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ي غذایی بچه در جیره فاسیوم اینتروکوکوسو باکترياینولین اثرات ترکیبی 
Mesopotamichthysماهیان بنی،  sharpeyi شناسی، هاي خونشاخصبر

هاي محیطیبیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش

4زادهابراهیم رجب و 3، وحید یاوري3، سیدمحمد موسوي*2، محمد ذاکري1باجالنبهروز 

13/4/96: تاریخ پذیرش12/8/95:  تاریخ دریافت

چکیده
شناسی، ترکیبات هاي خونبر شاخصپروبیوتیکو بیوتیکپريترکیبیمکمل غذاییمختلفسطوحاین مطالعه با هدف بررسی اثرات

عدد  600تعداد .طراحی گردید )Mesopotamichthys sharpeyi(هاي محیطی در ماهیان بنیسرم و مقاومت در برابر تنشبیوشیمیایی 
پنج تیمار غذایی حاوي پنج سطح ترکیبی، شامل تیمار . سازي شدند مخزن ذخیره 15گرم در  0/3±20/83ماهی با میانگین وزن اولیه 

گرم در هر  1، تیمار سوم، پایهگرم در هر کیلوگرم غذاي  5/0و فاقد مکمل ترکیبی، تیمار دوم،  پایهغذایی  ي، تنها حاوي جیره)شاهد(اول 
مکمل ترکیبی پایهگرم در هر کیلوگرم غذاي  2و تیمار پنجم پایهگرم در هر کیلوگرم غذاي  5/1، تیمار چهارم، پایهکیلوگرم غذاي 

آزمایش،  يروز دوره 60افزوده و با سه تکرار به مدت  و پري بیوتیک اینولین) CFU/KG1011×5(اینتروکوکوس فاسیومپروبیوتیک 
هاي سفید و هماتوکریت و همچنین کاهش متوسط داري افزایش تعداد گلبولطور معنیه هاي خونی بنتایج شاخص. در نظر گرفته شدند

هاي سفید در ترین میزان شاخص گلبولبیش. را نشان دادمایشیآزهاي قرمز در تیمارهاي غلظت هموگلوبین گلبولی و تعداد گلبول
هاي بیوشیمیایی در شاخص. شد مشاهده5داري در تیمار طور معنیه ترین درصد هماتوکریت و متوسط حجم گلبولی بو بیش 4تیمار 

ترین میزان بیش.شدبیوتیکی مشاهده گلیسرید در ماهیان سینسرم نیز افزایش پروتئین کل و گلوبولین و کاهش کلسترول و تري
گرم بر  09/2±04/0و11/1±20/3،02/0±02/0ترتیب به میزان ه ب 4داري در تیمار طور معنیه بولین سرم بوگلو آلبومین ، پروتئین کل

 ،حاوي مکمل ترکیبیتیمارهاي  هاي محیطی نشان داد کهنتایج تنش. در تیمار شاهد ثبت شد هاترین میزان آنباشد و کملیتر میدسی
نسبت به تیمار شاهد ) اسیدي و قلیایی(pH، شوري و )پایین و باال(دماییهاي حاد تنشتري را در مقاومت و درصد بازماندگی بیش

بر فاسیوم اینتروکوکوسو اینولین گرم ترکیب  2تا  5/1بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در آزمایش حاضر، مقدار .داشتند
. شودمیدر ماهی بنی غیراختصاصی و باعث بهبود سطح ایمنی کیلوگرم جیره غذایی مناسب

تنش محیطیاینولین، ، اینتروکوکوس فاسیوم، ماهی بنی: کلمات کلیدي

مقدمه
هاي  نسبت به استفاده از مکمل توجهاخیر  يدر دهه.

 هاتر باال رفته و نظرها به جایگزینی پروبیوتیکغذایی ایمن
.)Wang et al. 2008(است ها جلب شده بیوتیکپري و

بیوتیک ممکن است استفاده ترکیب پروبیوتیک و پري
منفرد  يباعث ایجاد نتایج تولیدي بهتري نسبت به استفاده

منابع طبیعی  يکارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده يآموختهدانش 1
منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی  يگروه شیالت، دانشکدهدانشیار *2
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمنابع طبیعی دریا،  يگروه شیالت، دانشکدهدانشیار 3
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، منابع طبیعی دریايگروه شیالت، دانشکدهاستادیار 4

.Merrifield et al(گردد هاآناز  هاي در آزمایش). 2010
-ترکیب پروبیوتیک و پريها استفاده از متعددي که در آن

آبزیان مختلف صورت گرفته است،  يدر تغذیه بیوتیک
نتایج بسیار مطلوبی همچون بهبود کارایی رشد و 

، شناختیو خون بازماندگی باالتر، بهبود پاسخ ایمنی

دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

)ي مسئولنویسنده(E-mail: Zakeri.mhd@gmail.comخرمشهر
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افزایش آلبومین و پروتئین کل سرم، افزایش فلور 
میر هنگام چالش وباکتریایی مفید روده، کاهش نرخ مرگ

دست آمده است ه ماهی و میگو ب درزا با عوامل بیماري
)Zhang et al. 2011, Lin et al. 2012.(ترین  از مهم

این است که  بیوتیکترکیب پروبیوتیک و پريهايویژگی
بافتی نداشته و  يمانده، هیچ باقیضمن کاهش بیماري

نمایند ایجاد نمی باکتریاییها مقاومت بیوتیک برخالف آنتی
)Irianto and Austin 2002(.

-پروبیوتیکازاستفادهداده کهنشانا هآزمایشنتایج

باالبرايفقطنهانتخاب،بهتریناسیدالکتیکباکتريهاي
بهبلکهغذایی،ي جیرهدرمفیدهاي باکتريتعدادبردن

باشند میرودهمحیطباطبیعیسازگارهاي باکتريعنوان
)Klare et al. 2003 .(شده،تولیدضدمیکروبیترکیبات

 .نماید میهامیکروارگانیسمسایربارقابتآمادهراها آن
، باعث)Entrococcus faecium(اینتروکوکوس فاسیوم

وشدهگوارشدستگاهدرپایدارطبیعیفلورایجاد یک
مانع رشد محیط،کردناسیديوسریعرشدبا

 Eaton and(گردد  میزابیماريهايمیکروارگانیسم

Gasson 2001 .(باکتريE. faecium وبودهزاغیربیماري
 Wang(داردراباکتریوسینواسیدالکتیکتولیدتوانایی

et al. 2008.(خاصیتباپروتئینیترکیباتهاباکتریوسین
توانند باعث تحریک سیستم میکههستندبیوضدمیکر

هاي دستگاه ایمنی و حفاظت از حیوانات در مقابل بیماري
همچنین).Taras et al. 2006(گوارش شوند

بیوتیکی پريخواصداراي )FOS(فروکتوالیگوساکارید
باکتري رشدتحریکباعثانتخابیصورتبهوبوده

همراهبهباکتري مفیداین .گردد میبیفیدوباکتریوم
رودهمیکروفلورپایداريباعثE. faeciumپروبیوتیک

عملزااجرام بیماريمقابلدرسديعنوانبهوشده
ها غیرقابلبیوتیکپري ).Mehrabi et al. 2011(نماید  می

و روده توسط  هضم بوده و به سختی در داخل دهان
شوند، ولی به خوبی زا تخمیر میهاي بیماري باکتري

ید معرفی شده از طریق مکمل هاي مف توسط باکتري
 Kunlee and(گردند ، داخل روده تخمیر میغذایی

Salminen ها و  FOSها، بیوتیکدر میان پري). 2009
و فعالیت ترین اثر را بر تحریک رشد اینولین بیش
.Vulevic et al(ها دارندبیفیدوباکتري این ). 2004

مضر هاي  ها بر باکتريمبیفیدوباکتریو يموضوع سبب غلبه
هاي افزایش مقاومت موجود در برابر تنشو  اي روده

.گرددمی محیطی
کاهشنظیرمشکالتیبروزاصلیأ منشتوانمیراتنش

مؤثرعواملاز.  دانستتولیددرتلفاتوهابیماريرشد،
کهاستتغذیهمدیریتمزرعه،درتنشبروزکاهشدر
 در نتیجه.تأثیرگذار باشدآبزیانموفقتولیددرتواندمی
هاي غذایی و بهبود سیستم ایمنی در کارگیري مکملبه

هاي ها در برابر انواع تنشآبزیان باعث افزایش مقاومت آن
فیزیولوژیکی زا در حالت عامل تنش.گرددمی  محیطی

کند، که به عنوان حساسیت یا جانور تغییراتی ایجاد می
). Kosha at al. 2006(گردد پاسخ به تنش تفسیر می

دار داراي توانایی محدود سازگاري تمامی حیوانات مهره
کنند تا هاي محیطی هستند و تالش مینسبت به تنش

 وضعیت پایدار و تعادل خود را در شرایط متنوع محیطی
چنین کیفیتی به عنوان الگوي حفظ تعادل  .حفظ نمایند

هاي ماهیان در بین گونه.  شودتعریف می) حفظ حیات(
تفاوت قابل توجهی در نوع و سطح پاسخ و میزان 

در نتیجه  .حساسیت به یک عامل تنش مشابه وجود دارد
مفهوم تنش نباید به عنوان یک واکنش فیزیولوژیکی از 

-پیش تعیین شده، مشخص شده و یکسان براي تمام گونه

.Bahrami Babahydari et al(ها شناخته شود 2013 .(
گرمابی از ماهیانپرورشتقاضا برايافزایشبابنابراین 

در) Mesopotamichthys sharpeyi(بنیجمله ماهی 
استفاده و معرفی یک مکمل غذایی مناسب اخیر،هايسال

-مینظربهالزمباعث بهبود کارایی تولید گردد،که بتواند

پیشبرد تولیدآزمایش حاضر در جهتنتیجهدر.  رسد
و با هدف  ترکیبیکارگیري مکمل غذایی ماهی سالم با به

و مقاومت برابر بهبود سالمت و افزایش کیفیت محصول 
گذاري در پرورش این گونه بومی هدف محیطیهاي تنش

.گردید
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کار مواد و روش
قطعه بچه ماهی بنی از مرکز تکثیر و پرورش  740

ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز به آزمایشگاه خیس 
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردیدند و 

 .روز با شرایط آزمایشگاهی سازگار شدند 14به مدت 
با میانگین وزن اولیه  بنیقطعه  600سپس تعداد 

متر به سانتی 77/6±38/0يگرم و طول اولیه 20/0±82/3
اتیلنی اي پلیتانک استوانه 15صورت کامالً تصادفی در 

به (لیتري داراي هوادهی مناسب توزیع گردیدند  300
به منظور ). قطعه ماهی جوان بنی 40ازاي هر مخزن 

اینتروکوکوس فاسیوم مکمل غذایی کیبی تربررسی اثرات 
، ترکیبات شناسیخونهاي  بر شاخص و اینولین

مقاومت در برابر تنش در و شاخص سرمبیوشیمیایی 
روز  60تیمار غذایی با سه تکرار به مدت  5ماهیان بنی، 

.آزمایش، در نظر گرفته شد يدوره
ترکیبی تیمارهاي غذایی حاوي پنج سطح مختلف 

 يدر جیره و اینولیناینتروکوکوس فاسیوم غذاییمکمل 
مکمل سین بیوتیک تهیه شده از شرکت (د غذایی بودن

) شاهد(به طوري که تیمار اول ).بایومین ایمبو، اتریش
، تیمار ترکیبیغذایی پایه و فاقد مکمل  يتنها شامل جیره

غذاي پایه، تیمار  يگرم در هر کیلوگرم جیره 5/0دوم 
غذاي پایه، تیمار  يگرم در هر کیلوگرم جیره 1سوم 

غذاي پایه و تیمار  يگرم در هر کیلوگرم جیره 5/1چهارم 
غذاي پایه، مکمل  يگرم در هر کیلوگرم جیره 2پنجم 

در . اضافه گردید و اینولیناینتروکوکوس فاسیوم ترکیبی 
از  وطیغذایی شامل مخلمکمل این آزمایش ترکیب 

 CFU/KG1011×5،60(اینتروکوکوس فاسیومپروبیوتیک
و ) درصد وزن ترکیب مکمل غذایی

بیوتیک عنوان پريه باینولیننامبافروکتوالیگوساکاریدي
 يآنالیز بیوشیمیایی جیره. است) ترکیب وزن درصد 40(

درصد  64/36±19/0مورد استفاده شامل  يغذایی پایه
درصد  02/36±48/0درصد چربی، 38/8±51/0پروتئین، 

درصد رطوبت و  14/10±19/0کربوهیدرات، 

انرژي کل محاسبه . درصد خاکستر است 28/0±82/8
مگا ژول بر گرم و  81/1±02/0غذایی  يشده براي جیره

هاي جیره. باشدمتر میمیلی 2هاي غذایی دانه ياندازه
یکهفتهدونیاز و هر يآزمایش به اندازهاینغذایی در

 ههاي نایلونی تیر شدند و در کیسهسازيآمادهبار
گذاري و تا زمان استفاده در یخچال با بندي و نام بسته

در طول  .گراد نگهداري گردیدندسانتی يدرجه 4دماي 
آزمایش ماهیان بنی در تیمارهاي مختلف غذایی  يدوره

و  13:00، 8:00در طی سه نوبت در روز در ساعات 
هاي غذایی  درصد وزن تر بدن با جیره 3به میزان 18:00

آزمایش هر دو  يدر طول دوره. مربوطه غذادهی شدند
هفته میزان خوراك مصرفی بر مبناي افزایش بیوماس هر 

.تانک، اصالح گردید
انجام تحقیق فاکتورهاي کیفی آب  يدر طی دوره

، میزان شوري و سطح pHحرارت آب،  يشامل درجه
طور روزانه هنگام صبح با استفاده از ه اکسیژن محلول ب

 .ساخت آلمان پایش و ثبت شدند HQ40dمتر مدل مولتی
 يآزمایش؛ میانگین درجه يبه طوري که در طول دوره

 01/27±47/1يحرارت آب در طول دوره در دامنه
يدر محدوده pHگراد؛ میانگین سانتی يدرجه

يآب در محدوده ؛ میانگین شوري19/0±02/8
و میانگین سطح  )ppt(قسمت در هزار 24/11±0/3

 .گرم در لیتر ثبت گردیدمیلی 20/8±11/1اکسیژن محلول 
طور دائمی جهت ه در طول دوره آزمایش هوادهی ب

از تناوب  .نگهداري اکسیژن در حد مطلوب انجام گردید
نوري طبیعی در این تحقیق استفاده گردید به طوري که 

ساعت تاریکی  10-14ساعت روشنایی و  10-14بین 
مین آب استفاده أمنبع آب شهري جهت ت. متغیر بود

گردید به طوري که آب شهري پس از انبار شدن در 
ساعت و  48اتیلنی به مدت لیتري پلی 1000هاي تانک

 .مصرف در آزمایش استفاده شد هوادهی مداوم جهت
آزمایش جهت بهبود کیفی آب و  يهمچنین در طی دوره

هاي درصد از آب تانک 10کدورت آن در هر روز تقریباً 
. پرورشی تعویض گردید
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هماتوکریت، )Hb(هموگلوبین يجهت محاسبه
)Hct( ،شمارش کلی تعداد گلبول قرمز)RBC( ، شمارش

-شمارش افتراقی گلبول، )WBC(سفیدگلبول کلی تعداد

و هاي قرمز گلبوليهاي ثانویهشاخص، هاي سفید
دست آوردن سرم خون براي سنجش همچنین به

در پایان دوره گیري خونهاي بیوشیمایی سرمی، شاخص
گیري با خون.ماهی بنی در هر تیمار انجام شد 9از 

دمی انجام  يسی از سیاهرگ ساقه سی 1استفاده از سرنگ 
حاوي هپارین به (هاي اپندورف گرفت و به داخل تیوپ

ریخته شدند و به آزمایشگاه ) ضدانعقاد يعنوان ماده
.هاي خونی منتقل گردیدندسنجش شاخصجهت 

هموگلوبین به روش استاندارد سیانومت هموگلوبین 
.Feldman et al(محاسبه شد  حجم همچنین ). 2000

هماتوکریت هاي میکرو گلبولی با استفاده از لوله يفشرده
Thrall(و سانتریفیوژ نمونه صورت گرفت  میزان ). 2004

گیري شد اندازهاساس روش کار استاندارد برهماتوکریت 
)Morris and Davey و هاي قرمز شمارش گلبول).1996

با استفاده از روش کار استاندارد محاسبه  سفید هايگلبول
Donaldson(گردید 1981, Thrall 2004 .( شمارش

گسترش خونی و  يهاي سفید با تهیهافتراقی گلبول
آن با میکروسکوپ نوري جهت تعیین درصد  يمطالعه

گرفت ها انجامها و نوتروفیلها، مونوسیتلنفوسیت
)Houston هاي قرمز گلبوليهاي ثانویهشاخص). 1990

متوسط ، )MCV(شامل متوسط حجم گلبولی
و متوسط غلظت ) MHC(بولین گلبولیوهموگل

هاي  با استفاده از رابطه)MCHC(هموگلوبین گلبولی
Thrall(محاسبه گردید  استاندارد 2004 .(

-نمونه ،هاي بیوشیمیایی سرمجهت سنجش شاخص

) rpm(6000دقیقه با دور  15هاي خون به مدت 
Hettich D-7200(سانتریفیوژ Tuttlingen, Germany (

پروتئین کل، سرم شامل بیوشیمیایی  هايشاخص. شدند
ه بگلیسریدبولین، کلسترول و تريوآلبومین کل، گل

) Mindray BS-200, China(دستگاه اتوآناالیزر يوسیله
باسرمآلبومین کل وکلپروتئینمقدار.سنجیده شدند

روشبهآزمونپارسشرکتتشخیصیکیتازاستفاده
شد گیرينانومتر اندازه546موجطولدرفتومتریک

)Johnson et al. بولین از تفاضل ومیزان گل).1999
 Kumar et(سرم محاسبه شد کل پروتئین کل از آلبومین

al. -مقدار کلسترول کل و تريجهت تعیین ). 2005

) GOD-PAP(متري آنزیمی، کالريگلیسرید سرم از روش 
گلیسرید تعیین مقادیر کلسترول کل و تري .استفاده شد

هاي نانومتر با استفاده از کیت 546سرم در طول موج 
.شرکت پارس آزمون انجام شد

روز آزمایش به منظور سنجش میزان  60در پایان 
مقاومت تیمارهاي تغذیه شده با مکمل غذایی ترکیبی 

-با تیمار شاهد، آزمایش و اینولینوکوس فاسیوم اینتروک

جهت تعیین میزان pHدمایی، شوري و زایی هاي تنش
طراحی بازماندگی و در نهایت سطح مقاومت تیمارها 

هاي تنش،انجام آزمایشازقبلساعت24. گردید
 هر قطعه ماهی از30تعداد. قطع گردیدماهیانغذادهی

دماي  .تیمار آزمایشی تحت تنش حاد دمایی قرار گرفتند
-گراد میسانتی يدرجه 28مطلوب پرورش ماهی بنی، 

ماهیان تحت تنش حاد ). Minabi et al. 2013(باشد 
و تنش حاد دماي باال ) گرادسانتی يدرجه 5(دماي پایین 

مورد آزمایش قرار گرفتند ) گرادسانتی يدرجه 40(
)Esmaeili et al. 2011.(

افزار آماريها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
SPSS از  .استفاده شد 05/0در سطح خطاي  19ينسخه

جهت ) One way ANOVA(آنالیز واریانس یک طرفه 
غذایی  يگیري اختالف بین تیمارهاي جیرهاندازه

)05/0P< (ها درمیانگین يبراي مقایسه .استفاده شد 
جهت  Tukeyها از پس آزمون صورت همگنی واریانس

ها در نتایج داده .تعیین اختالف بین تیمارها استفاده گردید
.اندخطاي استاندارد بیان شده±به صورت میانگین
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نتایج
هاي  میانگین شاخص ينتایج مقایسه 1در جدول 

هاي قرمز و سفید، بولوخونی شامل شمارش تعداد گل
هاي بولین، درصد هماتوکریت و شاخصوهموگلغلظت 

در ماهیان ) MCHCو  MCV ،MCHشامل (خون  يثانویه
و اینتروکوکوس فاسیوم جوان بنی نسبت به اثر ترکیبی 

نتایج بررسی  .روز آورده شده است 60بعد از  اینولین
، متوسط هاي سفید، درصد هماتوکریتشمارش گلبول

در و متوسط غلظت هموگلوبین گلبولی حجم گلبولی
داري را بین میان تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی

 ).<05/0P(تیمارهاي ترکیبی و تیمار شاهد نشان داد 
و به  4هاي سفید در تیمار ترین میزان شاخص گلبولبیش

) متر مکعب خونهزار سلول در میلی(25/4±04/0میزان 
06/4±03/0به میزان  ترین آن در تیمار شاهد وو کم

-بیش .ثبت گردید) متر مکعب خونهزار سلول در میلی(

طور ه ب و متوسط حجم گلبولی ترین درصد هماتوکریت

 00/42±58/0میزان ترتیب به به  5داري در تیمار معنی
ترین میزان آن در و کم فمتولیتر21/371±66/11و  درصد

و  درصد33/31±33/0میزان ترتیب به تیمار شاهد به 
نتایج متوسط در.ثبت شد فمتولیتر 51/3±96/264

داري بین غلظت هموگلوبین گلبولی، اختالف معنی
مشاهده  5و  4با تیمار شاهد و تیمار  3و  2تیمارهاي 

ترین میزان متوسط غلظت بیش). <05/0P(گردید 
گرم  1(3هموگلوبین گلبولی در ماهیان آزمایشی در تیمار

به میزان ) غذایی يهر کیلوگرم جیرهمکمل ترکیبی در 
ترین میزان آن در و کملیتر گرم بر دسی 43/0±22/25

.لیتر ثبت شدگرم بر دسی 13/19±07/0به میزان  5تیمار 
با بررسی نتایج میزان گلبول قرمز خون، غلظت 
هموگلوبین و متوسط هموگلوبین گلبولی بین تیمارهاي 

). <05/0P(مشاهده نگردید داري آزمایشی اختالف معنی
سفید نیز بین هايگلبولتفریقیهمچنین در شمارش

.داري وجود نداشتتیمارهاي مختلف تفاوت معنی

تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل غذایی ترکیبی ) M. sharpeyi(هاي خونی ماهیان جوان بنی شاخص: 1جدول 
)n=9(روز آزمایش  60در پایان  و اینولینفاسیوم اینتروکوکوس

)خطاي استاندارد±، میانگین>05/0P(دار بین تیمارهاي آزمایشی است  وجود اختالف معنی يحروف متفاوت در هر ردیف نشانه

5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار )شاهد(1تیمار شاخص

m/µl(03/18±0/101/18±0/102/18±0/105/19±0/103/13±0/1(هاي قرمز گلبول
k/µl(a03/06±0/4ab04/12±0/4ab03/17±0/4b04/25±0/4ab04/17±0/4(هاي سفید گلبول

g/dl(06/90±0/706/00±0/806/91±0/706/00±0/809/03±0/8(هموگلوبین 
a33/33±0/31a33/33±0/33b88/33±0/38bc20/33±0/41c58/00±0/42(%)هماتوکریت

fl(a51/96±3/264ab92/54±3/282bc88/81±4/325c90/53±5/348c66/21±6/371(حجم گلبولی متوسط
pg(15/82±1/6660/81±0/6796/18±0/6769/27±2/6731/01±2/71(بولین گلبولی ومتوسط هموگل

a54/63±0/20b40/01±0/24b43/22±0/25a62/39±0/19a07/13±0/19(%)متوسط غلظت هموگلوبین گلبولی
0/71±0/7033/67±0/7033/67±0/7033/67±0/7033/33±33/67)%(لنفوسیت 
0/20±0/2057/00±0/2067/67±0/2133/33±0/2257/00±57/00)%(مونوسیت 
0/8±0/867/33±0/933/67±0/857/00±0/788/67±33/33)%(نوتروفیل 
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شیمیایی سرم ماهیان  هاي بیونتایج سنجش شاخص
تغذیه با سطوح مختلف ترکیبی ) M. sharpeyi(جوان بنی

ارائه شده  2و اینولین در جدول  اینتروکوکوس فاسیوم
-با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی شاخص .است

تیمارهاي آزمایشی هاي بیوشیمیایی سنجیده شده، در بین 
بین ).>05/0P(داري مشاهده گردید اختالف معنی

 3و با تیمار  2با تیمار شاهد و تیمار  5و  4تیمارهاي 
داري در سنجش پروتئین کل سرم آزمایش اختالف معنی

ترین میزان پروتئین کل سرم بیش). <05/0P(وجود دارد 
ترتیب به ه ب 4داري در تیمار طور معنیه و آلبومین سرم ب

گرم بر  11/1±02/0لیتر و گرم بر دسی 20/3±02/0میزان 

ه ترین میزان آن در تیمار شاهد بباشد و کملیتر میدسی
لیتر و گرم بر دسی 53/2±01/0ترتیب به میزان 

-همچنین بیش.لیتر ثبت شدگرم بر دسی 01/0±67/0

و به میزان  4بولین سرم در تیمار وترین میزان گل
ترین میزان آن باشد و کملیتر میگرم بر دسی 04/0±09/2

لیتر ثبت گرم بر دسی86/1±02/0در تیمار شاهد به میزان 
گلیسرید ترین میزان کلسترول و تريهر چند که بیش.شد

 5ترین میزان کلسترول در تیمار سرم در تیمار شاهد و کم
ثبت گردید و بین این  4گلیسرید در تیمار و براي تري

داري مشاهده گردید تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی
)05/0P> .(

تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل غذایی ترکیبی ) M. sharpeyi(هاي بیوشیمیایی سرم ماهیان جوان بنی شاخص: 2جدول 
)n=9(روز آزمایش  60در پایان  و اینولیناینتروکوکوس فاسیوم

)خطاي استاندارد±، میانگین>05/0P(دار بین تیمارهاي آزمایشی است  وجود اختالف معنی يحروف متفاوت در هر ردیف نشانه

هاي آزمایش شده بر روي ماهیان جوان بنی نتایج تنش
تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل غذایی ترکیبی در 

با توجه به نتایج به دست . آورده شده است 3جدول 
هاي مختلف آزمایش شده در بین در تمامی تنشآمده 

بیوتیکی و تیمار شاهد اختالف تیمارهاي آزمایشی سین
نتایج حاصل از ).>05/0P(داري مشاهده گردید معنی

داري دهد اختالف معنیآزمایش تنش حاد دمایی نشان می
 3و  2با تیمار شاهد و تیمارهاي   5و  4بین تیمارهاي 
ترین میزان ترین و بیشکم). <05/0P(وجود دارد 

 5(مقاومت بازماندگی در برابر تنش حاد دماي پایین 
، به ترتیب در تیمار شاهد به مدت )گرادسانتی يدرجه

به مدت  4ثانیه و تیمار  41/36±89/270

-ترین و بیشکم. ثانیه مشاهده گردید 89/122±33/1430

 40( ترین میزان مقاومت در برابر تنش حاد دماي باال
، به ترتیب در تیمار شاهد به مدت )گرادسانتی يدرجه

 89/208±54/23به مدت  5ثانیه و تیمار  73/6±56/51
بیوتیکی سین 5و  4نتایج تیمارهاي  .ثانیه مشاهده گردید

) دماي پایین و باال(در مقاومت برابر تنش حاد دمایی 
داري را با تیمار شاهد نشان دادند اختالف معنی

)05/0P>.(ترین میزان مقاومت بازماندگی در برابر کم
، در تیمار شاهد و به مدت )ppt35(تنش حاد شوري 

ترین میزان مقاومت بیش. ثانیه ثبت گردید 58/4±33/31
و به مدت  4بازماندگی در برابر این تنش، در تیمار 

ترین ترین و بیشکم.ثانیه مشاهده شد 56/30±89/288

5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار )شاهد(1تیمار شاخص
g/dl(a01/53±0/2a01/57±0/2b01/94±0/2c02/20±0/3c04/08±0/3(امتپروتئین 
g/dl(a01/67±0/0a01/70±0/0b01/96±0/0c02/11±0/1c03/08±0/1(آلبومین 

g/dl(a02/86±0/1a02/87±0/1ab02/98±0/1b04/09±0/2ab06/01±0/2(بولین وگل
mg/dl(b59/00±5/312b70/33±5/311a13/00±5/276a69/33±7/272a70/33±5/268(کلسترول 

mg/dl(b79/00±11/243ab04/00±4/211a98/33±4/192a66/00±8/175a69/67±7/182(گلیسرید تري
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اسیدي  pHمیزان مقاومت بازماندگی در برابر تنش حاد 
)5/3=pH ( وpH  قلیایی)12=pH ( به ترتیب در تیمار

 22/23±73/4و  322±17/32ترتیب به مدت ه ب(شاهد 
و  78/847±04/58ترتیب به مدت ه ب(5و در تیمار ) ثانیه

، 3نتایج تیمارهاي . مشاهده گردید) ثانیه 81/35±56/464
) اسیدي و قلیایی(pHقاومت برابر تنش حاد در م 5و  4

نشان دادند  2داري را با تیمار شاهد و تیمار اختالف معنی
)05/0P>.(

تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل غذایی ) M. sharpeyi(بر ماهیان جوان بنی pHحاد دمایی، شوري و هايتنش: 3جدول 
پایان آزمایشبیوتیک در سین

)خطاي استاندارد±، میانگین>05/0P(دار بین تیمارهاي آزمایشی است  ي وجود اختالف معنینشانهحروف متفاوت در هر ردیف 

بحث
هاي مورد استفاده در باال  افزایش تراکم تولید از روش

باشد، اما این امر ممکن است احتمال  بردن فرآیند تولید می
پرورشی به سبب پایین آمدن ابتال به بیماري را در آبزیان 

زا، افزایش دهد کیفیت آب و به وجود آمدن شرایط تنش
)Burr et al. هاي باکتریایی اغلب آبزیان  عفونت). 2005

-شرایط تنش. دهندپرورشی را تحت تأثیر خود قرار می

زاي حاصل از این امر باعث به خطر افتادن سیستم ایمنی 
هاي درمان  ترین روشیکی از معمول .گردددر آبزي می
 Burr(باشد  ها میبیوتیکها، درمان توسط آنتی این عفونت

et al. ها در مدیریت بیوتیکاخیراً استفاده از آنتی). 2005
هاي آبزیان پرورشی به طور گسترده مورد انتقاد  بیماري

.Mehrabi et al(قرار گرفته است همچنین ).2011
گیري بهتر از درمان ب بیان شده که پیشهمواره این مطل

کارهایی که براي کاهش نیاز به یکی از راهبنابراین . است
هاي اخیر پروري در سالها در صنعت آبزيبیوتیکآنتی

هاي مورد بررسی قرار گرفته است، استفاده از مکمل
ها و بیوتیکها، پريغذایی طبیعی و ایمن مانند پروبیوتیک

ها است که عالوه بر افزایش رشد اثرات بیوتیکسین
.Hoseinifar et al(سودمندي بر ایمنی میزبان دارند

اي در آبزیان عالوه بر بهبود هدف مدیریت تغذیه). 2011
هاي غذایی رشد و تولید، از سوي دیگر دسترسی به جیره

باشد که باعث افزایش مقاومت بدن آبزي در مناسب می
گردد، چرا که مزارع پرورشی نیمه هاي محیطی برابر تنش

ها و نوسانات محیطی قرار دارند و متراکم تحت تأثیر تنش
هاي غذایی از مکمل گیري ناپذیر لزوم بهره این امر اجتناب

هاي مفید و کارآمد براي آمادگی و مقابله با این تنش
مکمل غذایی ترکیبی مزایاي . دهدمحیطی را نشان می

ها را به صورت توأم دارند و بیوتیکها و پريپروبیوتیک
عالوه بر تغییر توازن فلور باکتریایی روده به سمت 

هاي بالقوه مفید اثرات بسیار زیادي بر بافت روده و باکتري
ها بیوتیکسین).Jafaryan et al. 2007(کبد ماهیان دارند 
هاي غذایی ها و مکملبیوتیکها، آنتیبر خالف واکسن

هاي زیاد به کارگاه يدون تحمیل هزینهقیمت، ب گران
هاي باکتریایی مقاوم، قادر به پرورش آبزیان و ایجاد سویه

هاي حادتنش
)مانی به ثانیهزنده(

5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار )شاهد(1تیمار 

OC5a41/89±36/270a36/89±27/343a09/44±121/547b89/33±122/1430b29/56±92/1262دما 
OC40a73/56±6/51ab38/33±11/80b83/78±9/130c20/44±15/198c54/89±23/208دما 

ppt35a58/33±4/31a48/89±14/96a79/22±21/103b56/89±30/288b90/67±35/270شوري 
5/3pH=a17/00±32/322a20/89±31/378b40/11±48/624c92/78±58/834c04/78±58/847

12pH=a73/22±4/23a47/89±7/57b69/56±51/219c10/89±40/398c81/56±35/464
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کاهش بروز بیماري از طریق افزایش سطوح ایمنی و 
Hoseinifar et(بهبود وضعیت فیزیولوژي ماهی هستند  al. 

2011.(
-هاي خونی ارتباط نزدیکی با شرایط زیستشاخص

دارد و محیطی که موجود در آن زندگی محیطی جانور 
هاي خونی آن تأثیرگذار استکند بر شاخصمی

)Vazquez-juarez شناسی از هاي خونشاخص). 2005
ارزشی جمله میزان هموگلوبین و هماتوکریت اطالعات با

دهندگان آبزیان به عنوان شاخص مناسبی را براي پرورش
هاي محیطی از وضعیت سالمت ماهی و واکنش به تنش

استفاده از مکمل ).Kazemi et al. 2010(کند فراهم می
غذایی تیمارهاي آزمایش حاضر در  يترکیبی در جیره

متوسط  وهاي سفید، درصد هماتوکریتتعداد گلبول
-داري بین تیمارهاي سینحجم گلبولی افزایش معنی

بیوتیکی نسبت به تیمار شاهد به وجود آورد، که دلیل آن 
الً سالمت و شرایط بهتر فیزیولوژیک ماهیان احتما

.Bahrami Babahydari et al(تیمارهاي ترکیبی 2013 (
به طور کلی محققان بر .باشدنسبت به تیمار شاهد می

این باورند که عوامل خونی در ماهیان مختلف باهم 
تفاوت داشته و ارتباط زیادي با شرایط محیط پرورش، 

گونه، کمیت و کیفیت غذا دارند اندازه و سن ماهی، نوع 
)Kazemi et al. 2010.(غلظت هموگلوبین  يمحاسبه

خون روشی سریع براي شناسایی شرایط بیماري مانند 
هماتوکریت روشی . خونی در ماهیان استکم يعارضه

هاي قرمز اي گلبولاي یا ذرهگیري حجم توده براي اندازه
Ahmadi et(نسبت به حجم کل خون است  al. 2010.(

Yar-Ahmadi  به بررسی  2014و همکارانش در سال
-هاي خونبیوتیک روي شاخصاثر مکمل غذایی سین

 Cyprinus(قد کپور معمولیشناسی ماهیان انگشت

carpio (هاي مکمل پرداخته و گزارش کردند که جیره
هاي قرمز و بیوتیک تأثیري بر تعداد گلبولشده با سین

و  MCV ،MCHاعم از (هاي ثانویه خون شاخص
MCHC (داري با تیمار شاهد نداشتند و اختالف معنی

دهد که مطالعات مختلف نشان می. مشاهده نگردید

شناسی در آبزیان تحت تأثیر متغیرهایی هاي خونشاخص
جنس، ترکیبات ،حرارت يو درجه ، سننظیر گونه

داردهرگونه بستگی آب pHشیمیایی، سختی و 
)Fanouraki et al. 2007(. مطالعات صورت هر چند که

خون ماهیان  يهاي ثانویهدهد که شاخصگرفته نشان می
نسبتاً  يهاي مختلف، متفاوت بوده و از دامنهدر گونه

.Feldman et al(باشدوسیعی برخوردار می 2000( .
هاي ایمنی در مورد هاي محدودي از تأثیر محركگزارش
خون موجود است که برخی از این  يهاي ثانویهشاخص
 Ekanem and Usuf(هاها افزایش این شاخصگزارش

2008, Kokdil et al. -و برخی کاهش این شاخص) 2006

.Harikrishnan et al(هاي ثانویه خون را گزارش ) 2009
دار نیز عدم تأثیر معنیها گزارشاند؛ البته برخی نموده

 Tatina(اندها را اثبات کردهشاخص محرك ایمنی بر این

et al. بنابراین با توجه به اختالفات زیاد از نتایج . )2010
هاي که شاخص عنوان نمود کهتوانمطالعات مختلف می

معرف مناسبی براي تعیین وضعیت به تنهایی ثانویه خون 
 يشده به جیرههاي افزودهتحریک ایمنی توسط مکمل

هاي دیگر تر تحت تأثیر شاخصغذایی نبوده و بیش
 Beit(گیرد قرار می) و دمابه ویژه فصل، سن(محیطی 

Sayah et al. 2012.(
حاصل از آزمایش  شیمیایی سرم هاي بیوشاخصنتایج 

دار در محتواي وجود افزایش معنی يدهنده حاضر نشان
بولین در تیمارهاي حاوي وپروتئین سرم، آلبومین و گل

بیوتیک نسبت به ترکیبی پروبیوتیک و پريمکمل غذایی 
تقویت  يدهنده تواند نشاناین نتایج می .تیمار شاهد است

بیوتیکی باشد سیستم ایمنی در ماهیان تیمارهاي سین
)Mehrabi et al. به طوري که سایر محققین  ).2011

افزایش سطوح پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین در سرم 
ها پس از یت سیستم ایمنی ذاتی آنماهیان را موجب تقو

 .Andrews et al(اند  هاي ایمنی دانستهمصرف محرك

2011, Jha et al. آاليقزلبر روي ايدر مطالعه. )2007
کهدادندنشان )Oncorhynchus mykiss(کمانرنگین

پروبیوتیکیهايجیرهباشدهتغذیهآزمایشیتیمارهاي
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بهنسبتخونسرمکلپروتئیندرداريمعنیافزایش
Sharifuzzaman and Austin(داشتند شاهدتیمار 2009(.

است که سیستم بیوشیمیایی نسبتاً ناپایدارسرم،  پروتئین
بازتاب دقیقی از شرایطی است که موجود در آن قرار 

این شاخص تحت تأثیر شرایط داخلی و خارجی  .دارد
پالسماحجمتأثیرتحتعموماًکلپروتئین.کندتغییر می

میزانتغییر، دکببافتویژهبهها،بافتپروتئینیذخیره
 .Yousefian et al(کندمیبولین تغییروگلوآلبومین

ریزي، تغذیه، فشار  جنسیت، تخم همچنین.  )2010
هاي زمستان گذرانی و اسمزي، دما، نور، سن، هورمون

مؤثر بر محتواي  هاياز شاخص تواندمی میزان اکسیژن
Kubilay and Ulukoy(پروتئین کل سرم در ماهی است

وضعیت  يدهندهمحتواي پروتئین کل سرم نشان. )2002
اي و متابولیکی ماهی است و به طور غیرمستقیم تغذیه
سطح ایمنی غیراختصاصی در ماهی  يدهندهنشان

Havsteen(شود محسوب می ترین  آلبومین سبک).2002
ها را ئین سرم خون بوده و بیش از نیمی از پروتئینپروت

اهمیتآلبومین.)Kazemi et al. 2010(دهد تشکیل می
ي ذخیرهحفظعروق،دراسمزيفشارحفظدرزیادي

عنوانبهنیزوهابافتترمیمورشدبراينیتروژنی
لیپیدها،داروها،ازاعممختلفموادحاملپروتئین
 Banaee et(باشد میهاویتامینومعدنیموادها،هورمون

al. 2010.(Mehrabi  اثر  2011در سال و همکارانش
هاي بیوشمیایی سرم در ماهیان بیوتیک را بر شاخصسین

بررسی و گزارش کردند که میزان پروتئین کل، آلبومین و 
کمان تغذیه آالي رنگینقد قزلبولین در ماهیان انگشتوگل

بیوتیک نسبت به تیمار شاهد سین شده با مکمل غذایی
-پروتئینازدیگريگروههابولینوگل.افزایش پیدا کردند

-فعالیتدرمهمینقشکهباشندمیپالسماییکل هاي

موجب ها کند و افزایش آنمیایفاایمنولوژیکیهاي
 Andrews et(گرددتقویت سیستم ایمنی ذاتی ماهیان می

al. Saccharomycesدر بررسی تأثیر مخمر .)2011

cervisae  و پروبیوتیکBacillus subtilis ير جیرهد 
هاي شاخصبررسی ، نتایج غذایی ماهیان کپور معمولی

داري در افزایش معنی تیمارهاي آزمایش، بیوشیمیایی سرم
بولین در ماهیان تغذیه ومیزان پروتئین کل، آلبومین و گل

تیمار شاهد مشاهده گردیدشده با مکمل نسبت به 
)Ghodratizadeh et al. ازآمدهبه دستنتایج. )2011

پروتئینسطحافزایشراستايدرمحققاندیگرمطالعات
هايمکملدیگرباشدهتغذیهماهیانخونسرمکل

درهامکملاینمثبتاثري تأییدکنندهپروبیوتیکی،
.Nayak et al(استذاتیایمنیافزایش 2007, Wang et 

al. 2008(.
-در نتایج آزمایش حاضر از میزان کلسترول و تري

بیوتیکی نسبت به گلیسرید سرم ماهیان تیمارهاي سین
رسد با هیدرولیز نظر می به .استتیمار شاهد کاسته شده 

 يگلیسرید سرم و استفادهتر میزان کلسترول و تريبیش
ي از افزایش و تجمع این بهینه از آنان و از طرفی جلوگیر

بیوتیکی مواد در بدن، بر سالمت ماهیان تیمارهاي سین
.Jha et al(افزوده شده باشد  بررسی اثر منفرد  در).2007

، فروکتوالیگوساکاریدهاي مکمل) بیوتیکیسین(و ترکیبی 
روي ماهیان  Bacillus clausiiو  مانان اولیگوساکارید
مشاهده ) Paralichthys olivaceus(جوان کفشک ژاپنی 

میزان  ،بیوتیکی آزمایشدر تمام تیمارهاي سین گردید که
-گلیسرید نسبت به تیمار شاهد کاهش معنیسطح تري

.Ye et al(داشت داري  با توجه به نتایج به دست.)2011
ترکیبی مکملافزودنکهنمودبیانتوانمیآمده

درمهمینقشغذاییيجیرهبهبیوتیک پروبیوتیک و پري
جوان ماهیانخونسرمهاي بیوشیمیاییشاخصبهبود

افزایشدرسزاییه بسهمتواندمینتیجهاینوبنی داشته
وهابیماريباههمواجدرماهیاناینسالمتوایمنی

.Mehrabi et al(باشدداشتههاآنتلفاتکاهش 2011.(
زا خود به عنوان عامل تنش پرورشی کاهش کیفیت آب

و باعث کاهش مقاومت بدن و در نهایت  می کندعمل 
Floyd(شودمستعد شدن براي دریافت بیماري می 2009( .

-در نتیجه حفظ شرایط محیطی در حد مطلوب و مقاوم

سازي ماهیان به ایجاد شرایطی استاندارد براي پرورش 
هاي ريها، باکتبیوتیکدر حضور پري.کمک می کند
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پروبیوتیکی رشد و تکثیر یافته و میزان زیادي باکتریوسین 
کنند که ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی هستند و تولید می

هاي مضر در هنگام تنش مانع از رشد و تکثیر باکتري
.Yar Ahmadi et al(گردند می ازهاپروبیوتیک). 2014
ایجادموجبآبکیفیهايشاخصسازيبهینهباسویک

ازوشدهپرورشیآبزیانبرايزیستیمناسبشرایط
جملهازسلولیخارجموادبرخیترشحبادیگرسوي
غذاییموادبهترجذبوهضمموجبگوارشیهايآنزیم

Moriarty(شوند میآبزيموجودتوسطشدهخورده

میزانماهیان،، همچنین با تحریک سیستم ایمنی )1998
افزایشمحیطیهايزیادي در تنشحدتارابازماندگی

.Tackert et al(دهندمی در بررسی نتایج حاصل . )1989
زا در مطالعه حاضر مشخص گردید هاي تنشاز آزمایش

که میزان مقاومت و درصد بازماندگی ماهیان تیمارهاي 
، )دماي باال و پایین(هاي حاد دمایی بیوتیکی در تنشسین

در مقابله با تیمار ) اسیدي و قلیایی(pHحاد شوري و 
یافته و زمان بازماندگی ماهیان این تیمارهاي شاهد بهبود

هاي پروبیوتیکی باباکتري .ترکیبی افزایش یافته است
ایمنیسیستمتحریکومختلفمتابولیکیترکیباتترشح
ایمنیهايپاسخوشدهآنعملکردافزایشموجبمیزبان
تحمل جهتمحیطیهايها و تنشمحركمقابلراماهی

.Nikoskelainen et al(دهندها افزایش میبهتر آن 2003(.
محیطی است که اثر بسیار دماي آب یک عامل زیست

دماي آب . مهمی را بر رشد، سالمتی و بقاي ماهی دارد
توجهی در فرآیندهاي فیزیولوژیکی از قبیل  به طور قابل

تغذیه و جذب مواد غذایی، رشد و میزان تنفس، بازده 
 Alishahi and Mesbah(رفتار تولیدمثل مؤثر است 

-میقراردماافزایشمعرضدرماهیکهزمانی).2012

ورفتهباالبدنسازوسوختشدتطرفیکازگیرد
بادیگرطرفازویابدمیافزایشماهیاکسیژنینیاز

کاهشآبدرمحلولاکسیژنمیزانآب،دمايافزایش
دمایی تنشبرابردرماهیقرار گرفتنباواقعدر،یابدمی
وگیردمیقراراکسیژنکاهشمعرضدرماهیباال،

بهنسبتآزمایشیتیمارهايماهیانبودنترمقاوماحتماالً

غذایی  يها در جیرهدلیل وجود پروبیوتیکبهتیمار شاهد،
ها با تحریک سیستم زیرا پروبیوتیک .باشداین ماهیان می

-ها در برابر تنشایمنی میزبان موجب افزایش مقاومت آن

برندهاي محیطی گشته و درصد بازماندگی را باال می
)Nikoskelainen et al. بررسی نتایج تنش شوري .)2003

ppt35 درصد در آزمایش حاضر مشخص کرد که
این بیوتیکی در برابر ماهیان تیمارهاي سینبازماندگی 

مکملاحتماالً.باشدتر از ماهیان تیمار شاهد میتنش بیش
سمتبهرودهمیکروفلورتقویتطریقازترکیبیغذایی
به تحریک و تقویت سیستم ایمنی منجرمفیدهايباکتري

برابردرمقاومت ماهیان تیمارهاي آزمایشیافزایشو
شوريبرابر تنشدرمقاومت.استگردیدهشوريتنش
سناندازه،گونه،محیطی،عواملشوري،میزانتأثیرتحت

نتایج .)Liu et al. 2010(باشدمیايتغذیهشرایطو
-مشابهی در خصوص اثرات مثبت پروبیوتیک و پري

هاي بر مقاومت در برابر تنش) منفرد و ترکیبی(بیوتیک 
 .Esmaeili et al(هاي فیل ماهی محیطی بر روي گونه

2011, Huso huso(دریایی شانک، ماهی)Roberts

2001, Sparus aurata(کمان آالي رنگین، قزل)Jafaryan

2006, O. mykiss ( ایرانی ماهیتاسو)Acipenser 

persicus, Faramarzi 2011(در. گزارش گردیده است
تیمارهايماهیانمقاومتمیزاناسیدي، pHآزمایش تنش 

بود که این نتیجه را تربیششاهدتیمارازبیوتیکیسین
در باال بردن  ترکیبیتوان عملکرد مطلوب مکمل غذایی می

سطح ایمنی و مقاومت ماهیان تغذیه شده با این محصول 
.Mehrabi et al(آزمایش ارزیابی نمود  يدر طول دوره

مانندسنگینفلزاتحاللیتاسیديمحیطدر). 2011
آنتبعبه وماهیآبششرويهاآنگرفتنقراروآهن

 Nafisi(پیونددمیبه وقوعاکسیژنیتبادالتکاهش

Bahabadi با هرگونه تغییر در شرایط محیطی مانند )2006
اولین واکنش فیزیولوژیک آبزي جهت  pHدما، شوري و 

تر انرژي و شده مصرف بیشمقابله با شرایط ایجاد
طریق متعاقب آن باال رفتن نیاز اکسیژنی است که از 

 Kazemi(هموگلوبین به خوبی این تغییرات مشهود است 
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et al. 2010 ( و با توجه به افزایش میزان هموگلوبین خون
بیوتیکی و در نتیجه افزایش حمل در تیمارهاي سین

اکسیژن محلول در خون ماهیان این تیمارها نسبت به 
تر تیمارهاي بیشدرصد بازماندگی توان تیمار شاهد، می

ي مادهترین مهمآمونیاك.وتیکی را توجیه نمودبیسین
طریقازمادهاین.استمتابولیسمازحاصلدفعی

محیط اگر.شودمیدفعآبمحیطبهکلیهوهاآبشش
-میتبدیلخطربیآمونیومیونبهآمونیاكباشداسیدي

آبیمحیطدرآمونیاكباشدقلیاییمحیطاگراماشود،
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Abstract
This study has been carried in order to determine the effect of dietary combinatory 

probiotic and prebiotic on some hematological parameters, serum biochemical and resistance 
to environmental stresses of Benni (Mesopotamichthys sharpeyi) juveniles. 600 fish with 
initial average weight of 3.83±0.2 g were stocked in 15 tanks. Five dietary treatments 
included treatment 1 (control) which was fed with basal commercial diet only and the other 
treatments 2 to 5 containing 0.5, 1, 1.5 and 2 g Entrococcus faecium (5×1011 CFU/KG) and 
Inulin per kg of diets, respectively. The experimental trail was carried out in triplicate for a 
period of 60 days. Experimental fish were fed (3% body wet weight) daily at 08:00, 13:00 and 
18:00. The results of the present study demonstrated that the significantly increased the 
hematological parameters among the treatments. The hematocrit and white blood cells were 
increased with increasing by combinatory dietary levels. However, the red blood cells and 
hemoglobin were decreased. In addition, total protein and globulin indices significantly 
increased with increasing dietary levels. However, cholesterol and triglyceride levels of 
experimental fish decreased among treatments. The results of environmental stresses (thermal, 
salinity and pH stress) showed that resistance and survival rate of fish were significantly 
higher in the treatments with higher dietary probiotic and prebiotic than the control treatment. 
The present study revealed that the best results for M. sharpeyi juveniles were achieved at 1.5
g to 2 per kg dietary Entrococcus faecium (5×1011 CFU/KG) and Inulin based on improved of 
hematological parameters, serum biochemical composition and resistance against the 
environmental stresses.
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