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اثر پروبیوتیک چند سویه (پریماالک) بر عملکرد رشد ،پارامترهای بیوشیمیایی خون،
بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهیان سفید
()Rutilus kutum
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دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
تاریخ دریافت :آبان 4939

تاریخ پذیرش :فروردین 4931

چکیده
این مطالعه بهمنظور ارزیابی اثر مکمل پروبیوتیک پریماالک بر عملکرد رشد ،برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ،بازماندگی و مقاومت
به تنش شوری در بچهماهیان سفید انجام شد .ماهیان ( 0/000±0/000گرم) به چهار گروه تقسیم شدند که با جیرههای حاوی سطوح
مختلف پریماالک؛ صفر (شاهد) 0/0 ،0/00 ،و  0/00درصد به مدت  50روز تغذیه شدند .نتایج نشان داد که در ماهیان تغذیته شتده بتا
جیرههای حاوی پریماالک ،وزن نهایی ،افاایش وزن و نر رشد ویهه افاایش معنیداری داش ( .)p>0/00عالوهبتراین ،رتریت تیتدیل
غذای ماهیان تیمار شده با پریماالک در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری کاهش یاف ( .)p>0/00بتا ایتنحتا ،،میتاان رتریت
چاقی ،گلوکا و پروتئین کل بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد اختالف معنیداری نداشتند ( .)p<0/00از سوی دیگر ،کلسترو ،خون
ماهی سفید در گروه شاهد در مقایسه با تیمارهای پریماالک افاایش معنیداری داش ( .)p>0/00بازماندگی و مقاوم به تنش شوری
تح تأثیر مکمل غذایی پریماالک قرار نگرف ( .)p<0/00نتایج مطالعه حارر نشان میدهد که مکمل غذایی پریماالک  0/0درصد اثر
مثیتی بر عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی خون بچهماهیان سفید دارد.
لغات كلیدی  :پروبیوتیک ،پریماالک ،عملکرد رشد ،خون ،تنش ،ماهی سفید

*نویسنده مسئول
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اثر پروبیوتیک چند سویه (پریماالک) بر عملکرد رشد ،پارامترهای بیوشیمیایی خون ،بازماندگی و...

مقدمه
ماهی سفید از مهمترین گونههای دریای خار میباشتد کته در
جه حفظ ذخایر آن در دریای خار ،هر ساله چندین میلیون
عتدد بچتهمتتاهی انگشت قتد در فرآینتتد بازستازی ذختایر بتته
رودخانه هتای منتهتی بته دریتای ختار رهاستازی متیگردنتد
(محمتتدنهاد شموشتتکی و همکتتاران .)0831 ،در پتترورال الرو
ماهیان که از حساسترین مراحل در چرخه تولیتد بستیاری از
گونههای ماهیان است  ،اصتلیتترین مستأله تتأمین غتذای بتا
کیفی و قابل هضم برای الرو ماهی اس (شاهکار و همکاران،
 .)0831لذا با آگتاهی از نیازمنتدیهتای تغذیتهای بچتهمتاهی
سفید و استتفاده از انتوام متواد مغتذی و مکمتلهتای غتذایی
مرغوب که در باال بردن راندمان سیستتم ایمنتی نقتش دارنتد،
شاید بتوان تا حدّ زیادی میاان بقاء ،میل تغذیته و رشتد آن را
بخصوص در دوران قیل از رهاسازی افاایش داد.
اخیراً مطالعات انجام شده بر کتاربرد عملتی اثترات مثیت
برخی پروبیوتیکهتا در تغذیته آبایتان گستترال یافتته است
( .)Noveirian & Nasrollahzadeh, 2012میتوان بته اثتر
پروبیوتیک پریماالک در جیرهغتذایی قترهبترون ( Salaghi et
 ،)al., 2013پروتکسین در شاهمیگوی آب شیرین (ساجدیراد
و همکتتاران ،)0831 ،آکتتوالز در کرتتور وحشتتی (نیکختتو و
همکتتاران )0831 ،و باستتیلوس ستتیرکیوت در کرتتور هنتتدی
( )Bairagi et al., 2004اشاره نمود.
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زنتدهای هستتند کته نته
فقط از طریق نابودسازی میکروارگانیسمهای موجتود ،بلکته بتا
ایجاد و تقوی میکروارگانیسمهتای مفیتد موجتود در دستتگاه
گوارال ،موجیات حفظ سالمتی و یا افاایش میاان رشتد را در
موجودات زنده فراهم متیآورنتد (نیکختو و همکتاران.)0831 ،
همچنین در تعریفتی بیتان شتده کته پروبیوتیتکهتا غتذاهای
کمکیاند که آنایمهای جانیی آنهتا متیتوانتد باعتا افتاایش
فرآینتتد هضتتم شتتود (.)Douillet & Longdon, 1994
پروبیوتیکها در دستگاه گوارال حیوانات تعداد الکتوباسیلهتا
را به اندازهای متیرستانند کته از عملکترد بتاکتریهتای مضتر
همچتون  Escherichia coliجلتوگیری متیکنتد (نیکختو و
همکاران .)0831 ،همچنتین گتاارال شتده است کته برختی
پروبیوتیکها اشتها را افاایش میدهند ،سالمتی را بهیود متی-
بخشند و باعا افاایش وزن بدن میشوند که احتماالً بتهدلیتل
افاایش قابلی هضم مواد غذایی اس (.)Gatesupe, 1999
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بهطور کلی ،پروبیوتیکها به سه گروه عمده باکتریایی ،جلیکی
و مخمتتری (قتتارچی) تقستتیم متتیشتتوند (نیکختتو و همکتتاران،
 .)0831پروبیوتیک مورد مطالعه در این تحقیق پریماالک نتام
داد کتته دارای  5ستتویه بتتاکتری بتتا نستتی هتتای برابتتر شتتامل
Lactobacillus
الکتوباستتتتتتیلوس استتتتتتیدوفیلوس (
 ،)acidophilusالکتوباستتیلوسکتتتاز ی ( Lactobacillus
 ،)caseiانترکوکتتوسفاستتیوم ( )Enterococcus faeciumو
بایفیتدیوباکتریوم ترموفیلتوم ()Bifidobacterium bifidium
متتیباشتتد ( .)Salaghi et al., 2013اثتترات مثیتت ایتتن
پروبیوتیک بر رشد ماهی دمشمشیری (حاجیبگلتو و ستوداگر،
 ،)0831کرور معمولی ( )Faghanilangroudi, 2010و قتره-
برون ( )Salaghi et al., 2013تأیید شده اس .
با توجه به اهمیّ ماهی سفید به منظور امکان معرفی آن-
ها به سیستم پرورال و همچنین کوتاه نمودن زمان رهاستازی
جه بازسازی ذخایر ،در این تحقیق اثر پروبیوتیک پریمتاالک
را بر عملکرد رشد ،پارامترهای بیوشیمایی ختون ،بازمانتدگی و
مقاوم این ماهی در برابتر تتنش شتوری متورد بررستی قترار
گرف .
مواد و روشها
تهیه ماهی و طرح آزمایش
این پهوهش در تابستان  0810در مرکا تحقیقات آبایپتروری
شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشتاورزی و منتاب طییعتی
گرگان انجام شد .در این مطالعه ،بچهماهیتان ستفید از کارگتاه
تکثیر و پرورال ماهی کلمه سیجوا ،در استان گلستان تهیّه و
به مدت دو هفته در شترایط آزمایشتگاه نگهتداری شتدند و بتا
استفاده از غذای تجاری (بیومتار) متورد تغذیته قترار گرفتنتد.
ترکیت شیمیایی جیره در جدو 0 ،ارا ه شتده است  .آزمتایش
بهصورت کامالً تصادفی با چهار تیمار و دو تکرار در هر ستط،،
به مدت  50روز انجام شد .هر تیمار به میاان  %8وزن بتدن8 ،
بار در روز تغذیه (در ساعات 00000 ،1000و  )00000میشدند.
هر  00روز ،ماهیان هر تیمار وزن و مقدار غذادهی براساس آن
تنظیم شتد .متدفوم و دیگتر متواد باقیمانتده هتر روز صتی ،از
مخازن ستیفون متیشتد .در طتو ،دورهی پترورال دمتای آب
 08±0درجه سانتیگراد ،اکستیهن محلتو ،در آب 0/1±0/50
میلیگرم در لیتر و  pHآب  1/3±0/01اندازهگیری شد .در هر
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آکواریوم (با ابعاد  50×50و با عمق  00سانتیمتتر)  08قطعته
ماهی ( 0/000±0/000گرم) قرار گرفتند.
تهیه جیره غذایی
چهار سط ،مکمل پروبیوتیکی پریماالک شامل صتفر (شتاهد)،
( 0/00تیمار ( 0/0 ،)0تیمار  )0و ( %0/00تیمتار  )8در جیتره
در نظر گرفتته شتد .بترای آمتادهستازی جیترههتای آزمتایش،
پروبیوتیک پریماالک در آب حل گردید و بر طیق روال متورد
استتتفاده توستتط  Changو  )0000( Liuروی غتتذای تجتتاری
(بیومار ،فرانسه) اسرری شد .کلیه تیمارهای تهیّه شده به مدت
 0ساع در دمای  00درجه سانتیگراد در معرض جریان هتوا
قرار داده شد تا آب مخلوط شده با غذا تیخیر گردد (ناصتری و
همکاران.)0831 ،
پارامترهای رشد
در پایان دوره  50روزه ،در هر اکواریوم همه ماهیان بتهصتورت
انفرادی بهوسیله تترازو دیجیتتالی وزن (بتا دقت  0/00گترم)
شدند و میاان افاایش وزن ،نر رشد ویهه ،رریت تیدیل غذا و
رریت چاقی با استفاده از فرمو،های زیر بهعنوان شاخصهای
عملکرد رشد محاسیه گردید (.)Misra et al., 2006
(وزن اوّلیه -وزن نهایی)= افاایش وزن
طتتو ،دورهی پتترورال÷ [= نتتر رشتتد ویتتهه (درصتتد در روز)
](لگاریتم طییعتی وزن اوّلیته -لگتاریتم طییعتی وزن نهتایی)
×000
(8طو ،کل ماهی بر حست ستانتیمتتر)÷وزن [= رریت چاقی
] ×000ماهی بر حست گرم
میاان افاایش وزن ÷ میاان غذای مصرف [= رریت تیدیل غذا
] ×000شده
سنجش گلوکز ،پروتئین کل و کلسترول
در پایان دوره آزمایش خونگیری انجتام شتد .تعتداد  0عتدد
ماهی بهطور تصادفی از هر تکرار انتخاب و با قط ستاقه دمتی
خونگیری با استفاده از لوله موینه هرارینته انجتام شتد .بترای
آنالیا پروتئین کل ،کلسترو ،و گلوکا ،نمونههای خون فتوراً در
دمای اتاق سانتریفیوژ (به متدت  00دقیقته بتا سترع 8000
دور) و پالسما جدا شده و در دمای  -00درجه سانتیگتراد تتا

سال بیست و چهارم /شماره  /2تابستان 4931

زمتتان آنتتالیا نگهتتداری شتتد .میتتاان پتتروتئین کتتل ،گلتتوکا و
کلستتترو ،بتتا استتتفاده از دستتتگاه استترکتروفتومتر ( Model
 )WPA-S2000-UV/VIS, Cambridge-UKدر طو ،موج
 055نانومتر با استفاده از کیت هتای تجتاری (پتارس آزمتون،
ایران) اندازهگیری شد (.)Imanpoor & Roohi, 2015
پتت از  50روز تغذیتته ،جهتت بررستتی اثتتر پروبیوتیتتک
پریماالک بر مقام بچهماهیان سفید در برابتر تتنش شتوری،
تیمارها به مدت هفت روز تحت تتنش شتوری  08 pptقترار
گرفتند و درصد بازماندگی آنها طیق فرمو ،زیر انتدازهگیتری
شد.
(×000تعداد ماهیان موجود در شروم آزمایش ÷ تعداد ماهیتان
موجود در پایان آزمایش)= درصد بازماندگی
تجایه وتحلیل دادههای بدس آمده در قالتت طترح کتامالً
تصادفی با استفاده از نرمافاار  SPSS 00انجام پتذیرف  .بترای
بررسی نرما ،بودن دادهها از آزمون  Shapiro-Wilkاستتفاده
شد .پ از مشخص شدن توزی نرما ،دادهها ،جهت مقایسته
میانگینها از آنالیا واریان یکطرفه و آزمون دانکتن استتفاده
گردید .اختالف بین میانگینها در تیمارهای مختلف بتا ستط،
اطمینان  p<0/00تعیین گردید.
نتایج
تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پریماالک بر شاخصهای رشد
و بازماندگی بچهماهیان ستفید در جتدو 0 ،نشتان داده شتده
اس  .طیق نتایج بدس آمده ،بچهماهیان سفید تیمار شده بتا
پریماالک نسی به گروه شاهد از رشد بهتری برخوردار بودنتد.
وزن نهایی ،افاایش وزن و نر رشد ویهه در ماهیان تیمار شده
با پریماالک  0/0درصد افاایش معنیداری در مقایسه بتا گتروه
شاهد داش ( .)p>0/00عالوهبتراین ،رتریت تیتدیل غتذا در
ماهیان تغذیه شتده بتا پریمتاالک در مقایسته بتا گتروه شتاهد
کاهش معنیداری داشت ( .)p>0/00بتهطتوریکته کمتترین
مقدار  0/530±0/00در تیمتار  %0/00پریمتاالک و بیشتترین
مقدار  5/180±0/305در گروه شاهد ثی شد .فاکتور ورعی
یا رریت چتاقی و درصتد بازمانتدگی تفتاوت معنتیداری بتین
تیمارها نداش (.)p<0/00
یافتههای حاصتل از پارامترهتای بیوشتیمایی ختون بچته-
ماهیان سفید در پایان دورهی پترورال طیتق جتدو 8 ،نشتان
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نتایج مربوط به بازماندگی تیمارهای مختلف بعتد از تتنش
شوری در جدو 5 ،نشان داده شده اس  .طیتق نتتایج بدست
آمده از این مطالعه ،بین هیچیک از تیمارهای آزمتایش تفتاوت
معنیداری نداش ( )p>0/00و مرگ ومیری در ایتن مطالعته
مشاهده نشد.

دادکه از نظر میاان پروتئین کل و گلوکا بین تیمارها اختتالف
معنیداری مشاهده نشد ( .)p<0/00با اینحا ،،از نظر میتاان
کلسترو ،بین گروه شاهد و تیمارهای آزمایشی اختالف معنی-
داری مشاهده شد ( ،)p>0/00بهطوریکته تیمتار شتاهد داری
بتاالترین میتتاان کلستتترو )010/01±0/00( ،و تیمتتار %0/00
پریماالک کمترین مقدار ( )050/1±0/000آن را داش .

جدول  :1ترکیب شیمیایی جیره پایه
ترکیب شیمیایی

درصد

پروتئین
چربی
خاکستر
رطوب
فییر

83/05
00/80
8/0
0/55
00/80

جدول  :2پارامترهای رشد (میانگین ±انحراف معیار) در بچهماهیان سفید تغذیه شده با پروبیوتیک پریماالک
شاهد

پریماالک %5/50

پریماالک %5/1

پریماالک %5/10

شاخص رشد

0/010 ±0/013
0/01±0/0b
0/110±0/05b
000a
0/158±0/005ab
5/180±0/305a

0/35±0/000
0/305±0/031ab
0/850±0/000ab
000a
0/105±0/050b
8/031±0/058ab

0/88±0/515
0/88±0/01a
0/353±0/001a
000a
0/008±0/013a
0/510±0/101b

0/111±0/000
0/111±0/00ab
0/081±0/005a
000a
0/310±0/000b
0/530±0/00b

b

میانگین وزن انتهای دوره (گرم)
افاایش وزن بدن (گرم)
نر رشد ویهه (درصد در روز)
نر بازماندگی (درصد)
فاکتور ورعی
رریت تیدیل غذایی

a

ab

ab

تذکر 0حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار در سطp>0/00 ،
جدول  :3پارامترهای بیوشیمیایی (میانگین ±انحراف معیار) در بچهماهیان سفید تغذیه شده از جیرههای حاوی پروبیوتیک پریماالک
شاهد

پریماالک %5/50

پریماالک %5/1

پریماالک %5/10

پارامتر

0/00±0/000
55/00±0/0805a
010/01±0/00a

0/51±0/01
51/0±0/085a
050/1±0/000d

5/080±0/50
10/08±0/050a
000/00±0/010c

5/001±0/05
15/08±0/000a
030/1±0/001b

a

پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)
گلوکا (میلیگرم در دسیلیتر)
کلسترو( ،میلیگرم در دسیلیتر)

a

a

a

تذکر 0حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار در سطp>0/00 ،
جدول  :4بازماندگی بچه ماهیان سفید تغذیه شده با پروبیوتیک پریماالک تحت تنش شوری 13 ppt
تیمار
بازماندگی (درصد)

شاهد
a

000

پریماالک %5/50
a

پریماالک %5/1
a

000

000

پریماالک %5/10
a

000

تذکر 0حروف انگلیسی مشابه در هر ردیف بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطp<0/00 ،

بحث
تغذیه یکی از اساسیترین محتدودی هتا و عامتل پرهاینته در
پرورال گونهها و یا رهاسازی در محیطهای طییعتی متیباشتد
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(آفتابگرد و همکاران .)0810 ،برای ارتقاء شاخصهای رشد در
یک بازه زمانی معتین ،میتاان بقتاء و کتارایی جیتره مصترفی،

مجله علمی شیالت ایران

کاربرد محرکهای رشد و مکملهای غذایی میتواند ستودمند
باشد (.)Verschuere et al., 2000
در مطالعه حارر نشان داده شد که مکمل غذایی پریماالک
در جیره بچهماهیان سفید ،بهیود عملکرد رشد و بهرهبرداری از
غتتذا را در آنهتتا منجتتر متتیشتتود .تأثیرگتتذاری پروبیوتیتتک
پریماالک در خصوص ارتقاء معیارهای رشد در ماهیان پرورشی
به اثیات رسیده اس  .مشابه با نتایج تحقیق حارترSalaghi ،
و همکاران در سا 0008 ،اثتر پریمتاالک را در پترورال بچته-
ماهیان قترهبترون ( )Acipenser persicusبررستی کردنتد و
نشان دادند که معیارهای رشتد بتهختوبی ارتقتاء یافتته است .
همچنین تحقیقات دیگر نشان داد کته پروبیوتیتک پریمتاالک
توانس میاان رشد را در ماهی دمشمشیری ( Xiphophorus
 )helleriبهطور معنیداری نسی به گروه شاهد افاایش دهتد
که با یافتههای تحقیق حارر مطابقت داشت (حتاجیبگلتو و
سوداگر .)0831 ،دالیل این افاایش را شاید بتتوان بته از بتین
رفتن باکتریها بهویهه باکتریهای مضر بهوسیله بتاکتریهتای
مفید (پروبیوتیک) و یا تولید ترکییاتی همانند باکتریوسینها و
جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای دیگتر دانست (نتوری و
همکتتاران .)0831 ،از ستتوی دیگتتر ،پروبیوتیتتک متتیتوانتتد بتتر
نفوذپتتذیری روده نیتتا اثتتر گذاشتتته باشتتد (بقتتا یبهمیتتری و
همکاران.)0810 ،
در این پهوهش کمترین رریت تیدیل غذا در ماهیان تیمار
شده با پروبیوتیتک پریمتاالک کته حتداکثر وزن را دارا بودنتد
مشتتاهده گردیتتد .در مطالعتته جعفتتریخورشتتیدی و همکتتاران
( )0810و بقتتا یبهمیتتری و همکتتاران ( ،)0810تیمارهتتای
پروبیوتیکی نسی به گروه شاهد رریت تیدیل غذایی پتایین-
تری را داشتند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .بتهطتور
کلی ،بسیاری از باکتریهای پروبیوتیکی دارای آنایمهای خارج
سلولی از جمله آمیالز ،لیراز و پروتئاز بوده و از طریق تحریتک
اشتها و افاایش متابولیسم میکروبی موجت ارتقاء سط ،تغذیته
توسط میابان گشته ( )Irianto & Austin, 2002و با افاایش
قابلی هضم و جذب بهتر متواد غتذایی ختورده شتده توستط
ماهی ،موجت افاایش کارایی تغذیه و رشتد بیشتتر در ماهیتان
متیگردنتد ( Firouzbakhsh et al., 2011; Gush et al.,
.)2007; Kim & Austin, 2006
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پارامترهای بیوشیمیایی میتوانتد اطالعتات قابتل دسترستی را
برای بررسی سالمتی و شرایط ماهی فراهم کنتد ( Azarin et
 .)al., 2012میتاان پتروتئین کتل و کلستترو ،شتاخصهتای
مهمی از ورعی ستالم ماهیتان استتخوانی ( Xiaoyun et
 )al., 2009و نیا بهعنتوان شاخصتی از ورتعی تغذیتهای در
نظر گرفته میشوند ( .)Yousefian et al., 2010گلوکا یکی
از مناب انرژی مهم استفاده شده توسط ماهی است کته بترای
مقابله با استترس فیایولتوژیکی استتفاده متیشتود و بنتابراین
میاان گلوکا خون بهعنوان شاخص پاسخ به استترس استتفاده
متیشتود ( .)Hanaee Kashani et al., 2012در مطالعتته
حارر میاان کلسترو ،در ماهیان تغذیته شتده بتا جیترههتای
حاوی پروبیوتیک نسی بته گتروه شتاهد کتاهش معنتیداری
نشان داد .بتا ایتنحتا ،،در میتاان پتروتئین کتل و گلتوکا در
تیمارهای مختلف اختالف معنیداری مشتاهده نشتد .گتاارال
شده اس که افاایش غلظ کلسترو ،در سرم خون میتوانتد
در نتیجه آسیت به کید یا ستندرم کلیته باشتد ( Sancho et
 Seenivasam .)al.,و همکتتتتتتتاران ( )0000و
1997
 Valipourو همکتتاران ( )0008مشتتاهده کردنتتد کتته میتتاان
پروتیئن خون در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیتک افتاایش
یاف  .عالوهبراین Valipour ،و همکاران ( )0008نشان دادنتد
که میاان کلسترو ،و گلوکا در بچهماهیان سفید تغذیه شده با
پروبیوتیک افاایش داش  .دلیل تفاوت در این نتایج متیتوانتد
به علّ تفاوت در نوم گونه پرورشی ،نوم پروبیوتیک مصترفی و
میاان مورد استفاده آن در جیره باشد.
بهطور متداو ،در مطالعتات تغذیتهای ،تتنش شتوری بترای
تعیین کیفی بچهماهیان استفاده میشتود ( ; Salze et al.,
 .)2008; Taoka et al., 2006; Smith et al., 2004درصد
بازماندگی نشان دهندهی ایمنی در مقابتل عوامتل بیمتاریزا و
استرسهای محیطی متیباشتد ( .)Salze et al., 2008نتتایج
این مطالعه نشان میدهد که مکمل پروبیوتیکی پریمتاالک بتر
بقاء بچهماهیان سفید تأثیر ندارد .باید به این نکته توجه داش
که تأثیر محرک رشد و ایمنی در میاان بقای ماهیتان معمتوالً
در دورههای طوالنیتر از شش ماه باعا ایجاد تغییرات معنتی-
دار میشوند (.)Borges et al., 2004
در پایان میتوان نتیجه گرف که نقش مکمل پروبیوتیکی
پریماالک در فرآینتد پترورال متاهی ستفید مثیت است  ،بته
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اثر پروبیوتیک چند سویه (پریماالک) بر عملکرد رشد ،پارامترهای بیوشیمیایی خون ،بازماندگی و...

طوریکه میتواند موجت بهیود شاخصهتای رشتد آن شتود و
بهترین دوز مؤثر  0گرم در هر کیلوگرم غذا میباشتد .بنتابراین
استفاده از این مکمل غذایی در مراکا تکثیر و بازسازی ذختایر
ماهی سفید توصیه میشود.
منابع
آفتابگرد ،م ،.زمینی ،ع .و ارشااد ننگارودی ،ه.1335 ،.
تأثیر پریبیوتیک ایمنواستر بر شتاخصهتای رشتد ،نتر
بازماندگی و ترکیت بتدن بچتهماهیتان انگشت قتد متاهی
سفید دریای خار ( .)Rutilus frisii kutumمجله علوم و
فنون دریایی.00)0(0 000-000 ،
بقائیبهمبری ،م ،.فغاانی ننگارود ،ح ،.طلاویی ،م.ح .و
سمیعیاردکانی ،م.ه .1332 ،.بررستی اثتر پروبیوتیتک
باکتوسل بر فاکتورهای زیستی بچتهماهیتان فیتلماهیتان
( .)Huso husoفصلنامه علوم تکثیر و آبایپتروری ،ستا،
او ،،پیش شماره او ،،صفحات .00-85
جعفااریخورشااید ،ک ،.امااامقلی ،ا .و یساانریان ،ف،.
 .1335اثتترات استتتفاده از پروبیوتیتتکهتتای یستتتچر و
بلوگتتاتک در جیتتره غتتذایی بتتر شتتاخصهتتای رشتتد و
بازمانتدگی الرو متاهی قتا،آالی رنگتین کمتان ( Huso
 .)husoمجلتته شتتیالت دانشتتگاه آزاد استتالمی واحتتد
آزادشهر.0)5(00-05.،
حاجیبگلاو ،ع .و ساوداگر ،م .1333 ،.تتأثیر پروبیوتیتک
پریماالک و پربیوتیک ایمنووا ،بر رشد ،میاان زندهزایی و
نستی جنستی ماهیتان دمشمشتیری ( Xiphophorus
 )helleriو پالتی ( .)Xiphophorus maculatusرستاله
کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طییعتی
گرگان 31 ،صفحه.
ساجدیراد ،ا ،.زمینی ،ع ،.ونیپور ،ع .و حیاا بخاش،
م.ر .1333 ،.اثر افاودن پروبیوتیتک  Protexinدر جیتره
غتتتتذایی شتتتتاهمیگتتتتوی آب شتتتتیرین ( Astacus
 )leptodactylusبر شاخصهای رشد و بازماندگی .مجله
علمی -پهوهشتی زیست فنتاوری میکروبتی دانشتگاه آزاد
اسالمی.5)0(0 85-81 ،
شاهنار ،ع ،.خارا ،ح .و سوداگر ،م .1331 ،.تتأثیر دفعتات
غذادهی بر میتاان رشتد و بازمانتدگی الرو متاهی ستفید

دریای خار ( .)Rutilus frisii kutumمجله علوم زیستی
واحد الهیجان.0)8(0 50-51 ،
محماادنداد شموشاانی ،م ،.ی،اااره ،ر ،.صاامدیان ،م .و
پدناد .1333 ،.. ،تعیتین غلظت کشتنده ()LC50 96h
علف کش رانداپ (گالیفوزی ) بر روی بچهماهیان ستفید
( ،)Rutilus frisii kutumکلمتته ( Rutilus rutilus
 )caspicusو کرور دریایی ( .)Cyprinus carpioمجلته
علوم زیستی واحد الهیجان.5)0(0 11-35 ،
ناصری ،س ،.نظامی بلوچی ،ش ،.خارا ،ح ،.فرزانفار ،ع،.
نشتوآقایی ،غ .و شنوری ،م .1331 ،.بررسی عملکترد
رشد الرو ماهی قا،آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissدر استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک و آهن
مکمل شده در جیره غذایی .مجله شیالت.0)8(0 0-1 ،
نینخو ،م ،.یوسفیان ،م ،.صفری ،ر .و وثوقی ،ع.1333 ،.
ارزیابی فاکتورهای رشد و بهیود درصد بقاء در بچتهمتاهی
کرور معمولی ( )Cyprinus carpioتغذیه شده با جیتره
حتتاوی پروبیوتیتتک  Aqualaseدر رویتتایی بتتا بتتاکتری
بیماریزا ( .)Streptococcus iniaeمجله علمی شتیالت
و آبایان.0)0(0 10-30 ،
نوری ،ف ،.فیروزبخش ،ف .و سلطانی ،م .1333 ،.بررستی
اثر پروبیوتیک پروتکسین بتر عملکترد رشتد و بازمانتدگی
متتتاهی زینتتتتی استتتکار (.)Astronotus ocellatus
فصلنامه علمی تحقیقات مناب تجدید شونده.00 80-50 ،
Azarin, H., Imanpoor, M.R., Taghizadeh, V.
and Shariyari, R., 2012. Correlation between
biochemical factors of blood with biological
some

and

gonad

of

characteristics

reproductive indices in Persian sturgeon
(Acipenser persicus). Global Veterinaria,
9(3):352-357.
Bairagi, A., Ghosh, S.K., Sen, S.K. and Ray,
A.K., 2004. Evaluation of nutritive value of
Leucana leucophala leaf meal, inoculated
with fish intestinal bacteria Bacillus subtillis
circulans in formulated diets of rohu (Labeo
rohita) fingerlings. Aquaculture Research,
35:436-446.

100

4931  تابستان/2 شماره/ سال بیست و چهارم

مجله علمی شیالت ایران

Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R.,

on some biochemical blood parameters in

Jurinitz, D.F. and Wassermann G.F., 2004.

goldfish (Carassius auratus gibelio). World

Hematologic and serum biochemical values

Journal of Fish and Marine Sciences, 4(5):

for hundia (Rhamdiaquelem). Journal of Fish

454-457.

Physiology and Biochemistry, 30: 21-25.
Chang, C.I.W. and Liu, W.Y., 2002. An
evaluation

of

two

bacterial

Imanpoor, M.R. and Roohi, Z., 2015. Effects of
Sangrovit-supplemented

diet

on

growth

strains,

performance, blood biochemical parameters,

Enterococcus faecium SF68 and Bacillus

survival and resistance to salinity in the

toyoi, for reducing edwardsiellosis in culture

Caspian

European ell (Anguilla Anguilla). Journal of

Aquaculture Research.

Fish Diseases, 25: 311-315.

roach

(Rutilus

rutilus)

fry.

Irianto A. and Austin B., 2002. Probiotic in

Douillet, P.A. and Longdon, C.J., 1994. Use of
a probiotic for the culture of Pacific oyster

aquaculture. Journal of Fish Diseases, 25: 110.

(Crassostera gigas). Aquaculture, 199: 25-40.

Kim, D.H. and Austin, B., 2006. Cytokine

Faghanilangroudi, H., 2010. The comparison

expression in leucocytes and gut cells of

between the effect of two dietary probiotics

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) induces

(Primalac and Protexin) on the growth and the

by probiotics. Veterinary Immunology and

survival rate of Caspian sea common carp

Immunopathology, 114: 297-304.

(Cyprinus carpio). Marin Biology, 2(6): 6574.

Misra, C.K., Kumar, D.B., Mukherjee, S.C.
and Pattnaik P., 2006. Effect of long term

Firouzbakhsh, F., Noori, F., Khalesi, M.K. and

administration

of

dietary

a-glucan

on

Jani-Khalili, K., 2011. Effects of a probiotic,

immunity, growth and survival of Labeo

protexin on the growth performance and

rohita fingerlings. Aquaculture, 255: 82-94.

hematological

parameters

in

the

Oscar

Noveirian, H.A. and Nasrollahzadeh, A., 2012.

(Astronotus ocellatus) fingerlings. Journal of

The effects of different levels of biogen

Fish Physiology and Biochemistry, 37: 833-

probiotic additives on growth indices and

842.

body composition of juvenile common carp

Gatesupe, F.J., 1999. The use of probiotics in
aquaculture. Aquaculture, 180: 147-165.

(Cyprinus

carpio).

Caspian

Journal

of

Environmental Sciences, 10: 115-121.

Gush, S., Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Dietary

Salaghi, Z., Imanpoor, M.R. and Taghizadeh,

probiotic supplementation in growth and

V., 2013. Effect of different levels of

health of live-bearing ornamental fishes.

probiotic primalac on growth performance

Aquaculture Nutrition, 14(4): 289-299.

and

Hanaee Kashani, Z., Imanpoor, M.R., Shabani
A. and Gorgin, S., 2012. Effect of dietary
vitamin C and highly unsaturated fatty acids
101

survival

rate

of

Persian

sturgeon

(Acipenser persicus). Global Veterinaria,
11:238-242.

... بازماندگی و، پارامترهای بیوشیمیایی خون،اثر پروبیوتیک چند سویه (پریماالک) بر عملکرد رشد

Salze, G., Mclean, E., Schwarz, M.H. and
Craig,

S.R.,

2008.

Dietary

mannan

oligosaccharide enhances salinity tolerance
and

gut

development

of

larval

cobia.

Aquaculture, 274: 148-150.
1997.

Sub

lethal

probiotics in a closed recirculating system.
Fisheries Science, 72: 310-321.
Valipour,

effects

of

an

organophosphate insecticide on the European
eel (Anguilla anguilla). Ecotoxicology and
Environmental Safety, 36: 57-65.

A.R.,

Hamedi,

N.

and

Abdollahpour, H., 2013. The effect of
probiotic

Sancho, E., Ferrando, M.D. and Andreau E.,

ایمانپور و روحی

(Pedicococcus

acidilactici)

supplementation on blood parameters of
fingerlings

kutum

(Rutilus

kutum).

Aquaculture Europe.
Verschuere, L, Rombaut, G., Sorgeloos, P. and
Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as

Seenivasam, C., Saravana, P., Radhakrishnan,

biological control agents in aquaculture.

S. and Muralisankar, T., 2012. Effects of

Journal of Microbiology and Molecular

probiotics

Biology Reviews, 64(4): 655-671.

on

survival,

growth

and

biochemical constituents of freshwater prawn
Macrobrachium

rosenbergii

post

larvae.

Xiaoyun, Z., Mingyun, L., Mingun, A. and
Weimin,

W.,

2009.

Comparison

of

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic

hematology and

Sciences, 12: 331-338.

cultured and wild Dojo loach (Misgurnus

Smith, M.E., Kane, A.S. and Popper, A.N.,
2004. Noise-induced stress response and

anguillicaudatus).

serum biochemistry of
Fish

Physiology

and

Biochemistry, 35: 435-441.

hearing loss in goldfish (Carassius auratus).

Yousefian, M., Sheikholeslami, M., Amiri, M.,

Journal of Experimental Biology, 207: 427-

Hedayadifard, A.A., Dehpour, H., Fazli,

435.

M., Ghiaci, S.V. and Najafpour, S.H., 2010.

Taoka, Y., Maeda, H., Jo, J.Y., Jeon, M.J.,

Serum biochemical parameters of male and

Bai, S.C., Lee, W.J., Yuge, K. and Koshio,

female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

S., 2006. Growth, stress tolerance and non-

cultured in Haraz River, Iran. World Journal

specific

of Fish and Marine Sciences, 2: 512-518.

flounder

immune

response

(Paralichthys

of

Japanese

olivaceus)

to

102

Iranian Scientific Fisheries Journal

Vol. 24, No. 2, Summer 2015

Effect of a multi-strain probiotic (Primalac) on growth performance,
some blood biochemical parameters, survival and stress resistance on
Caspian kutum (Rutilus kutum) fry

Imanpoor M.R.; Roohi Z.*;

*

roohi26_iut@yahoo.com

Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Science and Natural
Resources, Iran.

Keywords: Probiotic, Primalac, Growth performance, Blood, stress, Rutilus kutum

Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of probiotic supplementation of Primalac on growth
performance, some blood biochemical parameters, survival and salinity tolerance of the Caspian
kutum fry. Fish (1.002±0.001 g) were classified to four groups fed on diets containing Primalac in
different levels: 0 (control), 0.05, 0.10 and 0.15 % for 45 days. The results showed that there was a
significant increase in final weight, weight gain and specific growth rate in those fish fed 0.10%
Primalac diets (p<0.05). In addition, food conversion ratio of fish fed Primalac diets was
significantly (p<0.05) lower than those fed the control group. However, there was no significant
differences in condition factor, blood glucose and blood total protein content between fish fed
different experimental diets (p>0.05). On the other hand, blood cholesterol of the Caspian kutum
was significantly increased in control group in comparison with Primalac treatments (p<0.05).
Survival and tolerance to salinity stress challenge remained unaffected by dietary supplementation
of Primalac (p>0.05). The results of the present study indicate that the supplement of 0.10%
Primalac have a positive effect on the growth performance and blood biochemical parameters of the
Caspian kutum fry.
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