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 خون، بیوشیمیایی پارامترهاي رشد، هاي شاخص بر پریماالك پروبیوتیک اثر

 دریایی معمولی کپور ماهی بچه شوري تنش برابر در مقاومت و بازماندگی

)Cyprinus carpio(  

  

 2پور، عبدالرحمان داودي2زاده، آذر بیک2زلیخا سالقی، *2، زهرا روحی1پورمحمدرضا ایمان

  

 ، گرگانگرگان طبیعی منابع و کشاورزي علومدانشگاه  زیست، محیط و شیالت دانشکدهگروه شیالت،  ،استاد - 1

 گرگان، گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه زیست، محیط و شیالت دانشکده شیالت، ، گروهارشد کارشناسی دانشجوي - 2

 

  23/06/94تاریخ پذیرش:        21/10/93تاریخ دریافت: 

  roohi26_iut@yahoo.comنویسنده مسئول مقاله: *

  

  :چکیده

 رشـد،  عملکـرد  بـر  غـذایی  جیره درصد 15/0 و 1/0 ،05/0 ،0 سطح چهار در پریماالك پروبیوتیک اثر

 دریـایی  معمـولی  کپور ماهی بچه در شوري تنش به مقاومت و بازماندگی خون، بیوشیمیایی پارامترهاي

 غذایی تبدیل ضریب و افزایش را رشد عملکرد پریماالك. شد بررسی روز 45 مدت به) 117/0±67/2(

 پـروتئین  میزان افزایش و گلوکز سطوح کاهش به منجر و ،)p>05/0( داد کاهش داري معنی طور به را

 ماهی در کلسترول سطوح). p<05/0( نبود داري معنی شاهد گروه با مقایسه در تفاوت ولی گردید، کل

 شوري تنش تغذیه، روز 45 از بعد). p>05/0( یافت کاهش داري معنی طور به پریماالك با شده تغذیه

 هماتوکریـت،  میـزان  سـنجش  بـراي . شد انجام شوري تنش به مقاومت بر پریماالك اثر تعیین منظور به

 اول، روز در. شـد  انجـام  تـنش  از بعـد ) هفتم و پنجم سوم، اول، روزهاي( مرحله چهار طی خونگیري

 همه در سوم روز از  ولی ،)p>05/0( داشت داري معنی افزایش تمیارها ي همه در هماتوکریت سطوح

 داري معنـی  تفـاوت  تیمارهـا  در بازمانـدگی  میـزان  تنش، از بعد و قبل. یافت کاهش تدریج به تیمارها

 بـر  مثبتـی  اثرات جیره، به پریماالك پروبیوتیک افزودن که دهد می نشان نتایج این). p<05/0( نداشت

  .دارد معمولی کپور در استرس کاهش و خون بیوشیمیایی هاي شاخص رشد،

  

  کپور معمولی، رشد، تنش شوري، خونپروبیوتیک،  :واژگان کلید
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  مقدمه

هاي اقتصادي دریاي خزر است  ماهی کپور معمولی از گونه

گردد. هرچند این گونـه   منبع غذایی مهمی محسوب می که

و طبیعـی در تمـام سـواحل دریـاي خـزر       بومی صورت به

ــراي تولیــدمثل وارد مصــب  ــهوجــود دارد و ب  هــا رودخان

علت صید بیش از حد و از  ي اخیر بهها سالا در ، امشود می

کـرده  اي تولیدمثل، نسل آن کـاهش پیـدا   ه بین رفتن محل

له ئ). براي جبران این مسGhelichpour et al., 2010است (

طبیعی مـاهی   منظور بازسازي ذخایر اقدام به تکثیر نیمه بهو 

و بـازدهی پـایین در مراکـز تکثیـر و      شده است. ولـی بقـا  

ترین عوامل مؤثر در جلوگیري  پرورش ماهی یکی از بزرگ

). Olla et al., 1988( استاسب ذخایر ماهی از بازسازي من

ها با توجه بـه شـرایط کشـور،     رسد یکی از گزینه نظر می به

 Esmaeili Radي رشد و ایمنی باشد (ها محركاستفاده از 

et al., 2014 .( ي اخیـر تحقیقـات فراوانـی بـر     هـا  سـال در

چنـدین مـواد شـیمیایی دیگـر      هـا  بیوتیک آنتی، ها هورمون

محرك رشـد، ضـدباکتري در بـاال بـردن سـالمت       عنوان به

 ,.Imanpoor et alاست ( انجام شدهموجود و کارایی تغذیه 

باقیمانده در عضله مـاهی و نیـز    هايدلیل اثر ا به)، ام2011

 ,.Harikrishnan et al( کنندگان مصرف رغبت عدم میگو و

2011; Khajeali et al., 2012(    اسـتفاده از آنهـا در تولیـد ،

 تـازگی  بـه  ).Lee et al., 2012( شـود  مـی آبزیـان توصـیه ن  

مثبـت برخـی    هايمطالعات انجام شده بر کاربرد عملی اثر

 Bairagi( یافته است در تغذیه آبزیان گسترش ها پروبیوتیک

et al., 2004; Noveirian Nasrollahzadeh et al., 2012; 

Salaghi et al., 2013(.   

اي هستند کـه   میکروبی زندهي ها سلول ،ها پروبیوتیک

بـا ورود بـه    کـه  هي غذایی مطـرح بـود  ها مکمل عنوان به

 شود می آنسالمت  يموجب ارتقا دستگاه گوارش میزبان

)Tannock, 1997; Renuka et al., 2014(. از سوي دیگر ،

توانند از طریق رقابت براي دسـتیابی بـه    می ها پروبیوتیک

و یـا تحریـک    هـا  باکتريمواد مغذي، تغییر در متابولیسم 

زا  ي بیمـاري هـا  بیماريسیستم ایمنی میزبان مانع از تکثیر 

عقیده بر این . )Gatesoupe, 1999( در لوله گوارش شوند

ي پروبیوتیکی تأثیر مثبت بر ها باکترياست که بسیاري از 

رشــد موجــودات دارنــد کــه ایــن امــر از طریــق تولیــد  

دنی و عناصـر  معـ  ها، افزایش قابلیت جذب مـواد  ویتامین

 اســتهــاي گوارشــی مهــم  زیمکمیــاب و نیــز تولیــد آنــ

)Holzapfel et al., 1998( . 

به سه گروه عمده باکتریایی،  ها پروبیوتیککلی،  طور به

 Nikkhoo etشوند ( تقسیم می جلبکی و مخمري (قارچی)

al., 2010   ــق ــن تحقی ــه در ای ــورد مطالع ــک م ). پروبیوتی

هـاي   سویه باکتري بـا نسـبت   4داراي پریماالك نام داد که 

 Lactobacillusبرابر شامل الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس (  

acidophilusــیلوس ــازئی( )، الکتوباسـ  Lactobacillusکـ

caseiفاســیوم ( )، انترکوکــوسEnterococcus faecium و (

 است) Bifidobacterium bifidium( بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

)Salaghi et al., 2013 .( در خصوص استفاده از پروبیوتیک

مثبـت ایـن    هـاي اثرتـوان بـه    پریماالك در جیره آبزیان می

ــک پروبیو ــرتی ــاهی دم ب ــیري ( م  Hajibeglou andشمش

Sudagar, 2011 کمـان (  آالي رنگـین  )، قـزلJafari et al., 

 .) اشـاره کـرد  Salaghi et al., 2013بـرون (  و قـره ) 2013

سـطوح مختلـف   مطالعه حاضر براي مشـخص کـردن اثـر    

ي رشـد، بیوشـیمیایی   هـا  شـاخص پروبیوتیک پریماالك بر 

ماهیـان   خون، بازماندگی و مقاومت به تنش شوري در بچه

  طراحی و اجرا شد. کپور معمولی

  

  ها مواد و روش

 1392 تابستان در پژوهش این: و طرح آزمایش ماهی تهیه

 دانشگاه برآبادي فضلی شهید پروري آبزي تحقیقات مرکز در
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 ایـن  در .شـد  انجـام  گرگـان  منابع طبیعی و کشاورزي  علوم

 پـرورش  و تکثیر کارگاه از دریایی کپور ماهی بچه مطالعه،

 دو مـدت  بـه  تهیـه و  گلستان استان در ماهی کلمه سیجوال

 کـامالً  صـورت  بـه  آزمـایش . شـد  انجـام  آداپتاسـیون  هفته

 45 مدت به سطح، هر در تکرار دو و تیمار چهار با تصادفی

 بار 3 بدن، وزن درصد 3 میزان به تیمار شد. هر روز انجام

 هـر . )Yanbo and Zirong, 2006( شـدند  می تغذیه روز در

 آن براساس غذادهی مقدار و وزن تیمار هر ماهیان روز، 15

مدفوع و دیگر مواد باقیمانده هر روز صبح از  .شد می تنظیم

 پـرورش دمـاي آب   ةشـد. در طـول دور   مخازن سیفون می

 9/5±65/0گراد، اکسیژن محلول در آب  سانتی درجه 2±23

 آکواریوم هر در. بود 8/7±07/0آب  pHگرم در لیتر و  میلی

  . گرفت قرار) گرم 62/2±117/0( ماهی قطعه 13

سطح  چهار در این آزمایش :غذایی جیره سازي آماده

 شـامل  (شرکت گلپاد تهـران)  پروبیوتیک پریماالكمکمل 

 15/0 و )3(تیمـار   1/0 )،2(تیمار  05/0 )،1صفر (تیمار 

 Salaghi et( در جیره در نظر گرفته شددرصد ) 4(تیمار 

al., 2013( .کـردن  اضـافه  بـا  تیمار هر ةدهند تشکیل مواد 

 گوشت چرخ از شده تهیه خمیرهاي ،ترکیب آب مقداري

 هاي پلت. شد ساخته آزمایش مورد هاي پلت و داده عبور

 شــد خشــک روز 2 مــدت بــه اتــاق دمــاي در مرطــوب

)Mostafa et al., 2009(. هـا   کـردن، پلـت    پس از خشک

ــدا    ــب پی ــدازه مناس ــا ان ــد ت ــته ش ــد.کنشکس ــزاي  ن اج

 2و  1در جدول  و ترکیب شیمیایی آن جیره ةدهند تشکیل

  ارائه شده است.

  

  دهندة جیره پایه اجزاي تشکیل 1جدول 

  اجزاي جیره (درصد)

  پودر ماهی  15

 کنجاله سویا  91/53

 آرد گندم 05/27

 روغن آفتابگردان 89/1

 مکمل امالح 3/0

  ها مکمل ویتامین  3/0

  متیونین ال دي  41/0

  نمک معمولی  1/0

  مالس  1

  Eویتامین   02/0

 Cویتامین   02/0

  

 ترکیب شیمیایی جیره 2جدول 

  ترکیب شیمیایی (درصد) شاهد  درصد 05/0پریماالك   درصد 1/0پریماالك   درصد 15/0پریماالك 

  وزن خشک  09/91  29/91  31/91  33/91

 پروتئین  53/34  15/34  90/33  68/33

 چربی 21/7  18/7  6/7  92/6

 خاکستر 21/9  7  54/6  22/6

 رطوبت 91/8  71/8  69/8  67/8

  فیبر  5  5  1/5  17/5

  *عصاره عاري از ازت  14/35  34/37  17/38  34/39

  **انرژي (مگاژول بر کیلوگرم)  97/16  24/17  49/17  37/17

 فیبر) (پروتئین+ چربی+ خاکستر+ –عصاره عاري از ازت= وزن خشک *
 Brettکیلوژول بر گرم براي عصاره عاري از ازت محاسبه شد ( 17کیلوژول بر گرم براي چربی و  5/39براي پروتئین، کیلوژول بر گرم  6/23انرژي ناخالص براساس **

and Groves, 1979 .(  
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روزه، همه ماهیان  45: در پایان دوره هاي رشد شاخص

گرم)  01/0(با دقت وسیله ترازو دیجیتالی  در هر گروهی به

ن شدند و میزان افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب یوزت

هـاي زیـر    تبدیل غذا و ضریب چاقی با اسـتفاده از فرمـول  

 Hatlen(ي عملکرد رشد محاسبه گردید ها شاخصعنوان  به

et al., 2005; Bekcan et al., 2006(.  

وزن نهایی)= افزایش وزن -(وزن اولیه  

] = درصد افزایش وزن افزایش وزن ÷وزن اولیه ]  100×  

]= نرخ رشد ویژه (درصد در روز)   ÷پـرورش  ةطـول دور 

لگاریتم طبیعـی وزن نهـایی)   -(لگاریتم طبیعی وزن اولیه ] 

100×  

]= ضریب چاقی
وزن ÷متر) (طول کل ماهی بر حسب سانتی3

[ماهی بر حسب گرم  100×  

]= ضریب تبدیل غذا میـزان غـذاي    ÷ میـزان افـزایش وزن  

[مصرف شده  100×  

غـذاي  = )100×(غذاي خورده شده بـه ازاي یـک مـاهی    ÷

]خورده شده میـانگین وزن  ×(میـانگین وزن اولیـه  5/0÷زمان 

  [نهایی)

نسبت کارایی پروتئین=  [ افـزایش   ÷مقدار مصرف پـروتئین 

  [وزن بدن

ســنجش گلــوکز، پــروتئین کــل، کلســترول و     

از  پیش: میزان پروتئین کل، کلسترول و گلوکز هماتوکریت

از انتقال ماهیان بـه   پستنش شوري و درصد هماتوکریت 

 سـوم،  اول، روزهـاي (شوري مورد نظر طی چهار مرحلـه  

آنـالیز   بـراي گیـري شـد.    اندازه )تنش از پس هفتم و پنجم

 از استفاده با دمی ساقه قطع هاي خون با نمونه هماتوکریت،

 انجـام خـوان   و دستگاه هماتوکریت هپارینه ۀمویین هاي لوله

براي آنالیز پروتئین کل، . )Esmaeli Rad et al., 2014( شد

در دمـاي اتـاق    يهاي خون فـور  کلسترول و گلوکز، نمونه

) و پالسما جدا شده و در rpm 5000دقیقه،  7سانتریفیوژ (

گراد تا زمان آنالیز نگهـداري شـد.    درجه سانتی -20دماي 

 دسـتگاه  از استفاده و کلسترول با پروتئین کل، گلوکز میزان

 آزمـون، ایـران)   تجاري (پـارس  هاي کیت و اسپکتروفتومتر

  .شد گیري اندازه

اثـر پروبیوتیـک    بررسـی  بـراي روز تغذیـه،   45 از پس

در برابر تـنش   ماهیان کپور دریایی بر مقامت بچه پریماالك

 ppt 13شـوري   تنش تحت روز 7 مدت به تیمارها شوري،

ــرار ــت ق ــزان  )Imanpoor and Roohi, 2015( گرف و می

  .گیري شد اندازه آنها بازماندگی هماتوکریت و درصد

ــه ــل و تجزی ــا داده تحلی ــانس   ه ــالیز واری ــه روش آن ب

ها انجام شد.  مقایسه میانگین برايطرفه و آزمون دانکن  یک

هـا در تیمارهـاي مختلـف بـا سـطح       اختالف بین میـانگین 

 تعیین گردیـد. بـراي عملیـات آمـاري از     >05/0pاطمینان 

  .شد استفاده SPSS 20 افزار نرم

  

  نتایج

در نشان داده شده است.  3ي رشد در جدول ها شاخص

با مکمل  رشد در ماهیان تغذیه شده عواملاین مطالعه، 

. غذایی پریماالك در مقایسه با گروه شاهد بهبود یافـت 

نسبت کارایی ، درصد افزایش وزن و میزان افزایش وزن

نسبت به گروه در ماهیان تیمار شده با پریماالك  پروتئین

 بر عالوه). p>05/0ي افزایش یافت (معنادار طور بهشاهد 

این، ضریب تبدیل غذا در ماهیان تیمار شده با پریماالك 

ي نشـان داد  معنـادار در مقایسه با گروه شـاهد کـاهش   

)05/0<p.(  نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، میزان غذاي

خورده شده روزانه و بازماندگی در تیمارهاي آزمایشـی  

ــه گــروه شــاهد اخــتالف   ــادارنســبت ب ي نداشــت معن

)05/0>p.(  
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  روز پرورش 45انحراف معیار) ماهی کپور معمولی در تیمارهاي مختلف طی  ±هاي رشد (میانگین مقایسه شاخص 3جدول 

  %15/0 پریماالك  %1/0 پریماالك  %05/0 پریماالك  شاهد  شاخص رشد

  b12/0±83/1  a456/0±529/2  a258/0±435/2  ab186/0±074/2  افزایش وزن بدن (گرم)

  b022/6±173/73 a368/12±1/124 a244/6±87/112 a404/3±12/100  درصد افزایش وزن بدن

  a08/0±01/1  a055/0±32/1  a221/0±176/1  a059/0±313/1  نرخ رشد ویژه (درصد در روز)

  a100  a100  a100  a100  نرخ بازماندگی (درصد)

  a052/0±566/1  a041/0±425/1  a015/0±504/1  a011/0±478/1  فاکتور وضعیت

  a137/0±083/2  b262/0±454/1  b169/0±596/1  b173/0±932/1  غذاییضریب تبدیل 

  a068/0±556/2  a471/0±71/2  a279/0±755/2  a234/0±046/3  غذاي خورده شده روزانه (درصد در روز)

  c053/0±394/1  a217/0±059/2  ab114/0±862/1  bc08/0±545/1  نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)

 است. 05/0 سطح در معنادار عدم اختالف دهندة نشان ردیف هر در انگلیسی مشابه حروف
  

بیوشیمیایی خـون کپـور معمـولی     هاي شاخصمطالعه 

تغذیه شـده بـا جیـره    نشان داد که میزان گلوکز در ماهیان 

کاهش یافت، بـا  در مقایسه با گروه شاهد  حاوي پریماالك

). p<05/0( هـا نداشـت   بین گروهي معنادارتفاوت حال  این

ماهیـان تغذیـه شـده بـا     پـروتئین کـل در   بیشترین میـزان  

اخـتالف  در مقایسه با گروه شـاهد  پریماالك ثبت شد ولی 

 تیمارهـا  ). میزان کلسترول بـین p<05/0( نداشتي معنادار

 یکـه کمتـرین  طور بـه  ،)p>05/0(ي داشت معنادار اختالف

 1/0هاي تیمار شده بـا پریمـاالك    میزان کلسترول در گروه

  ).4مشاهده شد (جدول  درصد

در روز اول پس د که شبا بررسی هماتوکریت مشخص 

یر در مقایسه بـا سـا   3تنش، میزان هماتوکریت در تیمار از 

کـه   يطـور  بـه  )،p>05/0( ي داشتمعناداراختالف  تیمارها

از  .بـود  3تیمـار   مربوط به 58/54±08/2کمترین مقدار آن 

رونـد کاهشـی   میـزان هماتوکریـت   سوم پس از تنش، روز 

ــادار ــدول  ) p>05/0ي (معن ــان داد (ج ــس ).5را نش از  پ

خـون  هماتوکریت  ساعت (روز هفتم)، مقدار 168گذشت 

نرخ بقا در ماهیـان پرورشـی بـا گـروه      .دیبه حد ثابتی رس

تـنش  و طی  )<05/0pشاهد اختالف معنادار نداشته است (

  .شوري مرگ و میري بین تیمارها مشاهده نشد
  

  پریماالك تغذیه شده باخون ماهی کپور معمولی انحراف معیار)  ±(میانگینهاي بیوشیمیایی  شاخصمقایسه  4جدول 

  %15/0 پریماالك  %1/0 پریماالك  %05/0 پریماالك  شاهد  شاخصه

  g/dl(  a52/0±56/4  a02/0±84/3  a44/0±72/4  a5/0±65/4پروتئین کل (

  mg/dl(  a8/92  a092/0±2/78  a63/0±6/86  a451/0±8/70گلوکز (

  mg/dl(  b104/0±47/150  b13/2±11/153  c453/3±17/129  a59/2±59/162کلسترول (

 .است 05/0 سطح در معنادار عدم اختالف ةدهند نشان ردیف هر در انگلیسی مشابه حروف
  

  ppt 13 تحت تنش شوريدر ماهیان تغذیه شده با پریماالك انحراف معیار)  ±(میانگین هماتوکریت غلظت تغییرات 5 جدول

  168ساعت   120ساعت   72ساعت   24ساعت   هماتوکریت (%)

  aA25/1±75/61  aB875/0±125/54  aC675/0±32/49  aC125/1±62/47  (شاهد) 1تیمار 

 aA562/0±438/65  bB38/1±62/46  cC565/0±435/40  cD937/0±56/35  2تیمار 

  bA08/2±58/54  abAB75/0±25/50  bB95/0±51/46  bC875/0±12/41  3تیمار 

  aA09/1±22/66  aB2±54  aBC61/0±39/49  abC145/1±812/44  4تیمار 

  .است 05/0در سطح  معنادارغیرمشابه در هر ستون بیانگر اختالف  کوچکغیرمشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی  بزرگحروف انگلیسی 
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  بحث 

ي هـا  جیـره استفاده از رشد ارتباط مستقیمی با تغذیه دارد. 

هـا بـا صـرف     تـا مـاهی   شود میغذایی با کیفیت باال سبب 

تر، به وزن بازاري رسیده و  غذاي کمتر در مدت زمان کوتاه

اي  قابـل مالحظـه   طـور  بـه هاي تولیـد   به این ترتیب هزینه

بـراي  بنابراین، ). Niroomand et al., 2011یابد ( کاهش می

ي رشد در یک بازه زمانی معـین، میـزان   ها شاخص يارتقا

ي رشـد و  هـا  محـرك بقا و کارایی جیره مصـرفی، کـاربرد   

 Verschuere etتواند سودمند باشـد (  ي غذایی میها مکمل

al., 2000  .(  

ي غـذایی میکروبـی   هـا  مکملي پروبیوتیکی، ها باکتري

را بر جانور میزبـان   باشند که تأثیرات سودمندي اي می زنده

کننـد   از طریق ایجاد تغییـرات میکروبـی در روده ایفـا مـی    

)Fuller, 1989 .(ي رشـد هـا  شاخصر این مطالعه بهترین د 

مکمل غذایی پریماالك ماهیان تغذیه شده با  مربوط به بچه

 05/0که سـطح پروبیوتیـک    دهد مینتایج نشان  بوده است.

ــه ســطوح   درصــد، از نظــر  15/0و  1/0درصــد نســبت ب

گونه  توان این را میآن معیارهاي رشد برتري دارد که علت 

که مصـرف مقـدار مناسـب از پروبیوتیـک سـبب       کردبیان 

ي مضـر دسـتگاه   هـا  باکتريي مفید بر ها باکتريجایگزینی 

د را گوارش شده و به این ترتیـب موجبـات افـزایش رشـ    

ایـن، در ایـن پـژوهش     بـر  عـالوه دنبال خواهـد داشـت.    به

کمتــرین ضــریب تبــدیل غــذا در ماهیــان تیمــار شــده بــا 

مشاهده  ،پروبیوتیک پریماالك که حداکثر وزن را دارا بودند

  کلی، ضـریب تبـدیل غـذایی پـایین نشـان     طـور  بـه گردید. 

که مصرف غذا در ماهیان، بـه مـوازات اسـتفاده از     دهد می

) کـه از نظـر   Arslan, 2004یابـد (  وتیک، کـاهش مـی  پروبی

ــراي پــرورش در ایــن  .دارددهنــدگان اهمیــت  اقتصــادي ب

بسیار مثبتـی بـر روي    هايپروبیوتیک پریماالك اثرمطالعه، 

و  Salaghiماهیان داشته که نظیر همین نتـایج را   رشد بچه

و  Lara-Floresو برون  ماهیان قره در بچه) 2013همکاران (

ــاران ( ــا (2003همکـ ــاهی تیالپیـ  Oreochromis) در مـ

niloticus (دست آوردند هب.  

هاي خارج سـلولی   داراي آنزیم ي پروبیوتیکیها باکتري

از جمله آمیالز، لیپاز و پروتئاز بـوده و از طریـق تحریـک    

سـطح   ياشتها و افزایش متابولیسم میکروبی موجب ارتقـا 

) و Irianto and Austin, 2002ه (شدمیزبان  وسیله بهتغذیه 

قابلیت هضم و جذب بهتر مواد غـذایی خـورده   با افزایش 

شده توسط ماهی، موجب افزایش کارایی تغذیه و نیز رشد 

، بنـابراین ). Gosh et al., 2003گـردد (  بیشتر در ماهیان مـی 

شـوند کـه بـدن از مـواد غـذایی       موجب مـی  ها پروبیوتیک

بیشتري کند که به رشـد بیشـتر و   برداري  خورده شده، بهره

کلی، طـور  بـه  ).Erik et al., 2004انجامـد (  تولید بیشتر مـی 

به جیره غـذایی مـاهی باعـث ایجـاد      ها پروبیوتیکافزودن 

ه، ســاختن ترکیبــات مفیــد از جملــه دتعــادل میکروبــی رو

ها، تحریـک و افـزایش کـارایی     ها و برخی از آنزیم ویتامین

هـاي گوارشـی و آنزیمـی و     لیتسیستم ایمنی، افزایش فعا

 شـود  مـی دنبال آن افزایش رشد و توسعه سطوح غـذایی   به

)Nikoshelainen et al., 2001; Panigrahi et al., 2004; 

Kim and Austin, 2006.(  

تواند متأثر از مواردي  در ماهیان میي خونی ها شاخص

چون گونه پرورشی، اندازه، سن، وضـعیت فیزیولـوژیکی،   

 Leonardi and( اي باشـد  تغذیـه محیطی و شـرایط  شرایط 

Klempau, 2003; Burt and Austin, 2005 ،ــابراین ) بن

هـاي خـونی اطالعـات ارزشـمندي بـراي       فراسنجهمطالعه 

). Banaee et l., 2008( کند میارزیابی سالمتی ماهی فراهم 

پروتئین سرمی شاخص بیوشـیمیایی بـه نسـبت ناپایـداري     

 کنـد  میاست که تحت تأثیر شرایط خارجی و داخلی تغییر 

)Shalaby et al., 2006.( در سـرم  پـروتئین  بخش بیشترین 

 کبد عملکرد شاخص عنوان به تواند می که شود می سنتز کبد
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 کـل  پروتئین کاهش .)Bernet et al., 2001شود ( استفاده

 اسـت  ممکـن  و اسـت  هـا  بیماري از بسیاري بارز ویژگی

 دادن دسـت  از یـا  جـذب  کـاهش  کبـدي،  بیماري دلیل به

 بنابراین، افزایش. )Bernet et al., 2001دهد ( رخ پروتئین

 بررسـی  بـراي  مناسـبی  شـاخص  توانـد  پروتئین می سطح

). Veerasamy et al., 2014باشـد (  مـاهی  ایمنی وضیعت

ــه ــارانو  Hosseini مطالع ــر 2014( همک ــک ) ب پروبیوتی

 ماهی آزاد دریاي خزرجیره در  1پدیوکوکوس اسیدالکتیک

)Salmo trutta caspius(، میزان پروتئین کل  نشان داد که

سرم در تیمارهـاي تغذیـه شـده بـا پروبیوتیـک تفـاوت       

کـه بـا نتـایج ایـن مطالعـه       ردي با تیمار شاهد ندامعنادار

 عنـوان  بـه تغییر در میزان پروتئین کل خون  مطابقت دارد.

تواند بیانگر  ولی می یستیک شاخص اختصاصی مطرح ن

 Densmoreشناسی باشد ( یک تغییر متابولیک و یا آسیب

et al., 2001(.  

ر اسـت کـه بـه    هاي متغیـ  شاخصخون یکی از  گلوکز

ي و حمل و ار زیادي تحت تأثیر استرس دستکارمیزان بسی

اي و  وضیعت تغذیـه  ی، تغییرات فصلی،نقل، استرس محیط

در ایـن مطالعـه    .)Khanna, 1971( داردبلوغ جنسی قـرار  

نتایج حاصل از آنالیز گلوکز سرم خون نشان داد که سطوح 

تـأثیر بـوده    مختلف پروبیوتیک جیره بر میـزان گلـوکز بـی   

حال، کمترین مقادیر در ماهیان تیمـار شـده بـا     با ایناست. 

ــایجپروبیوتیــک ثبــت شــد.  ــق ینت ــا ایــن تحقی ، مشــابه ب

Morshedi جیره در بررسی پروبیوتیک  )2015( و همکاران

)Lactobacillus plantarum بـاس آسـیایی   سـی  ) بر مـاهی 

)Lates calcarifer ( گزارش کردند. را 

سـلولی   يغشاکلسترول ترکیبی ضروري براي ساختار 

توانـد در   است. افزایش غلظت کلسترول در سرم خون مـی 

 ;Sancho et al., 1997(نتیجه آسیب به کبد یا سندرم کلیه 

                                                             
1. Pediococcus acidilactici 

Imanpoor et al., 2011( عدم تعادل  ةدهند نشانهمچنین  و

در این . )Hasanalipour et al., 2013( لیپیدهاي جیره باشد

بـا پریمـاالك   در ماهیان تیمار شده خون کلسترول مطالعه، 

کـه بـا مطالعـه     کـاهش یافـت  در مقایسه بـا گـروه شـاهد    

Valipour ) تغذیـه شـده   ماهی سفید  بر) 2013و همکاران

بــا توجــه بــه اینکــه محــل . مغــایرت داردبــا پروبیوتیــک 

، بنـابراین کـاهش میـزان    اسـت ها در کبـد   متابولیسم چربی

در نتیجـه از  و  کـرده  کلسترول از باز اضافی کبد جلوگیري

یی همچون سـندروم  ها بیماريمستعد شدن ماهی در مقابل 

 ).Hosseinifard et al., 2013د (کن کبد چرب جلوگیري می

هاي موجود  گزارش شده است که برخی از میکروارگانیسم

موجـود در دسـتگاه   توانند از کلسترول  می ها پروبیوتیکدر 

کنند، در نتیجه جذب براي متابولیسم خود استفاده گوارش 

 Afsharmaneshیابـد (  د کاهش مـی وکلسترول توسط موج

and Sadaghi, 2013.( رسد که عالوه بـر عوامـل    نظر می به

ي غـذایی، نـوع   ها جیرهمحیطی و گونه ماهی، فرموالسیون 

هـاي   پروبیوتیک جیره، میزان مـورد اسـتفاده از آن و روش  

توانـد ایـن    مختلف اضافه کردن پروبیوتیک بـه جیـره مـی   

  اختالفات را موجب شود. 

اي، تـنش شـوري    متداول در مطالعـات تغذیـه   طور به

ــه  ــت بچ ــین کیفی ــراي تعی ــتفاده  ب ــان اس ــیماهی ــود م  ش

)Imanpoor and Roohi, 2015  ــدگی ــد بازمان ). درص

هاي  زا و استرس ایمنی در مقابل عوامل بیماري ةدهند نشان

). نتـایج ایـن مطالعـه    Salze et al., 2008( اسـت محیطی 

 بچه يکه مکمل پروبیوتیکی پریماالك بر بقا دهد مینشان 

 همسـو بـا ایـن نتـایج،     .تأثیر نـدارد  کپور معمولیماهیان 

Jafaryan ) نشان دادند که پروبیوتیـک  2011و همکاران (

کمـان نسـبت بـه گـروه      آالي رنگـین  جیره در ماهیان قزل

تحـت تـنش    انماهیـ ي در بازماندگی معنادارشاهد نتایج 

که تأثیر محـرك  کرد باید به این نکته توجه د. شوري ندار
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هـاي   رشد و ایمنی در میزان بقاي ماهیان معموالً در دوره

 معنـادار تـر از شـش مـاه باعـث ایجـاد تغییـرات        طوالنی

 ). Borges et al., 2004شوند ( می

ــاخص ــب    ش ــاتولوژیکی اغل ــیمیایی و هم ــاي بیوش ه

ي ها شاخصمنظور ارزیابی وضعیت سالمتی ماهیان و نیز  به

 ,.Francesco et al( شـوند  استرس در ماهیان اسـتفاده مـی  

2005; Akinrotimi et al., 2009(.     بخشـی از حجـم کـل

ــول ــز اشــغال  خــون کــه توســط گلب  ،شــود مــیهــاي قرم

هماتوکریت نام دارد. این مقدار یک کمیت نسبی بوده و بر 

یـک   عنوان به. هماتوکریت خون شود میحسب درصد بیان 

شاخص مهم و رایج در تعیین سـالمت و بیمـاري ماهیـان    

اسـاس  . بر)Houston and Rupert, 1997( شـود  میاستفاده 

هـاي فیزیکـی میـزان     برخی مطالعات تحت تـأثیر اسـترس  

 ,.Barton et al( یابـد  هماتوکریـت در مـاهی افـزایش مـی    

1985; Wendelaar Bonga, 1997( ه این افـزایش ممکـن   ک

 هــاي قرمــز باشــد علــت جــذب آب در گلبــول اســت بــه

)Milligan and Wood, 1989( مطالعه حاضر همانند نتایج .

و  Malakpour Kolbadinezhadاز آزمـایش   دست آمـده  به

کـه میـزان    دهـد  مـی ) بر ماهی کلمه نشان 2012همکاران (

 یابـد.  افـزایش مـی   در روز اول پـس از تـنش  هماتوکریت 

افزایش منابع  توان براي میافزایش میزان هماتوکریت را نیز 

هـاي اصـلی در پاسـخ بـه درخواسـت       اکسیژن براي انـدام 

 دکـر متابولیک بیشتر در طی اسـترس ایجـاد شـده توجیـه     

)Ruane et al., 1999(.  

تـوان نتیجـه    دسـت آمـده مـی    ههاي ب براساس یافته

در جیره غذایی پروبیوتیک پریماالك  گرفت که افزودن

اي هـ  شاخصسبب بهبود تواند  میماهی کپور معمولی 

بنـابراین  ایـن مـاهی گـردد.    شیمیایی خـون  بیو رشد و

ذایی بــراي ایجــاد شــرایط غــ  در جیــره ســتفاده از آنا

  گردد. تر پیشنهاد می مطلوب
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Abstract: 

The effect of the Primalac probiotic at four levels of 0, 0.05, 0.1 and 0.15% on 
growth performance, blood biochemical parameters, survival and resistance to 
salinity stress in common carp fingerlings (2.67±0.117 g) was assessed for a period 
of 45 days. Primalac enhanced growth performance and significantly decreased the 
FCR (p<0.05). Primalac also decreased the glucose levels and increased the total 
protein level, but the differences among treatments were not significant (p>0.05). 
Primalac significantly decreased the cholesterol levels (p<0.05). Salinity stress test 
was carried out after 45 days of feeding. Blood samples were taken four times after 
stress (first, third, fifth and seventh days) to evaluate hematocrit levels. On the first 
day, the hematocrit levels increased significantly in all groups (p<0.05), but it 
decreased gradually in all groups after the third day. Before and after the stress, no 
differences were observed for survival rate among the treatments (p>0.05). These 
results indicate that addition of Primalac to fish diet exerted positive effects on 
growth, biochemical indices and reduce stress in common carp. 

 

Keywords: Probitic, Cyprinus carpio, Growth, Salinty stress, Blood 
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