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   مقدمه. 1

هررای ترین دغرردغررهاز اصرررلییرکری   امرروزه  
 ،ی پرورش دامگران عرصرررهتولیدکنندگان و صرررنعت

ا و مواد مغذی ب غذاه مین نیاز انسان بأطیور و آبزیان ت
یکی از صررنایع تولیدی مهم در این . باشرردمی کیفیت
بسرریار  غذاییارزش   ماهی. اسررتپروری آبزی زمینه
مواد مغذی مفید و ضررروری  بیشررترو  داشررتهباالیی 

 پرورییبا گسرترش و توسعه آبز  .داردبرای انسران را  
 یزاز آن ن یناشررر یهامشرررکالت و چالش یجبره تردر  
مشکالت مربوط به این از  یبرخ. است یافتهگسرترش  

. زاسرررتیماریعوامل ب یهرویگسرررترش و انتشرررار ب
 و یریدر جلوگ یمصرررف پادزیسررتتامین  هایینههز

 دنشویبهبود رشد استفاده م یکه برا هایماریدرمان ب
 ییمقاومت دارو یشافزا، از طرف دیگر. باال است یاربس
 طیدر مح یمیاییمواد شرر یایتجمع و بقا، باکتریهادر 
مقررات  یجراد منجر برره ا ،یران و در برردن آبز یسرررتز

 اهپادزیستاستفاده از  محدودیتدر جهت  یرانهگسخت
ه ب. شده است یپروریدر صنعت آبز یمیاییواد شر و م
 یدجد هایینهگز یبه جسرررتجو یلتمرا  یرل دل ینهم
یافتن  ینهدر زم یمتعدد یو پژوهشرررها یافته یشافزا
 طبیعی و سررالم یهایکه شررامل افزودن یدجد یباتترک
 .  (Aubin, 2005) یردگیصورت مباشند، می

مزیتهای اسررتفاده از گیاهان دارویی با توجه به 
عدم ، از جمله خطرات زیسررت محیطی حداقل، متعدد

پایدار و در دسرررترس ، ارزان، ایجراد مقراومت دارویی  
توجره زیادی را در سرررطا جهان به خود جلب  ، بودن

اسانس برگ گیاه پونه خاصیت ضدعفونی . نموده است
باشرررد قوی می پادزیسرررتو یک  گی داشرررتهکننرد 

(Douk, 1985) . خاصررریت ضرررد این گیاه عالوه بر
دارای خاصرریت ضررد  ، اکسرریدانی باالمیکروبی و آنتی

افزایش دهنده قابلیت ، تحریک کننده اشرررتها، قارچی
دهنده  بهبود، هضرررم مواد مغذی و خوراص مصررررفی
ر فلو. باشررردمیوضرررعیت محیط دسرررتگاه گوارش  

ی هایباکتراز  یاشامل مجموعهن بی ماهیاومیکر
ری جبااازی بیهوو  ریختیاا ازیبیهو، ازیهو
ل کنترو  اهضم غذرا در  یباشد که نقش مهمیرررررم

در طی دو دهرره گررذشرررترره . نددار هها برعهدریبیما
ی برراکتریهررادر مورد حضرررور  پرژوهش چرنرردیرن   

 .اسریدالکتیک در دستگاه گوارش ماهی صورت گرفت 

ثبات جمعیت باکتریایی روده ماهیان از آن جهت حائز 
اهمیرت اسرررت کره روده از نقطه نظر بروز عفونتهای   

به ویژه ، دارد جایگاه مهمیمیکروبی و بیماری ماهیان 
وجود نداشررته باشررد   کوبیمایه امکان انجامکه زمانی
(Birkbeck, 2005)  . 

 یی هسرررتند کهمهاپروبیوتیکها میکروارگانیسررر
ر پرایداری جمعیت میکروبی مفید و مقابله با  منظوبره 

زای دسرررتگراه گوارش در تغذیه  ی بیمراری میکروبهرا 
بی فلور میکرو یها با دگرگونروند. اینکار میجانوران به

ی سودمند و همزمان با کاهش باکتریهاروده به سرود  
ها را عملکرد روده ،زا و زیران برار  یمراری ی ببراکتریهرا  
 ( . Fazlolahzadeh, 2011) دنبخشبهبود می

با توجه به فراوانی آلودگیهای میکروبی و نیاز به 
اسرتفاده از یک جایگزین مناسب به جای پادزیستهای  

به صرررنعت پرورش ماهی سررراختگی و همچنین نیاز 
معرفی مستمر افزودنیهای خوراکی برای تحریک رشد، 

بهبود فلور طبیعی  ،ایمنی سرررامررانررهبهبود فعررالیررت 
 هایوردهآفرو افزایش کمی و کیفی  ارشدسرررتگاه گو

هرردف از این پژوهش بررسررری سرررطوح مختل  ، آن
بر توان سامانه ایمنی، فلور طبیعی  ی گیاه پونهعصراره 

و بافت کبد و آبشرش ماهی قزل آالی رنگین و سپس  
پروبیوتیک باکتوسرررل و  ای آن بابررسررری مقایسررره

 پادزیست فلورفنیکل کمان بود. 

 هامواد و روش. 2
این پژوهش در مرکز شررررکرت تعاونی تکویر و  

 85شیراز واقع در  808پرورش ماهیان سردابی مارون 
 آب مورد. کیلومتری شرهرستان اقلید فارس انجام شد 

. ن شرردیه کننده کارگاه تامیق چشررمه تغذیاز از طرین
ک یتری در داخل یل 344برگالس یتانک فا 15تعرداد  

. دتصادفی( مستقر شع کامال ی)با توز دهیسالن سر پوش
و اکسرریژن   pH، شرررایط فیزیکوشرریمیایی آب )دما 

ترل کن. محلول( برای تمام تانکها یکسران و مشابه بود 
و  pHآب )درجه حرارت،  ییایمیکی و شررریزیف عوامل

 های قابل حملبا استفاده از دستگاه اکسریژن محلول( 
ک ی راهآب از د یترالی فراهم گرد یجید WTWمردل  

ق انشعابات بعدی یشده و سپس از طر لوله وارد سرالن 
قه( یتر در دقیل 5ان ی)با جرا ن تانکهیطور مسرراوی بهب

ورود آب به داخل . (Merrifield, 2010) م شدیتقسر 
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ک لوله و به صررورت ی لهیبوسرر هاسررالن و سررپس تانک
ک کانال یله یوسررره ز بیثقلی و خروج آب از سرررالن ن

ام جمانی سالن و به صورت ثقلی انیزهکش در ک  سر 
نور سرالن برای تمام تانکها به صورت  ن یهمچن. گرفت

انی برگالس و آبرسیاستقرار تانکهای فابا  .یکسران بود 
 .  انتخاب شدای ههفت 8دوره آزمایشی یک  ،به آنها

پژوهش در قالب طرح آزمایشرری کامالً تصادفی 
 04تکرار انجام شد که در هر تکرار  3تیمار و  5شامل 

آالی از نوع قزل میگر 24مرراهری   قرطرعرره برچرره   
هر یرک از تیمرارهای   . قرار داده شرررد  1کمران رنگین

 های زیر تغذیه گردیدند:آزمایشی با یکی از جیره
: جیره پرایره بردون هر گونه افزودنی     1تیمرار  
 )شاهد(
ل فلورفنیک پادزیست: جیره پایه بعالوه  2تیمار 

 کیلو وزن زنده( 144لیتر به ازای هر میلی 5)
درصررد عصرراره   5/4: جیره پایه بعالوه  3تیمار 

 . گیاه پونه
درصد عصاره گیاه  1: جیره پایه بعالوه  0تیمار 
 . پونه

درصررررد  2/4: جیره پررایرره بعالوه  5تیمررار 
 .  پروبیوتیک

 

پروبیوتیررک مورد اسرررتفرراده از نوع تجرراری  
پرردیرروکوکوس  حرراوی برراکررتررری 2برراکررترروسررررل

از  CFU/g1414×1 به میزان 3الکتیسررریاسررریدی
 . فرانسه تهیه شد 0کمپانی اللمند

گیاه پونه در فصررل تابسررتان از منطقه اقلید     
سررپس در سررایه  وواقع در اسررتان فارس جمع آوری 

گرم از  344، گیرییرابهشرر یبرا. کامالً خشررک گردید
لیتری یلیم 2444بشررر  2در  پونه یاهپودر خشررک گ
، درصد )مرص 144اتانول  یترل یک یدارا که هر کدام
بشرررر با کاغذ  یو دهانه یختره گردیرد  آم بود آلمران( 
 رویسرراعت  08 یشررد و برا یدهپوشرران میینیوآلوم

اتاق  یدر دما (ایران، فناوران)دسرررتگاه تکان دهنده 
و با  یشپاال یبا کاغذ صاف یونسوسپانس. شد ینگهدار

چرخان خالدار(  یرگر)دسرررتگاه تبخ یدسرررتگاه روتار
 ,Parlatگرفته شد ) هیاگ یرابهشرده و ش  ییحالل زدا

های به دست آمده تا زمان استفاده در عصراره . (2005

                                                 
1 Oncorhynchus mykiss 
2 Bactocell 

 . گراد نگهداری شدنددرجه سانتی 0دمای 
بیضرررا واقع  21تجاری از کارخانه ی یغذا جیره

در اسررتان فارس خریداری شررد و سررپس بر اسرراس   
تیمارهای آزمایشرری میزان الزم از هر یک از افزودنیها 

نحوه آماده سرررازی جیره به این . به آن افزوده گردید
پروبیوتیک و ، صرررورت بود کره میزان عصررراره پونره  

مورد نیاز محاسبه گردیده و در روغن مایع  پادزیسرت 
میلی لیتر در هر کیلوگرم خوراص( برره  04گیرراهی )

. جیره اسررپری شررد رویصررورت یکنواخت مخلوط و 
برای تهیه جیره شررراهد روغن به میزان یاد  چنینهم

 . دون افزودنی اسپری شدب شده اما
 از با وزن متوسطیآالی مورد نقزل یهایبچه ماه

با ، قطعه به ازای هر تکرار 05گرم بره تعداد   5/4±22
 وزیعت برگالسیای فاتانک ینب ع کامال تصرررادفییتوز

 ،دیط جدیبه مح یسررازگارهفته  پس از یک. شرردند
ک از تکرارها اختصررا  یقطعه ماهی به هر  04تعداد 
و دوره  ندان اضررافی جمع آوری شرردیو ماه شرردداده 

. دیشررری آغاز گردیی آزماهارهیک از جیهر  پرورش با
آال به ان قزلیماه ورودالزم بره ککر اسرررت که قبل از  

ماهی  14 اهرگ ساقه دمییس از ،برگالسیی فاهاتانک
ومتری به صرررورت تصرررادفی با اسرررتفاده از یپس از ب
نمونه خون در . شدری انجام یخونگ هنیهپارغیرسرنگ 

به صررورت منعقد  میاز باله د شررروع و پایان آزمایش
آوری و در یخچال نگهداری و سپس درون یخ به جمع

در . شررناسرری انتقال داده شررد   آزمایشررگاه میکروب
تهیه و با متانول گسررترش نازکی الم  رویآزمایشررگاه 

توبیت شررد و برای شررمارش سررلولی با رنگ گیمسررا  
همچنین . (Merrifield, 2010) ندشرررد آمیزیرنگ

پس از اتمرام دوره، از کبرد و آبشرررش مراهیها نمونه    
از مراحل مختل  تهیه مقاطع  هابرداری شرررد. نمونره 

گیری در پارافین، کردن، قرالب برافتی شرررامرل فیکس  
گیری و رنگ آمیزی با هماتوکسررریلین و ائوزین برش

توسط المهای تهیه شده، عبور داده شدند و در نهایت 
مورد  Dino capture روسکوپ نوری مجهز به لنزمیک

 مطالعه قرار گرفتند.
اول و  یروزهرا  در، روده یکروفلورم یینتعبرای 

به طور  از هر تکرار سه قطعه ماهی، دوره پرورش پایان
 یطدر شرررا رودهانتخاب و پس از کشررتار از  یتصررادف

3 Pediococus asidilactici 
4 Lallemand 
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 یشررراتو جهررت انجررام آزمررا یریگسرررترون نمونرره
 برای. ارجاع داده شد یشرگاه به آزما شرناسری  یکروبم
 هر گرم از یبه ازا ،دهنده پرگنه یلواحد تشررک یینتع

. یدگرد یهته 14-1از  یبیبا ضر یالیسر هایرقت ،روده
 MRSکشت  یطاز مح یدمف یباکتریهاشمارش  یبرا

( و شرررمارش یلوس)الکتوباسررر )مرص، آلمران( آگرار  
)مرص، آگار  TSAکشرررت  یطاز مح کل یبراکتریهرا  
آگار در  MRSکشررت  یطمح. شررد هاسررتفاد آلمان(
به  یهواز یطآگار در شرررا TSAو  هوازییب یطشرررا
 گرادسرررانتی درجه 33 یسررراعت در دما 20مردت  
 و سررپس با اسررتفاده از دسررتگاه شررد گذاریگرمخانه

 باکتریهاشرررمارش ، (ایران، آزمافن) شرررمارنده کلونی
لگاریتم های به دسرت آمده به صورت  داده. انجام شرد 
محاسربه گردید و در نهایت با استفاده از   14ی بر پایه

 ,Ringo) تجزیه آماری شرررد SASنرم افزار آماری 

1994)  . 

 نتایج . 9
 ایمنی سررامانهتوان اثر تیمارهای آزمایشرری بر 

نشان داده  1 در پایان دوره آزمایشی در جدول سلولی
گروه تغذیه شده با درصرد لنفوسریت در   . شرده اسرت  

چنین گروه پادزیسرت در مقایسره با گروه شاهد و هم  
تغذیه شرده با نیم درصد عصاره افزایش معنی داری را  

بیشرترین درصد نوتروفیل مربوط به تیمار   .نشران داد 
درصد مونوسیتها نسبت به تیمار  چنینهم. شراهد بود 

به طور معناداری شررراهد در تیمارهای حاوی عصررراره 
.  یافت افزایش

 
 

 سلولی  اثر تيمارها بر سامانه ایمنی -3جدول

 نوتروفيل )%( مونوسيت )%( لنفوسيت )%( *تيمار
 b8/83 b2 a2/14 شاهد

 a88/40 ab88/0 c83/4 پادزیست
 ab33/44 a13/5 b5/0 درصد عصاره 1
 b83/83 a88/8 b5/5 درصدعصاره 5/4

 ab8/41 ab0 b 0/0 پروبیوتیک
SEM 04/1 88/4 40/1 

 : جيره شاهد )بدون ماده افزودنی(شاهد *

 کیلوگرم وزن زنده. 144درصد به ازاء هر  14گرم پادزیست فلورفنیکل میلی 5همراه پادزیست: جیره پایه به

 درصد عصاره الکلی گیاه پونه. 5/4و  1همراه عصاره: جیره پایه به
 کیلوگرم جیره. 144باکتوسل به ازاء هر گرم پروبیوتیک  2همراه  پروبیوتیک: جیره پایه به
 .(> 45/4Pدار دارند )های با حروف ناهمسان، اختالف معنیدر هر ستون میانگین

 
 

 یباکتریهاکل  شمارهای پژوهش بر اساس یافته
تحررت ترراثیر معنی دار موجود در دسرررتگرراه گوارش 
ت اس این مهم ینکته. تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند

اه موجود در دستگ ی الکتوباسیلوسباکتریها که شمار
تغیرات قابل نسررربت به گروه شررراهد گوارش مراهی  

در دو تیمار نیم و یک در صررد توجهی داشررته اسررت. 
ی باکتریهاشرررمار  ، پادزیسرررت و پروبیوتیکعصررراره

 .باشررردبیشرررتر از گروه شررراهد می الکتوباسررریلوس 

در دو گروه نیم و یک  باکتریهاهمچنین شرررمرار این   
درصرد عصراره پونه یکسانه بوده و تفاوت معنی داری   

ی برراکتریهررامشررراهررده نگردیررد. شرررمررار  آنهررا  بین
الکتوباسرریلوس در دو گروه نیم و یک درصررد عصرراره 
پونه در مقایسرره با گروه تغذیه شررده با پادزیسررت نیز 

رسررد انتخاب مناسرربی برای نظر میبیشررتر بوده که به
 فلورفنیکل است.  پادزیست جایگزینی با
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 دستگاه گوارش( Log CFU/gr)ی الکتوباسيلوس باکتریهاو  باکتریهااثرتيمارهای آزمایشی  بر شمار کل  -2جدول

 الکتوباسيلوس باکتریهاکل  *تيمار
 c8/0 5/8 شاهد

 b4/5 8/8 پادزیست
 a2/5 8/8 درصد عصاره 1
 a2/5 1/8 عصارهدرصد  5/4

 ab1/5 8/8 پروبیوتیک

±SEM 21/4 430/4 
 : جيره شاهد )بدون ماده افزودنی(شاهد *

 کیلوگرم وزن زنده. 144درصد به ازاء هر  14گرم پادزیست فلورفنیکل میلی 5همراه پادزیست: جیره پایه به

 درصد عصاره الکلی گیاه پونه. 5/4و  1همراه عصاره: جیره پایه به
 کیلوگرم جیره 144گرم پروبیوتیک باکتوسل به ازاء هر  2همراه پروبیوتیک: جیره پایه به
 . (> 45/4Pدار دارند )های با حروف ناهمسان، اختالف معنیدر هر ستون میانگین

 
 

های با توجه به نتایج به دسرررت آمده در نمونه
که در ماهیان تغذیه شررده با مشررخگ گردید بافتی، 

ساختار طبیعی خود را  هپاتوسریتها  ،عصراره گیاه پونه 
و میانگین وزن کبد در  هپاتوسرریتهاداشررتند و اندازه 

 دادنافزایشی را نشان  ،این گروه نسربت به گروه شاهد 

و گروهی کرره در جیره پررایرره شررران از  (1 شرررکررل)
وله شده واکوئ هپاتوسیتهابود، فلورفنیکل استفاده شده

 یتهاهپاتوسلیپید و گلیکوژن در  رسد نرخبه نظر میو 
(.2 شکلبیش از حد معمول بود )

 

 خود را دارند. همانند گروه کنترل اندازه طبيعی هپاتوسيتهااند. ) فلش سياه(: دهگروهی که عصاره پونه دریافت کر -3 شکل

از  ش سياه(: تخریب برخی) فل –را دریافت کرده اند. )فلش سفيد(: واکوئله شدن هپاتوسيتها  فلورفنيکل پادزیستگروهی که  -2 شکل

ار يچگونه ناهماهنگی در ساخته عصاره گياه پونه استفاده شده بود نتایج نشان داد ماهيانی که در جيره پایه شان ازهمچنين  هپاتوسيتها.

 قرار گرفته هاتيغه سلولهای کلراید هم در بين اند وهای اپيتليال پوشيده شدهمشاهده نشد. المالها توسط سلول ی آبششیهاسلولها و بافت

 . (1 شکل) اند
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ها و المالها ساختار طبيعی خود را دارند. ) فلش سياه( : ده اند همانند گروه شاهد فيالمنتگروهی که عصاره پونه دریافت کر - 1 شکل

  .ی)فلش سفيد( : سلولهای ستون –سلولهای اپيتليال پوششی 

 

 و نتیجه گیری . بحث4
بررخری گریرراهرران مرنربعی غنی از ترراننهررا،      

نها و ساپونیآلکالوئیدها، فالوونوئیدها، یدها، سراکار پلی
که نقشرررهای مختلفی از جمله  پپتیدها هسرررتندپلی

 یمنیسررامانه ا یتمیکروبی و تقو داشررتن اثرات ضررد
ماهیان برای آنها مشررخگ شررده اسررت. با مروری بر  

رسد نظر می هزمینه ب ینانجام شررده در ا یپژوهشرها 
 یمنیبه عنوان محرکهای ا ییاسرررتفاده از گیاهان دارو

ها و ها، واکسرررنپادزیسرررتمناسررربی برای  یگزینجرا 
و  C ویتامین، باشند. فالوونوئیدها سراختگی ترکیبات 

 ینپونه وجود دارد، ا ییدارو یراه کراروتنوئیردهرا در گ   
به طور عمومی اثرات سرررودمندی بر  یاهیگ یباتترک

دارویی و معطر گیاهان یگر، د ییاز سو .سرامانه ایمنی 
مدن وجود آاز به ثانویه ولیتهایی تولید متاببه واسررطه
یزیولوژیکی و محیطی حرراصررررل از هررای فر ترنشررر 

کنند زا جلوگیری میمیکروارگرانسررریمهرای بیمراری   
(Parlat, 2005) . 

که  هنشرران داده شررد  یهای انجام شرردهبررسرر
 ینرنگ یآالقزل یماه جیره دریر سرر یاهاسررتفاده از گ

تعداد  دار، باعث افزایش معنیتنش یطدر شررررا کمان
 ت بهسرربیلها نو نوتروف یتهالنفوسررید، سررف یگلبولها

(. Fazlolahzadeh, 2011گروه شرررراهررد شررررد ) 
Mohammadi ( گزارش کردند که 2412و همکاران )

 یتعالف ینیچ یسنت ییدارو یاهچند گ یبیعصاره ترک
 یپالسرررما ینپروتئ یماکروفاژها، محتوا یتوزفاگوسررر

ر منج یش داده وسرم را افزا یزوزیمو ل ینخون، گلوبول
. همچنین گردیدکپور  یماه یمنیسرررطا ا یشبه افزا
بر  ییدارو یاهاثرات چند گونه گ یدر بررسررر ایشررران

ه ک یدندرسرر یجهنت آال به اینقزل یماه یمنیسررطا ا
سرربب یل زنجب داروش، گزنه و یرنظ یاهانیعصرراره گ

. گرددیم یدر برردن مرراه یمنیسرررطا ا یرش افرزا 
Merrifield (2414  بیران کردند پودر گیاه زنجبیل )

رنگین کمان باعث افزایش  آالیدر تغرذیه ماهیان قزل 
بر  هایوتیکپروب درصررد لنفوسرریت و نوتروفیل شررد. اثر

 مورد بررسرری قرار گرفته اسررت. یماه یمنیا یتوضررع
مهم در مهره داران  یسرررالح دفراع  یمنیسرررامرانرره ا 

 یبکه در ترک یدر موارد (.Wang, 2007) باشرردیم
 ییمنا یتوضع شررود،یاسرتفاده م  یوتیکاز پروب یرهج
امر خود  ینا .(Ramirez, 2003) یابدیبهبود م یماه

 یشافزا یگر،د ی. از سوگرددها میباعث بهبود رشرد آن 
پس از اسرررتفاده از  یتفاگوسررر هرای عملکرد سرررلول

 جهیو در نت یمنیا یتباعث بهبود وضرررع یوتیکهرا پروب
 ,Ramachandran)گردد یم یران بهبود رشرررد مرراه

2005)  . 
Irianto ( در 2442و همکاران )یرتأث یبررسررر 

 جررهیکمرران نت ینرنگ یآالوانرراگن بر قزل یوتیرک پروب
 نیابچه ماه یرهکردند که اضافه کردن آن به ج یریگ

بر در برا یشترمقاومت بیمنی، سرامانه ا  یکسربب تحر 
 یزه و نشد یانگل یو حت یاییباکتریروسی، و یعفونتها

 ییداده و کررارآ یشمقررابررل تنش را افزا درمقرراومررت 
د، رش یشافزا در آخربخشرد که  بهبود می کوبی رامایه
و  یننسرربت بازده پروتئیژه، رشررد و یبضرررمانی، زنده

 گردد.  را سبب می ییغذا یلتبد یبکاهش ضر
اسررتفاده از پروبیوتیکها یا میکروارگانیسررمهای  
زنده به عنوان راه حلی مطمئن و طبیعی برای کنترل 

 یادر مطالعهشود. اکوسریسرتم میکروبی محسوب می  
 یموجود در لوله گوارشررر یهواز یباکتریهاکره روی  
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 هایکه گونه گردید، مشرررخگ شررردانجام  یران مراه 
 یدتول یران، مراه  ینروده ا شرررده از جردا  یرایی براکتر 
 نتوایم ینرا عهده دار بودند. بنابرا یگوارش یهایمآنز

 وادهضررم و جذب م یلدر تسرره باکتریها ینگفت که ا
که اسررتفاده از . نشرران داده شررده  نقش دارند ییغذا

باکتوسررل باعث تغییرات مفیدی در جمعیت میکروبی 
 ,Aliceشرررود )آال و میگوها میروده در ماهیان قزل

ی (. پروبیوتیکهررا از راه رقررابررت بررا میکروبهررا2013
زا در جهت اسررتفاده از مواد مغذی و همچنین بیماری

در اتصال به مخاط دستگاه گوارش و کاهش تولید سم 
در روده، به بهبود وضعیت سالمتی در ی و یا مواد سم

 .کنندپستانداران، پرندگان و آبزیان کمک می

پروبیوتیک باکتوسررل به عنوان یک زیسررت یار 
واحد  1×1414حیاتی اسرررت و یک گرم از آن حاوی 

ها با وردهی باکتری اسرررت. این فرآشرررکیرل دهنده ت
پرشرمار شردن در دستگاه گوارش میزبان و چسبیدن   

وده و تحریک و افزایش آنزیمهای گوارشی و به جدار ر
افزایش اسریدیته لوله گوارش سبب بهبود فاکتورهای  
رشررد، ایمنی و مقاومت شررده و با کاهش تلفات، تولید 
بیشرررتری را در زمران کوتراهتر بدسرررت خواهد داد.   

ی براکتریها زیرادی کره در مورد    هرای یرافتره  برخالف 
گرم وجود دارد، اسررریرردالکتیررک در حیوانررات خون

ی برراکتریهررادر این مورد کرره  کمی پژوهشرررهررای
اسرریدالکتیک بخشرری از فلور طبیعی دسررتگاه گوارش 

باشرررد. اطالعات در مورد وجود اند، موجود میماهیان
الکتوباسرریلها در دسررتگاه گوارش آزاد ماهیان توسررط 

Ringo ( مورد بررسرری قرار گرفته 1445و همکاران )
 ی اسرریدباکتریهاای پیرامون هاسررت، ولی اطالعات پای

یک ی اسید الکتباکتریهاالکتیک دسرتگاه گوارش و یا  
 زای جدا شده از اندامهای داخلی وجود ندارند. بیماری

 های بسیارینتایج این بخش از پژوهش با یافته
ران در مورد اثر افزایندگی این گیاه روی شرررگاز پژوه
اید د. شباشی مفید دستگاه گوارش همسو میباکتریها

علررت وجود ترکیبرراتی مرراننررد این اثر افزاینرردگی برره
 Laraباشد. ی این گیاه کارواکرول و تیمول در عصراره 

( بیان کردند استفاده از رژیم غذایی 2443و همکاران )
دارای کررارواکرول و تیمول سررربررب افزایش شرررمررار 

ی الکتوبراسررریل و کاهش شرررمار باکتری  براکتریهرا  

                                                 
*Clostridium perfringnes 

چنین کارواکرول باعث شرروند. هماشرررشرریاکولی می 
. ایشان شوندتحریک رشد و تکویر الکتوباسیلوسها می

ترپیننهرا دارای خراصررریت   -گزارش کردنرد کره آلفرا   
و  Hernandezپادباکتریایی هسرتند. در همین راستا  

( گزارش کردند تیمول دارای خاصیت 2440همکاران )
د. باشررپادمیکروبی بر ضررد باکتری اشرررشرریاکولی می 

ردنرد ترکیباتی مانند آلفا و بتا پینن،  ایشررران بیران ک 
شند. باترپینن، پاراسیمن دارای خوا  پادمیکروبی می

Ndong ( اثرات پررادمیکروبی دو 2411و همکرراران )
ایزومر فنررل شررررامررل کررارواکرول و تیمول و فنیررل 

یاکلی ی اشرشباکتریهاپروپانوئید سرینامالدئید را روی  
ه طور کلی بیان موریوم نشان دادند. بو سرالمونال تیفی 

شرده این ترکیبات فنلی باعث ایجاد اختالل در غشای  
یاخته، اختالل در جابجایی پروتون،  سررریتوپالسرررمی

جریران انتقال الکترون و انتقال فعال و انعقاد محتوای  
و همکاران  Nya(. Alçiçek, 2003شرروند )یاخته می

( بررا بررسررری ترکیبی از روغنهررای م ثره و 2444)
د م ثره آن که حاوی تیمول، کارواکرول، شناسایی موا

اوکگنول، کورکومین و پیپرین بود بیرران کردنررد این 
در  *مواد سربب کاهش تکویر کلستریدیوم پرفینجنس 

شرررود. اسرررتفاده از پروبیوتیک باعث افزایش روده می
گردد که ی مفید دسررتگاه گوارش میباکتریهاشررمار 

رسرررید. این حرالت به خوبی در این پژوهش به اثبات  
از  ای هسرررتند کهپروبیوتیکها مکملهای میکروبی زنده

راه بهبود تعرادل میکروبی روده میزبران اثرات مفیدی   
رسرررد (. به نظر میCastex, 2008کنند )اعمرال می 
باعث ایجاد یک توازن صحیا بین  باکتریهاافزودن این 
 گردد.  ی مفید دستگاه گوارش میباکتریها

ساختار آناتومیک و بافتی از آنجایی که سالمت 
انردامهای حیاتی بدن مانند کبد و آبش تاثیر بسررریار  

رسررد که  زیادی بر هموسررتازی بدن دارد، به نظر می 
فعررالیررت طبیعی در این انرردامهررا منجر برره کرراهش 
اسرترسرهای محیطی و در نتیجه بهبود کارایی سامانه   

ه به ارتباط نزدیک شرررود. همچنین برا توج ایمنی می
سرررامرانره ایمنی ماهی با فلور طبیعی دسرررتگاه   بین 

در  توانرردگوارش، فعرالیرت صرررحیا این انردامهرا می    
 یباکتریهااسررتقرار  یمنی،توان ا یشجانوران باعث افزا

 .مضر شود یباکتریهاو کاهش  یدمف
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طور کلی نتایج این پژوهش نشررران داد که با به
نمودن پادزیست، پروبیوتیک و عصاره به جیره  اضرافه 
سرررطا ایمنی مربوط به لنفوسررریتها و  ،قزل آال ماهی

 ی الکتوباسیلوس موجود درباکتریهامنوسیتها و شمار 
 
 

به  همچنین یابد.دسرررتگاه گوارش افزایش می 
که عصاره گیاه پونه نه تنها هیچگونه اثر  رسرد نظر می

بلکه  ،نداردو کبد سروئی بر روی ساختار بافتی آبشش  
تی های صنعپادزیستجایگزین مناسرربی برای تواند می
باشد.
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