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 چکیده

 Oncorhynchus) کمان نیرنگ یآال قزل نرخونی مولدین  یها بر پارامترهای رشد و شاخص پروبیوتیکاثر  بررسیبه منظور 

mykiss)، 44  به مدت  دوبار در روز میانگین( ±)خطای استاندارد  گرم 14/1366 ± 85/33با میانگین وزن اولیه  نر مولدقطعه
با توجه . تغذیه شدند( Bio-Aqua)گرم در کیلوگرم پروبیوتیک بیوآکوا  2و  1، 5/0، صفر )شاهد(حاوی  یها رهیجبا  هفته 8

اختالف  و مشاهده شددر کیلوگرم  گرم 1تیمار در  ضریب تبدیل غذایی کمترین و میانگین وزن نهایی بیشترین ،به نتایج
در  گرم 1تیمار  در رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن نرخبیشترین (. همچنین >05/0P) نشان داد شاهدتیمار  با یدار یمعن

داری  اختالف معنیبا این حال (. >05/0P) داشت شاهدو  در کیلوگرم گرم 2داری با تیمار  تفاوت معنی مشاهده شد و کیلوگرم
مقدار  بیشترین وهای قرمز گلبولتعداد باالترین های خونی  (. در شاخص<05/0P) دیده نشد در فاکتور وضعیت بین تیمارها

 نشان دادگرم در کیلوگرم و شاهد  2تیمار  با داری اختالف معنیدر کیلوگرم بدست آمد و  گرم 1تیمار در هموگلوبین 
(05/0P<) . معنی اختالف مشاهده شد و  گرم در کیلوگرم 1در تیمار  تعداد گلبول های سفید و درصد هماتوکریت نیزبیشترین

نتایج  (.<05/0Pمشاهده نشد ) ی آزمایشیتیمارها های خونی تفاوتی بین. در سایر شاخص(>05/0P) داشتشاهد با تیمار  داری
-می کمان رنگین یآال قزل نر مولدین های خونی شاخصو  بر پارامترهای رشد اثرات مناسب پروبیوتیک بیانگر حاضر پژوهش

 در جیره غذایی مولدین کیلوگرم جیره هر گرم به ازای 1 میزانبه  پروبیوتیک بیوآکوا شود ازتوصیه می بر همین اساس باشد.
 استفاده شود. کمان رنگین یآال قزل نر
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 مقدمه

های تولید کننده غذا بخشترین پروری از جمله اصلیآبزی
 چشمگیریهای اخیر رشد باشد که در سالدر جهان می

 رونق تبدیل شده استداشته و به یک بخش اقتصادی پر
(Das et al., 2017)پروری افزون صنعت آبزی. با رشد روز

، زیرا نمودآبزیان  سالمتباید توجه بیشتری به وضعیت 
ای بر کنترل اثر قابل مالحظه سالمتبهبود وضعیت 

ها های استرسی و مقاومت آبزیان در برابر بیماریپاسخ
شود سبب توسعه پایدار این صنعت می وگذارد می

(Oliva‐Teles, 2012) استفاده از جیره غذایی مناسب .
یت ها به منظور بهبود وضعترین روشیکی از کاربردی

هایی که با جیره ماهیانباشد. تغذیه می ماهیاندر  سالمت
فقط بر رشد و راندمان  ،کندرا برآورده نمی های غذایینیاز

د، بلکه سبب افزایش حساسیت نگذارغذایی آنها تاثیر نمی
کمبود مواد مغذی،  عوارض زا، بروزبه عوامل بیماری

 ,Trichet) شوندمی های بافتیتغییرات رفتاری و آسیب

2010; Oliva‐Teles, 2012) در همین راستا، تغذیه .
مناسب عامل ضروری برای حفظ عملکرد طبیعی بدن و 

 باشد.می ماهیان یحمایت از وضیت سالمت
های  ترین خانواده ( یکی از مهمSalmonidaeآزادماهیان )

باشند که پرورش آنها در کشورهای  ماهیان پرورشی می
 ،گیرد. در این خانوادهجهان انجام میمختلف در سراسر 

( Oncorhynchus mykissکمان ) آالی رنگین ماهی قزل
به علت سرعت رشد باال، قابلیت تغذیه اولیه با غذای 
فرموله شده، کیفیت باالی گوشت، تکثیر و پرورش آسان و 
تحمل طیف وسیعی از متغیرهای زیست محیطی از 

 ,Webster and Lim)ای برخوردار است اهمیت ویژه

ماهی  ها نیز درپروبیوتیکای اثرات تغذیه. (2002
مطالعات های گذشته در در سال کمان آالی رنگین قزل

د بررسی قرار گرفته و نتایج مناسبی گزارش مور یمختلف
 ,.Giannenas et al., 2015; Ozorio et al)شده است 

2016; Adel et al., 2017; Ramos et al., 2017; 

Sahandi et al., 2018). 
بهبود های غذایی به منظور امروزه انواع مختلفی از مکمل

رشد، افزایش سطح ایمنی و مقاومت آبزیان در  پارامترهای
گیرند که از آن  شرایط پرورشی مورد استفاده قرار می

ها، انواع مواد مغذی،  توان به هورمون جمله می
 ,.Ringø et al)ها اشاره کرد ها و پروبیوتیک بیوتیک آنتی

به  ماهیانها در تغذیه . در این زمینه پروبیوتیک(2018
 ;Llewellyn et al., 2014)منظور بهبود عملکرد رشد 

Li et al., 2018) بهبود کیفیت آب ،(Dodoo et al., 

2018; Sutthi et al., 2018)های گوارشی ، تولید آنزیم
(Merrifield and Ringø, 2014; Li et al., 2018; 

Ringø et al., 2018) تحمل شرایط استرسی ،(Ashley, 

2007; Hoseinifar et al., 2018) کاهش انواع ،
 ,Trichet)ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بیماری

2010; Oliva‐Teles, 2012; Das et al., 2017; 

Hoseinifar et al., 2018) گیرند. رار میمورد استفاده ق
توجه چنین محصوالتی به جهت آنکه سبب کاهش قابل

 ،شوندها در مزارع پرورشی میاستفاده از آنتی بیوتیک
ها باشند، زیرا استفاده از آنتی بیوتیکاهمیت می بسیار با

افزایش  سبب انباشته شدن در بافت موجود، تواندمی
محیطی شوند نامناسب مقاومت باکتریایی و تاثیرات 

(Oliva‐Teles, 2012). 
های ها به عنوان مکملهای اخیر پروبیوتیکدر سال

کننده (، پیشگیریTherapeuticدرمانی )
(Prophylacticو مکمل )( های رشدGrowth 

supplementsپروری و همچنین به عنوان ( در آبزی
( برای سالمت Functional foodغذاهای کاربردی )

های گرم شامل باکتریها انسان مطرح هستند. این مکمل
ها مانند های گرم منفی و سایر ارگانیزممثبت، باکتری

 سلولی هستندهای تکها، باکتریوفاژها و جلبکمخمر
(Pandiyan et al., 2013; Hai, 2015)پروری . در آبزی

ها تاثیرات بسیاری بر موجودات آبزی پروبیوتیک
کاهش انباشت مواد آلی در  سببها گذارند. این مکمل می

 Dodoo et) شوندمحیط پرورشی و حفظ کیفیت آب می

al., 2018) غذایی  ءو به همین جهت به عنوان یک جز
ها به دلیل سازگاری که کارآمد مطرح هستند. پروبیوتیک

کنند و همین امر آلودگی ایجاد نمی ،با محیط زیست دارند
-برای استفاده در شرایط آبزی آلبه یک مکمل ایده آنها را

. (Pandiyan et al., 2013) کندمی تبدیلپروری 
 ءعالوه بر اینکه وضعیت سالمت ماهی را ارتقاها پروبیوتیک
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کننده نیز سبب تضمین حفظ سالمت مصرف ،دهندمی
سبب توسعه  هااین مکمل استفاده از ،نتیجه در .شوندمی

 .(Ashley, 2007) شودمی پایدارپروری آبزی
های شاخص افزایش کیفیت جیره غذایی موجب بهبود

 شود که این موضوع عالوه برآبزیان می فیزیولوژیک

خونی قابل ردیابی  هایاز طریق شاخص رشد پارامترهای
در مطالعات مختلف نیز توانایی  .(Fazio, 2018) باشدمی

های خونی از طریق رژیم  ها بر شاخصاثرگذاری پروبیوتیک
 ,Irianto and Austin) غذایی به اثبات رسیده است

2002; Ozorio et al., 2016; Hoseinifar et al., 

های خونی در مطالعات بررسی شاخص ،(. بنابراین2017
نه مناسبی جهت تواند گزیها میمربوط به پروبیوتیک

ها بر وضعیت تعیین میزان اثرگذاری پروبیوتیک
 فیزیولوژیک آبزیان باشد.

امروزه ترکیبات پروبیوتیک مختلفی در صنعت تغذیه 
یکی از انواع گیرند که  آبزیان مورد استفاده قرار می

. این باشد می آکوابیو های موجود، پروبیوتیکپروبیوتیک
 8 از (Multi-strain Probiotic) مجموعه پروبیوتیک

مخمر تشکیل شده است. این موارد  گونه 1 و  باکتری گونه
، Pediococcus acidilacticiباکتریایی  های شامل سویه

Enterococcus faecium ،Bacillus subtilis، 
Lactobacillus acidophilus، Lactobacillus 

plantarum، Lactobacillus casei، Lactobacillus 

rhamnosus، Bifidobacterium bifidum  و مخمر
Saccharomyces cerevisiae باشد.می 

تحقیق در زمینه  ،آبزیانتغذیه  مربوط به در مطالعات
تغذیه مولدین از زمینه های پژوهشی کلیدی محسوب 

شود، زیرا مولدین سالم تولید نسل سالم را تضمین می
 ,.Izquierdo et al., 2001; Kemski et al) کنندمی

. این امر ثابت شده است که تغذیه مولدین با غذای (2018
مانی بیشتر سالم سبب تولید بچه ماهیانی سالم با نرخ زنده

 ,.Carnevali et al., 2017; Craig et al) شودمی

تغذیه مناسب مولدین چند ماه قبل از  ،. در نتیجه(2017
با غذای دارای کیفیت مناسب منجر به  تولیدمثلفصل 

 ,.Izquierdo et alشود ) بهبود عملکرد تولیدمثلی می

2001; Carnevali et al., 2017حال مطالعات  (. با این

انجام شده در زمینه تغذیه مولدین بخصوص مولدین نر 
این امر را به دشوار توان علت  باشد که میمیبسیار محدود 

ها  بر بودن این پژوهش بودن دسترسی به مولدین و هزینه
نسبت داد. بر همین اساس به علت کمبود مطالعه در بحث 

آالی  تغذیه مولدین و با توجه به اهمیت ماهی قزل
کمان، این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک بر  رنگین

آالی  مولدین نر قزل یهای خون د و شاخصپارامترهای رش
 کمان انجام شد. رنگین

 

 ها مواد و روش
به  1395ماه سال  آذر لغایتماه  از مهر پژوهش حاضر

هفته در استخر درناب واقع در روستای قلعه  8مدت 
عه به انجام گرفت. در این مطال )گیالن، ایران( رودخان

-و شاخص رشد پارامترهایبر  منظور تعیین اثر پروبیوتیک

مولد با  44از  کمانرنگین یآال قزلنر  مولدین های خونی
خطای  ±میانگین ) گرم 14/1366 ± 85/33 میانگین وزن

جداسازی  ،ذکر است شایان استفاده شد. استاندارد(
مولدین نر از مولدین ماده بوسیله بررسی شکل فک پایین 

 ،قطعه مولد نر موجود 50انجام گرفت. سپس از بین
برای  ،دیدگی بودندمولدینی که کامال سالم و بدون آسیب

 تیمار 4برای انجام آزمایش  انجام پژوهش انتخاب شدند.
 4دارای  در هر تیمار دو تکرار شد.در نظر گرفته تکرار 3با 

تیمار در نظر  4 ماهی مولد بود. 3ماهی و یک تکرار دارای 
شده برای آزمایش در یک حوضچه مستطیلی با  گرفته
 و عرض طول، متر قرار گرفتند. 2متر و عرض  32طول 

متر  6/0و  2، 2 بترتیب ها حوضچهاز  هر قسمتارتفاع آب 
 ها یتقسیم بند متر مکعب بود. 4/2 قسمتو حجم آب هر 

چوبی دارای توری چشمه ریز  یها چارچوب لهیبوس
از  جیره غذایی ،هنگام غذادهی کهانجام گرفت  یا بگونه

حوضچه مورد استفاده دارای . عبور نکند ی تورها چشمه
 لیتر بر ثانیه  56/10 ± 16/0 دبی با اصلی ورودی آب یک

لیتر  2و دو ورودی آب در امتداد حوضچه با میانگین دبی 
ها از فضوالت و  شست و شوی حوضچهبود.  ثانیه بر

 .گرفت یانجام م کباری یا رسوبات هفته

در تیمار اول از غذای فاقد پروبیوتیک برای تغذیه مولدین 

(. در تیمار دوم، سوم و چهارم شاهداستفاده شد )تیمار 
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گرم در کیلوگرم  2 و 1، 5/0بترتیب از غذای دارای 

( برای Bio-Aqua, Tehran, Iranآکوا )پروبیوتیک بیو

موجود  یها یتغذیه مولدین استفاده شد. تعداد کل باکتر

کلونی در هر گرم  2 × 109در پروبیوتیک مورد استفاده 

 8بود. غذادهی برحسب اشتها و دو بار در روز در ساعات 

شرکت  BFTبعدازظهر انجام گرفت. غذای  4صبح و 

انجام  ی( براFaradaneh, Shahre Kord, Iranفرادانه )

جیره مورد استفاده گرفت. غذادهی مورد استفاده قرار

 10درصد چربی خام،  15، درصد پروتئین خام 38حاوی 

 11درصد فسفر و  1درصد فیبر خام،  5/3درصد خاکستر، 

ابتدا  ،هاسازی جیرهآمادهبرای درصد رطوبت بود. 

آب  تریل یلیم 10 در جیرهبه ازای هر کیلوگرم  پروبیوتیک

 .دیگرد سپس روی غذاها اسپری  و حل شد کامالً مقطر

خشک  .شدفقط از آب مقطر استفاده  شاهدبرای تیمار 

درجه  25ساعت در دمای  12ها به مدت کردن جیره

های آماده شده قبل از . کلیه جیرهانجام گرفت گراد یسانت

 ,Etka Organization, Tehran) استفاده با روغن گیاهی

Iran جیره  لوگرمیبه ازای هر ک تریل یلیم 5میزان ( به

بار در روز قبل از هر وعده  دار شدند. دما دو پوشش

 34/0شد. میانگین دما در طول دوره  یریگ غذادهی اندازه

میزان اکسیژن محلول آب  بود. گراد یدرجه سانت 2/11 ±

 pH 01/0میانگین در لیتر و  گرم یلیم 9-11در طی دوره 

 بود. 01/7 ±

های رشد در  به منظور بررسی اثر پروبیوتیک بر شاخص

 ماهیان تمامی هفته( 8)پایان  آزمایش دورهانتهای 

 یور با غوطه ماهیانبیومتری شدند. قبل از انجام بیومتری 

در هر لیتر  گرم یلیم 200در پودر گل میخک با غلظت 

 24 ،تذکر اس شایان. (1381هرابی، م)آب بیهوش شدند 

شد. ابتدا انجام بیومتری غذادهی قطع می ساعت قبل از

 و سپس فاکتورهای شد یریگ طول و وزن مولدین اندازه

(، ضریب SGRنرخ رشد ویژه ) ،(BWIافزایش وزن بدن )

در هر یک ( CFو فاکتور وضعیت ) (FCRتبدیل غذایی )

فالحتکار، ) شدمحاسبه  ذیل یها فرمول لهیبوساز تیمارها 

1394): 

  BWI)درصد(  =وزن انتهایی(  - ابتدایی)وزن  ×یی / وزن ابتدا 100

انتهایی(لگاریتم وزن  - ابتدایی)لگاریتم وزن  =SGR) درصد/ روز(   × 
تعداد روزهای آزمایش/  100  

 FCR =وزن بدست آمده / میزان غذایی مصرف شده 

 CF =طول/ وزن( 3) × 100

 
مولد به صورت  6 تیمار غذادهی از هردر انتهای دوره 

در عصاره پودر گل میخک  یور با غوطهو  بتصادفی انتخا
، شدند در هر لیتر آب بیهوش  گرم یلیم 200با غلظت 

از آنها میزان  یتریل یلیم 5 سرنگ هپارینه لهیبوس سپس
-نمونه. گرفته شددمی  ساقه خون از سیاهرگ تریل یلیم 2

و  قرار داده شد هپارینههای های خون در میکروتیوپ
 بالفاصله به یخچال منتقل گردید.

تعیین میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول های قرمز و 
و  Vázquezهای سفید بترتیب طبق روش گلبول 

Guerrero (2007 ،)Drabkin (1945 ،)Dacie  و
Lewis (1995 و )Svesbodora ( 1991و همکاران )

میانگین ، (MCV) گلبول میانگین حجمانجام گرفت. 
میانگین غلظت و  (MCH) هموگلوبین در گلبول

 یها فرمول لهیبوس نیز (MCHC) هموگلوبین در گلبول
 :(Rajikkannu et al., 2015)محاسبه شدند  ذیل

 

MCV (فمتولیتر) = هماتوکریت)  / قرمز یها تعداد گلبول)  ×  10   

MCH (سلول/پیکوگرم) =  هموگلوبینغلظت)  / قرمز یها تعداد گلبول)  ×  10  

MCHC (%) = ( لظت هموگلوبینغ   100× (هماتوکریت/

 

 لکسیو-رویاستفاده از تست شاپها با نرمال بودن داده
(Shapiro-Wilksمورد بررس )و  هیقرار گرفت. تجز ی

 طرفه کی انسیوار زیبا استفاده از آنال نیز هاتحلیل داده
(One-Way ANOVA( و تست دانکن )Duncan test )

 زهایآنال یدرصد انجام گرفت. تمام 95 نانیدر سطح اطم
 ,SPSS (IBM Corporationاز نرم افزار  ادهبا استف

New York, USA)  شدانجام  23نسخه. 
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 نتایج
رشد مولدین تیمارهای مختلف طی دوره آزمایش در روند 
 ،1جدول  به با توجه شده است. نشان داده 1 شکل

( در گرم 6/1997 ± 21/48) نهاییباالترین میانگین وزن 
شاهد مشاهده شد که با تیمار  گرم در کیلوگرم 1تیمار 

(. بیشترین میانگین >05/0Pداشت ) دار یمعناختالف 
گرم  1( در تیمار درصد 6/45 ± 36/2) افزایش وزن بدن

گرم در 2و  شاهدمشاهده شد و با تیمار  در کیلوگرم

(. باالترین نرخ >05/0Pداشت ) دار یتفاوت معن کیلوگرم
گرم در  1( در تیمار درصد/روز 34/1 ± 06/0) رشد ویژه
شاهد داری با تیمار  مشاهده شد و اختالف معنی کیلوگرم

ضریب  کمترین(. >05/0Pنشان داد ) گرم در کیلوگرم 2و 
گرم در  1( نیز در تیمار 18/1±06/0) تبدیل غذایی

 شاهدداری با تیمار  بدست آمد که اختالف معنی کیلوگرم
فاکتور وضعیت در بین  شاخصدر  (.>05/0P) داشت

 (.<05/0Pداری مشاهده نشد ) تیمارها اختالف معنی
 

 
( Bio-Aqua) بیوآکوا پروبیوتیکی مجموعه با شده تغذیه( Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین آالی قزل نر مولدین روند رشد :1شکل 

 (استاندارد خطای ± میانگین) هفته آزمایش 8 طی

Figure 1: Growth trend of male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock fed for 8 weeks with diets 

containing different levels of Bio-Aqua probiotic (mean ± S.E.M). 

 

( تغذیه شده با مجموعه پروبیوتیکی بیوآکوا Oncorhynchus mykissکمان ) آالی رنگین قزل نر مقایسه پارامترهای رشد مولدین :1جدول 

(Bio-Aquaپس ) خطای استاندارد( ±)میانگین هفته آزمایش  8 از 

Table 1: Growth parameters of male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock fed 8 weeks with diets 

containing different levels of Bio-Aqua probiotic (mean ± S.E.M) 

 پارامتر
 جیره( سطح پروبیوتیک )گرم در کیلوگرم

 2 1 5/0 صفر

 1/1366 ± 3/24 2/1371 ± 0/16 9/1364 ± 6/15 4/1360 ± 6/23 وزن اولیه )گرم(

 b1/44 ± 4/1800 ab9/25 ± 0/1946 a2/48 ± 6/1997 ab8/34 ± 0/1856 وزن نهایی )گرم(

 b0/1 ± 3/32 a2/2 ± 0/43 a4/2 ± 6/45 b3/1 ± 6/32 افزایش وزن بدن )درصد(

 b0/0 ± 0/1 a1/0 ± 38/1 a1/0 ± 3/1 b0/0 ± 0/1 ) درصد/روز( ویژهنرخ رشد 

 a1/0 ± 6/1 ab1/0 ± 4/1 b1/0 ± 2/1 ab1/0 ± 4/1 ضریب تبدیل غذایی

 8/1 ± 0/0 7/1 ± 0/0 6/1 ± 1/0 6/1 ± 0/1 فاکتور وضعیت

 (.>05/0Pدار می باشد ) حروف متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی         
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 شدهارائه  2جدول  در های خونی مربوط به شاخص نتایج
 بیشترین میزان گلبول قرمز، طبق نتایج است.

 9/15 ±5/0) هموگلوبین و (0/2±4/0×106/)میکرولیتر
مشاهده  گرم در کیلوگرم 1در تیمار  (گرم در دسی لیتر

گرم در  2و شاهد داری با تیمار  شد و اختالف معنی
گلبول بیشترین میزان .(>05/0Pنشان داد ) کیلوگرم

 3/2) هماتوکریت و (9/9 ± 6/0 × 103/)میکرولیترسفید 
بدست  گرم در کیلوگرم 1نیز در تیمار  (درصد 2/77 ±

دار نشان داد شاهد اختالف معنیو با تیمار  آمد
(05/0P<) ،با این حال در درصد لنفوسیت، نوتروفیل .

 MCHCو  MCV ،MCHمونوسیت، ائوزینوفیل و میزان 
ای بین تیمارهای آزمایشی مشاهده تفاوت قابل مالحظه

 (.<05/0P)نشد 

 

( تغذیه شده با مجموعه پروبیوتیکی Oncorhynchus mykissکمان ) آالی رنگین قزل نر های خونی مولدین مقایسه شاخص :2جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین هفته آزمایش  8 از ( پسBio-Aquaبیوآکوا )

Table 2: Hematological indices of male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock fed 8 weeks with diets 

containing different levels of Bio-Aqua probiotic (mean ± S.E.M) 

 های خونی شاخص
 سطح پروبیوتیک )گرم در کیلوگرم جیره(

 2 1 5/0 صفر

 b3/0 ± 8/1  ab2/0 ± 9/1  a4/0 ± 0/2  b3/0 ± 8/1  ×( 106/)میکرولیتر گلبول قرمزتعداد 

 b3/0 ± 1/8  ab2/0 ± 6/8  a6/0 ± 9/9  ab9/0 ± 8/8  ×( 103/)میکرولیترگلبول سفید تعداد 

 b6/0 ± 8/13  ab9/0 ± 2/15  a5/0 ± 9/15  b6/0 ± 2/14  هموگلوبین )گرم در دسی لیتر(

 b9/1 ± 5/68  ab2/2 ± 2/72  a3/2 ± 2/77  ab8/1 ± 8/70  هماتوکریت )درصد(

 3/72 ± 6/5 5/70 ± 8/4 0/75 ± 7/2 3/72 ± 1/4 لنفوسیت )درصد(

 2/22 ± 3/41 7/23 ± 5/4 8/19 ± 1/2 7/21 ± 7/3 نوتروفیل )درصد(

 0/5 ± 4/1 2/5 ± 3/1 7/4 ± 4/1 0/5 ± 4/1 مونوسیت )درصد(

 5/1 ± 7/0 0/2 ± 0/0 0/1 ± 0/0 2/1 ± 4/0 ائوزینوفیل )درصد(

MCV )0/393 ± 0/4 4/383 ± 1/8 7/383 ± 6/8 1/375 ± 9/12 )فمتولیتر 

MCH 2/79 ± 7/4 3/79 ± 2/0 0/81 ± 4/3 5/75 ± 5/0 (/ سلول)پیکوگرم 

MCHC )2/20 ± 4/0 7/20 ± 3/0 1/21 ± 4/1 2/20 ± 8/0 )درصد 

 (.>05/0Pدار می باشد ) حروف متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی          

 
 بحث

رشد  یبر پارامترها بیوآکوا کیوتیدر مطالعه حاضر اثر پروب
مورد  کمان نیرنگ یآال قزل نر نیمولد یخون یها و شاخص
بر  کیوتیپروب اثر زمینهدر تاکنون قرار گرفت.  سنجش

و  Ramos است. شدهانجام  مختلفیها مطالعات یماه
-PASپروبیوتیک تجاری  ( اثر استفاده از2017همکاران )

TR
 Bacillusباکتری های پروبیوتیکی )حاوی  ®

subtilis  وBacillus cereus)  و  6×  103را در دو سطح
در ماهی قزل غذایی  جیره گرم هر در کلونی 5/1×  106

ترین تغییرات مناسبآالی رنگین کمان بررسی نمودند و 
 گرم هر پروبیوتیک در کلونی 6×  103سطح  در را رشد
و همکاران  Adelهمچنین،  کردند.گزارش  غذایی جیره

سطوح مختلف پروبیوتیک تجاری  اثر( 2017)
Aqualase

 Saccharomyces یهاکیوتیپروب)حاوی  ®

cerevisiae  وSaccharomyces elipsoedas)  را به
مورد  رنگین کمانماهی قزل آالی  یروز بر رو 56مدت 

 ماریت در رشد را زانیم نیشتریقرار دادند و ب شیآزما
در کیلوگرم جیره پروبیوتیک  درصد 2شده با  هیتغذ

و همکاران  سهندی در همین راستا، کردند. هشاهدم
، ایمان پور و ماهی قزل آالی رنگین کمان در( 1394)

 و (Rutilus kutum( در ماهی سفید )1394همکاران )
خزر  یایآزاد در ی( در ماه1393و همکاران ) حسینی

(Salmo trutta caspiusب )نیرشد و بهتر زانیم نیشتری 
شده  هیتغذ هایماریرا در ت ییغذا لیتبد بیضر
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 زیحاضر ن پژوهشدر  .ه اندنمود گزارش کیوتیپروب
 نیو کمتر ژهینرخ رشد و نیشتریرشد، ب زانیم نیشتریب

گرم  1 زانیشده با م هیتغذ ماریدر ت ییغذا لیتبد بیضر
بر طبق بدست آمد.  رهیج لوگرمیهر ک یبه ازا کیوتیپروب

عملکرد جمعیت میکروبی مطالعات مشخص شده است که 
ها با دستگاه گوارش  روده به توانایی تعامل میکروارگانیزم

تواند بر بستگی دارد و اثرات بیولوژیک این تعامل می
 ,.Dawood et al)عملکرد رشد میزبان اثر بگذارد 

 قیاز طر پروبیوتیک هایمیکروارگانیزم ،. در واقع(2018
مضر از رشد آنها  یها یروده و رقابت با باکتر pHکاهش 

 ,.Gatesoupe, 1999; Ringø et al) کنند ی میریجلوگ

مقاومت و  شیافزاباعث  یمنیا ستمیس کیو با تحر (2018
 ,.Hoseinifar et al) شوند یم زبانیکاهش استرس در م

 سطح شیعوامل منجر به افزا نیکه مجموعه ا (2018
خواهد  زبانیم رشد یبهبود پارامترها جهیو در نت یسالمت
 عمدهقسمت های انجام شده، همچنین طبق بررسیشد. 

 هامشاهده شده در موارد استفاده از پروبیوتیک اثرات مفید
های میکروارگانیزمتوسط این  یهای تولیدمربوط به آنزیم

. (Ray et al., 2012: Das et al., 2017)باشد می مفید
 یها تیفعال شیبا افزا توانندمی هاکیوتیپروب ،در واقع

هضم مواد  تیاشتها و قابل ی برکیتحراثرات  ،یگوارش
 Irianto and) شوند  زبانیدر م نهیموجب رشد به ییغذا

Austin, 2002; Sahandi et al., 2018)امر از  نی. ا
 و ها نیتامیو انواع دیروده، تول یکروبیبهبود فلور م قیطر

و پروتئاز انجام  پازیل الز،یمانند آم ییها میترشح آنز بویژه
 شیافزا ،قابل هضم ریغ باتیترک هیتجز سببکه  ردیگ یم

تر مواد  اشتها و جذب مناسب کیتحر ،یکروبیم سمیمتابول
 ;Oliva‐Teles, 2012 ) شوند یم زبانیدر م ییغذا

Merrifield and Ringø, 2014; Hai, 2015; Das et 

al., 2017; Ringø et al., 2018) . همچنین طبق
بهبود تعادل  (،2006همکاران ) و Carnevali بررسی

و  کورتیزول هورمونکاهش سطح  سبب روده یکروبیم
و  1ی نیدو ژن فاکتور رشد شبه انسول یسیرونو افزایش

 میعمل موجب تنظ نیبازخورد او  شودمی نیوستاتیم
رسد هم بر همین اساس بنظر می خواهد شد.عملکرد رشد 

 و (2006همکاران ) و Carnevaliراستا با مطالعه 

Dawood ( 2018و همکاران،)  پروبیوتیک مورد استفاده
های گوارشی و در این بررسی با فراهم کردن آنزیم

ها فرآیند هضم را در مولدین فعال نموده و سبب ویتامین
بهبود  باو شده  در آنها غذاییوری جیره بهبود بهرهافزایش 

 نموده است. را تنظیم آنها عملکرد رشدوضعیت سالمت 
 و مهم تشخیصی ابزار یک خونی هایسلول کامل شمارش
باشد. با استفاده از این مطالعات بر آبزیان میدر  قدرتمند

 به پاسخ در آبزیان سالمتی وضعیت توان برروش می
 ها وآب، بیماری کیفیت جیره غذایی، به مربوط تغییرات

سایر حتی  .(Fazio, 2018) داشت داروها نظارت به پاسخ
 تیوضع و سنفاکتورها همچون رفتار، زیستگاه، آب و هوا، 

ی تاثیر خون یها شاخصتوانند بر نیز می کیولوژیزیف
 ,Tavares-Dias and Moraes, 2006; Fazio) بگذارند

ها به جیره پروبیوتیک افزودن. ثابت شده است که (2018
 Reda) اثر بگذارد یخون یها شاخص بر تواندمی غذایی

and Selim, 2015; da Paixão et al., 2017)، 
استفاده از  زانیمورد استفاده، م کیوتینوع پروب بطوریکه

اثر آن  زانیمورد نظر بر م رهیآن و روش استفاده آن در ج
حسینی و همکاران، گذار است ) ریتاث یخون یها بر شاخص

استفاده از پروبیوتیک در جیره  تحقیق این در (.1393
 یخون مختلف یها شاخص سطوح تغییرات مثبتی در

گرم در  1 ماریت در ترین نتایج ایجاد نمود و مناسب
بیشترین میزان طبق نتایج،  مشاهده گردید. جیره لوگرمیک

در  هماتوکریت ، گلبول سفید وهموگلوبین ،گلبول قرمز
شاهد اختالف قابل و با تیمار  بدست آمد این تیمار

یج مشابهی در انت ،در همین راستا ای داشت.مالحظه
آالی ماهی قزل بر (1397و همکاران ) عطاییمطالعه 

و   Redaو (2015و همکاران ) Iwashita ،کمانرنگین
Selim (2015در ) ایالپیت یماه ،Rajikkannu  و

 ،Labeo rohita( در کپور ماهی هندی 2015همکاران )
Paixão da ( در 2017و همکاران )Colossoma 

macropomum و Munir ( در ماهی 2018و همکاران )
Channa striata .این با توجه به نتایج گزارش شده است 

علت به کیوتیپروبشده با  هیتغذ آبزیاندر مطالعات، 
و  افتهی شیافزا یژنیاکس ازیسوخت و ساز ن زانیم شیافزا

 این امرکه  ابدی یم شیافزاقرمز  یها تعداد گلبول جهیدر نت
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حمل  تیو ظرف نیهموگلوب زانیم شیمنجر به افزا
 ;Irianto and Austin, 2002) شود یم ژنیاکس

Firouzbakhsh et al., 2011.)  تعداد همچنین افزایش
 در مولدین تغذیه شده با پروبیوتیک های سفیدگلبول

 کیتحر، روده یکروبیبهبود تعادل معلت به احتماالً
تواند رخ داده است که می و کاهش استرس یمنیا ستمیس
 باشددر مولدین  های ایمنولوژیکیانگر بهبود شاخصب
(Tavares‐Dias and Moraes, 2007). ها، تیلنفوس

 یمنیا ستمیدر س یها نقش مهمتیها و مونوسلینوتروف
ها در  سلول نیا افزایش طبق مطالعات .کنند یم ءفایا
 به تواند یم احتماالً کیوتیشده با پروب هیتغذ یمارهایت

 گانهی)ب یراختصاصیغ یمنیا یهاش واکنشیعلت افزا
 ;Neumann et al., 2001باشد )( یو پاسخ التهاب یخوار

Irianto and Austin, 2002.)  ،در این مطالعه بهرحال
در درصد لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و 

داری بین تفاوت معنی MCHCو  MCV ،MCHمیزان 
تواند با عوامل  تیمارها مشاهده نشد و این موضوع می

 ، دمای آبجنسی شرایط رسیدگیسن، مختلفی همچون 
 مرتبط باشد. طول دوره آزمایش و

های خونی پارامترهای رشد و شاخص در این مطالعه
کمان پس از تغذیه با جیره آالی رنگینمولدین نر قزل

ترین نتایج بهبود یافت و مناسبغذایی حاوی پروبیوتیک 
آکوا به ویب کیوتیگرم پروب 1دوز  در مولدین تغذیه شده با

مشاهده شد. بر همین اساس  رهیج لوگرمیک ی هرازا
 ی هرآکوا به ازاویب کیوتیگرم پروب 1دوز  از شودتوصیه می

 کمان نیرنگ یآال قزل نر نیمولد هیدر تغذ رهیج لوگرمیک
ای مناسب با توجه به اثرات تغذیه استفاده شود.

شود در مطالعات آتی  پیشنهاد میها بر مولدین، پروبیوتیک
 ماهیان کیفیت تخم و الروهای تولیدیاثر پروبیوتیک بر 
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 ،.ح شهابی، و .س یگانه، ،.ح اورجی، ،.ر. ع حسینی،
 اسیدی پدیوکوکوس پروبیوتیک تاثیر .1393
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Abstract 
This study was carried out to determine the effect of probiotic on growth performance and 

hematological indices in male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock. For this purpose, 

broodstock with an average initial weight of 1366.14 ± 33.85 g (mean ± S.E.M) were fed for 8 weeks 

with diets containing 0, 0.5, 1 and 2 g.kg
-1 

Bio-Aqua probiotic. At the end of the period, growth 

performance and blood parameters were evaluated. According to the results, the highest average final 

weight and the lowest feed conversion ratio was observed in 1 g.kg
-1

 treatment and showed a 

significant difference with control treatment (P<0.05). Moreover, the highest specific growth rate and 

body weight increase were obtained in 1 g.kg
-1 

treatment and showed significant difference with 

control and 2 g.kg
-1

 treatments (P<0.05). The condition factor was not significantly different among 

treatments (P>0.05). In hematological indices, the highest number of red blood cells and hemoglobin 

levels were observed in 1 g.kg
-1

 treatment and showed significant difference with control and 2 g.kg
-1

 

treatments (P<0.05). The highest number of white blood cells and hematocrit percentage were 

obtained in 1 g.kg
-1

 treatment and showed significant difference with control treatment (P<0.05). 

However, significant difference were not observed in other hematological indices among the 

treatments (P>0.05). The results of present study demonstrated the ability of probiotic to influence on 

growth parameters and hematological indices in male rainbow trout broodstock. Accordingly, the Bio-

Aqua probiotic in 1 g.kg
-1 

as the best level suggested to using in feed of male rainbow trout 

broodstock. 

 

Keywords: Salmonids, Probiotic bacteria, Nutrition, Hematology, Yeast 

 
*
Corresponding author 

mailto:falahatkar@guilan.ac.ir

