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 13/3/1396 تاریخ تصویب:      11/5/1395تاریخ دریافت: 

 چكیده
 در شهال ترکیب خونی و رشد، تغذیه، پارامترهاي عملكرد ایمونوژن بر بیوتیكپره مختلف سطوح تاثیر ارزیابی منظور به پژوهش این
گرم( در چهار تیمار شامل سطوح  98/4±11/0) بچه ماهی کوي عدد 360 ، با استفاده از(Cyprinus carpio var. Koi)ماهیان کوي بچه

انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین افزایش  روز 60جیره، به مدت  کیلوگرم هر ازاي ایمونوژن به بیوتیكپره گرم 10 و 5، 2صفر، 
بود، البته اختالف  2( نیز مربوط به تیمار 34/1±08/0ترین میزان ضریب تبدیل غذایی )تعلق داشت. کم 2وزن و نرخ رشد ویژه، به تیمار 

دار با تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی (. تعداد گلبول هاي قرمز در ماهیان گروه شاهد<05/0Pدار نبود )ث معنیاز این حی 3و  2بین تیمار 
دار مشاهده شد. بیشترین تعداد گلبول و گروه شاهد اختالف معنی 2در مورد مقدار هموگلوبین و درصد هماتوکریت، بین تیمار  نشان داد.

بیوتیك جیره، در میزان لنفوسیت افزایش و در میزان نوتروفیل کاهش مشاهده شد افزایش میزان پرهمشاهده شد. با  2سفید در تیمار 
(05/0P>آنالیز ترکیبات الشه نشان .)گیري شده بود. اگرچه میزان دار بین تیمارها در هر سه فاکتور اندازهدهنده عدم وجود اختالف معنی

 گرم 5تا  2افزودن  که نمود مشخص دست آمدههب تیك جیره، روند افزایشی نشان داد. نتایجبیوپروتئین خام الشه با افزایش میزان پره

نهایی، و سالمت )ایمنی  تولید رشد، تغذیه، عملكرد بهبود در تواندمی ماهیان کويغذایی بچه جیره هر کیلوگرم ایمونوژن در بیوتیكپره
 2گیري شده، میزان در پارامترهاي اندازه 3و  2دار بین تیمارهاي وجود اختالف معنی با توجه به عدم بنابراین شود. ها مفید واقعبدن( آن

 عنوان سطح بهینه آن انتخاب گردید.ازاي هر کیلوگرم جیره بهگرم ایمونوژن به
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 مقدمه  . 1
که ( Cyprinus carpio var. Koi)ماهی کوي 

ست، ا واریته رنگی کپور معمولی بوده و منشاء آن آسیا
هاي ماهیان زینتی محسوب ترین گونهجزء مهمامروزه 

شود، چرا که در حال حاضر در اکثر کشورهاي دنیا می
(. Hickling et al., 2007شود )پرورش و تكثیر می

گستره تكثیر و پرورش و ارزش اقتصادي این ماهی روز
باشد، که در این راه، بهبود روز در حال افزایش میبه

اي برخوردار است هاي تغذیه از جایگاه ویژهتكنیك
(Haniffa et al., 2007 چرا که همچون بسیاري ،)

ه پرورش اي از هزینهاي آبزي، بخش عمدهدیگر از گونه
یكی  ماهی کوي نیز به تغذیه اختصاص دارد. بنابراین

گونه چنین تجاري پروريآبزي هاي اصلی دراز چالش
 به منظور فرموله شده هاي غذاییجیره بهبود هایی،

راه از یكی باشد.می و ارتقاء سالمت رشد سازيبهینه
هاي مكمل از استفاده هاي مقابله با چنین چالشی

-سین و هابیوتیكپره ها،پروبیوتیك غذایی مانند
 رشد و داشتن افزایش بر عالوه که ها استبیوتیك

میزبان، فاقد هر گونه عوارض  بر ایمنی سودمند اثرات
 (.Hoseinifar et al., 2011باشند )جانبی نیز می

Gibson  وRoberfroid (1995اولین ،) 
 و مطرح نمودند را بیوتیكایده پره که بودند کسانی

ها بیوتیكپرهکردند:  تعریف این گونه را هابیوتیكپره
غذایی غیر قابل هضمی هستند که از طریق  مواد

 مفید هايفعالیت باکتريافزایش  تحریك رشد و
سالمتی میزبان را بهبود  قادرند ،موجود در روده

بقهط بیوتیكعنوان پرهبه غذایی که . عناصربخشند
جمله  از باشند، هاییویژگیداراي  باید شوندمی بندي

 هضم گوارش دستگاه فوقانی هايبخش در آن که نباید
 در جهت روده شوند، سبب تحریك میكروفلور جذب و

 از ديتعدا یك یا توسط و شوند سالم ترکیبات تولید
د شون تخمیر گزینشی صورتبه روده مفید هايباکتري

(Fooks and Gibson, 2002کربوهیدرات .)،مهم ها
ها میباکتري براي غذایی مواد ترینضروري و ترین

از  یبیوتیكپره اکثر ترکیبات دلیل همین به باشند،
(. Kolida et al., 2002هستند ) هاکربوهیدرات

( و مانانSkjermo et al., 2006ها )بتاگلوکان
(، از جمله مهمSalze et al., 2008الیگوساکاریدها )

بیوتیك شوند. پرهمیها محسوب بیوتیكترین پره

(، از دیواره سلولی Immunogenتجاري ایمونوژن )
( Saccharomyces cerevisiaeمخمر آب جو )

درصد بتاگلوکان، حدود  30مشتق شده و شامل حدود 
 8درصد پروتئین،  32الیگوساکارید، درصد مانان 18

درصد فیبر  4/1درصد رطوبت،  8درصد خاکستر، 
 باشد.می

در چند سال اخیر  ،آمارهاي موجودبر اساس 
اهمیت اقتصادي ماهیان زینتی در کشور تولید و میزان 

نسبت به ماهیان خوراکی از رشد ساالنه بسیار باالتري 
 (. باEbadzadeh et al., 2015) برخوردار بوده است

روند رو به رشد تكثیر و پرورش ماهیان زینتی توجه به 
تجاري ماهی کوي  و همچنین افزایش روزافزون اهمیت

هاي فیزیولوژیك و همچنین وجود تفاوتدر کشور، 
آن یعنی ماهی کپور محسوس بین ماهی کوي و منشاء 

 Radu et al., 2009; Bartlett and) معمولی

Bartlett, 2007) ،جا که تاکنون مطالعه مدونی و از آن
ها در تغذیه این گونه بیوتیكدر زمینه استفاده از پره

ارزش در داخل کشور صورت نگرفته است،  بازینتی 
 تأثیر سطوح مختلف ارزیابی این پژوهش، از هدف

تغذیه،  رشد، هايشاخص بیوتیك ایمونوژن برپره
 کوي بچه ماهیان الشه در پارامترهاي خونی و ترکیب

ترین ماهیان زینتی موجود در عنوان یكی از محبوببه
 باشد.ایران می
  

 ها. مواد و روش2
در یكی از مراکز روز در  60این پژوهش به مدت 

تكثیر و پرورش ماهیان زینتی شهرستان مشهد انجام 
با  ماهیعدد بچه 360براي این منظور، تعداد  پذیرفت.

، پس از یك هفته گرم 98/4±11/0میانگین وزن 
دهی با جیره عادت با شرایط دمایی کارگاه و سازگاري

 12تصادفی در  طور کامالًبه ، مورد استفاده در آزمایش
 240گیري اي )هر یك با ظرفیت آبمخزن شیشه

چهار تیمار )هر یك در سه تكرار( ذخیره، در لیتر(
بیوتیكی در جیره خود تیمار اول، هیچ پره سازي شدند.

دریافت نكرد )گروه شاهد(، اما تیمارهاي دوم، سوم و 
 گرم ایمونوژن 10و  5، 2چهارم به ترتیب میزان 

 International Commerceساخت شرکت )

Corporation, ICC به ازاي هر کیلوگرم  (آمریكا
جیره دریافت نمودند. ترکیبات مورد استفاده و آنالیز 
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تقریبی جیره مورد آزمایش در این پژوهش در جدول 
  آورده شده است. 1

ماهیان در طول دوره آزمایش، غذادهی به بچه
درصد( و در سه  5)کوي بر اساس درصد وزن بدن 

( انجام گرفت. تمامی شرایط 18و  12، 8نوبت )ساعات 
فیزیكوشیمیایی آب مخازن )از جمله دما، میزان 

صورت روزانه  ( در طول دوره آزمایش بهpHاکسیژن، 
شد. در پایان کنترل و در سطح بهینه نگهداري می

ساعت از زمان قطع تغذیه،  24آزمایش، پس از گذشت 
منظور سنجش و توزین شدند. به ها صیدماهی

 3پارامترهاي خونی، در انتهاي آزمایش از هر تكرار 
ماهی به صورت تصادفی صید و پس از بیهوشی با پودر 

گیري از محل ساقه دمی به عمل آمد. ، خونل میخكگ
هاي هپارینه منتقل و در دماي هاي خون به لولهنمونه

تعداد گلبول شگراد نگهداري شد. شماردرجه سانتی 4
ل و فیولنفوسیت، مونوسیت، نوترهاي قرمز و سفید )

( با استفاده از روش هماتوسیتومتر نئوبار ائوزینوفیل
(Stoskopf, 1993 میزان هماتوکریت خون با ،)

 ,.Rehulka et alاستفاده از روش میكروهماتوکریت )

( و میزان هموگلوبین با استفاده از کیت و 2011
نانومتر  540تومتر در طول موج دستگاه اسپكتروفو

(Blaxhall and Daisley, 1973 مورد سنجش ،)
هاي مربوط به رشد و قرار گرفت. براي ارزیابی شاخص

 Ai etهاي زیر استفاده شد )ها از فرمولتغذیه ماهی

al., 2006:) 
 وزن اولیه )گرم( -= وزن نهایی )گرم(  افزایش وزن بدن

وزن  -)وزن نهایی )گرم( درصد افزایش وزن بدن = ])
 100[ * وزن اولیه )گرم(( / اولیه )گرم(

( Ln= ])لگاریتم طبیعی)نرخ رشد ویژه )درصد در روز( 
اولیه( / طول دوره ( وزن Lnلگاریتم طبیعی) -وزن نهایی 
 100آزمایش[ * 

))طول 3 = ]وزن ماهی )گرم(/ فاکتور وضعیت )درصد(
 100متر(([ * ماهی )سانتی

= غذاي خورده شده  (FCR) ضریب تبدیل غذایی
 )گرم( /  افزایش وزن ماهی )گرم(

= وزن به دست آمده  (PERنسبت کارآیی پروتئین )
 )گرم( / پروتئین خورده شده )گرم(

تعیین ترکیب تقریبی جیره و الشه در آزمایشگاه 
( انجام 1990) AOACبا استفاده از روش استاندارد 

شد. به این معنی که پروتئین خام با استفاده از دستگاه 
کجلدال، چربی خام به شیوه سوکسله، رطوبت با 

گراد به مدت درجه سانتی 105استفاده از آون در دماي 
با استفاده از کوره الكتریكی  ساعت و مقدار خاکستر 24

 کوي یانماهمورد استفاده براي بچه یشیآزما هايیرهو آنالیز تقریبی ج یمیاییش یبترک  -1جدول 

 
 اجزاي تشكیل دهنده

 میزان )درصد(

 2جیره حاوي  شاهد
 گرم ایمونوژن

 5جیره حاوي 
 گرم ایمونوژن

جیره حاوي 
 15 15 15 15 پودر ماهی کیلكا گرم ایمونوژن 10

 7 7 7 7 گلوتن ذرت

 25 25 25 25 آرد گندم

 3 3 3 3 روغن ماهی کیلكا

 5/1 5/1 5/1 5/1 روغن گیاهی

 38 38 38 38 آرد سویا

 3 3 3 3 لسیتین

 3 3 3 3 *مكمل معدنی

 3 3 3 2 *مكمل ویتامینی

 c 1/0 1/0 1/0 1/0ویتامین 
 25/0 25/0 25/0 25/0 ضد قارچ

 15/1 65/1 95/1 15/2 همبند )مالس(

 0/1 5/0 2/0 0 بیوتیك ایمونوژنپره

 تجزیه تقریبی جیره )درصد(

 74/38 58/38 34/38 23/38 پروتئین خام

 01/5 04/5 02/5 01/5 چربی خام

 95/11 95/11 90/11 90/11 رطوبت

 11/9 04/9 12/9 11/9 خاکستر

E ،A ،D3،B1، B2مكمل معدنی مورد استفاده شامل منیزیم، آهن، روي، مس، ید، سلنیوم و کولین کلراید، و مكمل ویتامینی شامل ویتامین هاي *    

 ،B3 ،B5 ،B6 ،B12  وK باشد.می 
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ساعت  4گراد به مدت درجه سانتی 550در دماي 
  گیري شد.اندازه

نرمال بودن  ابتدا ها دربراي تجزیه و تحلیل داده
شد.  ارزیابی Shapiro-Wilkآزمون  به وسیله هاداده

معیارهاي  تغییرات به مربوط هايداده و تحلیل تجزیه
اي، خونی و ترکیب الشه تغذیه فاکتورهاي رشد،

طرفه یك واریانس تجزیه آزمون طریق از ماهیان
(ANOVA ) بین میانگین مقایسهبراي  وانجام شد 

گردید  استفاده انكند ايچنددامنه آزمون از تیمارها
(Zar, 2010 در ابتدا اطالعات خام در محیط .)

Microsoft Excel 2010  مورد پردازش و سپس
 95 سطح در دارمعنی اختالف عدم وجود یا وجود

 21نسخه  SPSSافزار  نرم استفاده از با اطمینان درصد
 گرفت. مورد سنجش قرار

 
 . نتایج  3

بیشترین روزه آزمایش،  60در انتهاي دوره 
گرم،  21/16±81/0میزان وزن و طول )

بود، که با  2متر( متعلق به تیمار میلی 58/5±03/126
دار نشان داد تیمار شاهد از این لحاظ اختالف معنی

(05/0P<( بیشترین افزایش وزن بدن .)23/11±68/0 
 00/7±32/1ترین میزان آن )و کم 2گرم( در تیمار 

د. البته از این حیث گرم( در گروه شاهد مشاهده ش
و همچنین بین گروه شاهد و تیمار  3و  2بین تیمار 

طور (. به<05/0Pداري مشاهده نشد )، اختالف معنی4
ترین میزان نرخ رشد ویژه نیز مشابه، باالترین و پایین

گیري شد. بین و گروه شاهد، اندازه 2ترتیب در تیمار به
داري معنی از این حیث تفاوت 4گروه شاهد و تیمار 
گیري فاکتور وضعیت نشان داد که وجود نداشت. اندازه

( 81/0±07/0ترین )( و کم34/1±06/0بیشترین )
مشاهده  2ترتیب در گروه شاهد و تیمار میزان آن به
داري (. البته از این حیث اختالف معنی2شد )جدول 

مشاهده نشد. همچنین در مجموع در  3و  2بین تیمار 
ش تلفاتی در بین تیمارهاي تحت بررسی کل دوره پرور

مشاهده نشد. نكته جالب توجه در مورد پارامترهاي 
گیري شده در این آزمایش آن است که با رشد اندازه

ها افزایش میزان ایمونوژن جیره، از پراکندگی داده
کاسته شد و یا به عبارت ساده تر یكنواختی در رشد 

یج حاصل از نتا (.2ها افزایش یافت )جدول ماهی
ن تریمحاسبه ضریب تبدیل غذایی نشان داد که کم

 2( به تیمار 34/1±08/0میزان ضریب تبدیل غذایی )
( به گروه شاهد 20/2±47/0و بیشترین میزان آن )

از این لحاظ اختالف  3و  2. البته بین تیمار تعلق داشت
همچنین نتایج  (.<05/0Pداري وجود نداشت )معنی

نسبت کارایی پروتئین نشان داد که  حاصل از ارزیابی
( 22/1±23/0ترین )( و کم95/1±12/0بیشترین )

و گروه شاهد  2میزان این شاخص به ترتیب در تیمار 
 (.2مشاهده شد )جدول 

نتایج مربوط به آنالیز پارامترهاي خونی در 
آمده است. تعداد  3تیمارهاي مختلف در جدول 

با تیمارهاي  هدهاي قرمز در ماهیان گروه شاگلبول
در . (>05/0Pدار نشان داد )آزمایشی تفاوت معنی

مورد دو شاخص مقدار هموگلوبین و درصد 
و گروه شاهد اختالف معنی 2هماتوکریت، بین تیمار 

و  4دار مشاهده شد، ولی بین گروه شاهد و تیمار 
دار دیده نشد ، تفاوت معنی4و  3همچنین بین تیمار 

(05/0P>.) هاي سفید نشان داد د گلبولشمارش تعدا
دار که بین گروه شاهد با سایر تیمارها اختالف معنی

وجود داشت. بیشترین تعداد گلبول سفید 

 مختلف تیمارهاي در( معیار انحراف±ماهیان کوي )مقدار گیري شده در بچههاي رشد و تغذیه اندازهشاخص  -2جدول 

 تیمار                                         

 شاخص

)جیره حاوي  2تیمار )شاهد( 1تیمار

 گرم ایمونوژن(2

)جیره حاوي  3تیمار

 گرم ایمونوژن(5

)جیره حاوي  4تیمار

 گرم ایمونوژن(10

 a39/1±98/11 b81/0±21/16 b64/0±42/15 a19/0±07/13 (gوزن نهایی )

 a18/5±39/96 c58/5±03/126 bc86/4±18/118 b46/2±87/110 (mmطول نهایی )

 a32/1±00/7 b68/0±23/11 b51/0±45/10 a10/0±09/8 (gافزایش وزن بدن )

 a93/24±19/140 b54/7±15/225 b43/5±41/210 a45/3±68/162 افزایش وزن بدندرصد 

 a18/0±45/1 b04/0±96/1 b03/0±89/1 a02/0±61/1 /%(dayنرخ رشد ویژه )

 c06/0±34/1 a07/0±81/0 ab08/0±94/0 b05/0±96/0 فاکتور وضعیت

 c47/0±20/2 a08/0±34/1 ab07/0±44/1 bc02/0±85/1 غذایی تبدیل ضریب

 a23/0±22/1 b12/0±95/1 b09/0±81/1 a02/0±39/1 پروتئین کارایی نسبت

 .(P<05/0دار ندارند )اند تفاوت معنیاعدادي که با حروف یكسان نشان داده شده *  
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 2متر مكعب( در تیمار عدد در میلی 176±13703)
از نظر تعداد گلبول  3و  2مشاهده شد. البته بین تیمار 

دار دیده نشد. در نتایج حاصل از سفید تفاوت معنی
داري معنی هاي سفید، اختالفشمارش افتراقی گلبول

در بین تیمارها از حیث درصد بازوفیل، درصد 
ائوزینوفیل و درصد مونوسیت مشاهده نشد 

(05/0P>با افزایش میزان پره .) بیوتیك جیره میزان
 لنفوسیت نیز در خون ماهیان کوي افزایش یافت

(05/0P<کم .)در گروه شاهد  ترین میزان لنفوسیت
نوتروفیل، روند کاهشی . در بررسی درصد مشاهده شد

بیوتیك جیره مشاهده شد، به این با افزایش میزان پره
روه میزان آن به ترتیب به گ تریننحو که بیشترین و کم

داري از نظر تعلق داشت. اختالف معنی 4شاهد و تیمار 
مشاهده نشد  4و  3، 2درصد نوتروفیل بین تیمارهاي 

(05/0P>.) 
ي ت الشه ماهیان کونتایج حاصل از آنالیز ترکیبا

دهنده عدم وجود اختالف معنیین پژوهش نشانادر 
گیري شده هاي اندازهدار بین تیمارها در تمامی شاخص

(. البته از حیث میزان پروتئین خام <05/0Pبود )
بیوتیك جیره، روند افزایشی الشه، با افزایش میزان پره

 داردر میزان آن مشاهده شد، ولی این افزایش معنی
 36/21±25/0الشه )ترین میزان پروتئین خام نبود. کم

درصد( به گروه شاهد تعلق داشت. به طور مشابه 
ترین میزان چربی خام و خاکستر الشه نیز در گروه کم

 (.4شاهد مشاهده شد )جدول 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
د عملكرنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

در تمامی تیمارهاي پریبیوتكی نسبت به گروه  رشد
  Rostamiو Amirkolaieشاهد افزایش داشت. 

گرم  5( گزارش نمودند که استفاده از میزان 2015)
تواند سبب افزایش ایمونوژن در هر کیلوگرم جیره، می

 دار در عملكرد رشد ماهی کپور معمولیمعنی
(Cyprinus carpio .شود ) مشابهی نیز در نتایج

(، گزارش شد. مهم2011و همكاران ) Taati مطالعه
ها توسط بیوتیكترین محصول حاصل از متابولیسم پره

ها در دستگاه گوارش میزبان، اسیدهاي میكروارگانیسم
(، Jenkins et al., 1999چرب زنجیره کوتاه هستند )

که قابلیت جذب از اپیتلیوم روده میزبان را داشته و 
انرژي براي آن محسوب شده و همچنین سبب  منبع

ها و بهبود جذب مواد غذایی در تقویت انتروسیت
شوند. تولید اسیدهاي چرب دستگاه گوارش میزبان می

بیوتیك، منجر به زنجیره کوتاه ناشی از تخمیر پره
شرایط مناسب براي رشد  روده شده و نهایتاً pHکاهش 

 مختلف تیمارهاي در( معیار انحراف±ماهیان کوي )مقدار گیري شده در بچهمقایسه پارامترهاي خونی اندازه  -3جدول 

 تیمار                         

 پارامترهاي خونی

)جیره حاوي  2تیمار )شاهد( 1تیمار

 گرم ایمونوژن(2

)جیره حاوي  3تیمار

 گرم ایمونوژن(5

)جیره حاوي  4تیمار

 گرم ایمونوژن(10

 a6357±1004233 b2510±1017433 b1692±1020533 b2970±1022633 (3per mmگلبول قرمز )

 a02/0±73/9 c01/0±78/9 bc02/0±77/9 ab02/0±74/9 (g/dl) هموگلوبین

 a58/0±67/29 c15/1±67/31 bc00/0±00/31 ab00/0±00/30 هماتوکریت )%(

 a206±11490 c176±13703 c135±13693 b454±13043 (3per mmگلبول سفید )

 a12/0±07/73 b38/0±67/76 b10/0±00/77 b10/0±40/77 لنفوسیت )%(

 a06/0±93/21 b10/0±10/19 b10/0±00/19 b15/0±87/18 نوتروفیل )%(

 a10/0±00/3 a12/0±67/2 a10/0±50/2 a15/0±33/2 ائوزینوفیل )%(

 a10/0±00/1 a10/0±90/0 a12/0±83/0 a15/0±73/0 مونوسیت )%(

 a10/0±00/1 a25/0±67/0 a25/0±67/0 a21/0±67/0 بازوفیل )%(

 .(P<05/0دار ندارند )اند تفاوت معنیاعدادي که با حروف یكسان نشان داده شده *  

 

 

 مختلف تیمارهاي در( معیار انحراف±ماهیان کوي )درصد گیري شده در بچهمقایسه آنالیز ترکیبات الشه اندازه  -4جدول 

 تیمار                      

 ترکیبات الشه

)جیره حاوي  2تیمار )شاهد( 1تیمار

 گرم ایمونوژن(2

)جیره حاوي  3تیمار

 گرم ایمونوژن(5

)جیره حاوي  4تیمار

 گرم ایمونوژن(10

 a25/0±36/21 a24/0±44/21 a25/0±55/21 a21/0±65/21 پروتئین خام )درصد(

 a19/0±19/4 a19/0±30/4 a13/0±38/4 a12/0±27/4 خام )درصد(چربی 

 a03/0±11/3 a03/0±15/3 a09/0±20/3 a02/0±13/3 خاکستر )درصد(

 .(P<05/0دار ندارند )اند تفاوت معنیاعدادي که با حروف یكسان نشان داده شده *  

 

 



 يکو يانماهبر بچه یمونوژنا يوتيکبسطوح مختلف پره يحاو يرهج يرتأث                                                      122

 

 

 Schleyنماید )میهاي اسید الکتیك را فراهم باکتري

and Field, 2002تواند سبب افزایش (. این مسئله می
عالوه، تولید متوازن مواد هرشد در موجود میزبان شود. ب

تولید شده غذایی ضروري، خصوصا اسیدهاي چرب 
ها، نیز ممكن است در بهبود توسط میكروارگانیسم

عملكرد رشد در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي 
(. Irianto and Austin, 2002تیك مؤثر باشد )بیوپره

Amirkolaie وRostami  (2015 با بررسی مقادیر )
مختلف ایمونوژن در ماهیان انگشت قد کپور معمولی، 

گرم ایمونوژن در هر  5دریافتند که مقادیر بیش از 
تواند سبب افزایش رشد این ماهی کیلوگرم جیره، نمی

پژوهش مطابقت دارد.  شود، که با نتایج حاصل از این
Hoseinifar ( دریافتند که افزایش 2010و همكاران ،)

تواند الیگوفروکتوز جیره به بیش از حد آستانه آن می
 دستگاههاي اسید الکتیكی سبب کاهش تراکم باکتري

 .شود روده و توقف رشد فیل ماهی
ضریب تبدیل غذایی در تمامی ماهیان کوي 

نسبت به گروه شاهد کاهش تغذیه شده با ایمونوژن 
( نشان 2015) Rostami و Amirkolaie .نشان داد

دادند که ماهیان کپور تغذیه شده با ایمونوژن، نسبت 
دار در میزان ضریب تبدیل به گروه شاهد کاهش معنی

ایمونوژن به واسطه تكثیر  غذایی داشتند. احتماالً
شی هاي گوارهاي پروبیوتیك، باعث تولید آنزیمباکتري

 ,Irianto and Austin)آمیالز، پروتئاز و لیپاز( )

( و در نهایت موجب کاهش میزان ضریب تبدیل 2002
(. این Tovar et al., 2002شود )غذایی در میزبان می

ها و ها در نهایت منجر به افزایش هضم چربیآنزیم
هاي موجود در جیره غذایی شده و کارآیی پروتئین

را در میزبان به میزان قابل  تغذیه و متعاقب آن رشد
 De-Schrijver andدهد )توجهی افزایش می

Ollevier, 2000ها تاثیراتبیوتیكعالوه، پره(. به 
 نشاسته واجد غذایی هايرژیم از حاصل مضر و ناگهانی

 ,.Respondek et alکنند )می محدود روده در را

(. در مطالعات پیشین تأثیر مثبت برخی 2006
ها نظیر مانان الیگوساکارید بر کاهش ضریب بیوتیكپره

تبدیل غذایی در سایر ماهیان گرمابی نیز به اثبات 
(، که مؤید نتایج Culjak et al., 2006رسیده است )

 باشد.پژوهش حاضر می
ترین هاي خونی ماهیان، از مهمسنجش شاخص

ترین موارد در بررسی وضعیت سالمت و قابل اطمینان

تعداد کل گلبول تفاوت در. باشدها میزیولوژي آنو فی
هاي قرمز ماهیان غذادهی شده با جیره حاوي 

دلیل تواند بهبیوتیك، در مقایسه با تیمار شاهد، میپره
هاي تاثیر این مواد در افزایش میزان و فعالیت باکتري

پروبیوتیك بدن موجود باشد که نهایتا منجر به باال 
به دنبال آن افزایش نیاز اکسیژنی و  رفتن متابولیسم و

 Firouzbakhsh) گرددمیافزایش تراکم گلبول قرمز 

et al., 2011)ب سبایمونوژن  بیوتیك. استفاده از پره
و  Welker د.یگردشناسی بهبود پارامترهاي خون

بیوتیك مانان الیگوساکارید ( تاثیر پره2007همكاران )
 Ictahurus)ماهی روگاهی را بر روي گربه

punctatus مورد ارزیابی قرار دادند و عنوان کردند )
شناسی ماهیان تغذیه شده با که در پارامترهاي خون

بیوتیك مانان الیگوساکارید اختالفی جیره حاوي پره
نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد که برخالف نتایج 

 باشد.حاصل از این مطالعه می
که  ،گلبول سفیدمطالعه بیشترین میزان در این 

باشند، در تیمار به عنوان سدهاي دفاعی بدن مطرح می
ت ی نسببیوتیكپرههمچنین تیمارهاي  مشاهده شد. 2

ن ای به گروه شاهد، لنفوسیت بیشتري نشان دادند.
دهنده افزایش تحریك سیستم ایمنی بچه موضوع نشان

بیوتیك ایمونوژن است. ماهیان کوي تغذیه شده با پره
بیوتیك ایمونوژن در افزایش رسد اثر پرهیبنظر م

تحریك و تقویت سیستم ایمنی ماهی به واسطه فعالیت 
زا و تاثیر در ضد میكروبی در مقابل عوامل بیماري

هاي افزایش پاسخ ایمنی بدن با تاثیر بر تعداد گلبول
 در سفید هايگلبول تعداد باشد. افزایشسفید می

به  احتماالً شدند، تغذیه ایمونوژن با که گروهی
 ارتباط دارد، چرا که بتاگلوکان موجود در ایمونوژن

 سطح بر روي را ايویژه هايگیرنده تواندمی بتاگلوکان
 که زمانی. دهد تشخیص هاو لنفوسیت هافاگوسیت

گلبول فعالیت شود،می ها اشغالگلوکان توسط گیرنده
 هايباکتري هضم و کردن، کشتن احاطه در سفید هاي

(. Andrews et al., 2009شود )بیشتر می زابیماري
Amirkolaie وRostami  (2015 گزارش نمودند )

که افزودن ایمونوژن به جیره غذایی ماهی کپور 
هاي سفید داري در تعداد گلبولمعمولی، تاثیر معنی

باشد. آن ندارد، که بر خالف نتایج این مطالعه می
دلیل این تفاوت، عدم تطابق شرایط محیط  احتماالً

باشد. تفاوت در پرورش، و ماهی مورد آزمایش می
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ترکیب جیره غذایی نیز یكی دیگر از دالیل احتمالی 
، با (2012و همكاران ) Ebrahimiاین مسئله است. 

افزودن ایمونوژن به جیره غذایی ماهیان کپور معمولی 
هاي سفید خون قد، شاهد افزایش تعداد گلبولانگشت

 ها بودند، که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.آن
داري بین در پژوهش حاضر اختالف معنی

تیمارها از حیث ترکیبات الشه مشاهده نشد. 
Amirkolaie وRostami  (2015 گزارش نمودند )

که افزودن ایمونوژن به جیره غذایی ماهی کپور 
پارامترهاي رشد تواند سبب بهبود معمولی اگرچه می

داري بر ترکیبات الشه ندارد، شود، اما هیچ تاثیر معنی
که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد. در 
پژوهش حاضر اگرچه در میزان پروتئین اختالف معنی

داري در بین تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد وجود 
بیوتیك در جیره، میزان نداشت، اما با افزایش سطح پره

پروتئین الشه نیز افزایش یافت که با نتایج تحقیق 
Genc ( 2007و همكاران ،a  وb .مطابقت دارد )

تواند با تاثیر بر باکتريبیوتیك ایمونوژن میاحتماال پره
ده در ماهی کوي باعث افزایش حجم آنهاي مفید رو

پذیري شود. ها و در نهایت افزایش قابلیت هضم
فزایش سطح پروتئین الشه در تیمارهاي همچنین ا

برداري آزمایشی در این پژوهش ممكن است به بهره
بیشتر اسید آمینه و قابلیت هضم جیره مرتبط باشد 

(Genc et al., 2007a,b.) 
 که نمود مشخص مدهبدست آ در مجموع نتایج

هر  ایمونوژن در بیوتیكپره گرم 5تا  2افزودن 
 در تواندمی ماهیان کويغذایی بچه جیره کیلوگرم

نهایی، و سالمت  تولید رشد، تغذیه، عملكرد بهبود
شود. با توجه به این  ها مفید واقع)ایمنی بدن( آن

گیري شده بین موضوع که اختالف پارامترهاي اندازه
گرم ایمونوژن  5و  2وي تغذیه شده با ماهیان ک

دار نبود و همچنین بر اساس ( معنی3و  2)تیمارهاي 
اهداف اولیه پرورش در مقیاس تجاري )کاهش هزینه
 2هاي پرورش در کنار افزایش راندمان تولید(، میزان 

گرم ایمونوژن به ازاي هر کیلوگرم جیره، به عنوان 
 تیك در ماهی کويبیوسطح بهینه استفاده از این پره

 شود. پیشنهاد می
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