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چکیده
در مطالعه حا ضر تاثیر پنج سویه از مخلوط با سیلوسهای پروبیوتیکی در غلظت 1×108 CFU/Lدر برابر عوامل ا سترسزای نا شی از افزایش تراکم
( 60 ،45 ،30و  75قطعه الرو در  10لیتر آب) الرو ماهی قزل آالی رنگین کمان در سه تکرار بررسی شد .شاخصهای رشد و خون شناسی نیز ثبت
گردیدند .الروها با میانگین وزنی اولیه  0/235±0/08گرم به هر یک از واحدهای آزمایشییی معرفی و با ریر های آزمایشییی تیهیه و برای یک دور
 45روز پرورش داد شدند .در پایان دور آزمایش نتایج ن شان داد که باالترین شاخصهای ر شد و تیهیه در تیمار با تراکم  60قطعه الرو ماهی در
 10لیتر (تیهیه شد با ریر های مکمل شد با با سیلوس) و حداقل آن در تیمار با تراکم  45قطعه الرو در  10لیتر بد ست آمد و با دیگر تیمارهای
آزمایشییی اخت م معنی داری را نشییان داد ( .)p<0/05درحالیکه هیچ اخت م معنی داری بین تیمارهای با تراکم  60 ،30و  75الرو ماهی در لیتر
مشاهد نگردید ( .)p>0/05نتایج شاخصهای خون شناسی نشان داد که سطوح  MCH ،MCV ،Hb ،Ht ،RBC ،WBCو  MCHCبطور معنی
داری با افزایش تراکم الروهای ماهی در تیمارهای آزمای شی افزایش یافت ( )p<0/05و باالترین سطوح آنها در تیمار با تراکم  75الرو ماهی در 10
لیتر بدسییت آمد .نتایج مطالعاس سییرم خون ماهیان نشییان داد که سییطس گلوکز سییرم خون با افزایش تراکم ماهیان در تیمارهای با تراکم  60و 75
ماهی در  10لیتر نسیییبت به تیمارهای با تراکم  30و  45ماهی در  10لیتر ،بطور معنیداری افزایش یافت ( .)p<0/05درمجموع ،یافته های این
تحقیق ن شان داد که علی رغم افزایش تراکم ماهی در تیمارهای آزمای شی ن سبت به گرو شاهد ،بکارگیری با سیلوسهای پروبیوتیکی در تراکمهای
مختلف پرورش الروی ماهی قزل آالی رنگین کمان بر برخی از شاخصهای ر شد ،تیهیه و شاخصهای خونی اثرمثبتی دا شت .در این را ستا برای
رسیدن به نتایج بهتر ،نیاز به انجام تحقیقاس بیشتری است.
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Abstract
In the present study the effects of five- strain probiotic blend (Bacillus spp.) with concentration 1×108 CFU/
liter against stress responses, due to expose to high stocking density (30, 45, 60 and 75 larvae per 10 liters of
water) on Oncorhynchus mykiss larvae were investigated in triplicates. The growth factors and hematological
parameters were recorded as well. The larvae with the mean weight of 0.235±0.08g introduced in each
experimental unite and fed the experimental diets and reared for a 45- day period. At the end of the experiment,
the maximum growth and feeding rates were obtained in the treatment with a density of 60 fish larvae per 10
liters (fed from a diet supplemented with Bacillus) and the minimum rate significantly obtained in the treatment
with a density of 45 larvae per 10 liters compared to other experimental treatments (p<0.05). However, there
were no significant differences among treatments containing 30, 60 and 75 larvae per 10 liters of water
(p>0.05). The results of hematology indices, WBC, RBC, Ht, Hb, MCV, MCH and MCHC increased
significantly with an increase in the density of fish larvae among the experimental treatments and their highest
levels were obtained in treatment with a density of 75 fish per 10 liters. The serum glucose levels increased
significantly while the fish density increased and it was higher in 60 and 75 fish per 10liters treatments
compared to 30 and 45 fish in 10liters densities. Overall, the findings of this study showed that despite the
effects of fish density, the use of probiotic bacilli also affecting on some growth, nutritional and blood indices.
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 .1مقدمه
در طول سییالهای اخیر پرورشدهندگان ماهی تمایل
ز یادی به افزایش میزان تول ید از طریق افزایش تراکم در
مزارع بهعنوان یکی از را حل های افزایش تول ید نشیییان
داد اند ( .)Abou-Zied and Ali, 2012تراکم به دلیل تأثیر
م ستقیم بر ر شد ،بقاء ،رفتار ،س مت ،کیفیت آب ،تیهیه و
تول یدمثل آبز یان بهعنوان یکی از مهمترین متییرها در امر
پرورش ماهی شییناخته میشییود .اسییتفاد کامل از ف ییا
بهمنظور تول ید حداکثر با اسیییت فاد از روش های پرورش
متراکم میتواند منجر به بهبود سیییودآوری مزارع و غلبه بر
مشکل کمبود زمین گردد ( .)Khattab et al., 2004امروز
تأثیراس ا ستفاد از تراکمهای مختلف بر ر شد ،بقاء و بازد
مح صول در گونههای مختلف ماهی شنا سایی شد ا ست
(Khatune-Jannat et al., 2012؛ Garr et al., 2011؛
 .)Zhu et al., 2011بییه ن ظر میرسیییید ا ین م ت ی یر
میتوا ند بهطور مؤثری بر میزان تول ید اثر گهار باشییید
(.)Abou-Zied and Ali, 2012
اگر چه افزایش تراکم احت ماالً با افزایش ر قا بت برای
کسیییذ غها و یا کاهش میزان تولیدمثل از طریق کاهش
کیف یت تخم تأثیراس منفی به همرا خوا هد داشییییت
()Tave, 1986؛ ا ما گاهی او قاس نیز هیچگو نه تأثیری بر
میزان مرگومیر نداشیییته و باعف افزایش عملکرد ماهی
( ;Khatune-Jannat et al., 2012; Pouey et al., 2011
 )Sorphea et al., 2010و تول ید خالص از طریق کاهش
هزی نه های تول ید میگردد ( .)Abou et al., 2007درواقع
افزایش تراکم در وا حد های آبزیپروری بهعنوان یک ابزار
مدیریتی برای هزینه ایجادشییید به ازای هر کیلوگرم ماهی
تولیدی بود و مدیریت صیییحیس آن میتواند ت یییمینی برای
تقویت چرخه اقتصادی تولید باشد (.)Orbcastel et al., 2010
در برخی موارد مزایای استفاد از تراکمهای باال در پرورش
ماهی غیرقابلانکار اسییت ،مانند آن ه در مورد گربهماهی کانال
)،)Southworth et al., 2009( (Ictalurus punctatus
تییییی پیییییای نیییییل )(Oreochromis niloticus
( )Osofero et al., 2009و مییاه یی آزاد دریییای خییزر
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(Gholian et al., 2016( )Salmo trutta caspius؛
 )Sayyad Bourani et al., 2013گزارش شییید؛ یا اینکه
نتایج بهد ستآمد بهطور موقت دارای تأثیراس مثبت بود
و پس از مدتی بهطور کا مل از بین میرود؛ بطوری که
هیچگونه تفاوتی بین تراکمهای مختلف مشاهد نمی شود؛
مان ند آن ه از پرورش حلزون  Pomacea paludosaبه
دسیییت آمد ( .)Garr et al., 2011در برخی مطالعاس نیز
افزا یش تراکم تییأ ث یراس منفی بر عم لکرد رشیییید و
تولید در گونههای مختلف ماهی داشت ( ;Li et al., 2012
;Biswas et al., 2013; de las Heras et al., 2015
.)Liu et al., 2016; Ni et al., 2016; Qi et al., 2016

ثابت شد ا ست که ا ستفاد از تراکمهای باال در پرورش
آبزیان بهعنوان یک تکن یک برای اسیییتفاد حداکثری از
م نابع آبی دارای تأثیراس نامطلوبی بر رشیییید اسییییت
( .)Ajani et al., 2015در واقع تراکم باال در پرورش ماهی
بهعنوان یک منبع بالقو اسیییترس شیییناخته میشیییود
(Rowland et al., 2006؛ .)Lefrançois et al., 2001
برای غل به بر این مشییی کل اغ لذ م قادیر ز یادی از
داروهای شییییمیایی و آنتیبیوتیکها مورد اسیییتفاد قرار
میگیرد ( .)Bhatnagar and Raparia, 2014اسیییت فاد
نادرست از این داورها منجر به توسعه مقاومت باکتریایی و
تیییر فلورمیکروبی رود در مورود میز بان خوا هد شییید
(Bhatnagar and Raparia, 2014؛ .)Nikkhoo et al., 2010
اثراس طوالنی مدس آن ها بر سییی مت عمومی نیز تا حدود
زیادی غیرقابلپیشبینی است (.)Kruse and Sorum, 1994
افزایش نگرانیها در مورد میکروارگانیسمهای مقاوم به
داروهای مختلف منجر به اسییتفاد از میکروارگانیسییمهای
غیر پاتوژن تحت عنوان پروبیوتیکها شد ( Guarner and
 .)Malagelada, 2003ا مروز از پرو ب یو تیییکهییا و یییا
محصیییوالس فرعی آن ها بهمنظور کنترل بیماری و بهبود
رشد و بقا در صنعت آبزیپروری استفاد های گسترد ای
میشود (.)Nikkhoo et al., 2010
 Pourgholamو همکاران ( )2017با برر سی اثرگهاری
باکتری پروبیوتیکی  Lactobacillus plantarumدر ریر
غهایی تاسماهی سییییبری ( )Acipenser baeriiشیییاهد
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افزایش رشیید و برخی از شییاخصهای خونی در این گونه
بود ند Renuka .و هم کاران ( )2014نیز با به کارگیری
باکتری پروبیوتیکی  Lactobacillus acidophilusبه مدس
 60روز در ریر غهایی ماهی کات ( )Catla catlaشییاهد
افزایش معنیدار شاخصهای خونی در تیمارهای آزمایشی
بودند .در مطالعهای دیگر اسیییتفاد از باکتری پروبیوتیکی
 Bacillus amyloliquefaciensدر ریر غهایی ماه یان
تی پیا در شییرایط پرورش در قفس اخت م معنیداری در
پارامترهای ر شد و شاخصهای خونی ن شان نداد ( Silva
 .)et al., 2015طبق بررسیییهای صییورس گرفته تأثیراس
مثبت انواع باسییییلوس های پروبیوتیکی بر شیییاخص های
ر شد ،شاخصهای خونی و ترکیباس بیو شیمیایی سرم در
مییییاهییییی قییییزلآالی رنییییگییییییییینکییییمییییان
نیز به اث باس رسییی ید اسیییت (Ramos et al., 2017؛
Paricheh et al., 2016؛ Mahmoudzadeh et al., 2016؛
Kamgar et al., 2012؛  .)Jafaryan et al., 2009درحالیکه
کمتر به بررسیییی تأثیر اسیییت فاد از پروبیوت یک ها در
تراکمهای مختلف ذخیر سازی بخصوص در دوران حساس
الروی در این گونه پرداخته شد است.
با تو ره به موارد مهکور در این م طال عه تیییراس
شاخصهای ر شد و خون شنا سی الروهای ماهی قزلآالی
رنگینکمان تحت تأثیر ریر های مکمل سیییازی شییید
تو سط  5سویه از با سیلوسهای پروبیوتیکی (پروتک سین)
در تراکمهای مختلف ذخیر سازی بررسی شد.

 .2مواد و روشها
 .2.1طرح آزمایش
تحقیق حاضیییر در غالذ یک طرح کام ً تصیییادفی به
مدس  45روز در آز مایشییی گا آبزیپروری دانشییی گا
گن بد کاووس ان جام شییید .ت عداد  630عدد الرو ماهی
قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی  0/235±0/08گرم
پس از تهیه از یکی از مراکز خصیییوصیییی تکثیر و پرورش
ماهیان سییرد آبی واقع در اسییتان مازندران (آمل) و انتقال
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به محل انجام آزمایش ،برای مدس  14رهت سییازگاری با
شرایط ردید در یک مخزن  2000لیتری نگهداری شدند.
پس از طی دور سازگاری و زیست سنجی اولیه ،الروها به
طور تصیییادفی در  12مخزن فایبرگ س با حجم آبگیری
 10لیتر تحت هوادهی م ستمر در تراکمهای 60 ،45 ،30
و  75عدد الرو ( 4تیمار آزمایشییی هر کدام با سییه تکرار)
بهطور تصادفی تقسیم شدند (.)Varela et al.,2010

 .2.2غذا و غذا دهی
غهادهی الروها با استفاد از ریر های تجاری شرکت
بی اء  21با ترکیباس تقریبی  45درصد پروتئین خام14 ،
درصییید چربی خام و  4300کالری بر گرم انرژی خام به
صیییورس روزانه در سیییه نوبت (سیییاعاس 8:00؛  14:00و
 )20:00به میزان  5درصیییید وزن بدن الرو ها پس از
مکمل سازی ریر های غهایی با سو سپان سیون باکتریایی
در غلظت  1×108CFU/Lانجام شد.
رهت آماد سیییازی غلظت موردنظر ابتدا  100 µLاز
سوسپانسیون حاوی مخلوط اسپور  5سویه از باکتریهای
بییاسیییی ی لوسییییی (،B. subtilis ،Bacillus circulance
 B. licheniformis ،B. polymyxaو )B. laterosporus
برداشیییت و در پل یت های حاوی محیط کشیییت ژالتینی
تریپتیک سویه آگار ( )TSAکشت داد شد.
پلیت ها به مدس  24سیییاعت در دمای  37 °Cدر ره
سیانتیگراد انکوبه شیدند .با اسیتفاد از یک آنس اسیتریل
پرگنههای تشکیلشد از پلیتهای کشت رداسازی شدند
و به اپندرومهای حاوی سییرم فیزیولوژی اسییتریل منتقل
گردیدند .سرم حاوی پرگنه به مدس  5دقیقه با استفاد از
یک همزن برقی بخوبی هم زد شد تا محلولی هموژنی از
سییوسییپانسیییون باکتریایی تهیه گردید .برای تهیه غلظت
باکتر یایی مورد نظر از دسیییت گا اسیییپکتروفتومتر مدل
 Biocrom Libra-S11 Visibleساخت ک شور انگل ستان و
محلول اسییتاندارد مک فارلند نیم اسییتفاد شیید تا غلظت
نوری باکتریهای مورد نظر بر مبنای  CFU/Lبر اسیییاس
چگییا لی به ینییه در طول موج  610 nmتع یین شیییید
(Gomez-Gil et al., 1998؛ .)Rengpipat et al., 1998
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 .2.3اندازه گیری شاخصهای رشد و تغذیه
در پا یان دور پرورش ( 45روز) بهمنظور آ گاهی از
وضعیت رشد و تیهیه الروها نسبت به زیست سنجی آنها
اقدام شد .با استفاد از داد های ثبت شد از زیست سنجی
الروها ،شاخصهای رشد و تیهیه با استفاد از فرمولهای
مربوطه محا سبه گردید ( .)Luo et al., 2010الزم به ذکر
اسییت که قبل از انجام زیسییت سیینجی و بهمنظور کاهش
اسیییترس تحمیلی به الروها از  24سیییاعت قبل از انجام
زیست سنجی ،از غهادهی به الروها صرم نظر شد.
میانگین وزن اولیه  -میانگین وزن نهایی = افزایش وزن بدن

×100

= درصد افزایش وزن بدن
میانگین وزن ابتدای دور  -میانگین وزن انتهای دور
میانگین وزن ابتدای دور

×100

×100

وزن اولیه  -وزن نهایی
مدس مطالعه

لگاریتم طبیعی میانگین
وزن اولیه

-

= میانگین رشد روزانه
= نرخ رشد ویژ
لگاریتم طبیعی میانگین
وزن نهایی

زمان

= سرعت رشد وزنی
)] میانگین وزن اولیه  +میانگین وزن نهایی) × زمان( /میانگین وزن
اولیه  -میانگین وزن نهایی) ×100×[ )2
= ضریذ رشد حرارتی
] میانگین درره حرارس به سانتیگراد × زمان 0/333( /وزن اولیه
ماهی 0/333 -وزن نهایی ماهی) [

مقدار غهای خورد شد (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
×100

افزایش وزن بدن به گرم
مقدار غهای خورد شد به گرم

= ضریذ تبدیل غهایی

= کارایی غها (درصد)

= غهای خورد شد
[زمان × ( /2میانگین وزن اولیه  +میانگین وزن نهایی)]  /غهای

خورد شد ×100
افزایش وزن بدن (گرم)
مقدار مصرم پروتئین (گرم)
وزن بهدستآمد (گرم)
مقدار چربی خورد شد (گرم)

×100

= نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)

= نسبت کارایی چربی (گرم/گرم)

میانگین وزن نهایی
 3میانگین طول نهایی

= شاخص وضعیت

 .2.4اندازه گیری شاخصهای خون
بهمنظور سنجش شاخصهای خون شنا سی از هر تکرار
تعداد  10الرو بهطور تصادفی صید شد (مجموعاً  120عدد
الرو) .خونگیری با ا ستفاد از سرنگ و سر سوزن منا سذ
( )2 ccاز طریق ورید سییاقه دمی انجام شیید .از نمونههای
خون رمعآوریشیید مقدار  1میلیلیتر رهت رداسییازی
سرم به لولههای اپندورفهای فاقد ماد ضد انعقاد هپارین و
مقدار  0/5میلیلیتر به لولههای اپندورم حاوی ماد ضییید
انعقاد هپارین ( 10میکرولیتر به ازای  0/5میلیلیتر خون)
منتقل شد .رهت انجام مطالعاس سرولوژی خون مورود در
لولههای اپندورم فاقد ماد ضیید انعقاد هپارین با دسییتگا
سانتریفوژ  Denleyمدل BS400؛ ساخت کشور انگلستان با
دور  3000rpmبه مدس  5دقیقه سییانتریفوژ شیید  ،سییرم
ردا و در دمای  -20C°درره سیییانتیگراد نگهداری شییید
( .)Chebanov and Ronald, 2001انیییداز گیییییییری
شاخصهای خونی شامل تعداد گلبولهای سفید ،تعداد
گلبولهای قرمز ،درصییید هماتوکریت و میزان هموگلوبین
طبق روش های اسیییتاندارد ( )Klontz,1994و سییینجش
اندیسهای گلبولی با اسیتفاد از فرمولهای مربوطه انجام
شد ( .)Henry, 1996الزم به ذکر ا ست تیهیه الروها 24
سییاعت قبل از عملیاس خونگیری بهطور کامل قطع و در
هنگییام خون نگیری از مواد بیهوش کننیید بییه دلیییل
احتمال تأثیر بر شاخصهای خونی استفاد نشد.
MCV (fL) = [Hct/RBC (per million)] ×10
MCH (pg) = [Hb/RBC (per million)] ×10
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تأثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر عملکرد رشد و...
MCHC (%) = (MCH/MCV) ×100

آزمییایشییییی ن یز از آز مون چنیید دا منییهای دا ن کن
( )Duncans multiple-range testبهعنوان  Post Hocدر
سیییطس اطمی نان  95درصیییید اسیییت فاد شیییید .ت مام
تجزیهوتحلیلهای آماری با نرمافزار آماری  SPSSنسیییخه
 25انجام شد .نتایج به صورس انحرام معیار±میانگین ارائه
شد.

ا نداز گیری میزان گلوکز به روش گلوکز اکسییی یداز
( )Borges et al., 2004با اسیییتفاد از کیت تجاری تهیه
شییید از شیییرکت پارس آزمون (کرج) توسیییط دسیییتگا
آتوآناالیزر مدل  Eurolyser smart 700/340ساخت کشور
اتریش و انداز گیری کورتیزول با استفاد از کیت سنجش
هورمون کورتیزول ( )Monobind, USAبه روش ELISA
مستقیم ( )Deane and Woo, 2003انجام شد.

 .3نتایج
بر اسییاس نتایج ارائه شیید در ردول  1میزان رشیید و
ت یه یه الرو ها در تراکم  45قط عه الرو کاهش معنیداری
در مقای سه با سایر تیمارهای آزمای شی دا شت ()p<0/05؛
اما اخت م معنیداری بین سیییایر تیمارهای آزمایشیییی
مشییاهد نشیید ( .)p>0/05شییاخص وضییعیت نیز اخت م
معنیداری بین هیچ یک از تیمارهای آزمای شی ن شان نداد
(( )p>0/05ردول .)1

 .2.5تجزیه و تحلیل آماری دادهها
برای انجام آنالیز آماری ،داد های بدسییت آمد پس از
کنترل همگنی از طریق آزمون Kolmogorov-Smirnov
بییا اسیییتفییاد از آزمون تجزیییه واریییانس یییک طرفییه
( )One-way ANOVAمورد سنجش قرار گرفتند .رهت
تعیین معنیدار بودن یا نبودن اخت م بین تی مار های

جدول  -1مقایسه برخی از شاخص های رشد و تغذیه در الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان تحت تأثیر تراکمهای مختلف
تراکم  30عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  45عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  60عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  75عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم
وزن اولیه ()g

0/235±0/14

0/235±0/14

0/235±0/14

0/235±0/14

وزن نهایی ()g

2/93±1/06a

شاخص

2/55±0/76

a

3/06±1/16

a

a

2/86±0/98

طول نهایی ()cm

6/41±0/84a

6/05±0/61b

6/31±0/74a

6/27±0/67a

افزایش وزن ()g

2/70±1/06a

2/31±0/76b

2/82±1/16a

2/52±0/98a

درصد افزایش وزن ()%

114/45±92/49a

98/32±63/55b

120/49±28/47a

111/41±80/96a

میانگین رشد روزانه ()%

2±6/37a

5/1±15/70b

6/2±28/58a

5/2±83/19a

نرخ رشد ویژ ()% /day

2/0±38/33a

2/0±25/28b

2/0±41/34a

2/0±35/32a

ضریذ رشد حرارتی ()%

1/17±0/24a

1/08±0/19b

1/2±0/25a

1/16±0/23a

سرعت رشد وزنی ()%

317/19±106/95a

278/89±76/53b

329/80±116/30a

309/85±98/65a

ضریذ تبدیل غهایی

1/04±0/36b

1/17±0/37a

1/01±0/38b

1/06±0/36a

نرخ کارایی غها ()%

107/53±39/15a

93/51±28/02b

112/15±42/58a

104/84±36/12a

غهای خورد شد ()% /day

0/70±0/22b

0/78±0/22a

0/68±0/23b

0/72±0/22b

نسبت کارایی پروتئین ()g/g

2/0±65/96a

2/0±30/69b

2/1±76/05a

2/0±58/89a

نسبت کارایی چربی ()g/g

8/53±3/10a

7/42±2/22b

8/90±3/37a

8/32±2/86b

فاکتور وضعیت ()%

1/19±0/15a

1/12±0/13a

1/17±0/14a

1/12±0/13a

*اعداد (انحرام معیار±میانگین) با حروم انگلیسی متفاوس در باال ،در هر ردیف اخت م معنیدار آماری دارند (.)p<0/05
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ترا کم مقییدار ،MCH ،MCV ،Hb ،Ht ،RBC ،WBC
 MCHCو گلوکز رو ندی صیییعودی و م قدار کورتیزول
روندی نزولی نشان داد (ردول .)2

شاخصهای خونی و بیو شیمیایی سرم نیز از اخت م
معنیداری بین تی مار های آز مایشیییی برخوردار بود ند
( .)p<0/05بر اسییاس نتایج بدسییت آمد با افزایش میزان

جدول  -2مقایسه شاخصهای خونشناسی در الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان تحت تأثیر تراکمهای مختلف
تراکم
شاخص

تراکم  30عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  45عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  60عدد الرو
در  10لیتر آب

تراکم  75عدد الرو
در  10لیتر آب

6650±150

7175±75

8050±150

8550±50

d

3

)WBC(10 /ml
)RBC(106/ml
)Ht(%

d

0/892±0/0002

0/932±0/0005

0/960±0/006

22/25±0/05d

22/95±0/05c

23/75±0/15b

24/50±0/00a

7/20±0/10

7/75±0/05

8/45±0/05

8/75±0/05

d

)Hb(g/dl
)MCV (fl
)MCH (pg

c

b

a

a

249/15±0/55

d

80/60±1/10

c

c
b

246/10±0/40

c

83/10±1/50

b

b
b

247/30±0/10

b

88/00±0/10

a

0/978±0/005
a

a

250/50±0/30

a

89/45±0/05

)MCHC (%

32/35±0/35c

33/75±0/15b

35/60±0/60a

35/70±0/20a

گلوکز ()mg/dl

114±3

c

116±0/00

139/5±4/50

130±5

84/5±2/5

b

کورتیزول ()mg/dl

c
a

73/5±1/5

a

c

60/5±2/5

b

d

41±1

*اعداد (انحرام معیار±میانگین) با حروم انگلیسی متفاوس در باال ،در هر ردیف اخت م معنیدار آماری دارند (.)p<0/05
 =WBCتعداد گلبولهای سییفید؛  =RBCتعداد گلبولهای قرمز؛  =Htهماتوکریت؛  =Hbهموگلوبین؛ =MCVمتوسییط حجم گلبول قرمز؛ =MCHمتوسییط هموگلوبین گلبول قرمز؛
 =MCHCمتوسط غلظت هموگلوبین سلولی

 .4بحث و نتیجه گیری
باورود کاهش معنیدار شاخصهای ر شد در تیمار با
تراکم  45قطعه الرو  ،نتایج مطالعه حاضییر نشییان داد که
ا فزا یش م یزان ترا کم در پرورش الروهییای قزلآالی
رنگینکمان تا  75قطعه مانع از ایجاد اخت م معنیدار در
میزان رشیییید الرو ها بین تی مار های با تراکم مختلف
میگردد .این نتایج بدین معنی است که پتانسیل رشد در
تی مار های ت یه یه کرد از ریر های تکم یلشیییید با
پروبیوتیک در تراکمهای باال در طول دور پرورش مشییابه
تراکم پایین بود ا ست .مطالعاس انجام شد ن شان میدهد
کییه در گربییه مییاهی ک رییید ()Clarias gariepinus
) ،(Hecht et al., 1996گورا می بییاال رونیید ( Anabas
 ،(Khatune-Jannat et al., 2012) )testudineusتاسماهی
آمور ( ،(Zhu et al., 2011) )Acipenser schrenckiiگربه
ماهی نقر ای ((Pouey et al., 2011) )Rhamdia quelen
و گونییههییای مختلف تی پیییا ()Sorphea et al., 2010

شاخصهای ر شد در تراکمهای پایین تمایل بی شتری به
افزایش دارد؛ اما نتایج مطالعه حاضییر نشییان داد که تیهیه
الرو های ماهی قزلآالی رنگینک مان که با ریر های
حاوی با سیلوسهای پروبیوتیکی مکمل سازی شد بودند
دارای تأثیراس مثبتی بر شییاخصهای رشیید و تیهیه بود.
افزایش میزان ر شد میتواند به علت افزایش قابلیت رهب
سییلولهای آنتروس ییت رود از طریق کاهش چسییبندگی
چربیهییا ( )Valera et al., 2010و یییا بهبود فعییالیییت
آنزیمهای ه می تحت تأثیر پروبیوتیکهای باسیلی باشد
(.)Sáenz de Rodrigáñez et al., 2009
در تائ ید ن تایج بدسیییت آ مد  Tapia-Paniaguaو
هم کاران ( )2014با به کارگیری باکتری پروبیوتیکی
 Shewanella putrefaciensدر ریر غهایی ماهی کفشک
 Solea senegalensisگزارش دادند که اسیییتفاد از این
پروبیوتیک باعف تعد یل فلورمیکروبی رود در تراکم های
باال میگردد .این محققین نتایج بهدسیییتآمد را ناشیییی

تأثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر عملکرد رشد و...

افزایش سلولهای رامی شکل رود تحت تأثیر پروبیوتیک
مصییرفی بیان داشییتند .نتایج مشییابهی نیز در خصییوص
افزایش شییییاخص های رشیییید در ماهی کفشییییک S.
)،senegalensis (Sáenz de Rodrigáñez et al., 2009
توربوس )،(Scophtalmus maximus) (Gatesoupe, 1991
تی پیای نیل ) ،(El-Haroun et al., 2006سیباس اروپایی
(،(Carnevali et al., 2006) )Dicentrarchus labrax
ف ندر ژاپنی ((Taoka et al., 2006) )Paralichthys olivaceus
و ب ییه مییاهیییان انگشییییت قیید روهو ()Labeo rohita
) (Mohapatra et al., 2012در بییهکییارگیییییری از
پروبیوتیکهای مختلف گزارش شد است.
برر سی شاخصهای خون شنا سی در الروهای ماهی
قزلآالی رنگینکمییان تحییت تییأثیر تراکمهییای مختلف
بهوضییوح نشییان داد که با افزایش میزان تراکم پارامترهای
خون شنا سی و بیو شیمیایی سرم نیز افزایشیافته ا ست.
این نتایج یافته های قبلی را که عنوان میکردند پرورش
ماهی با تراکمهای باال باعف تیییر در شییاخصهای خونی
در ماهی قزلآالی رنگینکمان میگردد را تائ ید مینماید
(Eagderi et al., 2016؛  .)Yarahmadi et al., 2015در
تائید نتایج بدست آمد  Varelaو همکاران ( )2010نیز با
ب کارگیری پروبیوت یک ت جاری  Pdp11در ریر غهایی
ماهی شییانک اروپایی ( )Sparus auratusدر تراکم پایین
ذخ یر سییییازی اخت م معنیداری در م یزان غلظییت
کورتیزول و گلوکز مشیییاهد نکردند؛ اما با افزایش میزان
تراکم غلظت هورمون کورتیزول در تیمار مکمل سیییازی
شد کاهش و سطس گلوکز خون افزایش معنی داری نشان
داد .در مطالعه  Corderoو همکاران ( )2016نیز اسییتفاد
از بییاکتری پروبیوتیکی  S. putrefaciensدر تراکمهییای
مختلف ماهی شییانک اروپایی بهبود عملکردهای ایمنی در
تراکمهای باالی ذخیر سازی را در پی داشت.
 Charooو هم کاران ( )2013با افزایش میزان تراکم
در پرورش مییاهی قزلآالی رنگینکمییان از  30بییه 38
کیلوگرم در هر مترمکعذ شیییاهد افزایش معنیدار ،RBC
 Hb ،Htو  MCVبودند Trenzado .و همکاران ( )2006با
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بررسیییی اثر ازدحام رمعیت بر شیییاخصهای خونی ب ه
ماه یان قزلآالی رنگینک مان شیییا هد افزایش معنیدار
درصییید هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در تیمارهای با
تراکم باالبودند .در مطالعه  Mazurو  )1993( Iwamaنیز
افزایش معنیداری در شییییاخص های خونی ماهی آزاد
چ ی نوک ( )O. tshawytschaدر ترا کمهییای  32و 64
کیلوگرم در هر مترمکعذ در مقایسیییه با تیمار با تراکم 8
کیلوگرم ماهی در هر مترمکعذ ثبت شییدRafatnezhad .
و همکاران ( )2008نیز با بررسیی تراکمهای  6 ،4 ،2 ،1و
 8ک یلوگرم فیییلمییاهیییان روان ( )Huso husoدر هر
مترمکعذ شاهد افزایش معنیدار درصد هماتوکریت خون
بین تیمارهای آزمایشییی بودند .در ت ییاد با این نتایج در
م طال عه  Aalimahmoudiو هم کاران ( )2015بررسیییی
تراکم های مختلف روی شیییاخص های خونی ف یل ماهیان
روان پرور شی اخت م معنیدار در تعداد گلبولهای قرمز
نشان نداد؛ اما تعداد گلبولهای سفید و درصد هماتوکریت
در تیمار های با تراکم باال از کاهش معنیداری برخوردار
بودند da Costa .و همکاران ( )2019نیز در پرورش ماهی
 Colossoma macropomumا خ ت م م ع نیداری در
مقادیر  Hb ،Ht ،RBCو  MCHCبین تیمارهای با تراکم
مختلف ذخیر سازی م شاهد نکردند که در ت اد با نتایج
حاضییر بود؛ اما در تحقیق مهکور تعداد گلبولهای سییفید
خون با افزایش میزان تراکم افزایش معنیداری نشییان داد
که همسیییو با نتایج تحقیق حاضیییر بود .بنا بر آنالیزهای
انجامشیید توسییط این محققین اسییتفاد از تراکمهای باال
بهعنوان عامل بروز استرس ،کاهش هموستازی و غیرفعال
شدن سی ستم ایمنی در ماهیان گزارش شد .درمجموع،
یافتههای این تحقیق نشان داد که علی رغم افزایش تراکم
ماهی در تیمارهای آزمایشیییی نسیییبت به گرو شیییاهد،
بکارگیری باسیلوسهای پروبیوتیکی در تراکمهای مختلف
پرورش الروی ماهی قزل آالی رنگین ک مان بر برخی از
شییاخصهای رشیید ،تیهیه و شییاخصهای خونی اثرمثبتی
دا شت .در این را ستا برای ر سیدن به نتایج بهتر ،نیاز به
انجام تحقیقاس بیشتری است.
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