
 
                            

 

 

 

و یی بدن ایمیوشیبی هاشاخص، رشدهای فراسنجهبهسیل و بهسام بر مولتی تجاری های بیوتیکو پری بیوتیکوپر ریتأث

 (Ctenophryngodon idella) ماهی آمور اننوزادهای محیطی در مقاومت در برابر تنش

 3اهلل جعفریان، حجت2زادهقاسم، جواد 1*سمیرا جعفریان

 چابهار، ایراندانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ، جوی کارشناسی ارشد شیالت، دانشکده علوم دریاییدانش 1
 چابهار، ایراندانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ، دانشکده علوم دریایی ،استادیار 2

 گنبدکاووس، ایرلن، ه گنبدکاووسانشگاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار، 3

 
 
 

 نوع مقاله:

 اصیل پژوهشی

 مقاله: تاریخچه

 02/02/96دریافت: 

 10/07/96پذیرش: 
DOI: 10.22034/jair.9.1.71 

 

 
 مسئول مکاتبه:نویسنده 

جوی کارشناسی ارشد شیالت، دانش، جعفریانرا سمی

دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم 

 دریایی چابهار، چابهار، ایران

 hojat.jafaryan@gmail.com ل:ایمی

 
 چکیده

  
تیمار آزمایشی و هر یک با سه تکرار انجام  6تصادفی با یک گروه شاهد و  در قالب یک طرح کامالًاین مطالعه 

گرم در هر کیلو جیره( از محصوالت تجاری مولتی بهسام و مولتی بهسیل میلی 600و  400، 200شد. سه سطح )

(CFU/g0110×2 ،CFU/g 0110×4  وCFU/g 0110×6با جیره پایه مکمل ) .قطعه نوزاد ماهی آمور  1050سازی گردید

حوضچه( با ظرفیت  21)تیمار آزمایشی  6های گروه شاهد و در حوضچهگرم( میلی 2/625±1/10 هیاول)با وزن 

های رشد -ارامترکه پنتایج حاصل نشان داد  ،پایان آزمایشدر  ماهی در هر حوضچه( معرفی شدند. 50لیتر ) 30

شامل: وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب رشد حرارتی، سرعت رشد وزنی، ضریب رشد ) شدهی ریگاندازه

گروه شاهد در مقایسه با ی را بین تیمارهای آزمایشی و داریمعنتفاوت  در نوزاد ماهی آمور،روزانه و نرخ بقاء( 

آالنین ، (ASTترانسفراز )آسپارتات آمینو شاملبدن ه همچنین پارامترهای بیوشیمیایی عصار (.>05/0p)داشت 

در ماهی آمور تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد و کورتیزول در برخی از  (ALT)ترانسفراز آمینو

( >05/0p) ی را نشان دادندداریمعناختالف بیوتیک و پروبیوتیک شده با پریهای مکملشده با جیرهتغذیه

ی وجود داریمعن، گلوکز، پروتئین کل و فعالیت لیزوزیم تفاوت (ALP)سطوح آلکالین فسفاتاز بین  کهیدرحال

همچنین اضافه نمودن بهسام و مولتی بهسیل به جیره غذایی، مقاومت نوزادان ماهی آمور را  .(<05/0pنداشت )

گرم در میلی 5آمونیاک  گراد،درجه سانتی 40های محیطی )تنش دمایی های مقابله با تنشدر برابر آزمایش

 داری را با گروه شاهد نشان دادند( افزایش داد و تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی2اچ و پی 12اچ لیتر، پی

(05/0p<این آزمایش نشان داد که ب .)محصوالت تجاری بهسام و مولتی بهسیل در کارگیری سطوح مختلف ه

های مقاومت در برابر تست پارامترهای رشد و افزایشارتقاء ی بر یرات مثبتتأثپرورش اولیه نوزادان ماهی آمور 

 ماهی دارد.یناهای بیوشیمیایی عصاره بدن در که اثرات متفاوتی بر شاخصحالیدرمقابله با تنش داشته 
 

 :های کلیدیواژه

 مقابله با استرس هایآسپارتات آمینوترانسفراز، تست آمور،بیوتیک، نوزاد ماهی پروبیوتیک، پری           

 

 مقدمه | 1 

 آبزیان غذایی درجیره هاکیوتیبیازآنت استفاده اثرات نامطلوب به باتوجه

 هایسال در اروپا اتحادیه سوی از ترکیبات این مصرف ممنوعیت و

ها بیوتیک پری و هاکیوتیپروب از استفاده، جدید کارهایراه از یکی خیرا

 منظوربه تالش و آبزیان گوارش تگاهدسجمعیت میکروبی  بهبودبرای 

 .(Denev, 2008) بوده است میزان تلفات از جلوگیری و تولید افزایش

 استفاده از که است داده نشاننیز  اخیری هاسالدر محققانی هایبررس

 باکتریایی فلور بر مثبتی تأثیرهای آبزیان غذایی جیره در این محصوالت

 رشد،ی هاشاخص بهبود باعث و تهگذاش برجای آبزیان گوارش دستگاه

 Danielاست ) شده مختلف درآبزیان بازماندگی و ایمنی تغذیه، ییآکار

et al., 2010) عنوانبه هابیوتیکی پر و پروبیوتیک آنجایی که از و 

 استفاده لذا، اندشده یمعرف ایمنیسیستم  محرک یا و رشد هایمحرک

 اخیری هادردهه تناننرم و یانماه غذایی هایرژیم در ترکیبات از این

کنون تا کهیطورهب (.Chitsaz et al., 2016) است توسعه یافته

 کیدالکتیاسی هایپروبیوتیک )باکتر ریارتباط با تأث تحقیقات زیادی در

الیگوفروکتوز،  )اینولین، یهابیوتیکیپر و ها(باسیلوس مختلف یهاگونه و

 مختلف گاالکتوالیگوساکارید( اکارید،فروکتوالیگوساکارید، مانان الیگوس

    دانشگاه گنبدکاووس | 1400   ©              9(1: )65-73؛ 1400کاربردی، شناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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بر پارامترهای رشد، فلور میکروبی دستگاه گوارش، ایمنی و مقاومت در 

که از  مختلف کپور ماهیان انجام شده است یهابرابر بیماری در گونه

و همکاران عالمه صورت گرفته توسط  اتبه تحقیق توانیم هاجمله آن

(Allameh et al., 2015بر روی بچه ) یاکپور جاوهماهیان انگشت قد 

(Puntius gonionotus, Bleeker 1850) های بیوتیکاستفاده از پرو با
Lactobacillus mesenteroides Entrococcus faecalis  و

Lactobacillus fermentum ، گرفته توسط انجام مطالعههمچنین 

( روی الروهای ماهی کپور Gupta et al., 2014و همکاران )گوپتا 

 Bacillusهای با استفاده از پروبیوتیک (Cyprinus carpio) یمعمول

coagulans (MTCC 9872)،Bacillus licheniformis (MTCC 

اشاره کرد.  polymyxa (MTCC 122) Paenibacillus و (6824

 ,.Jha et alو همکاران )ها جی توسط شدهانجامهمچنین تحقیق 

ر الروهای تازه از مختلف پروبیوتیکی د یها( در استفاده از گونه2015

 ،(Labeo rohitaروزه ماهی روهو ) 68روزه و  38شده تخم خارج

-ی( در استفاده از پرAkrami et al., 2012و همکاران ) اکرمی همطالع

ماهیان انگشت ( در جیره غذایی بچهMOS) دیگوساکاریبیوتیک مانان ال

 وابراهیمی  ،(Carassius auratus gibelioقرمزحوض )ماهی قد 

 بیوتیکی( در استفاده از پرEbrahimi et al., 2012همکاران )

Immunogen® (MOS + BG) ماهیان انگشت قد بچه در خصوص

 ,.Hoseinifar et alو همکاران )فر مطالعه حسینیو  یکپور معمول

جیره  (درFOS) دیگوساکاریبیوتیک فروکتوالی( در استفاده از پر2014

 رغمعلی .باشنداز آن جمله میکپور  ماهیان انگشت قدغذایی بچه

مثبت پروبیوتیک و  راتیتأث زمینه در شده منتشر متعدد هایگزارش

و اطالعات محدود در زمینه  مختلف آبزیان یهاها بر گونهبیوتیکیپر

مختلف  یهاتجاری در مراحل الروی گونه این محصوالتپتانسیل 

-های فیزیوپاسخ اینکهبه آمور و باتوجهاز جمله نوزادان ماهی آبزیان

 یهاکنندهکیکارگیری خوراکی تحرهلوژیکی از جمله ایمنی، پس از ب

هدف در طول دهه  یهاها( در بافتبیوتیکیها و پرایمنی )پروبیوتیک

هدف بررسی  ، لذا این مطالعه بااخیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

از  و مولتی بهسیل محصوالت بیولوژیکی تجاری بهسام یرگذاریتأث

 باشد،ز محصوالت داخلی کشورمان میبهمن که اتولیدات شرکت زیست

های ایمنی عصاره بدن و میزان مقاومت بر عملکردهای رشد، شاخص

-مقابله با تنش رد (Ctenophryngodon idella)نوزادان ماهی آمور 

 گردید.  ءهای محیطی طراحی و اجرا

 هامواد و روش | 2
آزمایشگاه  در 1395 سال مردادماهتیر و  اواسط در عهمطال این

روز انجام شد. برای شروع  45مدت ی دانشگاه گنبدکاووس بهپروریآبز

قطعه نوزاد ماهی آمور از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان  1200تعداد کار 

انتقال به  از پس استان گلستان، ایران( تهیه وچمران )گرمابی شهید 

-ان دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس، بهآبزیآزمایشگاه تغذیه 

در این مطالعه مدت یک هفته با محیط آزمایشگاه سازگار گردیدند. 

تیمار آزمایشی و  6تصادفی با یک گروه شاهد و  قالب یک طرح کامالً

گرم میلی 600و  400، 200هر یک با سه تکرار انجام شد. سه سطح )

تجاری مولتی بهسام و مولتی بهسیل در هر کیلو جیره( از محصوالت 

(CFU/g0110×2 ،CFU/g 0110×4  وCFU/g 0110×6با جیره پ ) ایه

های آزمایشی اشاره خواهد شد، به روشی که در بخش ساخت جیره

مکمل سازی گردید. پس از انجام دوره سازگاری و اطمینان از سالمتی 

 2/625 هیلاوقطعه نوزاد ماهی آمور )با وزن  1050ماهی،  نوزادان

تیمار آزمایشی  6های گروه شاهد و حوضچه گرم( بهمیلی ±2/10

ماهی در هر حوضچه(   50لیتر ) 30حوضچه( با ظرفیت  21 )مجموعاً

 هر به ماهیان نیز اکسیژنی نیاز و هوادهی تأمین جهت معرفی شدند.

 .گردید نصب بود متصل هواده منبع به که هوا سنگ یک مخازن از یک

 فاکتورهای نظر از دوره طول در ماهیان پرورش برای ستفادها مورد آب

 و گرفت قرار پایش مورد سختی و نیتریت ،pH محلول، اکسیژن دما،

 است. شده ارائه 1 جدول در میانگین مقادیر قالب در فوق فاکتورهای

 

 میانگین( ±اف معیار انحرفایبرگالس پرورش نوزادان ماهی آمور ) مخازن معیارهای کیفی آب ورودی به -1جدول 

  (mg/Lکدورت ) (mg/L) تیترین (g/L)شوری (mg/Lمحلول )اکسیژن  pH (Cᵒدما )

35/1±5/24 18/0± 6/7 65/0±5/7 4/32 ±525/0 001/0±013/0 65/0±5/7  

 

ترتیب بهتجاری های و پروبیوتیک بیوتیکپریدر این تحقیق از 

بهمن از شرکت زیست شدههیبهسیل تهو مولتی بهسام  اوینحت عنت

بیوتیک و باتوجه به مشابهت زیاد این دو پریاستفاده گردید. 

یک بهسیل از مخمر و همدیگر که در ساختار پروبیوتپروبیوتیک به

ر سلولی بیوتیک بهسام از جداها استفاده شده و در پریالکتویاسیلوس

تفاده بیوتیک اسعنوان ترکیبات پریها بهاین مخمر و الکتوباسیلوس

کار گرفته شد. هگردیده، فلذا این دو محصول در تغذیه نوزادان ماهی ب

 Saccharomyces)مخمر نانوایی ی سلولی دیواره بهسام حاوی

cerevisiae) نقش  توانندیم های گرم مثبت است، کهالکتوباسیل و

یک محصول تجاری  نیز بیوتیک را ایفاء کنند. مولتی بهسیلپری

های  پروبیوتیکاز مخلوط  CFU/g 1110×1که حاوی  استی پروبیوتیک

 ،Lactobacillus plantarum، lactobacillus caseiباکتریایی 

Lactobacillus acidophilus، Lactobacillus delbrueckii ،

Lactobacillus rhamnosus، Bacillus lichiniformis، Bacillus 

subtilis، Streptococcus salivarius ،Bifidobacterium 

bifidum ،Lactococcus lactis ،Enterococcus faecium، 
Bacillus coagulans،  قارچAspergillus oryzae 

 .است Saccharomyces cerevisiaeو
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هر یک از  برای مقدار غذا غذایی یهارهیج سازیآماده منظوربه

طور هفتگی تهیه هتیمارهای آزمایشی بر مبنای وزن بیوماس ماهیان ب

 5/1 )با قطر ینگاز شرکت اسکرت شدهیهته ینآغاز یرهج دید. ازگر

 5/9خام و یچرب درصد 20خام، ینپروتئ درصد 50 ی، دارامترمیلی

 600و  400، 200ابتدا مقادیر . استفاده گردیددرصد خاکستر( 

همچنین گرم از محصوالت تجاری مولتی بهسام توزین شده و میلی

پودری مولتی بهسیل که معادل غلظت همین مقدار نیز از محصول 

بود،  CFU/g 0110×6و  CFU/g0110×2 ،CFU/g 0110×4باکتریایی 

بیوتیک و پروبیوتیک ذکر شده ز توزین شد. هر یک از مقادیر پرینی

لیتر آب مقطر میلی 100ای حاوی طور جداگانه به سه ظرف شیشههب

و سرانجام  شده زدهخوبی همبا همزن برقی بهاستریل منتقل و سپس 

کیلوگرم غذای  1طور جداگانه با مقدار هشده بهای تهیه سوسپانسیون

سرانجام  سازی شدند.آغشتهخوبی برای هر تیمار به شدههیتهاکسترود 

ل یبهسام و بهس یوتیکاز پرب یمختلف یهابا غلظت یشیآزما یرهج 6

ی تور با دماانکوباسازی شده درون ی غذایی مکملهارهی. جیدگرد یهته

 ,.Ghosh et al)ند ساعت خشک شد 5مدت به گراددرجه سانتی 40

درصد رطوبت( و مطابق با اندازه  10دارای شده )های تهیهجیره .(2003

اساس برنامه و بر شدههای ریز عبور دادهدهان نوزادان ماهی آمور از الک

ها قرار شده در اختیار آنمقادیر غذای محاسبه و غذایی یبندزمان

های های پروبیوتیکمچنین جهت اطمینان از میزان غلظته گرفت.

های آزمایشی، پس از ساخت سازی جیرهمورد استفاده در فرآیند مکمل

-ها در جیرهمیکروبی، از سطوح حضور پروبیوتیک انجام کشت ها باجیره

 . در(Jafaryan et al., 2015)شده اطمینان حاصل گردید های ساخته

به جیره  یوتیکیو پروب بیوتیکییپر یونسوسپانس یچگونهشاهد ه هگرو

 4دل اول استاندارد معااساس جدبر نیازمورد یقدار غذام. یداضافه نگرد

و در هر یک از تیمارهای  گردیده تعیین درصد وزن بدن در روز

ذایی با استفاده باقیمانده غهر روز صبح ها خورانده شد. آزمایشی به آن

گردید. این مقدار غذای  یآورجمعها حوضچهیپت از پاز میکرو

شده کسر گردیده و غذای خورده شده از کل غذای عرضه یآورجمع

 . شده روزانه محاسبه گردید

در انتهای دوره آزمایش تمام  ی رشدهاشاخصمنظور بررسی به

 ( وگرم 01/0 )با دقت و وزن شدهخارجماهیان موجود در هر مخزن بچه

حاصل  یهادادهثبت گردید. با استفاده از هاآن( مترمیلی 1قت )با دطول

ل وزن نهایی، نرخ رشد )شام برخی از معیارهای رشدسنجی از زیست

 شده روزانه(ارتی، سرعت رشد وزنی، غذای خوردهرشد حر ویژه، ضریب

( نرخ Hevroy et al., 2005; De Silva et al., 1989محاسبه شدند )

در انتهای دوره آزمایش تعیین شد. برای محاسبه  بقاء ماهیان نیز

زیر استفاده  ریاضی معادالت از موجود منابع اساسبر رشد پارامترهای

 .شد

 = ضریب رشد ویژه100×لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم([  -]زمان/ )لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم 

 =سرعت رشد وزن بدن100×] (2×) میانگین وزن نهایی به گرم -( میانگین وزناولیه به گرم/زمان × )ین وزن نهایی به گرم میانگین وزن اولیه به گرم+میانگ [(

 = ضریب رشد حرارتی ]توده زنده نهایی ماهی به گرم( وزن 333/0–وزن توده زنده اولیه ماهی به گرم  333/0زمان / ) ×گراد یسانتمیانگین درجه حرارت به  [

 = )%( میانگین رشد روزانه ]وزن نهایی( –مدت مطالعه / )وزن اولیه [× 100

 نرخ بقاء=  100×)تعداد بچه ماهیان باقیمانده در انتهای دوره/ تعداد بچه ماهیان ابتدای دوره( 

 
ماهی  یهاجهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی عصاره بدن، نمونه

کل توری، ابتدا  یهاپس از شستشو با آب مقطر و آبگیری در پارچه

و سپس با استفاده از  شدهلیبا اسکالپر به قطعات کوچک تبدبدن ماهی 

هموژن شده به  یهاصورت هموژن در آمدند. نمونهبه هاون چینی کامالً

منتقل و در دستگاه سانتریفیوژ با  سیسی 1ظروف اپندروف با حجم 

 Gabriel et)دقیقه سانتریفیوژ گردیدند  10مدت به rpm3000 ر دو

al., 2012های پارامترهای ایمنی آنزیم یریگ(. سپس جهت اندازه

ترانسفراز آالنین آمینو  ،( AST)ترانسفزاز کبدی شامل آسپارتات آمینو 

(ALT)،  فسفاتاز آلکالین(ALP)  در آن با استفاده از کیت و گلوکز

 دستگاه آتوآنالیزر آزمون وتشخیص آزمایشگاهی محصول شرکت پارس 

(Eurolyzerمورد اندازه )یریگ ( قرار گرفتNobahar et al., 2015.) 

ها سرم خونی با استفاده از کیت میزان کورتیزول موجود در نمونه

مریکا و با استفاده از روش الیزا ساخت کشور آ تشخیصی مونوبایند

فعالیت الیزوزیم سرم  (.Nobahar et al., 2015)گیری گردید اندازه

( و بر مبنای لیز Cha et al., 2008و همکاران )چا  اساس روشبر

 Micrococcus) الیزوزیم به آنزیمباکتری گرم مثبت حساس 

lysodiekticus )گیری شداندازه. 

-محصوالت پرو تأثیر مطالعه جهت آزمایش دوره اتمام از پس

الروها،  مقاومت بر بیوتیکی )بهسام(یپر ( وبیوتیکی )مولتی بهسیل

)با استفاده از  2اچ اسیدی با پیهای تر از هریک از محلوللی 5میزان 

کارگیری از ه)با ب 12اچ محلول قلیایی با پی اسید کلریدیک غلیظ(،

درجه  40گرم در لیتر آمونیاک و آب با دمای میلی 5سود(، محلول 

، (mg/L 5چهار آزمون تنش شامل آمونیاک )تهیه گردید.  گرادسانتی

نظر گرفته در( pH=12بازی ) pHو  (pH=2اسیدی ) pH(، oC40) دما

قطعه نوزاد ماهی آمور  5اد دهای پرورشی، تعاز هر یک از حوضچهشد. 

ها منتقل شده طور جداگانه به این محلولهصورت تصادفی انتخاب و بهب

 Jafaryan etگیری و ثبت گردید )آنها اندازه مانیزنده و طول مدت

al., 2009.)  

 ابتدا تیمار، هر تکرارهای از شده یریگاندازه هایریمتغ لنرما توزیع

و  تجزیهبرای  واسمیرنوف تست گردید  -کولموگروف آزمون وسیلهبه

رشد، پارامترهای بیوشیمیایی  تغییرات به مربوط ی آماریهاداده تحلیل

 ازهای محیطی در ماهیان پرورشی مقاومت در برابر تنش عصاره بدن و

 مقایسه نهایت جهت در و ANOVA طرفهیک یانسوار آنالیز روش

  اطمینان سطح در دانکن یادامنه چند تست اساس بر تیمارها میانگین
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استفاده  Spss-19و  Excle-2016ی افزارهانرم از یریگبهره با 95%

نظر گرفته شد. در p ≥05/0ها بودن آزمون داریحداقل سطح معن شد.

 ارائه شدند. انحراف معیار ±صورت میانگین دست آمده بهبه یهاداده

 

 جنتای | 3
 هایبیوتیکی)مولتی بهسبل(و پر پروبیوتیک ریتأثمربوط به  نتایج

-بر پارامترآزمایش  این مطالعه، در انتهای دوره)بهسام( مورداستفاده در 

شروع در  .ارائه شده است 2ماهی آمور در جدول  انهای رشد نوزاد

 تغییرات لحاظبه مورد بررسی تیمارهای بین یداریمعن تفاوت آزمایش

لحاظ میانگین وزنی تیمار مورد بررسی به 7داشت و هر نی وجود نوز

 این مطالعه در پایان آزمایش نتایج کهیدرحال(. <05/0p) همگن بودند

ی غذایی نوزادان ماهی آمور هارهیسازی جنشان داد که مکمل روز( 45)

و  مثبت ریتأث شدهکار گرفتهههای ببیوتیکیپرتوسط پروبیوتیک و 

ویژه، ضریب رشد حرارتی، سرعت بر وزن نهایی، نرخ رشد یردایمعن

در مورد . (>05/0pرشد روزانه، ضریب رشد روزانه و درصد بقاء دارد )

و بهسیل  600بهسام های در تیمار شده ثبتوزن نهایی بهترین نتایج 

ی با سایر تیمارهای آزمایشی و داریمعنکه تفاوت  مشاهده گردید 200

 نیترشیبنیز رشد ویژه خصوص نرخ در. (>05/0pد )تیمار شاهد داشتن

 600درصد وزن بدن در روز( در تیمار آزمایشی بهسام  92/3مقدار )

-نیز به ترین نرخ بقاء ماهیانیشب(. کمترین و >05/0p)مشاهده گردید

 ± 5/12) 400( و تیمار بهسیل 32/82 ± 3/7ترتیب در گروه شاهد )

 .(>05/0pشد ) ( مشاهده2/98

تیمارهای  دریبات بیوشیمیایی عصاره بدن نوزادان ماهی آمور ترک

-براست.  ارائه شده 3جدول  ( درروز 45پایان دوره آزمایش ) مختلف در

( در 49/2 ±41/0) کمترین مقدار کورتیزولدست آمده، اساس نتایج به

ی با سایر تیمارهای داریمعنمشاهده شد که تفاوت  200تیمار بهسیل 

چند که استفاده از این هر .(>05/0pمار شاهد داشت )آزمایشی و تی

محصوالت تجاری باعث کاهش سطوح گلوکز، لیزوزیم و پروتئین تام در 

 تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد شده بود اما تفاوت
ی بین سطوح مختلف گلوکز، لیزوزیم و پروتئین کل در داریمعن

(. <05/0pمار شاهد مشاهده نشد)تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تی

-ای تجاری بهسام و بهسیل بر آنزیمهپروبیوتیک رینتایج حاصل از تأث

 هایپروبیوتیکاستفاده از نشان داد که  نیزهای کبدی عصاره بدن 

 هایآنزیم سطح داری را برکار رفته در این تحقیق کاهش معنیهب

( ALPین فسفاتاز )و همچنین آلکال (AST)ترانسفراز آسپارتات آمینو

(. >05/0pایجاد نمود ) در مقایسه با تیمار شاهد در تیمارهای آزمایشی

آالنین آمینوترانسفراز  میآنزی بر سطح داریمعنتفاوت  کهیدرحال

(ALT) سطح این آنزیم در عصاره بدن که طوریهمشاهده نشد. ب

شاهد در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار نوزادان ماهی آمور 

  .(<05/0pدار افزایش یافت )طور غیر معنیبه

نوزادان ماهی آمور در  یماننتایج حاصل از بررسی زمان زنده

نتایج  شده است. ارائه 4های محیطی در جدول مقابله با تنش یهاتست

بین هر چهار تست تنش  داریمعندست آمده حاکی از وجود تفاوت به

بود  دی در مقایسه با گروه شاهدر تیمارهای آزمایش شده انجام

(05/0p<.) ( 5/313باالترین زمان زنده مانی نوزادان ماهی آمور  )ثانیه

 600قلیایی در تیمار بهسیل  در آزمایش مقابله با تنش اسیدی و

دست آمد. همچنین بیشترین مدت زنده هگرم در هر کیلو جیره بمیلی

له با ( و در تنش مقابثانیه 5/69مانی نوزادان ماهی در تنش دمایی )

و بهسیل  600رهای بهسیل ترتیب در تیماثانیه( به 4/290آمونیاک )

 دست آمد.هگرم در هر کیلو جیره بمیلی 200

های بیوتیکو پری شده با محصوالت پروبیوتیکل سازیی مکمهارهیجماهی آمور در گروه شاهد و تیمارهای مورد تغذیه با تغییرات پارامترهای رشد بچه  -2جدول

 میانگین( ±انحراف معیار ) -تجاری بهسام و بهسیل

 تیمار                   

 پارامتر رشد

 200بهسام  شاهد

در  گرمیلیم

 جیره لوگرمیک

 400بهسام 

در  گرمیلیم

 جیره لوگرمیک

 600بهسام 

در  گرمیلیم

 جیره لوگرمیک

 200بهسیل 

در  گرمیلیم

 جیره لوگرمیک

 400بهسیل 

در  رمگیلیم

 جیره لوگرمیک

 600بهسیل 

در  گرمیلیم

 جیره لوگرمیک

 c61/0 ± 35/4 ab93/0 ± 16/5 ab01/1 ± 03/5 a05/1 ± 40/5 ab05/1 ± 02/5 b82/0 ± 82/4 ab07/1 ± 06/5 وزن نهایی )گرم(

 c64/0 ± 41/3 ab44/0 ± 83/3 ab39/0 ± 79/3 a48/0 ± 92/3 ab51/0 ± 76/3 b37/0 ± 70/3 ab44/0 ± 79/3 )%(نرخ رشد ویژه 

 c14/0 ± 60/0 ab11/0 ± 69/0 ab09/0 ± 69/0 a12/0 ± 72/0 ab13/0 ± 68/0 b09/0 ± 66/0 ab11/0 ± 69/0 ضریب رشد حرارتی)%(

 b38/0 ± 84/2 a22/0 ± 09/3 a20/0 ± 07/3 a22/0 ± 13/3 a26/0 ± 04/3 a19/0 ± 02/3 a22/0 ± 06/3 سرعت رشد وزنی )%(

 c34/0 ± 44/1 ab25/0 ± 68/1 ab22/0 ± 65/1 a29/0 ± 73/1 ab29/0 ± 63/1 b29/0 ± 59/1 ab25/0 ± 65/1 د روزانه )%(ضریب رش

 d3/7 ± 32/82 b6/13 ± 4/90 d8/10 ± 5/82 c2/15 ± 2/86 b4/14 ± 6/90 a5/12 ± 2/98 c2/15 ± 3/86 میزان بازماندگی )%(

 (.>05/0pدار می باشد )اختالف معنی دهندهنشانمشترک در هر ردیف حروف التین غیر    
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   69       |                                                                                                                                       ...بهسیل و بهساممولتی تجاری های بیوتیکو پری بیوتیکوپر ریتأث 

 
شده با محصوالت پروبیوتیک و ی مکمل سازیهارهیجماهی آمور در گروه شاهد و تیمارهای مورد تغذیه با مترهای بیوشیمیایی عصاره بدن بچهتغییرات پارا -3 جدول

 میانگین( ±انحراف معیار ) -های تجاری بهسام و بهسیلبیوتیکپری
 تیمار

 

 شاخص های ایمنی

 200بهسام  شاهد

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 400بهسام 

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 600بهسام 

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 200بهسیل 

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 400بهسیل 

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 600بهسیل 

 لوگرمیکدر  گرمیلیم

 جیره

 b04/28 ± 73/133 a48/17 ± 73/66 a49/20 ± 40/62 a60/11 ± 12/54 a60/6 ± 33/64 a48/20 ± 40/65 a52/20 ± 17/73 (U/L)آسپارتات آمینو ترانسفراز

 a60/7 ± 27/103 a34/52 ± 13/145 a44/71 ± 66/167 a08/44 ± 20/123 a33/31 ± 53/148 a69/56 ± 90/156 a31/36 ± 43/178 (U/L) آالنین آمینو ترانسفراز

 a15/180 ± 28/997 b05/89 ± 26/483 ab25/56 ± 01/610 b64/58 ± 20/373 b95/89 ± 63/306 ab68/83 ± 88/591 b31/36 ± 43/178 (U/Lآلکالین فسفاتاز )

 a49/0 ± 26/2 a50/0 ± 30/1 a45/0 ± 50/1 a87/0 ± 73/1 a58/0 ± 33/1 a75/0 ± 63/1 a90/0 ± 90/1 (g/dLپروتئین کل )

 a99/183 ± 73/690 a28/51 ± 61/415 a36/152 ± 33/525 a60/75 ± 22/412 a36/37 ± 94/543 a35/139 ± 08/555 a19/109 ± 55/490 (mg/dL) گلوکز

 a27/0 ± 27/3 b17/0 ± 08/3 a20/0 ± 40/3 bc11/0 ± 69/2 c41/0 ± 49/2 abc43/0 ± 85/2 abc25/0 ± 03/3 (µg/dLکورتیزول )

 a09/0 ± 92/1 c10/0 ± 29/1 a17/0 ± 01/2 a24/0 ± 15/2 bc36/0 ± 38/1 abc15/0 ± 70/1 abc39/0 ± 77/1 (µg/ mlفعالیت لیزوزیم )

 (.>05/0pباشد )دار میاختالف معنی دهندهنشانمشترک در هر ردیف حروف التین غیر   

شده با محصوالت پروبیوتیک و  سازیی مکملهارهیجماهی آمور در گروه شاهد و تیمارهای مورد تغذیه با ی )ثانیه( در بچهمانزندهتغییرات زمان   -4 جدول

 میانگین( ±انحراف معیار ) -های تجاری بهسام و بهسیل بیوتیکپری
 تیمار

 

 تست مقابله

  200بهسام  شاهد

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

  400بهسام 

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

  600بهسام 

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

 200بهسیل 

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

 400هسیل ب

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

 600بهسیل 

گرم در کیلوگرم میلی

 جیره

 c2/1 ± 4/200 b6/0 ± 6/204 c2/1 ± 1/201 c6/0 ± 2/202 c9/1 ± 2/201 c2/1 ± 1/201 a9/0 ± 5/313 اسیدی pHتست مقابله با 

 c4/32 ± 4/218 b1/9 ± 5/257 b6/6 ± 4/260 a2/1 ± 4/311 a5/1 ± 1/320 a8/1 ± 3/312 a9/0 ± 5/313 قلیایی pHتست مقابله با 

 f2/2 ± 1/46 e5/2 ± 1/49 d3/2 ± 2/52 d5/1 ± 5/53 b4/3 ± 5/62 c3/1 ± 6/58 a4/2 ± 5/69 (Cᵒ) دماتست مقابله با 

 d2/13 ± 0/168 c2/4 ± 2/265 c9/6 ± 7/263 ab5/13 ± 3/288 a8/16 ± 4/290 c7/95 ± 1/257 bc6/1 ± 0/270 (mg/L5) تست مقابله با آمونیاک

 (.>05/0pباشد )دار میاختالف معنی دهندهمشترک نشاندر هر ردیف حروف التین غیر    

 گیریبحث و نتیجه | 4
 تحقیق، این در مختلف تیمارهای بین های رشد درتغییرات شاخص

بیوتیک بهسام و پروبیوتیک بهسیل به پری دادکه اضافه نمودن نشان

برخی از  داریمعنی نوزادان ماهی آمور منجر به افزایش جیره غذای

ی شده و ریگاندازه پارامترهای رشد، شاخص های ایمنی عصاره بدنی

های محیطی در تیمارهای های مقاومت در برابر تنشتستهمچنین 

این در(. >05/0p) آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد

کارگیری هبیوتیک و یا پروبیوتیک و همچنین غلظت بخصوص نوع پری

، شرایط پرورشی و مرحله زیستی ماهی مورد مطالعه در هاآناز 

مطالعات  هرحالهببسیار اهمیت دارد.  هاآنی ماهی از ریرپذیتأث

در این زمینه نشان داده است که این محصوالت بیولوژیکی  شدهانجام

های رشد، تغذیه و ایمنی در اخصشی را بر داریمعنمثبت و  ریتأث

و نادری سامانی ی این تحقیق هاافتهماهیان دارند. در موافقت با ی

کارگیری هنیز با ب (Naderi Samani et al., 2014) همکاران

 معمولیر سیستم پرورش نوزادان ماهی کپورهای باسیلی دپروبیوتیک

(C. carpio) گردیدند.  این ماهیموجب افزایش پارامترهای رشد در

نیز در مطالعه  (Jafaryan et al., 2011) و همکارانجعفریان همچنین 

های پروبیوتیکی در غذای زنده الرو کارگیری باسیلوسهخود در مورد ب

ی هاگونهدادند که استفاده از این  ( گزارشC. idella) ماهی آمور

پروبیوتیکی موجب افزایش پارامترهای رشد و تغذیه در این ماهی 

 .گرددیم

ایی نظیر هورمون کورتیزول، ترکیبات بیوشیمیکه طوریهب

 ,.Carnevali et al)خون  یهای کبدی و لیزوزیم در پالسماآنزیم

دهنده نشان( Gabriel et al., 2012)و عصاره بدن ماهیان  (2006

علمی شواهد  باشد.رد سیستم ایمنی و سالمتی ماهی میوضعیت عملک

بیوتیک و باشد که استفاده از پرییافته میزیادی نماینگر این 

موجب تحریک سیستم ایمنی در ماهیان شده و  توانندیمها پروبیوتیک

آن را تقویت نمایند.در همین راستا نتایج این تحقیق نشان داد که آنزیم 

اهی آمور در م در نوزادان (AST) کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز

یک بهسام و پروبیوتیک بهسیل در مقایسه بیوتپری ریتأثتیمارهای تحت

عنوان یک فاکتور مثبت به تواندیمکه  افتهیکاهشبا ماهیان گروه شاهد 

 ی این تحقیقهاافته. در موافقت با یباشددر ارتقاء سیستم ایمنی ماهی 

و  پور فتاحیحسن یی عصاره بدنایمیوشیبدر ارتباط با پارامترهای 

نیز گزارش دادند که  (Hasanpour Fattahi et al., 2014)همکاران 

عنوان یک به A. nigerو قارچ  S. cerevisiaeکارگیری مخمر هب

( موجب کاهش این Huso husoماهیان جوان )پروبیوتیک در فیل

و  نوبهار ی این تحقیقهاافتهآنزیم کبدی گردیدند. در مغایرت با ی

کارگیری هکه ب نیز گزارش دادند (Nobahar et al., 2015) همکاران

 .C) معمولیکپورهای باسیلی در جیره نوزادان ماهی پروبیوتیک

carpioترانسفرازآسپارتات آمینو ( موجب افزایش در میزان آنزیم 

(AST) دردست آمده به دیگر نتایج از گردید. بدن این ماهی در عصاره 
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نیز  (ALT) مطالعه حاضر این بود که میزان آنزیم آالنین آمینوترانسفراز

ا ماهیان گروه شاهد افزایش یافت در تیمارهای آزمایشی در مقایسه ب

در  عموماًمشاهده نگردید.  هاآنی در داریمعناختالف  کهیدرحال

مطالعات بالینی سطح این آنزیم در پالسمای خون و یا در عصاره بدن 

ها بیوتیکی از پریریرپذیتأثاست. ماهیان در ماهی بسیار حائز اهمیت 

متفاوتی را از خود بروز  هایهای مورد استفاده پاسخو پروبیوتیک

های مورد استفاده و ستگی زیادی به نوع میکروارگانیزمکه ب دهندیم

 و همکارانواچی همین خصوص کارگیری آنها دارد. درهغلظت ب

(Wache et al., 2006 تعیین نمودند که )مخمر نانوایی  کارگیریهب

ر افزایش د بموج (boulardii)ساکارومایسیس سرویزیه از سویه 

گردید.  (ALP)( و آلکالین فسفاتاز ALT)ترانسفراز آالنین آمینو میزان

 (ALP)ترانسفراز سطح آنزیم آالنین آمینو داریمعندر خصوص کاهش 

سازی شده توسط پروبیوتیک و ی غذایی مکملهارهیجدر 

در جیره غذایی مورد استفاده توسط  شده گرفتهکار های بهبیوتیکپری

 ,.Palikova et alو همکاران )پالیکووا  (،C. idella) ورنوزادان ماهی آم

معمولی دست کپور( به نتایج مشابهی در خصوص تغذیه ماهیان 2004

 کهکه این محققین در گزارش خود اعالم کردند طوریهیافتند. ب

( ALP)و آلکالین فسفاتاز  (AST)ترانسفراز های آسپارتات آمینوآنزیم

ط عصاره سیانوباکترها کاهش یافته است. شده توسدر ماهیان تغذیه

و  پور فتاحیحسنی تحقیق حاضر هاافتههمچنین در موافقت با ی

 یداریمعن کاهش زین (Hasanpour Fattahi et al., 2015)همکاران 

و آلکالین  (AST)ترانسفراز های آسپارتات آمینورا در سطوح آنزیم

 توسط ( نوجوانHuso huso) ماهیان( در تغذیه فیلALP)فسفاتاز 

عنوان یک پروبیوتیک به A. nigerو قارچ  S. cerevisiaeمخمر 

محصوالت  ریتأثی کلی در مورد ریگجهینتعنوان -به گزارش دادند.

 اظهارنظر نیچننیا توانیمبیولوژیکی مورد استفاده در مطالعه حاضر 

خون و ای ها در پالسمهای کبدی و سایر متابولیتآنزیم اصوالً کرد که

ای اعم از توانند توسط عوامل مختلف تغذیهعصاره بدن ماهی آمور می

های غذایی مکملهای باکتریایی و سایر ترکیبات جیره، مکمل

نیز در  هورمون کورتیزول(. Gan et al., 2017قرار گیرند ) ریتأثتحت

در بقیه تیمارهای آزمایشی  400جز در تیمار بهسام هب مطالعه حاضر،

 Wendelaar Bonga)ویندیالر بونگا  مطابق با گزارشپیدا کرد. کاهش 

( کورتیزول یک وظیفه آداپتاسیون برای جانور در مقابله با 1997 ,

ی مورد مطالعه در تیمارهادر کاهش کورتیزول  و زا را داردعوامل تنش

نوزادان ماهی آمور در  دهنده تقویت سیستم ایمنینشاناین تحقیق 

. در بیوتیکی و پروبیوتیکی مورد استفاده استیصوالت پراستفاده از مح

خصوص کاهش سطح کورتیزول در این تحقیق یهاافتهیموافقت با 

تعیین نمودند  (Nobahar et al., 2015) و همکاران نوبهار عصاره بدن،

نظیر باسیلوس سابتلیس و لیشنی  یهای پروبیوتیککه باسیلوس

 ( توسطC. carpio) معمولیپورنوزادان ماهی کتغذیه فورمیس در 

هورمون کورتیزول از سطح کاهش  ی مورد استفاده باعثهاپروبیوتیک

در تیمار  تریلیلینانوگرم بر م 53/77به  تریلیلینانوگرم بر م 07/101

 گردید. نتایج مشابهی توسط CFU/g 610×3تغذیه شده از جیره 

 در تغذیه نوزادان یز( نCarnevali et al., 2006) همکارانو  لیاکارنیو

 یهارهیبا ج (Dicentrarchus labrax) باس دریایی ماهی

خصوص در دست آمد.هشده با الکتو باسیلوس دلبروکی بسازی مکمل

یوتیک بسازی شده توسط پریی غذایی مکملهارهیجمتفاوت  راتیتأث

لیزوزیم  آنزیم فعالیتهای مورد استفاده در این مطالعه بر و پروبیوتیک

است که ن داده گزارشات علمی نشا در عصاره بدن نوزادان ماهی آمور

ها و منوساکاریدهای موجود در ترکیبات مانان اولیگوساکارید

گردد. در ها موجب افزایش فعالیت لیزوزیم در ماهیان میبیوتیکپری

عنوان ( Staykov, 2004) استایکوف مغایرت با نتایج تحقیق حاضر

در ماهی  بیوتیک مانان اولیگوساکارید-نمود که افزودن پری

 oncorhynchus) کماننیآالی رنگو قزل (C. carpio) معمولیکپور

mykiss) همچنین در  .شودیموجب افزایش فعالیت لیزوزیم در آنها م

نیز مشخص گردید که مانان ( Moran, 2004) موران تحقیقات

. گرددییان مهای ایمنی در ماهموجب تحریک پاسخ اولیگوساکاریدها

کارگیری هخصوص بدر( Denev, 2008) دینو نتایج مشابهی نیز توسط

ها در الکتوباسیلوس دلبروکی و باسیلوس هایی نظیرالکتوباسیلوس

 افزایش سیستم ایمنی در ماهیان گزارش شده است.

که در بسیاری از موارد استفاده از  دهدیمی علمی نشان هاافتهی

ی غذایی توسط این هارهیجسازی مکملها در یکبیوتیک و پروبیوتیپر

زا گشته و ی موجب کاهش فعالیت عوامل بیماریعوامل بیولوژیک

بقای ماهی ی نرخ همچنین با تقویت سیستم ایمنی موجب ارتقا

ها با ارتقاء بیوتیکپریکه  شودیمهمین خصوص عنوان . درگردندیم

ها های که رقیب پاتوژنغذایی و همزیستی با باکتریدر همافزایی هم

ها شده و قیم موجب مقاومت در برابر پاتوژنمست طورهب، باشندیم

ی را در میزبان موجب ارودههای سمی و التهابات کاهش متابولیت

درهمین خصوص در  .(Pedron and Sansonetti, 2008) گردندیم

رس اچ اسیدی، بازی و همچنین استهای پیهای مقابله با استرستست

ایش داشته و طول مدت دما و آمونیاک میزان مقاومت ماهی افز

که  دهدیممانی نسبت به گروه شاهد باال بود. این یافته نشان زنده

سازی شده با مکمل یهارهیجشده با میزان مقاومت ماهیان تغذیه

بیوتیک بهسام و پروبیوتک مولتی بهسیل در های مختلف از پریغلظت

عوامل متعددی در  اصوالً شاهد افزایش یافته است.مقایسه با گروه 

نقش داشته و دراین  هاتنشافزایش مقاومت ماهیان در مقابله با 

ها نقش بسیار خوبی را ایفاء ها و پروبیوتیکبیوتیکخصوص پری

 و همکارانجعفریان ی این تحقیق هاافتهت با یق. در موافاندکرده

(Jafaryan et al., 2015) های کارگیری باسیلوسهودند که بعیین نمت

 Trichopodus)پروبیوتیکی در جیره الرو ماهی تریکوپودوس 

trichopterus )مقاومت ماهی در مقابله با استرس موجب گردید که-

اچ اسیدی و بازی و همچنین در مقابله با شوک حرارتی و های پی

 یابد.ی افزایش داریمعنآمونیاک در مقایسه با گروه شاهد در حد 

 (Naderi Samani et al., 2014) و همکاراننادری سامانی همچنین 

-پرورش (C. carpio)معمولی مانی نوزادان کپورافزایش زمان زندهنیز 

را  های پروبیوتیکیهای پرورشی تلقیح شده با باسیلوسدر سیستم افتهی

]   ارشدما گز و آمونیاک اسیدی، قلیایی، هایاسترس با مقابله هایتست در
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 شدهانجامهای ررسیبسوی با نتایج تحقیق حاضر بود. نمودند که هم

مختلف با  در ماهیان هاو پروبیوتیک بیوتیکپری که دهدیم نشان

 انددهیگردهای متفاوت خود باعث افزایش پارامترهای ایمنی یرگذاریتأث

به افزایش پارامترهایی نظیر انفجار تنفسی،  توانیم که از جمله

در ماهیان  ایمونوگلوبولین، فعالیت کمپلمان و فعالیت فاگوسیتوزی

اشاره کرد که سبب ارتقاء سیستم ایمنی در آنها گردید که نتایج آن در 

های مقابله با استرس بقاء در طول دوره پرورش و آزمایشافزایش نرخ 

هرحال در ه(. بMohapatra et al., 2012) باشدمشهود می کامالً

های متفاوتی از نشان داد که غلظت مجموع نتایج مطالعه حاضر

بیوتیک بهسام و پروبیوتیک بهسیل توانست در افزایش عملکرد یپر

های رشد، افزایش برخی از پارامترهای ایمنی و مقاومت در برابر تنش

 های متفاتی داشته باشد.محیطی نقش

 پست الکترونیک نویسندگان
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of two 

commercial prebiotic (Moltibehsam) and probiotic (Moltibehsil) on the growth 

performance, biochemical parameters of body extract and resistance against the 

challenge tests with environmental tensions in Ctenophryngodon idella for 45 days. 

This experiment conducted in a completely random design with control group and six 

experimental treatments which contain triplicates. Three levels (200mg/kg, 400mg/kg 

and 600mg/kg of diet) of commercial of probiotic of Moltibehsam and prebiotic of 

Moltibehsil (2×1010 CFU/g, 4×1010 CFU/g and 6×1010 CFU/g) were supplemented 

with the basic diet. 1050 fish (mean initial weight of 625±1.1 mg) were introduced into 

control group and six treatments tanks (21 tanks) with a capacity of 30 liters (50 fish 

per tank). At the end of the trial, the results some growth performance indices 

(including weight gain, specific growth rate, Thermal Growth Coefficient,  Velocity of 

growth body weight, daily growth coefficient and Survival rate) in the grass carps fry 

had significantly difference in experimental treatments in comparison with control 

group. Also the body extract biochemical parameters of aspartate aminotransferase 

(AST), alanine aminotransferase (ALT) and Cortisol in some of experimental 

treatments was showed significant differences in grass carp fed by supplemented diets 

with prebiotic and probiotic in compared to control group, Whiles there were no 

significant differences in levels of alkaline phosphatase (ALP), Glocose, total protein 

and lysozyme activity. Also, the addition of Behsam and Moltibehsil to the diet 

increased grass carp fry resistance against the challenge tests of environmental stress 

(thermal stress of 40oC, ammonia of 5 mg/L, pH of 12 and  pH of 2 and experimental 

treatment showed Significant differences in comparison with control group. This study 

highlighted that the employing of different levels of commercial products of Behsam 

and Moltibehsil in rearing of grass carp fry had positive effects on promoting of 

growth performance and resistance to stress challenge tests, while have a different 

effects on body extract biochemical parameters in this fish. 

 

Keywords: probiotic, prebiotic, grass carp fry, Aspartate aminotransferase, stress 

challenge tests  
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