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بررسی اثر مکمل میکروبی باکتوسل بر شاخصهای رشد و بقا و فاکتورهای ایمنی در
بچه ماهی سفید)(Rutilus frisii kutum
الهام رستنده*  ،1مهدی شمسایی ،2شهرام بهمنش ،3ژیال نیکپور
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چ کیذُ
ثطای ثطضؾی اثط هىول هیىطٍثی ثبوتَؾل ثط قبذم ضقس ٍ ثمب ٍ فبوتَضّبی ایوٌی زض ثچِ هبّی
ؾفیس) ، (Rutilus frisii kutumتحمیمی نَضت گطفت وِ زض آى اثط  4تیوبض آظهبیكی حبٍی ؾغَح نفط،
 300 ٍ 200 ،100هیلی گطم پطٍثیَتیه ثبوتَؾل ثطویلَگطم غصای هبّی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت .آظهبیف عی
هْط تب آشض هبُ  1392زض ایؿتگبُ تحمیمبت هٌبثغ عجیؼی ذجیط ٍالغ زض قطق تْطاى ثِ اجطا زض آهس ٍ عی آى600
ثچِ هبّی ؾفیس ثب هیبًگیي ٍظى اٍلیِ 3 ± 0/2گطم ،عی یه زٍضُ  60ضٍظُ تَؾظ جیطُّبی آظهبیكی وِ ّط
یه ٍاجس ؾِ تىطاض ثَزًس ،هَضز تغصیِ لطاض گطفتٌسً .تبیج آظهبیف ًكبى زاز وِ اؾتفبزُ اظ ایي هىول هیىطٍثی،
تأثیط هحؿَؾی ثط ضقس عَلی ٍ ٍظًی ثچِ هبّیبى ایجبز ًىطز ( (p>0/05ثطضؾی پبضاهتطّبی ذًَی ثیبًگط
افعایف هیعاى ّوَگلَثیيّ ،وبتَوطیت ٍ تؼساز گلجَل ّبی لطهع ذَى ثب اؾتفبزُ اظ پطٍثیَتیه ثبوتَؾل زضجیطُ
ّبی غصایی ثَز .ثطضؾی گلجَل ّبی ؾفیس ذَى ،ثیبًگط افعایف هؼٌیزاض تؼساز آًْب ّوعهبى ثب اؾتفبزُ اظ
پطٍثیَتیه ثبوتَؾل ثَز (ً .(p<0/01تبیج تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُ ّبی ذًَی ٍ آظهَى زاًىي آًْب ثیبًگط افعایف
هؼٌیزاض لیعٍظین ،لٌفَؾیتّب ٍ  IgMثَز (ّ .(p<0/01وچٌیي عی زٍضُ  60ضٍظُ آظهبیف تلفبتی هكبّسُ
ًكس.
کلیذ ٍاشُ :هبّی ؾفیس) ،(Rutilus frisii kutumثبوتَؾل ،پطٍثیَتیه ،ضقس ،فبوتَضّبی ایوٌی،
فبوتَضّبی ذًَی.

 - 1گروه تکثیر و پرورش آبسیان  ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران،
ایران (نویسنده مسؤول) elham.rastandeh@yahoo.com
- 2گروه تکثیر و پرورش آبسیان ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران.
 - 3گروه تکثیر و پرورش آبسیان ،م ؤ سسه تحقیقات شیالت ایران ،مرکس تحقیقات شیالتی بندر انسلی ،بندرانسلی ،ایران.
- 4گروه علوم سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم و فنون ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 -1هقذهِ

اهطٍظُ وبضثطز هىولّبی هیىطٍثی زض آثعی پطٍضی تَؾؼِیبفتِ اؾت .چطاوِ ثطذی اظ ایي
هىولّب هبًغ اظ ثطٍظ ثیوبضی ٍ تلفبت زض هیبى هبّیبى قسُ اًس .ایي هَاز ثبظزُ اؾتفبزُ اظ ذَضان ضا
ثْجَز هی ثركٌس وِ ایي اهط اظ عطیك اضتمب فطآیٌس ّضن ٍ جصة زض زؾتگبُ گَاضـ ٍ تغییط فلَض
هیىطٍثی ضٍزُ ،هحمك هی گطزز .اؾتفبزُ اظ پطٍثیَتیه ّب زض عَل زٍضُ پطٍضـ آثعیبى هٌجط ثِ
افعایف ثبظزُ ذَضان ،تأهیي احتیبجبت غصایی هبّی ٍ نطفِ جَیی زض ّعیٌِّبی زضهبًی ٍ تغصیِای
هیگطزز).(Fuller, 1989
پطٍثیَتیهّب هىول ّبی غصایی هیىطٍثی ّؿتٌس وِ اظ عطیك ثْجَز تؼبزل هیىطٍثی ضٍزُ ،تأثیطات
ؾَزهٌسی ثط هیعثبى زاضًس .پطٍثیَتیهّب ثبوتطیّبی ؾَزهٌسی ّؿتٌس وِ ثِ فطاٍاًی زض زضٍى زؾتگبُ
گَاضـ هَجَزات ظًسُ ثِ ؾط هی ثطًس .ایي هَجَزات ظًسُّ ،ضن ٍ جصة هَازغصایی زؾتگبُ
گَاضـ زام ،عیَض ٍ آثعیبى ضا ؾبهبى هی زٌّس ٍ زض زؾتگبُ گَاضـ ثب ثبالثطزى ؾغح همبٍهت ٍ ایوٌی
قطایظ اؾتمطاض ٍ ظًسگی ضا ثطای ثبو تطیّبی ثیوبضی ظا زقَاض هیوٌٌس) .(Farzanfar, 2006اظ هیبى
پطٍثیَتیه ّب ،ثبوتَؾل ثِ ػٌَاى یه ظیؿت یبض حیبتی یىی اظ اًَاع ثبوتطیّبی اؾیس الوتیه هیثبقس
وِ اظ ؾَیِ ثبوتطی  Pedicococus Acid Lactici MAتكىیل قسُ ٍ حبٍی تؼساز 1×10 -15cfu/g
ثبوتطی اظ ؾَیِ هصوَض اؾت).(Fuller,1989
ثبوتَؾل پطٍفبیل هیىطٍ فلَض ضٍزُ ضا ثِ ؾوت افعایف ثبوتطی ّبی هفیس ٍ حصف ثبوتطیّبی
ثیوبضی ظا پیف ثطزُ ٍ تؼساز ثبوتطیّبی تَلیس وٌٌسُ اؾیس الوتیه ضا افعایف هی زّس ( Austin et al.,
 .)1995زض ػیي حبل هبّیبى اؾترَاًی زضیبی ذعض اظ جولِ هٌبثغ اضظقوٌس هلی ٍ هٌغمِ ای ّؿتٌس وِ
اظ لحبػ ثَم قٌبؾی،ظیؿت قٌبؾی ٍ التهبزی حبئع اّویت هی ثبقٌس زض ایي هیبى ،هبّی ؾفیس اظ
جبیگبُ ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾت ٍ ثیكتطیي همساض نیس هبّیبى اؾترَاًی زضیبی هبظًسضاى ضا ثِ ذَز
اذتهبل هی زّس .زض عی ؾبل ّبی اذیط اؾتفبزُ اظ هَاز افعٍزًی زض ذَضان ایي آثعی ثِ قست هَضز
تَجِ هترههیي تغصیِ آثعیبى ٍالغ قسُ اؾت.هبّی ؾفیس ) (Rutilus frisii kutumاظ ذبًَازُ وپَض
هبّیبى هی ثبقس .ایي هبّی زض ضزُ هبّیبى اؾترَاًی ،ضاؾتِ وپَض هبّی قىالى ،ذبًَازُ وپَض هبّیبى،
جٌؽ هبّی ؾفیس ٍ گًَِ هبّی ؾفیس هی ثبقس).(FAO , 2012

ػو سُ پطاوٌف هبّی ؾفیس زض زضیبی ذعض  ،هطثَط ثِ هٌبعك جٌَثی ٍ جٌَة غطثی ایي زضیب ثَزُ
ٍ اظ ضٍزذبًِ اتطن ٍالغ زض هٌغمِ لفمبظ تب ؾَاحل جٌَة تطووٌؿتبى هبّی ؾفیس یه هبّی التهبزی
اضظقوٌسللوساز هی گطزز) (FAO , 2012ثب تَجِ ثِ اّویت تجبضی  ،ثبظاض پؿٌسی ٍ جبیگبُ ٍیػُ ایي
هبّی زض ایطاى ٍ ّوچٌیي عَالًی ثَزى زٍضُ ضقس آى تب ضؾیسى ثِ اًساظُ ثبظاضپؿٌس ،قبیس اؾتفبزُ اظ
هىول غصایی هبًٌس ثبوتَؾل زض تغصیِ هبّی ؾفیس ثتَاًس ثبػث ثْجَز ضطیت تجسیل غصایی)ٍ (FCR

ثطضؾی اثط هىول هیىطٍثی ...
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ثْجَز قبذمّبی ایوٌی آى گطزز .لصا زض ایي پطٍغُ ثطضؾی اثطات هىول غصایی ثبوتَؾل ثط افعایف
ضقس ٍ ثمب ٍّوچٌیي افعایف ایوٌی هبّی ؾفیس هسًظط لطاض گطفت.
 - 2هَاد ٍ رٍشّا
ایي پػٍّف ثِ هست  60ضٍظ زض ایؿتگبُ تحمیمبت هٌبثغ عجیؼی ذجیط ٍالغ زض قطق تْطاى ثِ
اجطا زضآهس .آظهبیف زض لبلت یه عطح وبهالً تهبزفی تىطاضزاض ثب چْبض تیوبض ٍ ؾِ تىطاض اًجبم قس.
تیوبضّبی آظهبیف ضا همبزیط 300 ٍ 200 ٍ 100 ٍ 0هیلی گطم هىول غصایی  -هیىطٍثی ثبوتَؾل ثط
ویلَ گطم غصا تكىیل هی زازًس .تؼساز وطت ّبی الظم ثطای آظهبیف  12ػسز ثَز وِ آوَاضیَم ّبیی ثب
اثؼبز 150 ×50×40ؾبًتی هتط ثطای ایي وبض لحبػ گطزیسًس .ثچِ هبّیّبی هَضز اؾتفبزُ زض ّط وطت
 50ػسز ثَز وِ زض هجوَع  600ػسز ثچِ هبّی ؾفیس ثب ٍظى اٍلیِ  3گطم ثطای اًجبم ایي آظهبیف
اظهطوع تحمیمبت قیالتی ثٌسض اًعلی تْیِ گطزیسًس .غصای هَضز اؾتفبزُ زض ایي آظهبیف اظ قطوت
ویویبگ طاى تغصیِ تْیِ قس  .غصای هَضز اؾتفبزُ ثب اًساظُ لغط  2هیلی هتط ػطضِ هی گطزز وِ ثِ ضٍـ
اوؿتطٍغى تْیِ هی قس .ثطای افعٍزى هىول ثبوتطیبیی ثبوتَؾل ثِ ذَضان اثتسا هىول هصوَض ثِ هیعاى
هَضز ًیبظ ّط تیوبض تَؾظ تطاظٍی زیجیتبل (EG220-3NM)KERENؾبذت آلوبى ثب زلت
0/001گطم تَظیي گطزیس ٍ زض  cc 10آة ذبلم حل هیگطزیس .ؾپؽ هحلَل حبنل تَؾظ زؾتگبُ
اؾپطی ،ثِ ؾغح یه ویلَگطم غصا پبقیسُ هی قس ٍ ثب ظیطٍ ضٍ وطزى غصا اهىبى توبؼ توبهی زاًِّبی
غصایی ثب هىول فطاّن هیگطزیس .ؾپؽ ذَضان زض ؾغح ؾیٌیّبی تویع پطاوٌسُ قسُ ٍ زض زهبی اتبق
زض ؾبیِ ذكه هی گطزیس .ثِ ایي تطتیت غصا ثطای ّط ؾِ تیوبض انلی آظهبیف فطاّن گطزیس .زض تیوبض
قبّس ًیع وِ فبلس هىول هیىطٍثی ثَز ،فمظ اظ اؾپطی وطزى  10ccآة ذبلم اؾتفبزُ گطزیس .ػولیبت
ؾبذت غصا  24ؾبػت پؽ اظ هؼطفی ثچِهبّیّب ثِ ٍاحسّبی آظهبیكی اًجبم گطفت 72.ؾبػت پؽ
اظ هؼطفی ثچِ هبّیبى ثِ وطت ّب اٍلیي غصازّی نَضت گطفت .هیعاى غصای ههطفی ثچِهبّیّب ثب
تَجِ ثِ ٍظى اٍلیِ آًْب ،ضٍظاًِ هؼبزل  5زضنس ٍظى ثسى آًْب زض ًظ ط گطفتِ قس وِ ایي هیعاى ضٍظاًِ
عی چْبض ًَثت ثب فَانل ظهبًی ثطاثط زض اذتیبض آًْب لطاض هی گطفت .تغییطات همساض غصا عی زٍضُی
پطٍضـ  ،ثط اؾبؼ تغییطات ٍظًی هبّیّب ٍ ظیؿتؾٌجیّبی اًجبم قسُ ،نَضت هیگطفت .ثب تَجِ
ثِ اّویت ػَاهل هرتلف هحیغی زض پطٍضـ ثچِ هبّیبى ،ثطذی اظ ایي ػَاهل ّوچَى زهب ،اوؿیػى
هحلَل ٍ  pHآة تَؾظ زؾتگبُ  WTWثِ نَضت ضٍظاًِ اًساظُگیطی ٍ وٌتطل هیقس ٍ هیبًگیي
آًْب پؽ اظ ظیؿت ؾٌجی ثجت هیقس.
ثطای حول هبّیبى اظ ویؿِّبی پالؾتیىی ثِ لغط  40ؾبًتیوتط ٍ ػوك  90ؾبًتیوتط زض حبلیىِ ثِ
ًؿجت یه ثِ ؾِ اظ آة ٍ اوؿیػى ذبلم پطقسُ ثَزًس ،اؾتفبزُ گطزیس .ثِ ّط ویؿِ پالؾتیىی 100
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ػسز هبّی(ثب هیبًگیي ٍظى  3گطم) هؼطفی قسُ ٍ ویؿِّب زض زضٍى جؼجِّبیی اظ جٌؽ یًََلیت لطاض

هی گطفتٌس .ثطای تثجیت زهب ،ثؿتط جؼجِ ّب ثب پَزض ید ٍ ذبن اضُ چَة پَقبًسُ هی قس ؾپؽ جؼجِ -
ّب ،ثِ هحل آظهبیف هٌتمل گطزیسًس .هبّیبى زض هحل آظهبیف ثؼس اظ حسٍز زٍ ؾبػت ّن زهب ؾبظی
ثب آة هحل آظهبیف ،ثِ زضٍى آوَاضیَمّبی آظهبیكی ضّب قس ًس .هٌجغ تأهیي آة آوَاضیَمّب چبُ ثَز،
ثطای ّ ط آوَاضیَم یه ثربضی زض ًظط گطفتِ قسُ ثَز ضوي ایي وِ زهبی َّای هحل ًگْساضی
آوَاضیَمّب ًیع  18زضجِ ؾبًتیگطاز تٌظین قسُ ثَز ،یه پوپ َّای هطوعی ًیع ثطای َّازّی ثِ
آوَاضیَم ّب لحبػ قسُ ثَز تب ؾغح اوؿیػى آة ثبثت ثوبًس .تغصیِ ثچِ هبّیّب 48ؾبػت پؽ اظ
ضّبؾبظی آً ْب آغبظ ٍ تب زٍ هبُ ازاهِ یبفت.
هبّیبى هَضز آظهبیف اظ لحبػ ٍظى ،عَل ٍ هكرهبت ظبّطی ّط پبًعزُ ضٍظ یىجبض یؼٌی زض
ضٍظّبی  60 ، 45 ، 30 ، 15زٍضُ آظهبیف هَضز ظیؿت ؾٌجی لطاض گطفتٌس ثطای ایي هٌظَض اظ ّط ٍاحس
آظهبیكی  5ػسز هبّی ثِ نَضت تهبزفی ٍ ثِ ٍؾیلِ یه تَض زؾتی ضیع چكوِ نیس قسُ ٍ پؽ اظ
ثیَْقی زض هرلَط  1گطم پَزض گل هیره زض لیتط آةٍ ،ظى آًْب تَؾظ تطاظٍی زیجیتبل هسل
 1300PER ADVENTURERؾبذت وكَض ؾَئیؽ ثب زلت  0/001گطم ٍ عَل آًْب ًیع ثب
اؾتفبزُ اظ وَلیؽ زیجیتبل هسل  Guangluثب زلت  0/1هیلیهتط اًساظُگیطی هیقس .ؾپؽ هیعاى
فبوتَضّبی ضقس ،ثط اؾبؼ فطهَل ّبی ظیط هحبؾجِ گطزیس).(Slawski et al., 2011
ٍظى اٍلیِ ٍ -ظى ًْبیی = ضقس هغلك
عَل زٍضُ ضقسٍ/ظى اٍلیِ ٍ -ظى ًْبیی= هیعاى ضقس هغلك
ٍظى افعٍزُ قسُ  /همساض غصای ههطفی = FCR
SGR = (Ln w1- Ln w0) / T
ٍظى ًْبیی= w1
لگبضیتن ًپطیي = Ln
ٍظى اٍلیِ = w0

ظهبى تغصیِ =T

وٌتطل تلفبت ًیع ثِ نَضت ضٍظاًِ نَضت هیگطفت .زض پبیبى زٍضُ آظهبیف ًیع پؽ اظ ثیَْـوطزى
هبّیبى تَؾظ هحلَل ػهبضُ گل هیره (غلظت  300هیلی گطم زض لیتط) ،ذًَگیطی ثِ ضٍـ لغغ ؾبلِ
زهی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ لَلِّبی هَئیٌِ ّپبضیٌِ اًجبم گطفتً .وًَِّبی ذًَی زض آظهبیكگبَّیطٍهس قْط ضقت
اظ ًظط پبضاه تطّبی ظیط هَضز ثطضؾی لطاض گطفتي) (Feldman et al., 2000تؼساز گلجَلّبی ؾفیس
( ٍ )WBCلطهع (ّ ،)RBCوَگلَثیي ّ ،وبتَوطیت ،لیعٍظین ٍ IGM ،لٌفَؾیت وِ ّوگی زض ٍاحس حجن
اًساظُگیطی قسًس تؼییي گطزیس.
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1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

0

ً - 2تایج
هجبًگیي زهبی آة زضعی آظهبیف

C

 ٍ 18/1هیبًگیيّبی اوؿیػى هحلَل ٍ ً pHیع ثِ تطتیت 9

هیلی گطم ٍ  7/8ثَزًس(جسٍل  .)1زض هَضز قبذم ٍظى ثچِ هبّیّبً ،تبیج آًبلیع ٍاضیبًؽ زازُّب حبوی اظ
ػسم ٍجَز اذتالفبت هؼٌی زاض ثیي تیوبضّب ثَز( ٍ .)p>0/05لی آظهَى زاًىي هیبًگیيّب زض پبیبى زٍضُ
آظهبیف حىبیت اظ ثطتطی ًؿجی ٍظى ثچِ هبّیّب زض تیوبض  300( 4هیلیگطم هىول هیىطٍثی) ًؿجت ثِ
ؾبیط تیوبضّب زاقت ّط چٌس وِ ایي ثطتطی ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُّب ،لبثل اغوبو ثَز
(قىل .)1
جذٍل ً :1تایج اًذازُ گیری فاکتَرّای فیسیکی ٍ ضیویایی آب هحیط پرٍرش در طَل دٍرُ آزهایص
دفعات
زیست سٌجی

تاریخ ّای زهاًی
اًذازُ گیری

دهای آب
(درجِ ساًتیگراد)

اکسیصى هحلَل
( هیلی گرم در لیتر )

pH

1

92/6/1

18/4

7/7

6/8

2
3
4

92/6/15
92/6/29
92/7/13

18
17/5
17/6

8/9
7/3
9/1

7
7/5
7/8

3.33

3.65

2.88

a

a

a

a

۴
3.33

۳
3.65

۲
2.88

۱
3.17

3.17

۴.۵۰
۴.۰۰
۳.۵۰
۳.۰۰
۲.۵۰
۲.۰۰
۱.۵۰
۱.۰۰
۰.۵۰
۰.۰۰

گرم

تیمار

بیومتری۴

ضکل - 2هقایسِ هیاًگیي ٍزى هاّی ّا (گرم) در تیوارّای هختلف در پایاى تحقیق
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 - 1- 2طَل هاّیّا

تغیطات عَل ثچِ هبّیبى زض اًتْبی زٍضٓ آظ هبیف ضا هی تَاى زض قىل  2هكبّسُ ًوَز.
6.69

6.98

6.07

6.15

ab

a

b

b

4

3

2

1

3.33

3.65

2.88

3.17

ضکل - 3

۸.۰۰
۷.۰۰
۶.۰۰
۵.۰۰
۴.۰۰
۳.۰۰
۲.۰۰
۱.۰۰
۰.۰۰

تیمار

cm

بیومتری4

هقایسِ تغیرات طَل بچِ هاّی ّا در تیوارّای هختلف در پایاى تحقیق.

ًتبیج آًبلیع ٍاضیبًؽ زازُ ّبی عَل ًیع حبوی اظ ػسم ٍجَز اذتالفبت هؼٌی زاض ثیي تیوبضّبی
آظهبیف ثَز ( .)p>0/05اهب ًتبیج آظهَى زاًىي هیبًگیي ّب  ،حبوی اظ ثطتطی اًسن تیوبض ً 3ؿجت ثِ ؾبیط
تیوبضّب ثَز (قىل .)2
زض هَضز ضطیت تجسیل غصا ًیع ً ،تبیج تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُ ّب حبوی اظ ػسم ٍجَز اذتالفبت هؼٌی زاض
ثیي تیوبضّب زض اًتْبی آظهبیف ثَز (ٍ .(p>0/05ضؼیت هصوَض زض هَضز ًطخ ضقس ٍیػُ ًیع هكبّسُ قس ثِ
ًحَی وِ زضپبیبى آظهبیف  ،تیوبضّب ّیچ گًَِ اذتالف هؼٌی زاضی ثب ّن ًساقتٌس( .(p>0/05اهب ًتبیج آظهَى
زاًىي حبوی اظ ثطتطی ًؿجی تیوبض  4ثب هیبًگیي ً 2/5ؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّب ثَز .هیبًگیي ًطخ ضقس ٍیػٓ
ؾبیط تیوبضّب ًیع ثیي  1/02 – 1/55ثَزًس .
ًتبیج تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُ ّبی ذًَی تیوبضّبی هرتلف زض ذهَل هیعاى ّوَگلَثیي ،IgM،تؼساز
گلجَل ّبی لطهع ٍ ؾفیس ذَى ثچِ هبّیبى زض آذطیي ضٍظ آظهبیف حبوی اظ ٍجَز اذتالفبت ثؿیبض هؼٌی
زاض ثیي آًْب ثَز ( .(p<0/01ثِ ًحَی وِ تیوبض  4ثب ثیكتطیي هیعاى ههطف پطٍثیَتیه ،ثیكتطیي هیعاى
ّوَگلَثیي زض ذَى ، IgM،تؼساز گلجَلْبی لطهع ضا زاضا ثَز ( ضتجِی  . ) aایي هَضَع ًكبى هی زّس وِ
همساض فبوتَضّبی فَق تحت تأثیط پطٍثیَتیه ثبوتَؾل ضًٍسی افعایكی زاقتِ اؾت چطا وِ زض تیوبض قبّس
وِ فبلس ایي هىول غصایی ثَزُ  ،هیعاى فبوتَضّبی هصوَض زض ووتطیي ؾغح ثَزًس (قىل ّبی .)5 ٍ 4 ، 3
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5/80

5/2

b

b

۴

۳

۲

۱

5.80

5.20

5.23

4.50

a

5/23

۱۰.۰۰

4/50

c
g/dL

۰.۰۰

تیمار

HB
g/dL

ضکل  - 4هقایسِ هیساى ّوَگلَبیي(گرم در دسی لیتر خَى) هاّیاى تیوارّای هختلف در پایاى دٍرُ آزهایص.
64/00

a

۷۰.۰۰

52/60

۶۰.۰۰

b

۵۰.۰۰

31/00

27/00

تیمار4

تیمار3

تیمار2

تیمار1

64.00

52.67

31.00

27.00

۳۰.۰۰

mg/dl

c

c

۴۰.۰۰

۲۰.۰۰
۱۰.۰۰
۰.۰۰

تیمار
Igm

ضکل  - 5هقایسِ  IgMخَى هاّیاى تیوارّای هختلف در پایاى دٍرُ آزهایص

RBC
mm3
1366333/33

1284000/00

1230000/0

a

ab

۴

۳

۲

1366333.33

1284000.00

1230000.00

1080666/67

b

c

۱
1080666.67

۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
۱۵۰۰۰۰۰.۰۰
۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
۵۰۰۰۰۰.۰۰
۰.۰۰

RBC
mm3

ضکل  - 6هقایسِ تعذاد گلبَل قرهس خَى بچِ هاّیاى تیوارّای هختلف در پایاى آزهایص.
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ًتبیج حبنلِ اظ آًبلیع ٍاضیبًؽ زازُّب زض هَضز تؼساز هًََؾیت ّبی قوبضـ قسُ ًیع حبوی اظ ػسم
ٍجَز اذتالفبت هؼٌی زاض ثیي تیوبضّب ثَز (ّ ٍ (p>0/05ط چْبض تیوبض ثِ نَضت ّن ؾغح زض یه ضتجِ
لطاض گطفتٌس .اهب تیوبض قبّس زاضای ووتطیي هیبًگیي ثَز .ایي هَضَع زض هَضز تؼساز لٌفَؾیتّب وبهالً
ثطػىؽ ثَز( (p<0/01ثِ ًحَی وِ تیوبض قبّس ٍا جس ثیكتطیي تؼساز لٌفَؾیت ٍ تیوبض  4وِ ثیكتطیي هیعاى
هىول هیىطٍثی ضا ههطف وطزُ ثَز ٍاجس ووتطیي هیعاى لٌفَؾیت ثَزًسً.تبیج تجعیِ ٍاضیبًؽ زازُّب ٍ
آظهَى هیبًگیيّبی زاًىي زض هَضز تؼساز لیعٍظینٍ ،جَز اذتالفبت ثؿیبض هؼٌی زاض ضا زض هیبى تیوبضّب ًكبى
زاز ( .(p<0/01ثِ ًحَی وِ تیوبضّبی  3 ٍ 4ثِ تطتیت زض ثبالتطیي ؾغح ٍ تیوبض  1 ٍ 2ثِ تطتیت زض
جبیگبُ پبییيتطی لطاض زاقتٌس (قىل .)6
57/00

a

۷۰.۰۰

49/67

a

۶۰.۰۰
۵۰.۰۰

b

14/67

۳۰.۰۰

b

۲۰.۰۰
۱۰.۰۰

تیمار4

تیمار3

تیمار2

تیمار1

u/ml/min

20/00

۴۰.۰۰

۰.۰۰

Lysozyme Activity
14.67
20.00
49.67
57.00
ضکل  - 7هقایسِ هقذار لیسٍزین خَى بچِ هاّیاى تیوارّای هختلف در پایاى دٍرُ آزهایص.

آًبلیع ٍاضیبًؽ زازّبی هطثَط ثِ ّوبتَوطیت ذَى ًیع ثیبًگط ٍجَز اذتالفبت هؼٌی زاض ثیي تیوبضّبی
هرتلف ثَز ) ٍ (p<0.05تیوبض  4 ٍ 3 ٍ 2ثِ عَض ّوؿغح زض یه ضتجِ لطاض زاقتٌس ٍلی تیوبض  4ثیكتطیي
همساض ّوبتَوطیت ذَى ضا ؾجت قسُ ثَز ٍ تیوبض( 1تیوبض قبّس) زض پبییيتطیي ضتجِ لطاض زاقت(قىل .)7
تؼساز ًَتطٍفیل ًیع زض تیوبضّبی هرتلف ،اظ الگَی وبهالً هكبثِ ثب همساض ّوبتَوطیت تجؼیت هی -
ًوَز)( (p<0.05قىل .)8
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28/67

26/3

26/6/7

%

24/0

a

a

a

۴

۳

۲

۱

28.67

26.67

26.33

24.00

b

۴۰.۰۰
۲۰.۰۰
۰.۰۰
HCT
%

ضکل  - 8هقایسِ هیساى ّواتَکریت خَى بچِ هاّیّا در تیوارّای هختلف در پایاى دٍرُ آزهایص

a

a

a

b

۴۰.۰۰
۲۰.۰۰

۴

۳

۲

۱

33.33

35.33

32.33

27.67

۰.۰۰

%

Neutrophilis
%

ضکل  - 9هقایسِ هیساى ًَترٍفیل فَى بچِ هاّی ّا در تیوارّای هختلف در پایاى دٍرُ آزهایص

 - 4بحث
ًتبیج ایي تحمیك ًكبى زاز افعٍزى ؾغَح  300 ٍ 200 ٍ 100هیلیگطم هىول هیىطٍثی ثبوتَؾل ثِ
ّط ویلَگطم جیطُ ثچِهبّی ؾفیس ثِ عَض هؼٌی زاضی هَجت افعایف فبوتَضّبی هرتلف ذًَی ،ایوٌی ٍ
همبٍهت ًْبیی ثچِهبّیّب زض همبیؿِ ثب گطٍُ قبّس( تیوبض ثسٍى افعٍزى پطٍثیَتیه ثبوتَؾل) گطزیس.
اؾتفبزُ اظ هىول هیىطٍثی ثبوتَؾل تأثیط هؼٌی زاضی ضٍی فبوتَضّبیطقس ٍ تغصیِ ثچِهبّی ؾفیس ایجبز
ًىطز ٍ تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي فبوتَضّبی ضقس ،ثمب ثیي تیوبض قبّس ثب ؾبیط تیوبضّب هكبّسُ ًكس(. )p>0/05
تیوبض  3زاضای ثْتطیي ضتجِ اظ لحبػ افعایف ضقس عَلی ٍ ٍظًی هی ثبقس.هیعاى فبوتَضّبی ذًَی ، IgM
ّ ، RBCوبتَوطیت ،لیعٍظینّ ،وَگلَثیي ٍ ًَتطٍفیل زض تیوبضّبی هرتلف اظ الگَی هكبثْی ثطذَضزاض
ثَزًس ٍ زض تیوبض چْبض زاضای ثیكتطیي همساض ٍ زض تیوبض یه(تیوبضقبّس) زاضای ووتطیي همساض هی ثبقس.
ایوٌَگلجَلیيّب ،پطٍتئیي ّبیی ّؿتٌس وِ ذبنیت آًتی ثبزی زاقتِ ٍ زض جطیبى ذَى هحلَل اًس ٍ ثِ ػٌَاى
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ثركی اظ پطٍتئیيّبی پالؾوبی ذَى اًساظُگیطی هیقًَس .ثغَضیوِ تیوبض  200گطم پطٍثیَتیه ثبوتَؾل
زض ّط تي اظ غصا زض ثیي ؾِ ؾغح پطٍثیَتیه ههطفی ،لسضت ایوٌی ثبالتطی حبنل ًوَز .ثبال ضفتي لسضت
زفبػی ثسى ضا زض تیوبضّبی پطٍثیَتیىی هیتَاًسض ثطذ ی تحمیمبت زیگط ًیعهكبّسُ ًوَز.
هحممیي زیگطی ًیع ثب افعٍزى اًَاع پطٍثیَتیه ّب ثِ جیطُ غصاییً ،تبیج هكبثْی ثسؾت آٍضزًس ،ثِ
عَضیىِ وبهگبض ٍ ّوىبضاى( ) 1391زض آظهبیكی ،اظ ثبوتَؾل ثِ ػٌَاى پطٍثیَتیه زض جیطُ هبّی لعلآالی
ضًگیي ووبى اؾتفبزُ وطزًس ٍ هكبّسُ ًوَز ًس وِ هبّیبى تیوبض قسُ ،زاضای هیعاى ثیكتطی اظ ایوٌَگلَثَلیي
ٍ لیعٍظین ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس ثَزًس.
زض هغبلؼِ ای وِ تَؾظ ّ ٍ Panigrahiوىبضاى ) (2005ضٍی ؾیؿتن ایوٌی هبّی لعل آالی ضًگیي -
ووبى اًجبم گطفت ،ؾغح ایوًََگلجَلیي ول ) (Igزض تیوبضّبی تغصیِ قسُ ثب پطٍثیَتیه ًؿجت ثِ تیوبض
قبّس ثیكتط ثَز وِ ثب تحمیك حبضط هغبثمت زاضز.
زض ایي تحمیك اؾتفبزُ اظ پطٍثیَتیه الوتَثبؾیلَؼ پالًتبضٍم زض جیطُ غصایی گطٍُ تیوبض ثبػث
افعایف هیعاى گلجَلّبی ؾفیس ،لطهعٍ ّوبتَوطیت ذَى هبّی گطزیس .زض هغبلؼِای وٍِ Rengpipat
ّوىبضاى( )2003ثط ضٍی هیگَ اًجبم زازًس ٍ اظ  S11 Basillusثِ ػٌَاى پطٍثیَتیه اؾتفبزُ ًوَزًسً ،تبیج
اهیسٍاض وٌٌسُ ای زض هَضز تحطیه پبؾد ایوٌی زض هیگَی  Monodon.pگعاضـ وطزًس .زض تحمیك هعثَض
قبذمّبی ایوٌی هبًٌس فبگَؾیتَظیؽ ٍ ػبلیت ضس ثبوتطیبیی زض تیوبضّبی ٍاجس پطٍثیَتیه ،افعایف
یبفت.
زض هغبلؼِای وِ ّ ٍ Nikoskelanenوىبضاى ( )2003ثیبى وطزًس وِ ثبوتطیّبی پطٍثیَتیىی ضٍی
ؾیؿتن ایوٌی اذتهبنی ٍ شاتی هبّی تأثیط گصاض ثَزُ ٍ زض تیوبضّبی پطٍثیَتیىی ًؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّب
ؾغح IgMثِ عَض چكوگیطی افعایف هی یبفت .تحمیمبت نَضت گطفتِ حبوی اظ ایي هغلت هی ثبقس وِ
همساض IgMثب تَجِ ثِ ؾي ٍ اًساظُ هبّی ،قطایظ هحیغی ٍ یب ٍجَز ثیوبضی تغییط هیوٌس .اظ ایي ضٍ
ثبیؿتی تأثیط ػَاهل هحیغی ضا ثط ؾیؿتن ایوٌی هبّی ّب ٍ ًتبیج ثِ زؾت آهسُ ،زض ًظط زاقت .زض ایي
تحمیك اؾتف بزُ اظ ثبوتَؾل زض جیطُ غصایی گطٍُ تیوبض ثبػث افعایف هیعاى گلجَل ؾفیس ،لطهع ٍ
ّوبتَوطیت ذَى هبّی گطزیس.
زض تحمیمبت هكبثِ زیگطی وِّ ٍ Toakوىبضاى ( )2006زض آظهبیكی ثط ضٍی فالًسض
غاپٌی Paralichthys olivaceusهكبّسُ و طزًس وِ عَل ٍ ٍظى ًْبیی زض گطٍُّبیی وِ اظ پطٍثیَتیه
اؾتفبزُ قس ،ثبالتط ثَز .زض هغبلؼِ ای وِ تَؾظ ّ ٍ Ghoshوىبضاى( )2002اظ ثبوتطی Bacillus

 circulansجسا قسُ اظ ضٍزُ هبّی اًگكت لس  Labeo rohitaRohuاؾتفبزُ ًوَزًس ٍ اثط آى ضا ثط
هیعاى ضقس الضٍ هبّی  Rohuثطضؾی وطزًس ،ضقس ثْتطی ضا زض تیوبضّبی پطٍثیَتیىی ثسؾت آٍضزًس.
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ّ ٍ Munroوىبضاى ( )1993هؼتمس ثَزًس وِ تكىیل ولًَی ضٍزُ هؼوَالً ّوعهبى ثب قطٍع تغصیِ
ذبضجی افعایف هییبثس ٍ هكبثِ غصای ظًسُای هیگطزز وِ زض هحیظ پیطاهَى ٍجَز زاضز.
ًىتِ لبثل تَجِ حضَض پطٍثیَتیه زض ضٍزُ هبّیبى قبّس ثَزُ ٍ ایي هَضَع ثِ گؿتطـ ٍ اًتكبض
ٍؾیغ ثبوتطی پسیَوَوَؼ زض هحیظ ثؿتگی زاضز وِ هوىي اؾت زض جطیبى اذتالط غصا ثب ثبوتطی یب هَلغ
غصا زازى ٍ زؾت ّبی آلَزُ ایي ًفَش نَضت گطفتِ ثبقس .زضتحمیك اًجبمقسُ ،هیعاى ول ثبوتطیّبی
َّاظی ٍ ثیَّاظی اذتیبضی زض گطٍُ قبّس ًؿجت ثِ گطٍُّبی تیوبضثٌسی ثیكتط ثَزُ ٍ هكرم اؾت وِ
زضگطٍُ تیوبضی ،ثبوتطی ّبی حبٍی اؾیس الوتیه جبیگعیي ثبوتطیّبی زیگط قسُ ٍ ثبػث وبّف هیعاى
قوبضـ ولی ثبوتطیّب قسُ اؾت .لصا زض قوبضـ تؼساز ثبوتطیّبی اؾیس الوتیه زض هحیظ MRS
ثیكتطیي هیعاى ضا زض گطٍُ تیوبض 2زضنس زاضا ثَزُ ٍ گطٍُ قبّس هیعاى ثؿیبض ووتطی ضا زاضاؾت پؽ اظ ًظط
آهبضی زاضای اذتالف هؼٌی زاض هی ثبقٌس.
ضوي ایٌىِ ثب افعایف پطٍثیَتیه ثبوتَؾل زض غصا ،هیعاى حضَض ایي پطٍثیَتیه زض ضٍزُ افعایف
یبفت وِ ذَز تأییسی ثط ایي ٍالؼیت اؾت وِ ّوعهبى ثب افعایف ؾغح پطٍثیَتیه زض غصاً ،ؿجت ایي
ثبوتطی زض ضٍزُ تغییط هیوٌسّ ٍ Ringo.وىبضاى( )1996زض آظهبیكی وِ ثط ضٍی الضٍ تَضثَت اًجبم زازُ
ثَزًس زضیبفتٌس وِ هیىطٍفلَض ضٍزُ زض الضٍ تَضثَت لَیبً تحت تأثیط Vibrio pelagiusلطاض گطفتِ ثَز ٍ
ثرف ظیبزی اظ فلَض ضٍزُ ضا تكىیل زازُ ثَز.
زض آظهبیف ّ ٍ Gilbergوىبضاى( Carnobacterium divergens ،)1995ضا ثِ نَضت فطیع
ذكه ثِ جیطُ غصایی اضبفِ ًوَزًس وِ هٌجط ثِ افعایف تؼساز ظیبزی اظ ایي ًػاز زض ضٍزُ آظاز هبّی اعلؽ
قسُ ثَزّ .وچٌیي  70زضنس هیىطٍفل َض ضٍزُ الضٍ وبز ضا ،پؽ اظ لطاض گطفتي زض هؼطو
ثبوتطی Lactobacillus plantarumتكىیل زازُ ثَز .زض حبلی وِ زض گطٍُ قبّس فمظ یه زضنس
هیىطٍفلَض ضٍزُ ضا تكىیل زازُ ثَزً .بنطی ًیع زض ؾبل 1387ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس وِ ّطچِ هیعاى پطٍثیَتیه
افعٍزُ قسُ ثِ غ صا ثیكتط ثبقس ،ثِ ّوبى ًؿجت همساض آى زض ضٍزُ هبّی لعل آالی ضًگیيووبى ثیكتط هی
قَز.
زض ًتیجِ افعایف جوؼیت ثبوتَؾل زض ضٍزُ هبّی لعلآالی ضًگیي ووبى هیتَاًس زال ثط لسضت ثبالی
ایي ثبوتطیسض تكىیل ولًَی زض ضٍزُ هبّی ثبقس .اهب چَى زض ایي آظهبیف پطٍثیَتیه زائوبًاظ عطیك غصا
ٍاضز زؾتگبُ گَاضـ قسُ ثَز ،زض هَضز تَاًبیی تىثیط آى زض ضٍزُ ًویتَاى ًظط لغؼی زاز ،اظ عطف زیگط
ثب تَجِ ثِ تطاون ثبالی آى هیتَاى ًتیجِ گطفت وِ ثبوتَؾلّب لسضت جبیگیطی ثبالیی زض ضٍزُ ثچِ هبّی
وپَض هؼوَلی زاقتِ ثبقٌس ٍ ّوچٌیي تَاًبیی پبیساضی آًْب زض ثطاثط قطایظ هحیغی زاذلی ضٍزُ ثؿیبض ثبال
ثبقس.
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ٍ ) زض آظهبیكی وِ ثط ضٍی تغصیِ هبّی لعلآالی ضًگیي ووبى اًجبم زازًس1391(وبهىبض ٍ ّوىبضاى
 زض پبیبى زٍضُ هكبّسُ ًوَزًس وِ هبّیبى تیوبض، ثِ ػٌَاى پطٍثیَتیه اؾتفبزُ وطزًسBacillus subtilis اظ
 ًتبیج تحمیك حبضط زض.زاضای هیعاى ثیكتطی اظ ایوٌَگلَثَلیي ٍ لیعٍظین ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس ّؿتٌس
هجوَع حبوی اظ آى ثَز وِ پطٍثیَتیه ثبوتَؾل اثط ذبنی ثط فبوتَضّبی ضقسثطضؾی قسُ ًساقت ٍلی
.تأثیط وبهالً هحؿَؼ ٍ هثجتی ثط فبوتَضّبی ذًَی ٍ ایوٌی ثطضؾی قسُ زض ثچِ هبّیّبی آظهبیكی زاقت
فْرست هٌابع
Bacillus (  ثطضؾی تأثیط ثبؾیلَؼ ؾَثتیلیؽ،)1390(، م، ر؛ قیاسی، م؛ پَرغالم، م؛ قاًع،کاهکار- 1

) ثِ ػٌَاى پطٍثیَتیه ثط فبوتَضّبی ّوبتَلَغی ٍ ثیَقیویبیی ذَى هبّی لعل آالیsubtilis
( ثِ زًجبل ػفًَت تجطثی ثب اؾتطپتَوَوَؼOncorhynchus mykiss)ضًگیيووبى
.ِنفح13،  زٍهیي وٌفطاًؽ هلی ػلَم قیالت ٍ آثعیبى ایطاى، (Streptococcusiniae )ِایٌی
 ثطضؾی تأثیط پطٍثیَتیه ٍ آّي ثط ضقس ٍ ثبظهبًسگی الضٍ لعل آالی ضًگیي،)1387(، ض، ًاصری- 2
، پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس قیالت،)Oncorhynchusmykiss, Walbaum, 1792(ووبى
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