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عملکرد بر  جیره با زایلواولیگوساکارید  Lactobacillus plantarumترکیبی و جداگانهمکمل سازی  اثرات

 (Sparidentex hastaبچه ماهی صبیتی ) پاسخ های فیزیولوژیک، ترکیب بیوشیمیایی الشه و رشد
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 3/5/1395تاریخ پذیرش:    9/4/1394تاریخ دریافت: 

 

 دهچکی

 ایمنی پاسخ، رشد عملکرد بر جیره پربیوتیک با بیوتیکوپر جداگانه و ترکیبی اثرات بررسی، مطالعه این از هدف

 Sparidentex) صبیتی ماهیبچه باکتریایی روده فلور، ترکیب الشه، فعالیت آنزیم گوارشی و غیراختصاصی

hasta )پروری آبزی پژوهشکده از گرم 44/7 ± 3/0 وزنی میانگین با ماهی قطعه 425 تعداد منظور این برای. بود 

قطعه ماهی به ازاء  45) تکرار 3 و تیمار 4 با تصادفی کامالً طرح یک قالب در مطالعه این. شد تهیه کشور جنوب

 0 حاوی هایجیره با روز 42 مدت به ماهیانبچه . شد انجام لیتری 300 فایبرگالس مخازن داخل هر تکرار( در

درصد  1و  5/0، (1 تیمار) غذا گرم هر در( Lactobacillus plantarum) پروبیوتیک CFU 1×104 )گروه شاهد(،

 تغذیه درصد وزن بدن 5/4در حد ( 3و  2غذا )تیمار  گرم هر پروبیوتیک در CFU 1×104+ زایلواولیگوساکارید

د. نتایج حاصل نشان داد که آوری شپالسما و موکوس جمع خون،الشه، روده، های در پایان آزمایش نمونه .شدند

را ماهی صبیتی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی  باکتریایی روده فلورجیره عملکرد رشد،  بیوتیک و پربیوتیکوپر

تیمار  باالتر ازمعنی داری به صورت شاهد  تیمارفعالیت باکتری کشی پالسما  با این حال (.P > 05/0)تغییر نداد 

 05/0) نشان داد شاهد گروه را با داری معنی اختالف 2تیمار  الشه ن و رطوبتپروتئی میزان(.  P< 05/0) بود 3

>P .) به وسیله  لیپاز و آمیالز آلکالین پروتئاز، شامل گوارشی های آنزیم فعالیت داد نشان مطالعه این نتایج

این مطالعه نشان داد به طور کلی،  .(P < 05/0) تحت تاثیر قرار می گیرد به جیره بیوتیک و پربیوتیکوپر افزودن

 فلور رشد، عملکرد بر مثبتی اثرات شده استفاده مقادیر در پربیوتیکترکیب با بیوتیک و وپرجداگانه  که افزودن

فعالیت آنزیم های  اما ندارد صبیتی ماهی ایمنی )به جز فعالیت باکتری کشی پالسما( پاسخ و روده باکتریایی

 .بخشد می بهبود گوارشی را

 (Sparidentex hasta)، ماهی صبیتی آنزیم گوارشی ترکیب الشه، ،، ایمنی غیراختصاصیپروبیوتیک: یکلید کلمات
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 مقدمه. 1

پرورش آبزیان به عنوان یکی از فعالیت های مهم 

-میتولیدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب 

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت  شود. چراکه

زایی در تامین نیازهای ، این صنعت سهم بسجهان

در این ارتباط کمبود  غذایی مردم را به عهده دارد.

پرورش ماهیان سبب شده که اوالً  منابع آب شیرین

یکی از شاخه های بسیار مهم و در حال به دریایی 

 طوری تبدیل شود بهگسترش صنعت آبزی پروری 

 2013 سال در جهان در پروری آبزی تولید کل که

 آبزیان سهم که است بوده تن میلیون 2/97 حدود در

 ماهیان سهم و تن میلیون 4/52 پرورشی دریایی

 ,FAO) است تن میلیون 7/5 حدود پرورشی دریایی

در اکثر کشورها، پرورش نیمه متراکم و  ثانیاً (.2015

-میسنتی جای خود را به روش های انبوه و متراکم 

 قابل رشد این رغم علی آبزی پروری صنعت دهد.

 آن از که است بوده روبرو مشکالتی با همواره وجه،ت

 بیماری شیوع و آب کیفیت تراکم، به می توان جمله

 برای امروزه شده بیان مشکالت علت به. کرد اشاره

 در غیرعفونی و عفونی بیماری های از پیشگیری

 محرک از درمانی دارو جای به پروری آبزی صنعت

 عنوان به ادمو این. می شود استفاده ایمنی های

 اهمیت از بیماری ها، کنترل برای دارویی عوامل

 اثرات گونه هر فاقد چون هستند برخوردار زیادی

 زنده واکسن های و آنتی بیوتیک ها در موجود منفی

 طبیعی ترکیبات جزء چون و بوده زیست محیط بر

 نامطلوب داروئی باقیمانده های می شوند محسوب

 های روش از یکی(. Sakai, 1999) نمی کنند ایجاد

 استفاده پروری آبزی در بیماری کنترل برای آل ایده

 ایناز  برخی باشد که غذایی می های مکمل از

 راه از بیشتر ولی موثرند تزریق راه از فقط ترکیبات

 جمله آن از که گذارند می تاثیرو غوطه وری  خوراکی

 اشاره و سین بیوتیک ها بیوتیک هاوپر به می توان

 (.Fatemi and Mirzargar, 2007) کرد

 غیر اولیگوساکاریدهای عمدتاً کربوهیدارت ها، بین در

می  گرفته نظر در پربیوتیک عنوان به هضم قابل

(. Ziemer and Gibson, 1998شوند )

هایی لیگوساکاریدهای غیر قابل هضم کربوهیدراتاو

 با وزن مولکولی کم بوده که استفاده از آن ها در جیره

ای زا در فلور رودهیی کاهش حضور عوامل بیماریغذا

ها و نیز افزایش و افزایش جمعیت بیفیدوباکتری

را به دنبال دارد جذب مواد معدنی در دسترس 

(Pouramini and Hosseinifar, 2007; Paricheh et 

al., 2016 .)های پروبیوتیک اغلب که رسد می نظر به 

 تشکیل ماندگاری، توانایی غذایی جیره به شده معرفی

 یا و میزبان گوارش دستگاه در جایگزینی و پرگنه

 را غذایی مواد آوردن بدست برسر رقابت توانایی

 مطالعات. (Merrifield et al., 2010) باشند نداشته

از پربیوتیک و سین  استفاده که دهند می نشان

 (پربیوتیک و پروبیوتیکاز  زمان همبیوتیک )استفاده 

 ندارد را مذکور مشکالت ماهی یغذای جیره در

(Merrifield et al., 2010) .غیر که آنجا از همچنین 

در  پروبیوتیک سویه یک از استفاده است، متحمل

 طوالنی( شدن کلونی) تجمع به منجر جیره غذایی

 سویه نداشتن تعلق با مسئله این و شود روده در مدت

 باکتری غالب و معمول فلور به استفاده مورد های

 از استفاده ایده شود؛ می شدیدتر روده زنده های

 به. گرفت قرار توجه مورد بیشتر ها بیوتیک سین

 با شده معرفی پروبیوتیک رقابت الزام دیگر، عبارت

 تشکیل و تثبیت توانایی و روده در موجود میکروفلور

  سین اسم به ترکیباتی تا شد سبب مؤثر کلونی

 سین(. Gibson et al., 1998) شوند مطرح بیوتیک

 کارآیی بردن باال در سینرژیستی اثر یک بیوتیک

 غیر یا مستقیم صورت به که دارد گوارش دستگاه

 می میزبان روده میکروبی فلور تعدیل باعث مستقیم

 مفید های باکتری افزایش باعث ترکیبات این. شود

 گونه از برخی و الکتیکی اسید های باکتری) روده

 بهبود رشد، افزایش ،(اه باسیلوس مشخص های
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 و میزبان عضله شیمیایی ترکیب بهبود غذایی، کارآیی

 سیستم تحریک طریق از بیماری به مقاومت افزایش

 (.Merrifield et al., 2010) شوند می میزبان ایمنی

 ماهیان مختلف های گونه روی بر زیادی مطالعات

 همکاران و  Son و( 2010) همکاران و Essa توسط

 .L) پروبیوتیک تاثیر مورد در خاص طور به( 2009)

plantarum)  وYe (2011) همکاران و، Jenabi و 

 (2010) همکاران و Haghighi و( 2014) همکاران

 صورتدر خصوص افزودن سین بیوتیک به جیره 

 و مثبت اثرات مبین ها آن از برخی که است گرفته

و سین  پروبیوتیک بودن اثر بی از حاکی دیگر برخی

 .است ماهیان دریویتک ب

 های راه تولید، افزایش و سالمت بهبود منظور به

 زمان هم یا جدا استفاده نظیر درمان، جایگزین

 پیشنهاد غذایی جیره در ها پربیوتیک و ها پروبیوتیک

 و دریایی ماهیان باالی اهمیت به توجه با. است شده

 ها آن پرورش برای کشور جنوبی سواحل پتانسیل

 و پروبیوتیک زمان هم استفاده رود یم انتظار

 تاثیر آنها سینرژیکی خاصیت اساس بر پربیوتیک

 و بقا رشد، ای، تغذیه پارامترهای بر بهتری و بیشتر

 صبیتی ماهی اینکه به توجه با .بگذارد ماهی ایمنی

 ماهیان پرورش جهت مهم کاندیداهای از یکی جزء

 های مکمل از استفاده و می باشد کشور در دریایی

 بر کمتر پروبیوتیک ها و سین بیوتیک ها مانند غذایی

. است گرفته قرار تحقیق مورد دریایی ماهیان روی

پربیوتیک و سین  مختلف سطوح تاثیر تحقیق این لذا،

 ایمنی پاسخ تغذیه، رشد، شاخص های بر بیوتیک

 ترکیب گوارشی، های آنزیم فعالیت ،غیراختصاصی

 ماهیان بچهروده  کتریاییبا فلور و الشه بیوشیمیایی

 .می دهد قرار بررسی مورد را صبیتی

 

 هامواد و روش . 2

آبزی پروری  پژوهشکدهبا همکاری تحقیق این 

جنوب کشور و در بخش تکثیر و پرورش ماهیان 

 بادریایی بندر امام خمینی انجام شد. بچه ماهیان 

مولدین بهار از تکثیر  گرم 44/7 ± 3/0 وزن

 مخازنکور تامین و در پرورشی مرکز مذ

در بخش تکثیر و لیتری  4000فایبرگالس 

درجه سانتی  30تا  22در دمای  پرورش این مرکز

 4ند. جهت انجام این آزمایش دش نگهداری  گراد

تکرار در نظر گرفته شد.  3تیمار مختلف غذایی با 

قطعه بچه ماهی صبیتی  45 تکراربرای هر 

مخازن بین  انتخاب به صورت کامال تصادفی در

 250)آبگیری تا  لیتر 300با ظرفیت  فایبرگالس

محتوی آب دریای فیلتر و تیمار شده با لیتر( 

. سپس ماهیان به شدندتوزیع اشعه فرابنفش 

شرح زیر ه هفته با تیمارهای غذایی ب 4مدت 

و  بیوتیکوغذای کنسانتره فاقد پر .ندشدتغذیه 

 حاویغذای کنسانتره ، )گروه شاهد( سین بیوتیک

104 ×1 CFU پروبیوتیک (Lactobacillus 

plantarum) غذای ، (1غذا )تیمار  گرم هر در

+ درصد زایلو اولیگوساکارید 5/0کنسانتره حاوی  

104 ×1 CFU تیمار  غذا گرم هر پروبیوتیک در(

درصد زایلو  1غذای کنسانتره حاوی ، (2

 هر پروبیوتیک در CFU 1× 104+ اولیگوساکارید

  (3تیمار ) غذا گرم

( بیضاء، شیراز 21تجاری )شرکت غذایی از جیره 

 پروتئین)  استفاده شد میلی متر 2با اندازه 

 رطوبت ،92/13±22/0 چربی ،41/0±2/47

 آماده جهت. (23/9±12/0 خاکستر ،17/0±10

 و (Lactobacillus plantarum)  باکتری سازی

 شده توصیه روش از ماهیان غذای به  آن افزودن

 و Vine و( 2004) همکاران و Planas توسط

 الکتوباسیل. گردید  استفاده( 2004) همکاران
 میکروبی کلکسیون مرکز از پروبیوتیک پالنتاروم

پربیوتیک مورد نیاز از و (( PTCC, 1058) ایران

کشور چین  Longlive Bio-Technologyشرکت 

درصد  1و  5/0از توزین مقدار  پس .خریداری شد

و حل کردن در سرم  اکاریدزایلواولیگوس

 3سپس غلظت  .روی غذا اسپری شد فیزیولوژی
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درصد ژالتین نیز برای پوشش دار کردن غذا و 

جلوگیری از هدر رفت افزودنی ها بر روی آن 

. پس از آماده سازی، غذا درون یخچال اسپری شد

درجه سانتی گراد نگهداری شد تا از  4با دمای 

 روزانه ماهیان یغذادهفسادآن جلوگیری گردد. 

 در( 14 و 9) مناسب زمانی فاصله با نوبت دو در

 فیزیکی عوامل. شد انجام بدن وزن درصد 5/4 حد

 دستگاههای وسیله روزانه به آب شیمیایی  و 

 01/0 دقت با  WTW مارک حمل قابل دیجیتال

o) دما شامل محیطی شرایط. شد گیری اندازه
C 

 ± ppm 55/0) محلول اکسیژن (،9/0±1/27

 pH  (15/0±5/7)( وppt5/0 ± 42 ) شوری (،3/4

  .بود یکسان ها تانک برای آزمایش طول در

طول و وزن ماهیان در روزهای  زیست سنجی

صورت  وسط و پایان آزمایششروع آزمایش، 

شاخص های رشد و در طول آزمایش گرفت. 

تغذیه با استفاده از فرمول های زیر تعیین شد 

(Marcouli et al., 2006; Abdelghany and 

Ahmad, 2002:) 

ln وزن اولیه بدن - ln وزن نهایی بدن (= نرخ رشد ویژه  ×)100تعداد روزهای پرورش/   
میانگین وزن نهایی بدن= شاخص وضعیت×100)میانگین طول نهایی بدن(/3  

 پروتئین مصرف شده/افزایش وزن=بازده پروتئین

ذاییافزایش وزن/غذای مصرف شده= ضریب تبدیل غ  

 

پایان به منظور سنجش و بررسی پاسخ ایمنی در 

-برای نمونه  .آمدآزمایش نمونه برداری به عمل 

 2برداری، ماهیان سریعاً در داخل محلول 

به ازای  میلی لیتر  5/0با غلظت  فنوکسی اتانول

و پس از بیهوشی اقدام  گرفتند هر لیتر آب قرار

ان ماهیان شد و سپس از ماهی زیست سنجیبه 

 خون مطالعات منظور به. ابتدا شدخونگیری 

 به هپارین به آغشته های تیوب به شناسی

 فارس خلیج دانشگاه هماتولوژی بخش آزمایشگاه

تعداد گلبول های  بالفاصله و گردید منتقل بوشهر

 اندازه نئوبار هموسیتومتر الم وسیله سفید به

نمونه های خون  پالسماجهت تهیه  .شد گیری

درجه  4و دمای  گرانش 1400ر دور ماهیان د

 پالسماهای  تا نمونه شدندسانتی گراد سانتریفیوژ 

 موکوس(. Webb et al., 2007جمع آوری شوند )

 باکتریایی ضد فعالیت گیری اندازه جهت ماهیان

 هر از ماهی سه ابتدا کار این برای. شد آوری جمع

 فسفات در دقیقه یک مدت به و شد برداشته تکرار

 ,PBS, pH 7.5) مول میلی 10 نمکی بافر

containing 115 mM NaCl )و شد داده قرار 

 وسیله به ماهیان پوست سطح از موکوس سپس

 موکوس. شد آوری جمع استریل پنبه تکه یک

 PBS با برابر 4 میزان به شده آوری جمع های

 30 مدت به خوردن هم به از پس و شد رقیق

 درجه 4 ایدم و گرانش 15000 سرعت با دقیقه

 Aranishi and) شدند سانتریفیوژ سانتیگراد

Nakane, 1997.)  داخل و موکوس  پالسمانمونه

برای انجام درجه سانتی گراد  -20فریزر با دمای 

. فعالیت لیزوزیم سرم شدندها نگهداری آزمایش

( و بر 2004) Austinو  Kimبر اساس روش 

مبنای لیز باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم 

 اندازه لیزودیکتکوس میکروکوکوسلیزوزیم یعنی 

جهت اندازه گیری فعالیت کمپلمان از  شد.گیری 

آزمایش همولیز در ژل آگاروز استفاده شد 

(Brata, 1993 برای این کار ابتدا آگاروز .)5/1 

میلی مول  5/0درصد در بافر فسفات )حاوی 

میلی مول کلرید کلسیم با  5/1کلرید منیزیم و 

2/7 pH=  گلبول قرمز  1×102( تهیه شد. مقدار

-55خرگوش شسته شده با بافر فسفات در دمای 

درجه سانتی گراد به آگارز اضافه شد. مخلوط  50
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آگارز حاوی گلبول های قرمز خرگوش داخل 

پلیت ها توزیع گردید. پلیت ها به مدت یک شب 

درجه سانتی گراد قرار داده شدند و  4در یخچال 

 2میلی متر و با فاصله  3قطر  سپس حفرات به

سانتی متر از هم در آگارز ایجاد شد و در هر 

میکرولیتر از سرم نمونه ریخته  20حفره میزان 

 25شد. پلیت ها در محیط مرطوب و در دمای 

ساعت انکوبه شده  42درجه سانتی گراد به مدت 

و پس از آن قطر هاله لیز گلبولی با خط کش 

ایمنوگلوبولین کل با  مخصوص اندازه گیری شد.

( اندازه گیری 2004و همکاران ) Siwickiروش 

شد. در این روش گلوبولین ها با استفاده از محلول 

درصد  پلی اتیلن گلیکول رسوب داده شد و  12

بر اساس تفاوت محتوای پروتئین در طول موج 

نانومتر در قبل و بعد از ترسیب، میزان  590

ردید. پروتئین کل بر ایمنوگلوبولین کل محاسبه گ

اساس روش بیوره و با استفاده از کیت شرکت 

 میزان تعیین برای زیست شیمی اندازه گیری شد.

 ضد فعالیت، ماهیان در اختصاصی ایمنی

 باکتری علیه بر موکوس و پالسما باکتریایی

Aeromonas hydrophila باکتری یک عنوان به 

وش پروری براساس ر آبزی رایج در زای بیماری

Rao ( اندازه2004و همکاران ) شد گیری . 

 تکرار هر از ماهی بچه قطعه 3 آزمایش پایان در

 آسان کشی شدند. بعد و انتخاب تصادفی طور به

 چرخ ماهیان الشه احشاء، و امعاء کردن خارج از

 درصد) مربوطه آنالیزهای انجام زمان تا و شده

 -20 دمای در( پروتئین چربی و خاکستر، رطوبت،

. آنالیزهای شدند نگهداری گراد سانتی درجه

تقریبی ترکیب بیوشیمیایی جیره غذایی آزمایشی 

 AOACو الشه با استفاده از روشهای استاندارد 

. میزان شد( و حداقل با سه تکرار انجام 2000)

رطوبت بوسیله خشک کردن نمونه ها در آون در 

oدمای 
C 105  ساعت تا رسیدن به  24به مدت

بت تعیین گردید. خاکستر بوسیله سوزاندن وزن ثا

oدر دمای  (Muffle furnace) نمونه ها در کوره
C 

ساعت محاسبه گردید. میزان  12به مدت  550

پروتئین خام با ضرب محتوای نیتروژن نمونه در 

 ,Buchiدستگاه) و به روش کجلدال 25/4ضریب 

Auto kejldahl K370)  اندازه گیری و میزان

 Buchi)دستگاهسوکسله  چربی به روش

Labortechnik GmbH, Essen, Deutschland; 

B-815 model ).تعیین شد 

برای سنجش فعالیت آنزیم های گوارشی در پایان 

قطعه ماهی به طور  3آزمایش از هر تکرار تعداد 

تصادفی انتخاب و در روی یخ و تحت شرایط 

 -20استریل روده این ماهیان جدا و به فریزر 

 استخراج جهت انتی گراد منتقل شد.درجه س

( روده محتویات گرم) ماهی روده آنزیمی، عصاره

میلی  Tris-HCl  50بافر در 1:  5 نسبت به را

 Polytron PT مدل) هموژنایزر توسط موالر

 و شده هموژن دقیقه 5/1 مدت ( به∆1300

 سانتریفوژ در دقیقه 20 مدت به هموژنات سپس

 سانتی درجه 4 در( Z36HK مدل) دار یخچال

 سانتریفوژ دور در دقیقه 10000سرعت  با گراد

 ها میکروتیوب در حاصله سوپرناتانت و گردید

 تا و شده تقسیم نظر مورد های آنزیم آنالیز جهت

 گراد سانتی درجه -70 دمای در سنجش زمان

 ,.Moraiti-Ioannidou et al) شد نگهداری

نزیمی مقدار پروتئین محلول عصاره های آ (.2008

 ( سنجش گردید.1974) Bradfordبا روش 

سنجش فعالیت آنزیم پروتئاز با استفاده از محلول 

میلی موالر بافر   50% در 5/1سوبسترا آزوکازئین 

Tris/Hcl 5/7در  =pH ( صورت پذیرفتGarcia-

carreno et al., 1993 فعالیت آنزیم لیپاز با .)

و  p-nitrophenylemyristateاستفاده از هیدرولیز 

 گردیدسنجش به طریق اسپکتروفتومتری 

(Iijima, 1998) فعالیت آنزیم آمیالز براساس .

( و با استفاده از 1995) Bernfeldروش 

سوبسترای نشاسته سنجش گردید. نشاسته تحت 
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تأثیر آنزیم تجزیه شده و تولید مالتوز می نماید 

که از طریق رنگ سنجی و تغییر شدت رنگ در 

رو سالیسیلیک اسید قابل سنجش معرف دی نیت

 می باشد. 

برای بررسی وضعیت میکروبی روده ماهیان، در 

پایان دوره از هر تیمار بطور مجزا نمونه برداری 

حذف  بعد از صورت گرفت. برای این منظور

روده ، درصد 70باکتریهای سطحی بدن با الکل 

بعد از د. هموژن شدنآن ماهیان جدا شده و بعد از 

ت های مورد نظر با استفاده از سرم تهیه رق

میلی لیتر از  1/0 ،درصد نمک( 9/0فیزیولوژی )

هر رقت برروی پلیت حاوی محیط کشت 

 MRS) باکتری های اسید الکتیکاختصاصی 

Agar ) کشت داده شد. سپس پلیت های تهیه

درجه سانتی  25شده برای هر تیمار در دمای 

قرارداده  ساعت در انکوباتور 42-72گراد به مدت 

در نهایت باکتریهای کشت شده براساس شدند. 

 Ringo andشمارش شدند )  CFUواحد

Gatesoup, 1998.) 

 افزار نرم از استفاده با آماری های تحلیل و تجزیه

SPSS (version 15.1) سیستم تحت 

 آزمون از. گرفت انجام  Windowsعامل

Kolmogrove-Smirnove نرمال بررسی منظور به 

 برابری تعیین برای لیون آزمون از و داده ها بودن

 بین احتمالی تفاوتهای. شد استفاده ها واریانس

 طرفه یک واریانس آنالیز از استفاده با تیمارها

(ANOVA )آزمون پس و Tukey در. شد بررسی 

 05/0 داری معنی سطح آماری های آزمون همه

 .شد گرفته نظر در

 

 نتایج. 3

 تیمارها تمامی در دوره طول در ماهیان بقای میزان

 قطعه 0-1 بین تلفات دامنه و بوده درصد 100-99

های رشد نتایج مربوط به بررسی شاخص. شد گزارش

ارائه  5و  1ول ادر جدو بار باکتریایی روده و تغذیه 

، ضریب نرخ رشد ویژه ،شده است. وزن نهایی، شاخص

هیچ ضریب کارایی پروتئین و  ضریب تبدیل غذایی

داری در پایان آزمایش بین تیمارها ف معنیاختال

 5در جدول  که همانگونه. (< 05/0Pنشان ندادند )

 بیوتیک سین و پروبیوتیک افزودن می شود مشاهده

 تیمارهای بین را داری معنی اختالف وجود جیره به

 (.< 05/0P) دندا نشان غذایی و گروه شاهد مختلف

 

 (استاندارد خطای ± میانگین) مختلف تیمارهای براساس آزمایش پایان در صبیتی هیانما بچه عملکرد رشد و تغذیه: 1 جدول

 باشد نبود حروف در هر ردیف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار می 

 

غیر اختصاصی  ایمنیرهای پارامتنتایج مربوط به 

. است آمده 2جدول تیمارهای مختلف در 

 کمپلمان فعالیت ،لیزوزیم فعالیت، کل ایمنوگلوبولین

 نیرا ب یدار یتالف معناخو تعداد گلبول های سفید 

3تیمار  2تیمار   1تیمار     شاهد 

04/0±57/7 a 01/0±45/7 a 05/0±52/7 a 01/0±42/7 a  گرم(اولیه وزن(  

45/0±54/14 a 02/0±97/15 a 42/0±70/14 a 24/0±04/14 a گرم( نهایی وزن(  

02/0±95/1 a 01/0±24/1 a 07/0±97/1 a 04/0±24/1 a )نرخ رشد ویژه )% در روز 

07/0±32/2 a 20/0±42/2 a 11/0±45/2 a 20/0±39/2 a شاخص وضعیت 

22/0±92/31  44/0±15/32  74/0±41/31  25/0±45/30  غذاگیری روزانه )گرم( 

13/0±05/4 a 12/0±94/3 a 14/0±17/4 a 13/0±20/4 a ضریب تبدیل غذایی 

01/0±49/0 a 01/0±45/0 a 01/0±47/0 a 03/0±51/0 a وتئینضریب کارایی پر  
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 نشان ندادند مختلف غذاییتیمارهای گروه شاهد و 

(05/0P >.)  هیچ  موکوس نیزفعالیت باکتری کشی

بین تیمار شاهد و تیمارهای را اختالف معنی داری 

، 1نمودار) نشان نداد سین بیوتیک و پروبیوتیک

05/0P > .)شودمشاهده می 2 جدولدر  با این حال 

 درمعنی داری به صورت  پالسمای کشی فعالیت باکتر

 CFU/gr 104) 3تیمار  از ترپایینشاهد  تیمار
Pro +1 

 (. P< 05/0) بود( Preدرصد 

الشه بچه  بیوشیمیایی پارامترهای به مربوط نتایج

 3جدول  در دوره پرورش انتهای ماهیان صبیتی در

 است. شده گزارش

 
خطای  ±ه ماهیان صبیتی در پایان آزمایش براساس تیمارهای مختلف )میانگین : پاسخ ایمنی غیراختصاصی پالسما بچ2 جدول

 استاندارد(

 باشدحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنی دار می

شود میزان نان که در جدول مشاهده می همچ

بین اختالف معنی داری را خاکستر و چربی الشه 

 05/0P) نمی دهدنشان  آزمایشی تیمارهای مختلف

 2در تیمار  الشه رطوبتمیزان با این وجود . (<

(CFU/gr 104 
Pro +5/0  درصدPre ) ی نمعبه صورت

)غذای شاهد+  1گروه شاهد و تیمار باالتر از داری 

CFU/gr 104 
Pro ) بود(05/0P <). نتایج طبق 

آمده میزان پروتئین الشه به صورت معنی دار  بدست

 .(> 05/0P) بود 2 در تیمار شاهد باالتر از تیمار

 های آنزیم فعالیت میزان بررسی به مربوط نتایج

 شده ارائه 4 جدول در آزمایش پایان در گوارشی

 افزودن که داد نشان آمده بدست نتایج. است

 فعالیت میزان افزایش بسب جیره پروبیوتیک به

شاهد و  تیمار با مقایسه در 1پروتئاز در تیمار  آلکالین

. عالوه بر این، میزان (> 05/0P) شد سایر تیمارها

به صورت معنی داری  3و  1آمیالز در تیمار  فعالیت

مشاهده شد  1باالتر از گروه شاهد و تیمار 

(05/0P<همچنین میزان .) 3لیپاز در تیمار  فعالیت 

 2به صورت معنی داری باالتر از گروه شاهد و تیمار 

 .(> 05/0P)بود 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

 از پس که داد نشان مطالعه این از آمده بدست نتایج

سین  و( L. plantarum) پروبیوتیک با تغذیه روز 42

 و رشد های شاخص در داری معنی اختالف بیوتیک

 .نیامد وجود به شاهد گروه با مقایسه در ماهیان تغذیه

 سین بیوتیک و پروبیوتیک از استفاده که معنی بدین

 رشد نرخ وضعیت، شاخص نهایی، وزن در تغییری

 پروتئین کارایی ضریب و غذایی تبدیل ضریب ویژه،

 .نکرد ایجاد صبیتی ماهیان بچه

 

3تیمار  2تیمار   1تیمار     شاهد 
a12/0±55/5 a35/0±50/5 a44/0±74/5 a49/0±39/5 ( ایمنوگلوبولین کلmg/ml) 

a19/12±44/40 a33/2±44/35 a14/7±44/40 a25/1±44/24 ( فعالیت لیزوزیم پالسماµg/ml) 

09/17±25/43 a a39/19±42 a27/12±45/44 a39/3±24/40 
فعالیت کمپلمان پالسما )شعاع هاله عدم رشد 

(mm
2)) 

b47/19±47 ab49/37±50/144 a55/23±195 a33/9±25/174 های  فعالیت باکتری کشی پالسما )تعداد پرگنه

 باکتری(

a57/11±52 a44/11±33/42 a23/7±22 a44/4±33/25 های  تری کشی موکوس )تعداد پرگنهفعالیت باک

 باکتری(

3/197±4250 a 3/144±2250 a 4/222±2000 a 3/144±2250 a ( تعداد گلبول های سفید mm
3) 

00/0±95 a 77/5±70 a 33/4±50/27 a 77/5±20 a )%( لنفوسیت 
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 خطای استاندارد( ±ای مختلف )میانگین : ترکیب بیوشیمیایی الشه بچه ماهیان صبیتی در پایان آزمایش براساس تیماره3جدول 

3تیمار  2تیمار   1تیمار     شاهد 

39/0±31/19 ab 55/0±32/12 b 11/0±33/19 ab 17/0±99/19 a )پروتئین )درصد 

30/0±20/4 a 19/0±30/4 a 43/0±32/7 a 09/0±7 a )چربی )درصد 

05/0±73/4 a 29/0±19/5 a 21/0±31/3 a 13/0±99/3 a )خاکستر )درصد 

14/0±43/47 ab 79/0±52/49 b 12/0±14/47 a 37/0±23/44 a )رطوبت )درصد 

 باشدحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنی دار می

 خطای استاندارد( ±: فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهیان صبیتی در پایان آزمایش براساس تیمارهای مختلف )میانگین 4جدول 

 باشدمعنی دار میحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف 
 

خطای  ±( بچه ماهیان صبیتی در پایان آزمایش براساس تیمارهای مختلف )میانگین Log CFU/g: تعداد کلونی های باکتری )5جدول 

 استاندارد(

3تیمار  2تیمار   1تیمار     شاهد 

14/0±72/2  22/0±90/2  11/0±44/2  19/0±05/3  باکترهای اسید الکتیک 

35/0±54/2  25/0±44/2  19/0±42/2  23/0±94/2  باکترهای زنده 

 باشدنبود حروف در هر ردیف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار می

 

 بودن کم به توان می را دار معنی اختالف وجود عدم

 و جیره پربیوتیک و پروبیوتیک انتخابی سطوح

 هایپرگنه تشکیل از ممانعت توانایی عدم آن متعاقب

 روده گوارشی پرزهای توسط زا بیماری باکترهای

 سال در همکاران و Xu راستا همین در. داد نسبت

 بر روز 45 مدت در را زایلواولیگوساکارید تاثیر 2009

 Carassius auratus) حوض ماهی رشد عملکرد

gibelio) را داری معنی تاثیر و داده قرار بررسی مورد 

 ( با2012) Sudagar و Nekoubin. نکردند مشاهده

 جیره به( Biomin IMBO) ین بیوتیکس افزودن

( Ctenopharyngodon idella) علفخوار کپور ماهی

 نهایی وزن بین داری معنی تفاوت که کردند مشاهده

 نتایج با که نداشت شاهد گروه با زنده ماندنی نرخ و

 و Mehrabiمقابل  در. دارد خوانی هم تحقیق این

( 2012) همکاران و Montajami و( 2012) همکاران

 Biomin) سین بیوتیک از استفاده که کردند گزارش

IMBO ) کمانرنگین قزل آالی قد انگشت ماهیدر 

(Oncorhynchus mykiss )گورخری سیچالید و 

(Herichthys cyanoguttatus )در افزایش باعث 

 تبدیل راندمان ویژه، رشد نرخ نهایی، وزن میانگین

 با شد که شاهد گروه به نسبت بقاء میزان و غذایی

 نتایج در تناقض. دارد مغایرت حاضر تحقیق نتایج

 مختلف مطالعات در محققین توسط آمده بدست

 و پروبیوتیک میزان و نوع اختالف علت به است ممکن

 نوع ها، افزودنی خلوص درجه مصرفی، پربیوتیک

 محیطی، شرایط پرورش، دوره طول غذایی، جیره

 ,.Merrifield et al) باشد آن سن و ماهی گونه

2010.) 

 که سین بیوتیک و داد نشان به دست آمده نتایج

بر پاسخ ایمنی  داری معنی تاثیر جیره پروبیوتیک

3تیمار  2تیمار   1تیمار     شاهد 

04/0±53/0 a 14/0±55/0 a 04/0±14/1 b 05/0±47/0 a  آلکالین پروتئاز(U mg/protein) 

74/1±17/24 c 19/1±24/14 a 97/1±31/33 b 07/1±99/17 a  آمیالز(U mg/protein) 

09/0±030/0 b 00/0±021/0 a 00/0±024/0 ab 00/0±017/0 a  لیپاز(µmole/g/h) 



 و همکاران مرشدی  ... ترکیبی و جداگانه سازی مکمل اثرات

05 

 

 حاضر مطالعه در غیراختصاصی ماهی صبیتی ندارد.

 در ماهیان کمپلمان و لیزوزیم فعالیت میزان

 داری معنی اختالف مختلف سین بیوتیک تیمارهای

 باالتر در هر سه تیمار غذایی آن میزان اما نداد، نشان

 (2011و همکاران ) Ai در مطالعه .بود شاهد گروه از

 درصد فروکتو 4/0و  2/0با استفاده از سطوح 

 CFU/grو  CFU/gr 107*35/1و  اولیگوساکارید

بر روی  (2011و همکاران ) Gengو  42/0*107

 ( و سوکالLarimichthys croceaماهی شوریده زرد )

(Rachycentron canadum)  گزارش کردند که میزان

و لیزوزیم در تیمارهای تغذیه شده  کمپلمان فعالیت

پروبیوتیک و پربیوتیک به طور  ترکیبی با سطوح

 فعالیت داری باالتر از تیمار کنترل بود. میزانمعنی 

 Paralichthys) ژاپنی کفشک ماهی لیزوزیم در

olivaceus) ترکیبی سطوح با تغذیه از پس 

 اولیگوساکارید و فروکتو (CFU/gr 107) بیوتیکپرو

 5/2) و مانان اولیگوساکاریدگرم/کیلوگرم(  5/2)

اختالف معنی داری با گروه شاهد  گرم/کیلوگرم(

 میزان حاضر مطالعه در (.Ye et al., 2011) نشان داد

 صورت به ماهیان موکوس باکتریایی ضد فعالیت

 ضد الیتفع حال این نکرد. با تغییر داری معنی

 CFU/gr 104) 3 تیمار در پالسما ماهیان باکتریایی

Pro + 5/0  درصدPre) طور به شاهد تیمار به نسبت 

مثبت  تاثیر دهنده نشان که یافت افزایش داری معنی

درصد  5/0سطح  دو مکمل در این و سینرژیستی

 ضد فعالیت بر پروبیوتیک CFU/gr 104پربیوتیک و 

مچنین با توجه به نتایج ه. است پالسما باکتریایی

 ضد بدست آمده از این مطالعه میزان فعالیت

ورت معنی داری باالتر به ص 3پالسما تیمار  باکتریایی

 CFU/gr 104) 1 از تیمار
Pro می باشد. بنابراین می )

توان نتیجه گیری نمود که استفاده از پربیوتیک و 

CFU/gr 104  پروبیوتیک، به صورت ترکیبی، در

با کاربرد جداگانه آن ها  مطلوب تر می باشد. مقایسه 

پربیوتیک پروبیوتیک ها و خاصیت تحریک ایمنی در 

ها می تواند به تحریک رشد باکترهای مفید روده 

مانند باکتری های اسید الکتیک و جنس باسیلوس 

 این سلولی دیواره اجزاء نسبت داده شود، چراکه

 تحریک لیتفعا ساکاریدها لیپوپلی مانند باکتری ها

 ،B های سلول تکثیر تحریک واسطه به را ایمنی

 افزایش و ماکروفاژها خواری بیگانه قدرت افزایش

 مقاومت رو این از هستند؛ دارا ماکروفاژها مهاجرت

 می شود موجب را بیماری زا عوامل برابر در میزبان

(Ringø et al., 2010; Zhang et al., 2012 .) 

روبیوتیک و سین بیوتیک به در مورد تاثیر افزودن پ

جیره روی کیفیت الشه آبزیان مطالعات زیادی 

صورت گرفته است. در مطالعه حاضر مشاهده شد که 

( به طور جداگانه و L. plantarumسطوح پروبیوتیک )

پربیوتیک زایلواولیگوساکارید تاثیری بر  باترکیبی 

روی کیفیت الشه ماهیان ندارند. در همین راستا، 

Haghighi ( تفاوت معنی داری را 2010و همکاران )

تجاری  استفاده از سطوح مختلف سین بیوتیکدر 

IMBO Biomin بر ترکیب الشه بچه ماهیان سفید 

(Rutilus frisii kutum ) .مشاهده نکردندMorshedi 

اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک  (2015و همکاران )

(L. plantarumجیره را بر ترکیب بیوشیمیایی )  الشه

( مطالعه Lates calcariferماهی سی باس آسیایی )

کردند. این محققین تفاوت معنی داری را از نظر 

میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت بین تیمارهای 

با این  مختلف آزمایشی با گروه شاهد مشاهده نکردند.

 در( 2009) همکاران و Rodriguez-Estrada حال،

 در( 2011) همکاران و Yeکمان،  رنگین آالی قزل

( 2012) همکاران و Mehrabi و ژاپنی ماهی کفشک

 بیوتیک سین افزودن با کمان رنگین آالی قزل در

 تضادی. کردند گزارش حاضر تحقیق با متضاد نتایجی

 ترکیب زمینه در گرفته صورت مطالعات بین که

 به است ممکن دارد وجود ماهیان الشه بیوشیمیایی

 شرایط جنس، سن، در تتفاو جمله از عواملی

 شک بدون اما داشته باشد بستگی فصل و محیطی

 در باید را ماهی شیمیایی ترکیب در اصلی اختالف

 درصد حتی و ماهی تغذیه یا دریافتی غذای با ارتباط
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 ,Razavi-Shirazi) دانست روزانه غذادهی مقدار و

 پروتئین و رطوبت در مطالعه حاضر میزان (.2001

 گروه به نسبت داری معنی به صورت 2 تیمار در الشه

 برخی کرد. پیدا و افزایش کاهش به ترتیب شاهد

 ترکیبات در تغییرات که باورند این بر محققین

 چربی و پروتئین میزان مانند ماهی الشه بیوشیمیایی

 در چربی و پروتئین تولید در تغییرات به تواند می

 ایه بافت در چربی و پروتئین ذخیره میزان بدن،

-Abdel) داد نسبتماهی  متفاوت رشد نرخ و بدن

Tawwab et al., 2008; Heidarieh et al., 2012.) 

در مطالعه حاضر نتایج حاصل از تأثیر استفاده جدا از 

پربیوتیک  بازمان ( و هم L. plantarumپروبیوتیک )

، زایلوالیگوساکارید بر فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز

دار در   وجود اختالف معنی  شان دهندهو لیپاز ن آمیالز

 CFU/gr 104) 1تیمارهای 
Pro 3( و (CFU/gr 104 

Pro + 1  درصدPre.نسبت به تیمار شاهد بود ) 

 تأثیر مورد در را مطالعاتی محققین از تعدادی

 و پربیوتیک ها بر ها پروبیوتیک ترکیبی و جداگانه

 آبزی مختلف های گونه گوارشی های آنزیم فعالیت

( بیان 2010و همکاران ) Essaاند از جمله  داده  انجام

( به L. plantarumداشتند که با افزودن پروبیوتیک )

 Oreochromis) تیالپیای نیلماهی جیره غذایی 

niloticus) های اختالف معنی داری در فعالیت آنزیم

گوارشی )پروتئاز، لیپاز و آمیالز( در مقایسه با تیمار 

 های آنزیم فعالیت ید. افزایششاهد مشاهده گرد

و   پروبیوتیک خوراکی مصرف به دنبال گوارشی

 .است شده گزارش مختلف تحقیقات پربیوتیک در

Wang  وXu (2004 )  وYe ( به 2011و همکاران )

 و سطوح (.Bacillus sp)بیوتیک  ترتیب با افزودن پرو

 ( و فروکتوB. clausiiپروبیوتیک ) ترکیبی

ماهی  مانان اولیگوساکارید به جیره و اولیگوساکارید

ژاپنی  و کفشک ماهی (Cyprinus carpio) کپور

گوارشی )پروتئاز، لیپاز و  های آنزیم فعالیت افزایش

آمیالز( را مشاهده کردند. همچنین، اضافه کردن 

غذایی ماهی  پربیوتیک زایلوالیگوساکارید به جیره

های گوارشی را در حوض افزایش فعالیت آنزیم

( Xu et al., 2009مقایسه با گروه شاهد موجب شد )

 تصورکه با یافته های تحقیق حاضر هم خوانی دارد. 

 فرآیندهای ها پربیوتیک و ها پروبیوتیک که شود می

 میکروارگانیسم جمعیت افزایش طریق از را گوارشی

 تعادل بهبود ها،  باکتری آنزیمی فعالیت مفید، های 

 و جذب هضم، بهبود هنتیج در و روده میکروبی

 ,.Suzer et al) شوند می موجب را رشد های  شاخص

 های  آنزیم تولید توانایی از مشابهی موارد(. 2008

 در موجود های  باکتری توسط سلولی خارج گوارشی

 Salmo) اطلس اقیانوس آزاد ماهی گوارش دستگاه

salar) (Skrodenyte-Arbaciauskiene et al., 

 Sun et) (Epinephelus coioides) هامور ،(2008

al., 2011 )شانک و(Sparus aurata)  (Suzer et 

al., 2008 )کننده تأیید همگی که است شده گزارش 

 گوارشی های  آنزیم افزایش در حاضر آزمایش نتایج

 ماهیان بچه در پروتئاز آلکالین و لیپاز آمیالز،-آلفا

  .باشد می صبیتی

( و 2001) همکاران و Nikoskelainenدر مطالعه 

Burr آال و  قزل ماهیان تغذیه با( 2004) و همکاران

 .Lبه ترتیب با پروبیوتیک ) ماهی شوریده

rhamnosusآبجو، مخمر از ترکیبی اثرات ( و 

 تجاری محصول و( پربیوتیک) فروکتواولیگوساکارید

 با ایمونوژن ترکیب) Grobiotic-A پربیوتیکی

 مشابه تقریباً آبجو ومخمر Grobiotic-A پربیوتیک

 از شده جدا باکتری گزارش کردند که میزان( است

نتایج  .داشت شاهد گروه با داری معنی اختالف روده

ندارد.  مطابقت تحقیق حاضر نتایج مطالعات مذکور با

یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که 

( و ترکیب آن با پربیوتیک L. plantarumپروبیوتیک )

اکارید نتوانسته مورد استفاده و تخمیر زایلواولیگوس

الکتیک قرا رگیرد و تعداد آنها را باکتری های اسید

افزایش و در نهایت فلور روده را به سمت افزایش این 

شکل افزایش ها سوق دهد، که ماحصل آن به  باکتری

  ها خود را نشان دهد.تعداد الکتوباسیلوس 
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 سازی مکمل تاثرا این مطالعه نشان داد کهنتایج 

 در جیره پربیوتیک با پروبیوتیک ترکیبی و جداگانه

 رشد، عملکرد بر مثبتی اثرات شده استفاده مقادیر

ایمنی )به جز فعالیت  پاسخ و روده باکتریایی فلور

فعالیت  اما ندارد صبیتی ماهی باکتری کشی پالسما(

به طور کلی  .بخشد می بهبود آنزیم های گوارشی را

 از زمان هم و جداگانه استفاده که کرد نبیا می توان

 پربیوتیک و( L. plantarum) پروبیوتیک

 وزن با صبیتی ماهی بچه در زایلوالیگوساکارید

 محیطی شرایط و حاضر تحقیق در شده استفاده

 از استفاده و باشد مناسبی محرک تواند نمی حاکم

 برای شده استفاده های غلظت در ها افزودنی این

 .شود نمی توصیه صبیتی ماهی

 

 قدردانی و تشکر

 آقای جناب از می دانند الزم خود بر نویسندگان

 پرورش و تکثیر ایستگاه رئیس نجف آبادی مهندس

 پرسنل سایر و خمینی امام بندر دریایی ماهیان

 مراحل در همکاری جهت به مجموعه این محترم

 داشته را قدردانی و تشکر نهایت آزمایشگاهی و عملی

 .باشند
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the single and combined effects of dietary probiotic with 

prebiotic on growth performance, non-specific immune response, body composition, digestive 

enzymes activity and intestine bacterial flora of sobaity fingerling (Sparidentex hasta). For this 

purpose, 425 individuals of sobaity fingerlings were prepared with an average weight of 7.64 ± 0.3 g 

from the Mariculture Research Station of South Iranian Aquaculture Research Center. This study was 

carried out in a completely randomized design with four treatments and three replications (45 fish per 

each replication) in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing 0 

(control group), 10
6
 CFU probiotic per gram feed (treatment 1), 0.5 and 1 percent prebiotic plus10

6
 

CFU probiotic per gram feed (treatment 2 and 3) at 4.5 percent of body weight for a period of 42 

days. At the end of the experiment, body composition, intestine, blood, plasma and mucus samples 

were collected. The obtained results indicated that dietary prebiotic and probiotic did not change 

growth performance, intestine bacterial flora and non-specific immune response of sobaity (P > 0.05). 

Nonetheless, plasma bactericidal activity of control group was significantly higher that treatment 3 (P 

< 0.05). Moisture and protein content of treatment 2 showed significant different compared to the 

control group (P < 0.05). The results of this study showed that digestive enzymes activity including 

alkaline protease, amylse and lipase affected by administration of dietary prebiotic and probiotic (P < 

0.05). Overall, this study showed that single supplementation of probiotic and combination with 

prebiotic at the used amounts had no positive effects on growth performance and intestine bacterial 

flora and immune response (except plasma bactericidal activity) of sobaity but improve digestive 

enzymes activity. 
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Table 1. Growth and feeding performance of sobaity juvenile according to the different treatments at 

the end of the experiment (mean ± SE) 

Table 2. Non-specific immune responses of sobaity juvenile according to the different treatments at 

the end of the experiment (mean ± SE) 

Table 3. Body composition of sobaity juvenile according to the different treatments at the end of the 

experiment (mean ± SE) 

Table 4. Digestive enzyme activity of sobaity juvenile according to the different treatments at the end 

of the experiment (mean ± SE) 

Table 5. Total colony bacteria counts of sobaity juvenile according to the different treatments at the 

end of the experiment (mean ± SE) 
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