهیان تغذیه شده با جیره بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس
  ).4) (جدول P>05/0و کمترین میزان مقاومت در تیمار شاهد مشاهده گردید ( کبیوتیپري %3/0حاوي 
  

قزل آالي رنگین کمان تغذیه شده با  انماهیالرو  انحراف معیار) ±(میانگین تغییرات مدت زمان بقاء  -4 جدول
  هفته پرورش 6بیوتیک در مقابله با استرس هاي مختلف محیطی پس از سطوح متفاوت پري

  استرس  شاخص
  (ثانیه) حرارتی

  استرس
 (ثانیه) اچ اسیدي -پی

  استرس
 اچ قلیایی -پی

 (ثانیه)

  استرس
 شوري (ثانیه)

  a 7/0 ± 5/27  a 6/10 ± 5/207  a 9/33 ± 276  a 3/35 ± 2725  شاهد
  abc 41/1 ± 0/30  b 3/16 ± 5/271  ab 4/13 ± 5/308  ab 2/33 ± 2865  بیوتیکپري 1/0%
  bc 32/1 ± 1/31  ab 5/35 ± 5/246  b 4/1 ± 329  bc 9/45 ± 5/3082  بیوتیکپري 2/0%
  c 05/1 ± 0/33  b 3/9 ± 5/287  b 5/3 ± 5/346  d 7/76 ± 3525  بیوتیکپري 3/0%
  ab 15/2 ± 5/28  ab 2/2 ± 5/248  a 5/1 ± 281  c 3/64 ± 5/3269  بیوتیکپري 4/0%
  a 8/0 ± 5/27  ab 1/19 ± 5/240  a 5/20 ± 5/283  ab 9/98 ± 2880  بیوتیکپري 5/0%

  .)P>05/0(حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار می باشد 
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  گیريبحث و نتیجه
ا یمرگ و میر توانند بر روي کارآیی تولید ماهیان تأثیرگذار باشند اما کاهش عوامل مختلفی می

 سازي بهینه. لذا بایستی همواره مد نظر قرار گیرندکاهش عوامل بیماریزا از نکات مهمی هستند که 
تواند باعث رشد بهتر الروهاي ماهیان شده و تلفات سنگینی که اغلب اي و میکروبی میفاکتورهاي تغذیه

به عنوان یک راهبرد مواد محرك ایمنی که بکارگیري طوريهب .افتد را کاهش دهدبراي آنها اتفاق می
رورشی هاي پحصوالت زنده قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی در سیستممهم براي تولید بهتر م

زا و متعاقب آن افزایش میزان که کاهش اثرات زیانبار عوامل عفونت گرددبراي الرو ماهیان پیشنهاد می
حاضر، مکمل نتایج مطالعه بازماندگی را در مواجهه با عوامل بیماریزا به دنبال خواهد داشت. بر اساس 

درصد منجر به  3/0 در سطحالیگوساکارید و به ویژه بیوتیک ماناننمودن جیره با سطوح مختلف پري
آال هاي محیطی در الرو ماهیان قزل، بازماندگی و مقاومت در برابر استرستغذیه ،شدبهبود فاکتورهاي ر

ي مضر در هاان به از بین رفتن باکتريتودر مقایسه با تیمار شاهد گردید که دلیل این افزایش را نیز می
هاي هاي مفید از جمله باکتريالیگوساکارید در روده و در نتیجه تولید باکترياثر تخمیر مانان

کنند و بدین طریق از رشد ها را تولید میاسیدالکتیک دانست که ترکیباتی همانند باکترسیون
رسد ). همچنین به نظر میAkrami et al., 2009b( کنندهاي دیگر در روده جلوگیري میمیکروارگانیسم

افزایش کارایی رشد در این تیمار بدلیل بهبود وضعیت میکروویلی روده و در نتیجه افزایش جذب مواد 
تورسیالس و همکاران ). در راستاي نتایج مطالعه حاضر، et al., 2006 Ringمغذي جیره باشد (

)Torrecillas et al., 2007اس بالیگوساکارید به جیره غذایی ماهی سیابی سطوح متفاوت مانان)، با ارزی
آالي ) در ماهی قزلStaykov et al., 2007)، استیکوو و همکاران (Dicentrachus labraxاروپایی (

، )Grisdale-Helland et al., 2008دال هالند و همکاران ()، گریسOncorhynchus mykissکمان (رنگین
گونه  روي )،Gultepe et al., 2010(گولتپ و همکاران  )،Salmo salarاقیانوس اطلس (ماهی آزاد  روي

 آالي) روي ماهی قزلGhobadi et al., 2013و قبادي و همکاران ( )Sparus aurataسیم دریایی (
تیک بیوپريداري را از نظر پارامترهاي رشد و تغذیه در ماهیان تغذیه شده با کمان، افزایش معنیرنگین

در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نمودند که با نتایج مطالعه حاضر یکسان بود. اما برخالف نتایج بدست 
)، با اضافه Pryor et al., 2003آمده از مطالعه حاضر، تحقیقات انجام گرفته توسط پریور و همکاران (

 Acipenserماهی خلیج (یره غذایی تاسگرم در هر کیلوگرم به ج 3الیگوساکارید به میزان کردن مانان

oxyrinchus desotoiدرصد در جیره گربه ماهی  3 و 2،1الیگوساکارید با سطوح مختلف )، افزودن مانان
گرم در هر  2الیگوساکارید به میزان ، افزودن مانان)Clarias gariepinus ()Genç et al., 2006آفریقایی (

، بکارگیري سطوح )Ictalurus punctatus ()Welker et al., 2007ی (کیلوگرم در جیره گربه ماهی روگاه
الیگوساکارید در جیره ماهیان جوان پرورشی تیالپیا درصد مانان 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0مختلف 
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)Oreochromis niloticus ()Sado et al., 2008(4/0و  2/0الیگوساکارید به میزان ، اضافه کردن مانان 
 Sparusجیره غذایی ماهی سیم دریایی (به هاي مختلف حاوي آرد ماهی و آرد سویا درصد با جیره

aurata( )Gultepe et al., 2010( الیگوساکارید به جیره غذایی فیل ماهیان مانان، افزودن)Huso huso( 
 Rutilus frisiiو تغذیه بچه ماهی سفید دریاي خزر ( )Razeghi Mansour et al., 2012(جوان پرورشی 

kutum ( الیگوساکارید در هر کیلو گرم جیرهگرم مانان 5/4و  3، 5/1با سطوح متفاوت )Akrami et al., 

2009b( داري از نظر پارامترهاي رشد و تغذیه در تحقیقات مذکور مشاهده نگردید. هیچ اختالف معنی
اي در تخمیر هاي رودهتوان به ناتوانی میکروببیوتیک در مطالعات فوق را میاثرات مثبت پريعدم 
هاي اضافی و متعاقب آن انباشتگی مواد غیر قابل هضم در دیواره روده دانست که در نهایت بیوتیکپري

 Olsen etران (که اولسن و همکا). همچنانHoseinifar et al., 2011bشود (باعث تحریک در روده می

al., 2001 درصد جیره ماهی چار قطبی ( 15) تأثیر نامطلوب اینولین را در سطحalpinus Salvelinus  (
استرس به عنوان یک پاسخ غیراختصاصی ) گزارش کردند. enterocytesهاي انتروسیت روده (روي سلول
. پاسخ به استرس در ماهیان با دانسته شده است ،شودواکنشی که بر روي آن انجام می نوعبدن به هر 

ریز و در نتیجه به راه افتادن گردد، که منجر به فعال شدن غدد درونتحریک هیپوتاالموس مشخص می
شود. این تغییرات تحمل موجود زنده را در رویارویی با تغییر سوخت و ساز و تغییرات فیزیولوژیکی می

ت مقاوم. کنندکه هموستازي را حفظ میدهند در حالیمحیطی یا یک وضعیت بد و آزار دهنده افزایش می
محیطی خاص، عوامل محیطی، گونه،  زايعوامل استرسدر برابر استرس تحت تأثیر عواملی مانند 

 معموالً ). Clarke, 1982اي آبزي قرار دارد (دستکاري، اندازه، سن، مراحل مختلف زیستی و شرایط تغذیه
میزان مقاومت ماهیان تغذیه شده با انواع مواد مختلف محرك سیستم منظور ه هاي محیطی باز تنش

بیوتیک پري %3/0نتایج پژوهش حاضر نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي  شود.ایمنی استفاده می
هاي حرارتی، اسیدي، قلیائی و شوري بودند در برابر استرسبازماندگی داراي بیشترین میزان مقاومت و 

هاي هجیردر  آالقزل الروبازماندگی باالتر داري نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. اوت معنیکه از تف
 را احتماالً هاي محیطی در تنش تیمار شاهدنسبت به  درصد 3/0بیوتیک به ویژه در سطح حاوي پري

هبود وضعیت و به احتمال قوي بافزایش وزن نهایی  ،توان ناشی از تأثیر آن بر روي میزان رشدمی
ربط داد. چرا که پیشنهاد شده از ماهیان میکروویلی و افزایش ضخامت دیواره بافت پوششی روده الرو 

هاي مضر، تعدیل فلور روده باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذي توسط طریق بلوکه کردن اتصال باکتري
)، با Salze, et al., 2008همکاران ( ). در همین راستا سالز وFerket, 2004گردد (پرزهاي دیوار روده می

الیگوساکارید به جیره غذایی ماهی مانان 2/0ساعت در سطح  24غنی سازي آرتمیا و روتیفر به مدت 
)، با افزودن اینولین و Akrami et al., 2013) و اکرمی و همکاران (Rachycentron canadumسوکال (

داري را در میزان ) افزایش معنیR. frisii kutumن سفید (الیگوساکارید به جیره غذایی بچه ماهیامانان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-246-fa.html


 93 پاییز، سومدوره دوم، شماره شناسی کاربردي/ هاي ماهیپژوهش نشریه 

38  

 مقاوت ماهیان در مقابله با استرس شوري در مقایسه با تیمار شاهد گزارش نمودند. همچنین بچه ماهیان
مانی تغذیه شده با جیره حاوي اینولین از بازماندگی و زنده )Carassius auratus gibelio( قرمز حوض

 Rahnamaهاي استرسی محیطی در مقایسه با تیمار شاهد برخوردار بودند (بیشتري در مقابله با تست

et al., 2013) تاجدار نصرآبادي و اکرمی .(Tajdar Nasrabadi and Akrami, 2013 ،( اثر فردي و ترکیبی
 Rutilusمیزان مقاومت بچه ماهی کلمه (را بر  الیگوساکاریدوالیگوساکارید و مانانبیوتیک فروکتيپر

rutilus caspicus ( داري در تست استرس حرارتی، شوري و تفاوت معنیبررسی و گزارش کردند که
کمترین میزان مقاومت در برابر تست استرس قلیائیت در  و اسیدي بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده نشد

 یگوساکاریدالبیوتیک مانانپريافزودن که نتیجه گرفت این گونه توان می . در پایانر شاهد بدست آمدتیما
رشد، تغذیه و هاي اثر مثبتی بر بهبود شاخص آالآغازین الرو قزلجیره  درصد 3/0ویژه در سطح به 

رات اطمینان از اث منظور حصولبهلیکن  هاي استرسی محیطی داشته استافزایش مقاومت در برابر تست
اي در خصوص تأثیر آن (چه به صورت پیوسته و چه به شود مطالعهبیوتیک پیشنهاد میمثبت این پري

صورت مقطعی) بر سطوح ایمنی در شرایط آزمایشگاهی و پرورشی و همچنین رویارویی با عوامل بیماریزا 
آال اهی قزلالیگوساکارید در میک مانانصورت پذیرد تا بتوان با قطعیت بیشتري در مورد پتانسیل پربیوت

 و سایر آبزیان اظهار نظر کرد. 
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