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Growth Indices, Hematological Parameters and Carcass 
Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fed 
with Immunoval Prebiotic
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Aims The aim of the present study was to investigate the immunoval prebiotic performance on 
growth indices, hematological parameters, and rainbow trout carcass composition.
Materials & Methods Immunoval prebiotic was added to the diet in 4 levels of 0.05%, 0.1%, 
0.15% and 0.2% and a diet without prebiotic was used to feed the control group. Each diet was 
randomly used for fish with an initial weight of 13.66±0.54g in three replicates.
Findings After 8 weeks of feeding, the final weight of fish fed with 0.1%, 0.15%, and 0.2% 
prebiotics was significantly higher than the fish of the control group (p<0.05). The food 
conversion ratio in all treatments fed with prebiotic was significantly lower than the control 
group (p<0.05) and the lowest amount was in 0.15% treatment. The specific growth rate in 
fish fed with prebiotic was higher than the control group (p<0.05). Also, there were significant 
differences in the parameters of red blood cells, white blood cells, lymphocyte and neutrophil 
in fish fed with prebiotic diet and the control group (p<0.05). In the carcass analysis, protein 
content was significantly higher than the control group and the highest amount was seen in 
0.1% treatment. The amount of fat and carcass ash decreased significantly in the control group 
and the lowest amount was observed in 0.15% treatment.
Conclusion Addition of immunoval prebiotic with 0.2-0.15% rate to rainbow trout diet had 
positive effects on growth indices, blood parameters, and carcass composition
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  چکيده

 هایشاخصوال بر ایمنو بیوتیکریعملکرد پبا هدف بررسی  مطالعه حاضراهداف: 
  انجام شد.کمان آالی رنگینقزل شناسی و ترکیب الشه ماهیرشد، پارامترهای خون

به  %۲/۰و  %۱۵/۰، %۱/۰، %۰۵/۰سطح  چهاردر  نووالایم کبیوتییپر ا: هروش و مواد
هر  .دشبیوتیک برای تغذیه گروه شاهد استفاده یجیره غذایی اضافه و جیره فاقد پر 

گرم در سه ۷۶/۱۳±۵۴/۰صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی جیره به
  تکرار اختصاص داده شد.

و  ۱۵/۰، %%۱/۰شده با وزن نهایی ماهیان تغذیه هفته تغذیه،هشت بعد از : هایافته
باالتر از ماهیان گروه شاهد بود.  )>٠٥/٠p(داری صورت معنیبیوتیک بهپری ۲/۰%

داری صورت معنیبیوتیک بهشده با پریضریب تبدیل غذایی در همه تیمارهای تغذیه
)٠٥/٠p<( کمترین مقدار را داشت.  ۱۵/۰تر از ماهیان گروه شاهد بود که در تیمار پایین

بیوتیک بیشتر از گروه کنترل بود شده با پریضریب رشد ویژه در ماهیان تغذیه
)٠٥/٠p<( .های قرمز، داری در پارامترهای تعداد گلبولهمچنین تفاوت معنی

حاوی  شده با جیرهین ماهیان تغذیههای سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفیل بگلبول
آنالیز تقریبی الشه، میزان  . در)>٠٥/٠p( بیوتیک و گروه شاهد وجود داشتیپر 

در  نیز میزانداری نسبت به گروه شاهد نشان داد و بیشترین پروتئین افزایش معنی
داری نسبت به طور معنیمشاهده شد. میزان چربی و خاکستر الشه به %۱/۰تیمار 
  مشاهده شد. %۱۵/۰و کمترین میزان در تیمار پیدا کرد شاهد کاهش  گروه
ماهی به جیره غذایی  %۱۵/۰-۲/۰به میزان  نووالبیوتیک ایمیافزودن پر : گیرینتیجه
های رشد، پارامترهای خونی و ترکیب بر شاخص یکمان اثرات مثبتآالی رنگینقزل

  ارد.همراه د بهترین نتیجه را بهنیز  %۱۵/۰و سطح داشته الشه 
، ایمنووال، فاکتورهای رشد، پارامترهای یوتیکبریپ ،کمانآالی رنگینقزل ها:کلیدواژه

  خونی، ترکیب الشه
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  مقدمه
تقاضا برای  ،امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان

رسد که در آینده به نظر می محصوالت غذایی آبزی بیشتر شده و
پروری تامین شود. تکثیر و سهم زیادی از این تقاضا از طریق آبزی

. [1]شودهای اقتصادی باارزش محسوب میپرورش آبزیان از فعالیت
در را تولیدات اند که کردههمواره سعی  اناین راستا محقق در

زمان ممکن با صرف حداقل هزینه و کمترین عوارض  ترینکوتاه
های هایی که ضمن حفظ ویژگیافزودنی با استفاده ازو جانبی 
فزایش امحیطی باشند،  -فاقد تبعات سوء بهداشتی و زیست ،مطلوب

 ،هاها، پروبیوتیکتوان به آنزیممی آنهااز جمله دهند که 
. [2]ردکاشاره  غیرهسلولی، مخمر و های تکپروتئین ،هابیوتیکپری

، هاهای غذایی مانند پروبیوتیکامروزه استفاده از مکمل
گزینی عنوان جای) بههابیوتیکها و ترکیبی از آنها (سینبیوتیکپری

و  درمانی بیوتیکهای درمانی قبلی مانند آنتیمناسب برای روش
و  یبسونگ. [3]استشده استفاده از داروهای ضدمیکروبی مطرح 

ا بیوتیک ر اولین کسانی بودند که ایده پری ۱۹۹۵در سال  روبرفروید
ت ها را چنین تعریف کردند که این ترکیبابیوتیکبیان داشتند و پری
هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و  موادغذایی غیرقابل

های موجود در روده اثرات فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری
 سالمتیموجب بهبود توانند ای میزبان داشته و میسودمندی بر 

باالی  هایداشتن اثر مثبت باید در بخش برایبیوتیک پری. [4]شوند
توسط همچنین  ؛دستگاه گوارش جذب یا هیدرولیز نشود

 های مفید بومی دستگاه گوارش قابلیت تخمیرشدن داشتهباکتری
ت ترکیبی ای به سمتوانایی تغییر ترکیب فلور باکتریایی روده ؛باشد
ان میزب دارای اثرات سودمندی برتر را داشته باشد و در نهایت سالم
شناخت بیشتر از معیارهای مورد نیاز  منظوربه .[5]دکننده باشمصرف

وده را های مفید ربیوتیک باید نیازهای غذایی باکتریترکیبات پری
بق . طکار برده بیوتیک بو در تهیه ترکیب پری کردهشناسایی 
غذایی مهم و ضروری  مواد ،هاکربوهیدرات شده،انجام مطالعات

ها مین دلیل کربوهیدراته . بهآیندبه شمار میها برای باکتری
	,6]دهندرا تشکیل میها بیوتیکترکیبات عمده پری  بیناز . [7

 هایینآویژه هضم به الیگوساکاریدهای غیرقابل ، اغلبهاکربوهیدرات
بیوتیک در نظر گرفته عنوان پریبه ،توز هستندفروکحاوی  که
ث خاص خود باع ییغذا یبترک یلدلهب بیوتیکیپر  .8]‐[10شوندمی
موجود در روده  هاییکردن باکتر رشد و فعال ی،انتخاب یکتحر
. [11]شود یزبانم یسالمتموجب  تواندیکه م شودمی

 یزو ن یدهاپپت یبرخ ها،، پروتئینهضم یرقابلغ یهاکربوهیدرات
 هابیوتیکپری یبرا ایینهعنوان گزبه توانندیم هایچرب عضی ازب

 ا،یگوساکاریدهبه مانان ال توانیم هابیوتیکجمله پری از. [12]باشند
اشاره  ولینینالکتوسلولز و ا یگوفروکتوز،الکتوز، ال یمنووال،ا ینوز،راف
 یتعوض بر ییغذا یهاعنوان مکملبه هابیوتیکپری یند. بنابراکر 

 رگذاریثامصرف غذا ت یزانبدن و م یبترک شد،ر  یزانسالمت موجود، م
ها بیوتیکشده، پریاگرچه در بیشتر مطالعات انجام .[13]هستند

اند، اما انواع مختلف آنها دارای نتایج مثبتی بر رشد حیوانات داشته



 ۳۳ ...کماننیرنگ یآالقزل یالشه ماه بیو ترک یشناسخون یرشد، پارامترها یهاشاخصـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی، لهای آبزیان هستند. در مطالعات قبتاثیرات متفاوتی بر گونه
اقص آ که مخلوطی از اتولیز نبیوتیکبیوتیک تجاری گریتاثیر پری

هایی از ترکیبات شیر و تولیدات تخمیری مخمر آبجو و بخش
طور شده بود، در تغذیه ماهیان باس ارزیابی شد، که بهخشک
داری باعث افزایش رشد، بازماندگی و کارآیی تغذیه در آنها معنی
بیوتیک اینولین در العه استفاده از پری. همچنین در یک مط[14]شد

کمان نشان داد که این آالی رنگینجیره غذایی ماهی قزل
تواند مکمل مناسبی برای جیره غذایی این نوع بیوتیک نمیپری

  .[15]ماهی باشد
بیوتیک حاضر تاثیر استفاده از سطوح مختلف پریمطالعه در 

کمان بر عملکرد رشد، ینآالی رنگایمنووال در جیره غذایی ماهی قزل
  .بررسی شدشناسی و ترکیب الشه ماهی پارامترهای خون

  

  هامواد و روش
 یدشه پرورییآبز  یشگاهدر آزما ۱۳۹۵ماه سال تیر در حاضر مطالعه 
 ۶۰۰ رویگرگان  یدانشگاه علوم کشاورز واقع در  یبرآبادیناصر فضل
با میانگین وزنی  کمانآالی رنگینقزل یماه بچهقطعه 

ا هسازی، ضدعفونی تانکقبل از ذخیره انجام شد. گرم۵۴/۰±۷۶/۱۳
شو وسپس با آب شست انجام وسدیم هیپوکلریت مانند یمواد با

 یقهدق یکمدت به %۴داده شدند. ماهیان نیز ابتدا با محلول نمک 
عدد در هر  ۴۰(لیتری ۵۰۰تانک  ۱۵ رد در نهایتو شدند ضدعفونی 

ر یک هفته د ،شده از کارگاههای تهیهقرار گرفتند. بچه ماهی )تانک
بیوتیک شده فاقد پریها نگهداری و با جیره ساختهاین تانک

 یکیف عوامل گیری. اندازهانجام شوددهی شدند تا عمل سازگاری غذا
انجام  صورت هفتگیبه pHآب، اکسیژن محلول و  دمایمانند  آب
 C۳۶/۰±۲۵/۱۴ ،pH°برابر  میانگین دمای آب ،دوره پرورش طی. شد

گرم بر لیتر میلی۷۴/۸±۰٫۴۱ برابر و اکسیژن محلول ۵۳/۷±۱۲/۰برابر 
  .گیری شداندازه

 بیوتیک ایمنووالشده، مکمل پریبا توجه به تیمارهای تعیین
)INC(۲/۰و  %۱۵/۰، %۱/۰، %۰۵/۰ سطحچهار در  ؛ ایاالت متحده% 

تیمار پنجم گروه شاهد بود که مکملی  به جیره کنترل اضافه شد.
 بیوتیکطبق اظهارات شرکت سازنده، این پری به آن اضافه نشد.

 %۳۲بتاگلوکان،  %۱۲/۱۶مانان الیگوساکارید،  %۷۳/۱۵حاوی 
 ۱۰۰عصاره اتری و حداکثر  %۳/۰فیبر،  %۴/۱خاکستر،  %۸پروتئین، 

ه شد. جیر تکرار در نظر گرفته  سهآزمایش برای  کلونی مخمر بود.
عنوان منبع اصلی پروتئین شامل ماهیان براساس پودر ماهی به

و خاکستر  %۵۳/۱۱چربی خام،  %۴/۱۷خام،  پروتئین ۲۵/۴۸%
افزار کیلوژول بر کیلوگرم با استفاده از نرم۲۰۲۵انرژی ناخالص 

Lindo	6.1 هایی با برای تهیه جیره .[16])۱ بندی شد (جدولفرمول
آرد گندم و سویا  ،یکسان از سلولز، پودر ماهینیتروژن و لیپید 
-۳بندی خوراک منظور ساخت پلت (دانهاستفاده شد. به

را ا هپلت سپس)، جیره به چرخ گوشت منتقل شد. یمتر میلی۵/۲
 درساعت  ۲۴مدت کن قرار داده و بههای خشکروی سینی

، هاشدن جیرهپس از آماده شدند.منتقل  C۵۰°دمای  باکن خشک

و  و دور از نور قرار داده C۴°در ظروف پالستیکی در دمای  نها راآ
ماهیان به . غذادهی بچهندبرای غذادهی به ماهیان استفاده شد

و  ۱۸، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۸ هایتوعده در ساع ۵در  ،وزن بدن %۲اندازه 
هر روز مدفوع و دیگر مواد همچنین د. شروز انجام  ۶۰مدت به

  سیفون شدند.مانده از مخازن باقی

  
(همه اعداد بر حسب  مختلف یمارهایت یشده براترکیب جیره ساخته) ۱ جدول

  درصد هستند.)
  ۲/۰  ۱۵/۰  ۱/۰  ۰۵/۰  جیره پایه  دهندهاجزای تشکیل
  ۴۳  ۴۳  ۴۳  ۴۳  ۴۳  پودر ماهی
  ۶۵/۱۸  ۶۵/۱۸  ۶۵/۱۸  ۶۵/۱۸  ۶۵/۱۸  آرد گندم
  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  سویا

  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  روغن سویا
  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  معدنیمکمل 

  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  مکمل ویتامینی
  C  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰ویتامین 
  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  ضد قارچ

  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  فسفاتکلسیمدی
  ۸۰/۱  ۸۵/۱  ۹۰/۱  ۹۵/۱  ۲  سلولز
  ۲/۰  ۱۵/۰  ۱/۰  ۰۵/۰  ۰  ایمنووالبیوتیک پری
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

  
بررسی رشد ماهیان و مقایسه بین تیمارها در انتهای آزمایش برای 

های رشد شامل افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و از شاخص
رار قمحاسبه  زیر موردهای ضریب رشد ویژه استفاده شد که با فرمول

  :[17])۱گرفتند (جدول 

1W-2W =(WG) افزایش وزن بدن  
  

	ضریب	تبدیل	غذایی FCR 	
گرم مقدار	غذای	خوردهشده

گرم افزایش	وزن	بدن
	 

  

ضریب	رشد	ویژه 	
Ln	W2 Ln	W1

دوره	پرورش	به	روز
˟	۱۰۰	

	
گیری پارامترهای خونی در هفته هشتم (انتهای آزمایش) اندازه

عدد ماهی در  ۵صورت تصادفی ابتدا به شد. به همین منظورانجام 
سپس  ،عدد در هر تیمار) انتخاب شده ۱۵هر واحد آزمایشی (

گرم بر لیتر عصاره گل میلی۳۰ با استفاده از ماهیانکردن بیهوش
برای جلوگیری از ورود آب و موکوس به نمونه  .[18]انجام شدمیخک 

ماهی گیری ساقه دمی خونمنظور بهخشک شد.  خون، ماهی کامالً 
) هاهای (اپندورفنمونه خون بالفاصله به تیوبقطع شده و 

 (EDTA)اسید تترااستیکآمیندیلناتی شده حاویضدعفونی
به آزمایشگاه منتقل شد.  سریعاً عنوان ماده ضدانعقاد ریخته و به

و  (WBC)های سفید گلبولبالفاصله فاکتورهای خونی شامل 
با الم هموسیتومتر نئوبار و از طریق  (RBC)خون  های قرمزگلبول

کیت  سیلهوهموگلوبین به و کننده داسیساستفاده از محلول رقیق



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانیی حسن صحرا ۳۴

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                 شیالتعلوم و فنون پژوهشی  -نامه علمیفصل

ول با ط و در دستگاه اسپکتوفتومتر ؛ ایران)پارس آزمون(مخصوص 
صد در  عالوهمحاسبه شدند. بهروش کلرومتریک  بانانومتر ۵۴۰موج 

بول های گلهماتوکریت با سانتریفیوژ میکروهماتوکریت و شاخص
  .[19]قرمز اندازه گیری شد

هر تیمار در  عدد ماهی به ازای ۹برای تعیین آنالیز تقریبی الشه، 
طور تصادفی صید شدند تا مقادیر پروتئین، چربی، پایان آزمایش به

ها . نمونه[20]رطوبت، خاکستر و ماده خشک آنها محاسبه شود
کردن آماده آنالیز شده و برای تعیین میزان (ماهی کامل) پس از چرخ

ساعت، خاکستر از  ۲۴مدت به C۱۰۵°رطوبت از انکوباتور با دمای 
ساعت، چربی از سوکسله و پروتئین  ۴۸مدت به C۶۵°ا دمای آون ب

  از کجلدال استفاده شد.
ریزی و اجرا مطالعه حاضر در قالب یک طرح کامالً تصادفی برنامه

اسمیرنف مشخص شد.  -ها با آزمون کولموگروفبودن دادهشد. نرمال
های رشد، خون و ترکیبات بدن در تیمارهای میانگین شاخص

طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند. کمک آنالیز واریانس یکمختلف به 
های چندگانه تیمارها از آزمون دانکن استفاده شد. برای مقایسه

  تجزیه و تحلیل شدند. 22	SPSSافزار ها نیز با کمک نرمداده
  

  هایافته
مان کآالی رنگینبیوتیک به ترکیب غذایی ماهی قزلافزودن پری

های رشد شامل افزایش وزن بدن، ضریب رشد سبب بهبود شاخص
. حداکثر بهبود شاخص های مذکور شدویژه و کاهش ضریب تبدیل 

 نداشتداری اختالف معنی %۲/۰ بود که با تیمار %۱۵/۰ در سطح
)٠٥/٠p>( در حالی که با گروه شاهد و سایر تیمارها دارای اختالف ،

  ).>٠٥/٠p؛ ۲جدول (بود داری معنی
در تیمارهای  و نوتروفیل ، درصد لنفوسیتRBC ،WBCدر مقادیر 
در مقایسه با گروه کنترل اختالف  بیوتیکشده با پریتغذیه
در  داریاختالف معنی همچنین). >٠٥/٠p( شتداری وجود دامعنی

 %۰۵/۰ شده بابین ماهیان تغذیه هماتوکریت و هموگلوبینمقادیر 
؛ ٣جدول(ده نشد بیوتیک در مقایسه با گروه کنترل مشاهپری
٠٥/٠p>(.  

 یزانم یشترینب و %۱۵/۰و خاکستر در تیمار  یچرب یزانم ینکمتر
داری . در مورد رطوبت اختالف معنیبود %۱۰/۰ یماردر ت ینپروتئ
  .)<٠٥/٠p؛ ٤جدول(مشاهده نشد  یمارهات ینب

  
مارهای مختلف در پایان در تی نووالیمابیوتیک پریشده با تغذیه (mykiss	Oncorhynchus)کمان آالی رنگینهای رشد بچه ماهیان قزلمیانگین آماری شاخص) ٢جدول 

  .)است )p>٠٥/٠(دار یاختالف معنوجود نشانه  یفهمسان در هر ردیر حروف غهفته هشتم (
(گرم) وزن اولیه تیمار (گرم) وزن بدنافزایش   )درصدضریب رشد ویژه ( ضریب تبدیل غذایی   
 ٢/٣٠±a٠/٧٣ ١/٥٣±c٠/٢٣ ٣٩/٢٩±a٢/٢٥ ١٣/٩٧±a١/١٥	شاهد
٠٥/٠%  a١٣/١٣±١/٢٦ b٤٢/١٥±٢/٧٤ b١/٤٢±٠/٤٥ b٢/٤٧±٠/٨٤ 
١/٠%  a١٤/١٠±٠/٨٨ c٤٨/١٠±٣/٢٧ a١/٣٥±٠/١١ c٢/٥٥±٠/٦٩ 
١٥/٠%  a١٤/١٥±١/١٧ d٥٢/٣٦±٢/٦٢ a/١/٣٢±٠٤ d٢/٦٦±٠/٣٤ 
٢/٠%  a١٣/٨٥±١/٠٥	c,d٥٠/٥٣±٤/٢٦ a١/٣٢±٠/٠١	d٢/٦٤±٠/٩١ 

	
مارهای مختلف در تی نووالیمابیوتیک شده با پریتغذیه (mykiss	Oncorhynchus) کمانآالی رنگینی بچه ماهیان قزلشناسی خونپارامترهامیانگین آماری ) ٣جدول 

  .)است )p>٠٥/٠(دار یاختالف معن وجود نشانه یفهمسان در هر ردیر حروف غدر پایان هفته هشتم (
  %٢/٠  %١٥/٠  %١/٠  %٠٥/٠  شاهد  پارامترهای خونی

  ٣٢/١±c٦٣/٠  ١٣/١±c٢٤/٠  ٢٩/١±c٧٢/٠  ٢٣/١±b٣٦/٠  ١٢/١±a١٩/٠  در مترمکعب) یلیون(م های قرمزگلبول
  ٣٧/٧٣±b٥١/٠  ٣٧/٧٣±b٨٧/٠  ٨٥/٧٣±b٨٧/٠  ٢٧/٦٣±a٤٥/٠  ١١/٥٣±a١٣/٠	(درصد) هماتوكریت
  ٤٨/١١±c٣٤/٠  ٦٨/١١±/c٥٦  ٢٧/١١±b٨٧/٠  ٥٤/١١±a٩٧/٠  ٤٩/١١±a١٢/٠	لیتر)(گرم در دسی هموگلوبین

  ٩٧/٧٨٧٢١±c٧٣/١٠٥  ٨٧/٤٥٢٠١±b٣٢/٩٢  ٤٣/٢٨٣٠١±c٧٦/٩٢  ٢١/١٩٥٠١±b٣٤/٧٨  ٢٣/١٣٢٥١±a٨٧/١٦٢	ر)لیت(سلول در میلیهای سفید گلبول
  ٠٣/٩٠±bc٥٣/٠  ٨٩/٩٠±c٨٥/٠  ٩٢/٩٠±c٦٩/٠  ٦٩/٨٨±b٥١/٠  ٢٣/٨٧±a٩٨/٠	(درصد) لنفوسیت
  ٤٤/٧±b١٣/٠  ٤٣/٧±b٠٦/٠  ٥٢/٧±c٠٩/٠  ٤٠/٧±b١٢/٠  ٢٣/٧±a١٨/٠	(درصد)نوتروفیل 

  
ند و (همه اعداد بر حسب درصد هست کمانینرنگ یآالقزل یماهبا سه بار تکرار در  ی عضلهیایمیوشیبات بیبر ترک یکوتیبمیانگین آماری سطوح مختلف پری) ٤جدول 
  .)است )p>٠٥/٠(دار یاختالف معنوجود نشانه  یفهمسان در هر ردیر حروف غ
  خاکستر  چربی  پروتئین  ماده خشک  رطوبت  تیمار
١٩/٧٤±٣٥/٠ شاهد  a٠/٣٢±٢٢/١٧ a٠/٦٠±١٦/٤٢ d٠/٣٢±٦/٦٥ b٠/١٦±٢/٢٣ 
٠٥/٠% 	٥٢/٧٤±٢٨/٠  b٠/٦٠±٢٤/٩٤ ab٠/٣١±١٦/٧٥ d٠/١٢±٦/٥٣ b٠/٠٨±٢/١٧ 
١/٠% 	٥٦/٧٤±١٦/٠  a٠/٤١±٢٢/٥٣ b٠/٢٧±١٧/٠٨ c٠/٤١±٦/١٧ a٠/٠٦±٢/٠٥ 
١٥/٠% 	٤٧/٧٤±٢٣/٠  a١/١٠±٢٢/٣٥ ab٠/٢١±١٦/٦٤ a٠/٢٩±٥/٨٢ a٠/١٢±٢/٠٤ 
٢/٠% 	٤٣/٧٤±٣٧/٠  a٠/٥١±٢٢/٧٣ b٠/٨٢±١٦/٩٦ b٠/٠٩±٥/٩٦ a٠/٠٣±٢/٠٩ 

	



 ۳۵ ...کماننیرنگ یآالقزل یالشه ماه بیو ترک یشناسخون یرشد، پارامترها یهاشاخصـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بحث
کمان رنگین یآالقزل یانرشد بچه ماه یهاشاخصحاضر مطالعه  در
بیوتیک به ترکیب غذایی هفته هشتم نشان داد که افزودن پری در

داری در وزن کمان منجر به افزایش معنیآالی رنگینماهی قزل
ضریب رشد ویژه و کاهش  و نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن

در مقایسه با گروه شاهد شده داری در ضریب تبدیل غذایی معنی
اثرات مثبت  دهندهنشانها گونهبرخی  در است. مطالعات گوناگون
 بیوتیک در رشد ماهیانبودن پریریاثتیو در برخی دیگر حاکی از ب

با استفاده از محصول  [21]و همکاران هلنددر یک مطالعه،  .است
 رید واکتوالیگوساکوفر الیگوساکارید، مانانبیوتیک حاوی پری

از طریق افزودن به غذا منجر به افزایش وزن  گاالکتوالیگوساکارید
شدند  (salar	Salmo) اطلس اقیانوس آزادماهی دربدن و درصد بقا 

تاثیر مثبت  .خوانی داردکه این یافته با مطالعه حاضر هم
و  ایآالی دریاچههای رشد در قزلشاخص بیوتیک در جیره برپری
 .22]‐[24گزارش شده استنیز  باس دریایی و کمانآالی رنگینقزل
 ۳/۰-۶/۰طور کلی الیگوساکاریدها محلول در آب بوده و دارای به

 و که این میزان به ساختار شیمیایی هستندواحد ساکارز  شیرینی
گی بست آنهادرجه پلیمریزاسیون مقادیر مونوساکاریدهای موجود در 

	,10]دارد طول زنجیره کربنی ساکاریدها  هچ هر طوری که، به[25
کاهش . [26]شودکاسته می هااز میزان شیرینی آن ،دباشتر طوالنی

 ودشمیمطلوب به غذا ی دهدر اليگوساکاريدها سبب طعم یرینیش
اليگوساکاريدها،  یبه باالتربودن وزن مولکول با توجه ینو همچن

 در .[10]اردو بهبود طعم و مزه غذا را به دنبال د یافزايش ويسکوزيت
های رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی افزایش شاخص این مطالعه

 خوراکی یادلیل خوشهتواند ببیوتیک میدر تیمارهای حاوی پری
حاوی افزایش اشتهای ماهی ناشی از مصرف الیگوساکارید 

ر جیره ها دبیوتیکطور کلی استفاده از پریبه بیوتیک باشد.پری
ایش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می آزادماهیان باعث افز 

باعث افزایش فعالیت نیز افزایش جوامع میکروبی روده . [27]شود
شود که در وضعیت هایی میشی و تولید ویتامینر های گواآنزیم

ترین . همچنین مهم[28]ندهست بهداشتی و تغذیه ماهی موثر
ها اسیدهای چرب بیوتیکمحصول نهایی متابولیسم پری

تلیوم روده جذب شده، برای کوتاه هستند که از طریق اپیزنجیره
میزبان منبع انرژی فراهم کرده و سبب بهبود جذب مواد غذایی 

ها عمومًا با تغییر در بیوتیکها و پریپروبیوتیک. [29]شوندمی
 گوارش و جذب مواد غذایی مختلف فرآیندمیکروفلور طبیعی روده بر 

طور غیرمستقیم بر فاکتورهای خونی رات بهاین تغیی و موثر بوده
های قرمز گلبول در مطالعه حاضر تعداد .[30]دنگذار موجود تاثیر می

که  طوریبه داشت،داری بین گروه شاهد و تیمارها اختالف معنی
مدت آزمایش یک روند افزایشی را نشان  طیهای قرمز تعداد گلبول

ست که تعداد مختلف بیانگر این ا مطالعاتداد. نتایج 
بر توازن کل انرژی بدن  داریتواند تاثیرات معنیقرمز میهایگلبول

هنگامی که ماهی فعالیت بیشتری  . بنابراین)>۰۵/۰p( داشته باشد
ها مورد نیاز است و تعداد آنها دارد، شمار زیادی از اریتروسیت

دلیل افزایش تغذیه، درجه همچنین به .[31]کندپیدا میافزایش 
طور کلی افزایش متابولیسم بدن ممکن است افزایش حرارت و به

ه عدر مطال .[32]حجم سلولی و کاهش غلظت پالسما مشاهده شود
شده با حاضر میزان هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه

انگر بی شدهانجام. مطالعات داشتافزایشی  بیوتیک یک روندپری
دلیل کاهش تواند بهن میاین است که افزایش غلظت هموگلوبی

های خون از حجم پالسما و آزادشدن تعداد بیشتر اریتروسیت
جذب باعث ها بیوتیکطور کلی پریهب .[33]ساز باشدهای خونبافت
. [7]شوند که دلیل آن مشخص نشده استهای دو ظرفیتی میکاتیون

جذب باعث  هابیوتیکمصرف پرینیز در حیوانات آزمایشگاهی 
با توجه به . [34]شده استآهن و  عناصری مانند منیزیم، روی

 تواندافزایش مقدار هموگلوبین، نتایج مطالعه حاضر احتماالً می
تواند جذب آهن را جیره میدر بیوتیک پری وجود نشان دهد که
میزان هموگلوبین و  ،های قرمزافزایش تعداد گلبول افزایش دهد.

که مطالعه  [14]و همکاران لی نتایج با حاضر،هماتوکریت در مطالعه 
 ینولیناثر ا که [15]اکرمیو بود راه ریدباس راهبماهی هیآنها روی 

را  اهیمروده فیل یبر رشد، بقا و فلور باکتر  یوتیکعنوان پروببه
های سفید در عمل فاگوسیتوز و گلبول مطابقت دارد. بررسی کرد،

 باکتری و ویروسی و کمک بهپاسخ ایمنی نسبت به عوامل انگلی، 
ی گیر کنند. اندازهدیده نقش مهمی ایفا میهای صدمهترمیم بافت

ها، درصد و نوع آنها در تعیین وضعیت عمومی ماهی گلبولاین 
های سیستم ایمنی کاربرد فراوانی داشته باشد. محرکتواند می
 های ایمنیبرخی محرک .های سفید را فعال کنندتوانند گلبولمی

ا ر نهایت ماکروفاژها در که  شوندها میشدن لنفوسیتسبب فعال
یز آمده از آنالدستهای سفید بهنتایج تعداد گلبول .[35]کنندفعال می

شده ماهیان تغذیهبین که این فاکتور  دادفاکتورهای خونی نشان 
ا ب داری دارد.بیوتیک با گروه شاهد تفاوت معنیبا جیره حاوی پری

توان روی کیفیت الشه و طعم جیره می یترکیب و اجزاتغییر در 
ماهی اثر گذاشت. اصوالً ترکیبات مختلف غذایی دارای اثرات 

. همچنین ارزش بازاری هستندمتفاوتی بر ترکیب الشه ماهیان 
  ماهیان پرورشی به میزان زیادی وابسته به کیفیت و نوع غذای 

 

ب کنترل کیفی محسومصرفی بوده که این مورد یکی از فاکتورهای 
ثیر ترکیبات جیره و حتی اد. ترکیبات بدن همواره تحت تشومی

 مطالعه حاضر،براساس نتایج  .[36]درصد و مقدار غذادهی روزانه است
ر بیوتیک، دارای پروتئین بیشتشده با جیره حاوی پریماهیان تغذیه

 تطالعام و چربی و خاکستر کمتری در مقایسه با گروه کنترل بودند.
ها در جیره بر میزان پروتئین الشه بیوتیکتاثیر پری موردکمی در 

ی بعض و دست آمده استه که نتایج متضادی بانجام شده آبزیان 
 برخی نیزو  [38	,37]حاکی از افزایش میزان پروتئین الشهمطالعات 

و همکاران گزارش کردند  جنسی .[39]اندن آن را نشان دادهتاثیربودبی
	Penaeusکه تغذیه میگوی  semisulcatus  با جیره حاوی

بیوتیک باعث کاهش پروتئین الشه شده است. آنها علت این پری
تفاوت را استفاده از جیره با قابلیت هضم کم و میزان کم اسیدآمینه 

 توان بهبیوتیک میی ترکیبات پریایااز مز  .[40]در آن فرض کردند
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سریدها گلیها از طریق کاهش کلسترول، تریمتابولیسم چربی بهبود
اسیدهای چرب  .[41]و فسفولیپیدها در سرم خون اشاره کرد

، استمحرک تولید پروپیونات  کهاستات  همراه با کوتاهزنجیره
زان چربی می شوند.عنوان بازدارنده سبب تنظیم سنتز کلسترول میبه

بیوتیک کاهش با جیره حاوی پری شدهخام الشه در ماهیان تغذیه
توان مطابقت دارد و می [41]همکاران و لوونمطالعه که با  پیدا کرد

ها از طریق در بهبود متابولیسم چربی را دلیل این کاهش چربی
فسفولیپیدها در سرم خون ماهی  و گلیسریدکاهش کلسترول، تری

 امهنگدانست. عالوه بر این با توجه به مشاهدات ماکروسکوپی در 
 بیوتیک در جیرهرسد که وجود پریالشه ماهیان به نظر میکردن باز 

تواند در که می شودغذایی سبب کاهش چربی محوطه شکمی می
  کاهش چربی خام الشه نیز موثر باشد.
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