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 ماهی هاي خونی در بچه فیل شاخص بر رشد و برخیP.E.P دایجستروم  تأثیر

)Huso huso ( 
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  :چکیده

 یخون يها شاخص یبرخ و رشد بر غذا، درصد 4 و 2 ،1 صفر، زانیم به P.E.Pجسترومیدا افزودن ریتأث

ـ تغذ روز 70 یط در گرم 50/159 ±23/0 متوسط وزن با) Huso huso( یماه لیف بچه . شـد  یسـ ربر هی

 ییغذا رهیج با شده هیتغذ یماه در نیپروتئ ییکارا و ژهیو رشد نرخ وزن، شیافزا در يدار یمعن تفاوت

 درصـد  4 يحـاو  رهیـ ج با شده هیتغذ گروه و شاهد گروه به نسبت P.E.P جسترومیدا درصد 2 يحاو

 نیب در ییغذا لیتبد بیضر و يکبد شاخص ،یچاق بیضر در  ها تفاوت یول ،)p>05/0( شد مشاهده

ـ وکرهمات قرمـز،   گلبول تعداد در يدار یمعن تفاوت نیهمچن)<05/0p( نبود دار یمعن مارهایت  حجـم  ت،ی

 ت،یلنفوسـ  قرمـز،  گلبـول  نیهموگلـوب  متوسـط  غلظـت  ،یسـلول  متوسـط  نیهموگلوب ،یگلبول متوسط

 درصد 2 ماریت در لینوتروف و دیسف  گلبول ریمقاد یول ،)<05/0p(( نشد مشاهده لیائوزنوف و تیمونوس

ـ  تفاوت هالش ییایمیش بیترک یبررس). p>05/0( بود مارهایت ریسا از شیب يدار یمعن طور به  يدار یمعن

 شـاهد  مـار یت بـه  نسـبت  P.E.P جسترومیدا درصد 2 سطح با شده هیتغذ ماریت در نیپروتئ مقدار در را

 ن،یبنـابرا  ،)<05/0p( نبود دار یمعن تفاوت رطوبت و خاکستر ،یچرب زانیم در اما ،)p>05/0( داد نشان

ـ ف رهیج در ییغذا مکمل عنوان به درصد 2 سطح در تواند یم P.E.P جسترومیدا  يبـرا  جـوان  یمـاه  لی

  .شود استفاده یمنیا يها شاخص بهبود و رشد شیافزا
  

  رشد، ماهی خاویاريایمنی، ، P.E.Pدایجستروم  واژگان: کلید

 همقدم

ماهیان خاویاري از ماهیان با ارزش اقتصادي هستند کـه   

رویه، آلودگی محیط آبی و از بین رفتن  دالیل صید بی به

شان، در معرض خطر انقراض قرار دارند تکثیرهاي  مکان

)Carmona et al., 2009    به همین سـبب پـرورش آنهـا (

اي بـراي   تولید خاویار و گوشت با هدف پشـتوانه براي 
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ذخـــایر طبیعـــی مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت 

)Pourkazemi, 1997مهـم ماهیـان   هـاي   ). یکی از گونه

یـل  دال کـه بـه   اسـت  )Huso huso( مـاهی  فیلخاویاري، 

سازگاري با شرایط پرورشی، رشـد سـریع و دارا بـودن    

مناسـب بـراي    اي گزینـه  عنـوان  بـه خاویاري ارزشـمند،  

 ).Mohseni et al., 2008د (شو می محسوبپرورش 

با توجه به نیازهـاي جامعـه بـه     پروري آبزيصنعت 

استفاده از منـابع پروتئینـی سـالم و ارزان قیمـت، رشـد      

هـاي   گیري از مکمل زه بهرهامرو روزافزونی داشته است.

غذایی از جمله راهکارهایی هستند که عالوه بـر تـأمین   

 رشــد و تکامــل موجــودات آبــزي، بــرايمــواد مغــذي 

توانند افزایش سالمت و مقاومت نسبت به استرس و  می

 Vulevic etهمراه داشـته باشـند (   زا را به عوامل بیماري

al., 2004 .(تراکم مـاهی   از طرفی باال رفتن تولید و نیز

منظور  بهها  بیوتیک در واحد سطح باعث شده که از آنتی

 Merrifield etجلوگیري از بروز بیماري استفاده شود (

al.., 2010; Hoseinifar et al., 2011a   بـروز عوامـل (

بیوتیک و توسـعه آنهـا باعـث     زاي مقاوم به آنتی بیماري

در بسـیار سـخت   هـاي   گـذاري  و قـانون ها  ایجاد نگرانی

 ,Cabelloشـده اسـت (  هـا   بیوتیک زمینه استفاده از آنتی

 یجـایگزین  عنوان بهغذایی هاي  ). استفاده از مکمل2006

عالوه بـر افـزایش رشـد و کـارایی     ها  بیوتیک براي آنتی

مصرف غـذا، عملکردهـایی از جملـه تحریـک سیسـتم      

توان به  می ز جمله این ترکیباتدنبال دارند. ا ایمنی را به

ــاهیهــا اســانسو هــا  وتیــکبی پــري اشــاره کــرد.  ي گی

اجزاي غذایی غیرقابل هضمی هستند کـه  ها  بیوتیک پري

اي بـه   از طریق تغییر توازن باکتریایی میکروبیوتاي روده

سـبب بهبـود وضـعیت     ،بـالقوه مفیـد  هاي  سمت باکتري

). Gibson etal., 2004شوند ( می سالمت و ایمنی میزبان

توان  پروري می آبزياستفاده در مورد هاي  بیوتیک پرياز 

فاکتورهاي خونی در  بر روي مانان الیگوساکاریدتأثیر  به

ــل  ــاي نیـ ــأثیر، )Oreochromis niloticus( تیالپیـ  تـ

، تأثیر ماهی فیلبر افزایش کارایی رشد در  الیگوفروکتوز

ــر رشــد الرو الکتوســا  Psettaکفشــک (مــاهی کروز ب

maxima( شد در ماهی سـفید  ر عواملبر  اینولین تأثیر و

)Rutilus frisii kutum(  ــرد . تــأثیر مثبــت  اشــاره ک

 کفشـک فروکتوالیگوساکارید بر روي رشـد الرو مـاهی   

ــا      ــده بـ ــه شـ ــان تغذیـ ــه ماهیـ ــرد کـ ــخص کـ مشـ

فروکتوالیگوساکارید داراي میانگین وزن نهایی بـاالتري  

). Mahious et al., 2005نسبت به سایر تیمارها بودنـد ( 

ه تأثیر مثبت الیگوفروکتـوز در جیـره   توان ب می همچنین

ــذایی  ــاسغ ــاهی ت ــیبري ( م ) و Acipenser baeriiس

) بـر شـاخص   Clarias gariepinusماهی آفریقایی ( گربه

). در Mahious et al., 2007رشـد ویـژه اشـاره کـرد (    

فـر و همکـاران در سـال     حسـینی  از سوياي که  مطالعه

مختلـف   ان با سـطوح ماهی فیلبر روي تغذیه بچه  2010

 2کـه سـطح    گردیـد ، مشـخص  انجام شدالیگوفروکتوز 

ــن  ــد از ای ــريدرص ــک پ ــه بیوتی ــور ب ــادار ط ــر معن ي ب

ي خونی اثرگذار اسـت. مهـاجر اسـترآبادي و    ها شاخص

نشـان دادنـد کـه سـطوح      2010همکاران نیـز در سـال   

ایمنوژن قابلیت تأثیرگذاري بـاالیی   بیوتیک پريمختلف 

 مـاهی  فیـل ایی تغذیـه در  بر افزایش عملکرد رشد و کار

  پرورشی دارد.

و  ي گیاهیها اسانسمخلوطی از  P.E.Pدایجستروم 

 کـار  بـه ي هـا  اسانسهر یک از باشد.  ها می بیوتیک پري

منظـور خاصـی    بـه  P.E.Pرفته در محصول دایجستروم 

از پونه  در این محصول کارواکرول استفاده شده است.

ــوهی  ــر عصــارهک ــايي شــده و داراي اثرگی ــ ه دید ش
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قـوي   اکسـیدان  آنتـی یک  عنوان بهو  است ضدمیکروبی

کـار رفتـه در    بـه  آنتـول . مورد توجه قرار گرفته اسـت 

شود  می يگیر عصارهاز بادیان رومی  P.E.Pدایجستروم 

دهنده قـوي   و داراي خاصیت ضدقارچی و یک افزایش

از مرکبـات   موجـود در ایـن مـاده    . لیمونناست اشتها

اراي خـواص ضـدمیکروبی   شـود و د  مـی  يگیر عصاره

ــود    ــوراك را بهب ــم خ ــوده و طع ــوي ب ــی ق ــد م  بخش

)Reisinger et al, 2011(ماده  این یبیوتیک پري . بخش

ــاکاریدي  ــات فروکتوالیگوس ــان   از ترکیب ــت. در می اس

الیگوساکاریدهاي غیرقابل هضم، فروکتوالیگوسکاریدها 

اي هستند کـه آثـار مفیـد     شناخته شدههاي  بیوتیک پري

هـاي   وسـیله بـاکتري   بات شده است. این مواد بهآنها اث

ــد روده ــاکتریوم  مفیـ ــدو بـ ــه بیفیـ ــا  اي از جملـ و هـ

 آنهاب تحریک رشد تخمیر شده و سبها  الکتوباسیلوس

هضمی  عناصر غذایی غیرقابلها  بیوتیک پري شوند. می

دن یـک یـا   کـر ا فعـال  یـ هستند که از طریق تحریـک  

روده وجود دارند، باکتریایی که در هاي  تعدادي از گونه

 ,Roberfroid(گذارنـد   مـی  آثار سودمندي بـر میزبـان  

هـاي   منظور بررسـی تـأثیر جیـره    این تحقیق به .)2007

در غذاي مورد تغذیه P.E.P مکمل شده با دایجستروم 

ان با هـدف بـاال بـردن کـارایی غـذایی و      ماهی فیلبچه 

ي خـونی آنهـا   ها شاخصافزایش رشد و تأثیر مثبت بر 

  و اجرا گردید.طراحی 

  

 ها مواد و روش

  ماهی و شرایط پرورش

مطالعه حاضر در مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان 

پـور سـیاهکل واقـع در     یوسـف  دریایی شادروان دکتـر 

از  پـیش  روز انجـام شـد.   70استان گیالن طـی مـدت   

بـا وزن اولیـه    مـاهی  فیلعدد بچه  180شروع آزمایش 

تهیه انحراف معیار)  ± (میانگینگرم  50/159 ± 23/0

شد. پس از تطابق ماهیان با جیره پایه مورد استفاده در 

 12عدد ماهی در  15روز، تعداد  15 مدت بهاین مطالعه 

لیتـر و جریـان    800تانک بتونی مدور با حجم آبگیري 

توزیــع شــدند و در لیتــر در دقیقــه  64/5 ± 25/0آب 

. غذادهی دتکرار در نظر گرفته ش 3 باتیمار  4مجموع، 

وعـده در   4دستی براساس میـزان اشـتها در    صورت به

. از آب شـد  مـی  انجـام  21و  14، 9، 2روز در ساعات 

انجـام ایـن آزمـایش اسـتفاده      بـراي رودخانه خـرارود  

از غـذادهی   پـیش هـر روز صـبح   ها  گردید. آب تانک

درصـد سـیفون    50منظور خروج فضوالت به میـزان   به

هـاي   شاخصلعه طبیعی بود. فتوپریود در این مطا .شد

ــرورش   ــول دوره پـ ــیمیایی آب در طـ ــی و شـ فیزیکـ

با اسـتفاده از   آب pH .ارزیابی شدندروزانه  صورت به

pH  متر)B/ste1- 3223 WTW( میـزان   دمـاي آب و  و

 Model WTWمتر ( با استفاده از اکسی اکسیژن محلول

oxi 33 oi, Weilheim, Germany(  شـد.  گیـري  انـدازه 

 گرم میلی 51/7 ± 08/0 مقدار اکسیژن محلولمیانگین 

و مقـدار   گراد سانتیدرجه  20/18 ± 28/0، دما در لیتر

pH  محاسبه گردید.  21/8 ± 07/0آب  

 

 آزمایشیهاي  سازي جیره آماده

میکرونـی الـک    100الک  باابتدا مواد اولیه پودر شده 

آیـد و مـواد    دست بهگردیده تا نمونه نرم و یکنواختی 

تهیه جیره حاصل شود. سپس مواد اولیـه   برايهمگنی 

خشک شامل پودر ماهی، سبوس گندم، کنجالـه سـویا،   

مکمل معدنی و ویتامینی، دي کلسیم فسفات، متیونین، 

 01/0ترازوي دیجیتال با دقت  وسیلۀ بهالیزین و مخمر 

کامل با  طور بهپس از آن،  .دندشگرم توزین و مخلوط 
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ـ   ا مقـدار مناسـبی آب   روغن ماهی و ذرت ترکیـب و ب

دست آمد.  و یک غذاي خمیري شکل بهشدند مخلوط 

شـد   گوشت صنعتی چرخ چرخ بادست آمده  مخلوط به

 50- 60در دمـاي  کـن صـنعتی    با اسـتفاده از خشـک   و

پس  .ساعت خشک گردید 24 مدت به گراد سانتیدرجه 

متـر   میلـی  5- 6 بـه انـدازه  ها  ا، پلتاز خشک شدن غذ

بنـدي و در   مناسـب بسـته  هاي  هشکسته شده و در بست

 گراد سانتیدرجه  - 20سردخانه با درجه حرارت حدود 

هربار براي تغذیه ماهیان جیـره مـورد   نگهداري شد و 

ســاخت شــرکت بــایومین  P.E.Pدایجســتروم  نظــر بــا

 مخلوط شددرصد  4و  2، 1، صفرسطح  4اتریش در 

ــدول  ــاي  ) 1(ج ــا دم ــال ب ــه  1- 4و درون یخچ درج

(شـرکت  ژالتـین  گهـداري گردیـد. ابتـدا    ن گـراد  سانتی

گرم ازاي هر کیلو گرم به 20میزان  بهقزوین)  ،پرور غنچه

و درون اسـپري   گردیـد در آب ولرم حـل  ماده غذایی 

و  شـد  مورد نظر توزین مکمل سپس .ریخته شددستی 

مخلـوط   جیـره  صورت همگن و یکنواخـت بـا کـل    هب

تین و محلول ژال شدروي یک سینی پهن  جیره. دیگرد

در مجاورت باد پنکه قـرار  گردید و اسپري  جیرهروي 

و پـس از خشـک شـدن     شودخشک  تا کامالً داده شد

  .تغذیه در اختیار ماهی قرار گرفت برايکامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجزا و ترکیب بیوشیمیایی جیره غذایی پایه براي بچه  1جدول 

  ان پرورشیماهی فیل

 میزان (درصد) ترکیبات جیره

 5/38 پودر ماهی

 10 آرد گندم

 15 سبوس گندم

 15 کنجاله سویا

 5 روغن ماهی

 5 روغن ذرت

 5 مالس

 5/1 1ویتامینیمکمل 

 5/1 2معدنیمکمل 

 1 متیونین

 1 الیزین

 1 مخمر

 3/0 نمک

 2/0 3دي کلسیم فسفات

  

ــور. 1 ــرکت البرات ــاي  ش ــران).  ه ــزوین، ای ــیانس (ق س

ویتامین  IU160000گرم پرمیکس ویتامینه حاوي  1000هر

A،IU   400000  ویتامینD3 ،40   گرم ویتـامینE ،2   گـرم

گـرم   12گـرم ریبـوفالوین،    8گرم تیـامین،   K3 ،6ویتامین 

 2گـرم پیریدوکسـن،    4گـرم تیـامین،    40کلسیم پنتتونات، 

 H2،60گـرم   24/0گـرم سـیانوکوبالین،    8گرم اسیدفولیکا، 

  .است BHTم گر 20گرم اینوزیتول و  C ،20گرم ویتامین 

 شرکت البراتورهـاي سـیانس (قـزوین، ایـران). هـر     . 2

گرم  5/12گرم آهن،  26گرم پرمیکس معدنی حاوي  1000

گرم مـس،   2/4کبالت،  گرم میلی 480گرم سلنیوم،  2روي، 

  . است گرم کولین کلراید 12ید و  گرم 1گرم منگنز،  8/15

  شرکت جهان فسفات (رودسر، ایران).. 3
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  )n=3( غذایی استفاده شده در تحقیق حاضرهاي  ترکیب تقریبی جیره 2جدول 

 (درصد) P.E.Pسطوح دایجستروم 

 4 2 1 صفر (درصد) ها شاخص

 21/41 ± 31/0 08/41 ± 23/0 86/40 ± 21/0 65/40 ± 24/0 پروتئین

 78/15 ± 31/0 26/15 ± 18/0 14/15 ± 25/0 12/16 ± 10/0 چربی

 05/13 ± 22/0 89/12 ± 26/0 04/12 ± 08/0 54/12 ± 25/0 رطوبت

 65/9 ± 22/0 98/9 ± 27/0 73/9 ± 25/0 015/9 ± 13/0 خاکستر

  

  ي رشدها شاخص گیري اندازه

غذایی و چگونگی رشـد  هاي  براي آگاهی از عملکرد جیره

هفتـه   2ماهیان در طول دوره پرورش، بیومتري ماهیان هـر  

از  پـیش ساعت  24ان یکبار انجام گرفت. بدین منظور ماهی

در لیتر  گرم میلی 300بیومتري گرسنه نگه داشته شدند و با 

ي رشد بیهوش ها شاخصمنظور بررسی  پودر گل میخک به

هـاي رشـد شـامل     شـاخص . )Velisek et al., 2005( شدند

)، میانگین SGR)، نرخ رشد ویژه (WGمیزان افزایش وزن (

ریب تبدیل )، ضCF)، فاکتور وضعیت (ADGرشد روزانه (

) محاسـبه و بررسـی   HSI) و شاخص کبدي (FCRغذایی (

 Wahli et al., 2003; Hevroy et al., 2005; Bekcan( شـد 

et al., 2006.(  

WG (g) = Wf -Wi 

 Wi: وزن اولیه (گرم)، Wf: وزن نهایی (گرم)

SGR (%/day) = 100 × (lnWf – lnWi) / t 

 lnWiوlnWf   :   ولیـه و  لگـاریتم طبیعـی متوسـط وزن ا

  مدت زمان پرورش (روز) :tنهایی (گرم)، 

ADG (%) = 100 × (Wf –Wi) / (Wi × t) 

 Wf  وWi : ،(گرم) میانگین وزن اولیه و نهاییt :  مـدت

  زمان پرورش (روز)

CF = 100 × ( BW / TL3) 

متر) طول کل (سانتی  :TL (گرم) وزن بدن،  :BW 

FCR = F/ (Wf – Wi) 

ایی (گرم)میانگین بیوماس اولیه و نه  :Wf و Wi  مقدار

 F: غذاي مصرفی (گرم)،

PER = 100× (Wf –Wi)/ AP 

 Wf وWi  :  ،(گـرم) میانگین بیوماس وزن اولیه و نهایی

AP(گرم) مقدار پروتئین داده شده به ماهی : 

ماهی  3شاخص کبدي، در پایان دوره  گیري اندازهبراي 

از  تصـادفی جـدا شـدند و پـس     کـامالً  طور بهاز هر تیمار 

بیهوشی با عصاره گل میخک کشته و وزن شدند. سپس بـا  

ـ   شـکافته و امعـا و احشـا     انکمک تیغ اسکالپل شـکم ماهی

جداگانـه وزن   صـورت  بـه خارج و توزین شدند و کبد هم 

 گردیـد شد و شاخص کبدي از طریق فرمول زیر محاسـبه  

)Misraet al., 2004(:  

HSI (%) = 100 × (LW/ BW) 
LW(گرم) وزن کبد :،BW(گرم) وزن بدن :  

VSI (%) = 100 × (VW/ BW) 
VW ،(گرم) وزن امعا و احشا :BW(گرم) وزن بدن :  
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  ها برداري و آنالیز نمونه نمونه

 صـورت  بـه ماهی از هر مخزن پرورشـی   3در انتهاي دوره 

سپس ماهیان با عصـاره پـودر گـل    تصادفی انتخاب شده و 

بیهـوش شـدند و   در لیتـر   گـرم  میلـی  300میخک به میزان 

سـی از سـیاهرگ دمـی     سـی  5خونگیري با سرنگ هپارینه 

سی خون از هر ماهی گرفته شـد   سی 1ماهی انجام گرفت. 

هاي خون بالفاصـله بـه آزمایشـگاه منتقـل شـده و       و نمونه

هـاي   هاي هماتولوژیک همچون تعداد گلبول برخی شاخص

قرمــز و ســفید بــا اســتفاده از الم هماســیتومتر نئوبــار      

)Barcellos et al., 2004 ــا روش ــزان هموگلــوبین ب )، می

اسپکتروفتومتري و با استفاده از کیت (پارس آزمون، تهران، 

روش میکروهماتوکریـت   درصـد هماتوکریـت بـه   و ایـران 

)Skov et al., 2011( میـانگین حجــم   شــد. گیـري  انــدازه

) و MCH)، میـانگین هموگلـوبین سـلولی (   MCVسلولی (

براسـاس  ) MCHCوبین سـلولی ( میـانگین غلظـت هموگلـ   

 .شد فرمول محاسبه

ماهی بـراي آنـالیز الشـه     3در انتهاي دوره از هر تیمار 

انتخاب شد و مقادیر پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر به 

ــی  )AOAC)1998روش  ــدبررس ــهگردی ــین  . ب ــور تعی منظ

 24 مـدت  بـه  گراد سانتیدرجه  105رطوبت از آون با دماي 

 550خاکستر از کوره الکتریکی با دماي ساعت، براي تعیین 

تعیین  برايساعت،  6-12 مدت به گراد سانتیدرجه  600تا 

وسیله اتر با اسـتفاده از   همیزان چربی خام پس از استخراج ب

روش سوکسله و میزان پروتئین خام با اسـتفاده از محاسـبه    

  کلدال استفاده شد.  ) با روش×25/6Nنیتروژن (

  

 ماريتجزیه و تحلیل آ

ي ها شاخصکسب شده از هاي  داده تمامبودن  نرمالابتدا 

رشد و خون و آنالیز بیوشیمیایی الشه با استفاده از آزمون 

Kolmogorov-Smirnov با آزمـون  ها  و همگنی واریانس 

Leveneبــا اســتفاده از آنــالیز هــا  کنتــرل شــد. ســپس داده

. ارزیابی گردیـد ) One-Way ANOVAواریانس یکطرفه (

مشـاهده شـد، بـراي بررسـی      معنـادار که اخـتالف   انیزم

مقایسـه   و هگردیـد اختالف آمـاري فاکتورهـاي محاسـبه    

در سـطح   Tukeyاي  وسیله آزمون چند دامنـه  بهها  میانگین

و تجزیـه   تمـام انجام شـد.  ) >05/0p( درصد 95اطمینان 

 ,SPSS)Version 16, Chicage افـزار   تحلیل آماري با نرم

IL, USA (شد انجام.  

  

  نتایج

عملکــرد رشــد ماهیــان تغذیــه شــده بــا ســطوح مختلــف  

نشـان داده شـده اسـت. در     3در جدول  P.E.Pدایجستروم 

ن دوره بررسی (هفته دهم) نرخ رشد ویژه و میـانگی  انتهاي

در و کـارایی پـروتئین   وزن و همچنین میزان رشد روزانـه  

درصـد دایجسـتروم    2ان تغذیه شده با مقـدار  ماهی فیلبچه 

P.E.P ــه ــور ب ــادار ط ــود  معن ــا ب ــایر تیماره ــتر از س ي بیش

)05/0p<.(
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روز پـرورش   70پـس از   P.E.P) تغذیه شـده بـا سـطوح مختلـف دایجسـتروم      Huso husoماهیان ( عملکرد رشد در بچه فیل 3جدول 

  انحراف معیار) ±(میانگین 

 (درصد) P.E.Pسطوح دایجستروم 

 4 2 1 صفر هاي رشد شاخص

Wf (گرم) b   02/6 ± 68/405 b   93/5 ± 26/417 a      12/6 ± 33/435  b40/8 ± 397 

WG (گرم) b   03/6 ± 72/244  b   28/6 ± 95/257  a     16/6 ± 06/276 b   42/8 ± 02/238 

ADG (درصد) 12/2 ± 07/0 47/2 ± 05/0 30/2 ± 06/0 21/2 ± 05/0 

SGR (درصد/ روز) b02/0 ± 023/1 b02/0 ± 37/1 a         02/0 ± 43/1 b02/0 ± 30/1 

  

CF 01/0 ± 47/0 01/0 ± 47/0 01/0 ± 49/0 002/0 ± 47/0 

FCR 08/0 ± 05/1 02/0 ± 05/1 04/0 ± 95/0 04/0 ± 17/1 

PER (درصد)  b     15/0 ± 01/6 b     15/0 ± 31/6 a 14/0 ± 72/6  b     20/0 ± 77/5 

HSI (درصد) 03/3 ± 32/0 3/ 17 ± 24/0 47/3 ± 34/0 90/2 ± 4/0 

VSI (درصد) 49/10 ± 53/0 35/10 ± 37/0 83/10 ± 64/0 23/10 ± 62/0 

  ).>05/0p(اعداد در هر ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنادار هستند 
  

ي ها شاخصبر P.E.P نتایج حاصل از تأثیر دایجستروم 

سـت.  نشـان داده شـده ا   4در جـدول   ماهی فیلخونی بچه 

اثـري بـر   P.E.P نتایج این بررسی نشان داد که دایجستروم 

نـدارد  MCHC و MCV ، MCHقرمـز،  هـاي   تعداد گلبـول 

)05/0p>در تیمار سفید هاي  ). با این حال تعداد کل گلبول

بیشترین مقدار را نشـان  P.E.P درصد دایجستروم  2حاوي 

سـفید  هـاي   عالوه شمارش افتراقی گلبول ). به>05/0pداد (

درصـد   2را در تیمـار  هـا   تعـداد نوتروفیـل   معنادارافزایش 

  ).>05/0pنشان داد (P.E.P دایجستروم 

  

روز پرورش  70پس از  P.E.P) تغذیه شده با سطوح مختلف دایجستروم Huso husoان (ماهی فیلي خونی در بچه ها شاخص 4جدول 

  انحراف معیار) ± (میانگین

 (درصد) P.E.Pسطوح دایجستروم 

 4 2 1 صفر ي خونیها صشاخ

 b05/0 ± 02/9 b 05/0 ± 90/9 a 06/0 ± 54/11 b05 /0 ± 88/10 در میکرولیتر) 103×گلبول سفید (

  در میکرولیتر) 103×گلبول قرمز (

 لیتر) هموگلوبین (گرم / دسی

99/0 ± 66/735 55/1 ± 55/785 27/2 ± 55/746 62/2 ± 22/733 

077/0 ± 62/5 12/0 ± 033/6 17/0 ± 71/5 20/0 ± 61/5 

 24 ± 91/0 33/24 ± 74/0 11/26 ± 53/0 11/24 ± 38/0 هماتوکریت (درصد)

   MCV(فمتولیتر) 327 ± 65/2 75/325 ± 57/0 22/332 ± 69/1 33/327 ± 97/0 

MCH (پیکوگرم/ سلول) 44/76 ± 17/0 44/76 ± 17/0 55/76 ± 24/0 33/76 ± 16/0 

MCHC 33/23 ± 23/0 44/23 ± 17/0 23 ± 16/0 11/23 ± 11/0 لیتر) (گرم/ دسی 

 88/66 ± 85/0 33/64 ± 95/0 55/68 ± 54/1 66/69 ± 22/1 لنفوسیت (درصد)

 b98/0 ± 33/26 b20/1 ± 88 /26  a    84/0 ± 31  b90/0 ± 22/29  نوتروفیل (درصد)
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 22/3 ± 32/0 22/3 ± 22/0 44/3 ± 29/0 77/2 ± 36/0 مونوسیت (درصد)

 1 ± 28/0 44/1 ± 17/0 22/1 ± 22/0 22/1 ± 22/0 ئوزینوفیل (درصد)ا

  ).>05/0p(هستند  معناداراعداد در هر ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف 
  

  

ان تغذیه شـده بـا   ماهی فیلنتایج بررسی آنالیز الشه بچه 

ارائـه شـده    5در جدول  P.E.Pسطوح مختلف دایجستروم 

در  معنـادار از وجـود اخـتالف    است. بررسی آماري حاکی

اما در میزان چربی،  ،)>05/0pمیزان پروتئین خام الشه بود (

ــتالف   ــت اخ ــتر و رطوب ــادارخاکس ــد معن ــاهده نش ي مش

)05/0p>.(  

  

روز پرورش  70پس از  P.E.P) تغذیه شده با سطوح مختلف دایجستروم Huso husoان (ماهی فیلترکیبات بدن (درصد) بچه  5جدول 

  انحراف معیار) ±ن (میانگی

 (درصد) P.E.Pسطوح دایجستروم 

 4 2 1 صفر (درصد) ها شاخص

 b25/0 ± 64/49 b37/0 ± 94/56 a45/0 ± 26/63 b48/0 ± 79/51 پروتئین

 05/17 ± 47/0 62/17 ± 34/0 19/14 ± 57/0 08/17 ± 39/0 چربی

 01/77 ± 29/0 96/76 ± 43/0 23/76 ± 31/0 16/77 ± 46/0 رطوبت

 23/8 ± 20/0 99/8 ± 38/0 95/9 ± 19/0 47/8 ± 31/0 اکسترخ

 ).>05/0pهستند ( معناداراعداد در هر ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف 

  

  بحث

نتایج این بررسی نشان داد که ماهیان تغذیه شـده بـا جیـره    

از بهترین عملکرد رشـد  P.E.P درصد دایجستروم  2حاوي 

 ر تیمارها برخوردار بودند. به نظرو تغذیه در مقایسه با سای

ــريرســد  مــی فروکتوالیگوســاکارید موجــود در  بیوتیــک پ

مفید روده و هاي  واسطه تخمیر باکتري به P.E.Pدایجستروم 

اسـید الکتیـک   هـاي   وسـیله بـاکتري   در نتیجه تکثیرشان بـه 

توانسته در قابلیت هضم و جـذب مـواد غـذایی تأثیرگـذار     

ان شـود.  ماهی فیلایش رشد بچه باشد و در نهایت باعث افز

جیره حـاوي  ماهیان تغذیه شده با  که مشاهده شداز طرفی 

 کـه  با کاهش رشد همراه بودند P.E.Pم درصد دایجسترو 4

اي در  نـاتوانی میکروبیوتـاي روده   دلیـل  بـه امر احتماالً  این

 و تجمـع آنهـا در روده   بیوتیـک  پـري تخمیر مقادیر اضافی 

در ). Olsen et al., 2001; Hoseinifar et al., 2010( اسـت 

بـر  هـا   بیوتیـک  پـري سـودمند   هايبسیاري از مطالعات، اثر

هـاي   ي رشـد و کـارایی مصـرف غـذا در گونـه     ها شاخص

 Mahious andمختلف ماهی و میگو گزارش شـده اسـت (  

ollevier, 2005; Mahious et al., 2006; Zhou et al., 

اي تغذیـه شـده بـا    ). افزایش کارایی رشد در تیمارهـ 2007

دلیل بهبود وضعیت میکروبیوتـاي روده و در   به بیوتیک پري

 ,Gatesoupe( است نتیجه باال رفتن جذب مواد مغذي جیره

1999; Ringo et al., 2010 بـارة در هـایی  ). اگرچه گـزارش 

بــر افــزایش کــارایی رشــد هـا   بیوتیــک پــرياثــر بــودن  بـی 

)Grisdale-Helland et al., 2007; Hoseinifar et al., 

2011bي ها شاخصبر ها  بیوتیک پريمنفی  هاي) و حتی اثر

) ارائـه  Olsen et al., 2001; Akrami et al., 2009رشـد ( 

مفیـد روده  هاي  با تأثیر بر باکتريها  بیوتیک پريشده است. 

شده و در نهایت با افزایش قابلیت  آنهاباعث افزایش تعداد 
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پذیري روي برخی از ترکیبات مفید بر ترکیبـات بـدن    هضم

 گذار خواهند بود. نیز تأثیر

ان نشـان داد کـه بیشـترین    ماهی فیلبررسی آنالیز الشه بچه  

 2میزان پروتئین در ماهیـان تغذیـه شـده بـا جیـره حـاوي       

وجـود دارد کـه داراي اخـتالف    P.E.P درصد دایجسـتروم  

ن مسئله ممکـن اسـت بـه    معنادار با سایر تیمارها بود که ای

و قابلیت هضم جیره مرتبط  هابرداري بیشتر آمینو اسید بهره

همچنـین افـزایش پـروتئین در     .)Genc et al., 2007باشد (

و پـروتئین  هـا   تواند در تولیـد انـواع پـادتن    می ترکیب بدن

محیطـی نقـش   هاي  سرمی و مقاومت در برابر انواع استرس

ه در این مطالعه با تحقیقـات  دست آمد داشته باشد. نتایج به

ــال    ــاران در سـ ــی و همکـ و  Lara-Floresو  2013اکرمـ

ــال  ــاران در س ــاي   2003همک ــزایش ابق ــابهت دارد. اف مش

دلیل افزایش جذب آن از جیره مصرفی اسـت و   پروتئین به

دلیل افزایش میزان  تغییرات کاهشی ضریب تبدیل غذایی به

  .برداري پروتئین در جیره مصرفی است بهره

توانـد تحـت تـأثیر     مـی  ي خونی در ماهیـان ها شاخص

عــواملی از جملــه گونــه پرورشــی، ســن، انــدازه، شــرایط 

ــد      ــه باش ــوع تغذی ــک و ن ــعیت فیزیولوژی ــی، وض محیط

)Osuigwe et al., 2005; Brunt and Astin, 2005  با ایـن .(

هـاي   مکمـل  هـاي حال اطالعات بسیار کمـی در زمینـه اثر  

هـاي   بـر فـاکتور  ها  و فایتوژنیکها  بیوتیک پريغذایی مانند 

 Ringoخونی ماهیان از جمله ماهیان خاویاري وجود دارد (

et al., 2010; Merrifield et al., 2010   نتایج ایـن مطالعـه .(

بـه   P.E.Pنشان داد افـزایش سـطوح مختلـف دایجسـتروم     

قرمـز  هاي  اثري بر تعداد گلبول ،ماهی فیلجیره غذایی بچه 

ي افزایش معنادار صورت بهسفید هاي  گلبول ندارد اما تعداد

سـفید تفـاوت   هـاي   در شـمارش افتراقـی گلبـول    یابـد.  می

 2/0مشـاهده شـد. افـزودن    ها  ي در تعداد نوتروفیلمعنادار

مانـان الیگوسـاکارید بـه جیـره غـذایی       بیوتیک پريدرصد 

هـیچ اثـري بـر    ) Clarias gariepinus(مـاهی کانـالی    گربه

قرمـز،   و مله تعـداد گلبـول سـفید   ي خونی از جها شاخص

هماتوکریت، هموگلوبین و سطح پروتئین پالسـما نداشـت   

)Welker et al., 2007 1تـا   2/0). همچنین افزودن سطوح 

مانان الیگوساکارید اثري بر فاکتورهـاي   بیوتیک پريدرصد 

قرمـز، هماتوکریـت،    و خونی از جمله تعداد گلبول سـفید 

 Sado etنشان نداد ( MCHCو MCV ،MCHهموگلوبین، 

al., 2008هـا   سفید و نوتروفیـل هاي  ). افزایش تعداد گلبول

در جیـره،   بیوتیـک  پـري در این مطالعه در نتیجه استفاده از 

کـه نتـایجی    اسـت  دلیل تحریک سیسـتم ایمنـی   به احتماالً

کـه   2011فر و همکاران در سال  مشابه با تحقیقات حسینی

ي هـا  شـاخص فروکتـوز بـر   الیگو بیوتیک پريبر روي تأثیر 

. افزایش یافتن تعداد است انجام دادند، ماهی فیلخونی بچه 

هایی کـه بـا    در گروهها  سفید از جمله نوتروفیلهاي  گلبول

ــطوح  ــتروم  2س ــد دایجس ــه   P.E.Pدرص ــدند ب ــه ش تغذی

توانند یـک گیرنـده    می فروکتوالیگوساکارید بستگی دارد که

کـه   نـد. زمـانی  سـفید تشـخیص ده  هـاي   ویژه روي گلبول

گیرنده توسط فروکتوالیگوساکاریدها اشغال است، فعالیـت  

سفید در احاطه کـردن، کشـتن و هضـم کـردن     هاي  گلبول

 ,.Andrews et alشـود (  مـی  زا بیشـتر  بیمـاري هاي  باکتري

2009  .(  

 4بـا   مـاهی  فیـل نتایج این تحقیق نشان داد کـه تغذیـه   

ي ها شاخص منفی بر هايجیره اثر P.E.Pدرصد دایجستروم

دقیـق   طـور  بـه خونی و رشد دارد. علت این نتایج هرچنـد  

امـا مطالعـات انجـام شـده در ایـن زمینـه        ،مشخص نیست

ــاي روده ــاتوانی میکروبیوت ــر مقــادیر اضــافی  ن اي در تخمی

الیگوفروکتوز و تجمع آنها در روده و همچنین  بیوتیک پري

ــر     ــار ب ــامطلوب و زیانب ــأثیر ن ــدرات و ت ــت کربوهی انباش

که علت کاهش  رانشان می دهد آنتروسیت رودههاي  لولس

درصـد   4ماهیان تغذیه شده با سـطح   عملکرد رشد در بچه
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تــوان ایــن چنــین توجیــه کــرد.  مــی را P.E.Pدایجســتروم 

)Oslen et al., 2001; Akrami et al., 2009; Hoseinifar 

et al., 2010 ــتروم ــاوي  P.E.P). از طرفـــی دایجسـ حـ

همانند پونه کوهی است که بـر سیسـتم    ي گیاهیها اسانس

ایـن   ؛سفید اثرگذار استهاي  ایمنی و درصد افتراقی گلبول

بـر   2011نتایج با مشاهدات پیربلوطی و همکاران در سـال  

آالي  بر سیستم ایمنی بچـه مـاهی قـزل    ها اسانسروي تأثیر 

 1کمان همخوانی دارد. آنها مشاهده کردند که میـزان   رنگین

هماننـد پونـه کـوهی در جیـره      ها اسانساز  درصد استفاده

ها  و نوتروفیلها  غذایی ماهی باعث افزایش تعداد لنفوسیت

خواهد شد. کارواکرول و تیمول از ترکیبـات فنلـی و مهـم    

موجود در اسانس گیاه پونه هستند. نتایج مطالعـات متعـدد   

اثر اسانس پونه کوهی و مرزه نشـان داده اسـت کـه     بارةدر

 هـاي د این دو ترکیب، اسـانس پونـه داراي اثر  دلیل وجو به

 Dugenci et al., 2003; Ghasemi( است ضدمیکروبی قوي

Pirbalouti et al., 2011    ،وجود ترکیبـات مختلـف فنلـی .(

 ترپنوئیدي و غیره، در اسانس گیاهـان دارویـی نظیـر پونـه    

هـاي   توانند تا حـدودي توجیـه کننـده افـزایش فـاکتور      می

د. اختالف موجود در نتایج ایـن مطالعـه   سیستم ایمنی باشن

ناشی از تفاوت در گونـه پرورشـی، فرموالسـیون    تواند  می

جیره آزمایشـی، سـن و انـدازه مـاهی و همچنـین شـرایط       

محیطی باشد. در مجموع، نتایج ایـن مطالعـه حـاکی از آن    

ی بیوتیک پري هايبا اثرP.E.P ه از دایجستروماست که استفاد

اي  گذاري بر سطوح میکروبیوتـاي روده و فایتوژنتیکی و اثر

 سبب افزایش عملکرد رشد و کارایی مصرف جیره غـذایی 

ي خـونی  هـا  شـاخص مثبتـی بـر    هايشود. از طرفی اثر می

 2دارد. در ایـن تحقیـق بهتـرین نتـایج در سـطح       ماهی فیل

آمد. تعیین سطوح بهینـه   دست به P.E.P  درصد دایجستروم

 هـاي و نیـز اثر  مـاهی  لفیـ مصرف این ماده در جیـره بچـه   

احتمالی آن بر سیستم ایمنـی و مقاومـت در برابـر عوامـل     

 زا نیازمند انجـام مطالعـات بیشـتري در ایـن زمینـه      بیماري

  است.

  

  تشکر و قدردانی

جناب آقـاي   خواه و از جناب آقاي مهندس بهمن مکنت

رهنمودهـاي سـازنده در    دلیـل  مهندس مهدي رحمتی به

مرکز تکثیر  کارکناناز سایر طی دوره پرورش، همچنین 

ــر     ــادروان دکت ــایی ش ــان دری ــایر ماهی ــازي ذخ و بازس

منظـور مسـاعدت و همکـاري در فـراهم      به ،پور یوسف

انجـام پـژوهش حاضـر     بـراي امکانـات الزم   تمامدن کر

  کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract:  

The effect of adding digestrom P.E.P at 0, 1, 2 and 4% of feed on the growth 
and hematology of juveniles (159.5±0.23 g) beluga, Huso huso, was 
investigated during 70 days feeding trial. Significantly higher average daily 
growth, specific growth rate and protein efficiency were observed in fish fed 
diet containing 2% digestrom P.E.P (p<0.05), but the condition factor, 
hepatosomatic index and feed conversion ratio didnot significantly differ 
among treatments (p>0.05). No significant difference were observed in the 
number of red blood cells, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, lymphocytes 
and monocytes among treatments (p>0.05), but the number of white blood 
cells and neutrophils in the 2% treatment was significantly higher than the 
other treatments (p<0.05). Fish carcass analysis revealed a significantly 
higher protein content in the 2% treatment than the control group (p<0.05), 
but the difference was not significant in fat, ash and moisture contents 
(p>0.05). Based on the results, the digestrom P.E.P at 2% of feed can 
enhance growth and stimulates the immune system of the juvenile beluga. 

 

Keywords: Digestrom P.E.P, Immunity, Growth, Sturgeon 

Effects of digestrom P.E.P on growth and some hematological parameters 
of juveniles Beluga sturgeon (Huso huso) 
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