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  یدهچک

های شاخص، سطوح مختلف پربیوتیک تجاری سلماناکس مایع بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه اثرمطالعه حاضر با هدف بررسی 

 120تعداد  ،ین منظوره ا. بانجام شد روزه 120( در یک دوره غذادهی Huso huso)خونی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان 

متر  20/1 × 1  ×  2  ادـساخته شده به ابع توری سـعدد قف 12 در کیلوگرم 66/4 ± 26/0 یبا میانگین وزن فیل ماهی پرواری عدد

تیمار آزمایشی و سه تکرار که شامل گروه شاهد )فاقد  چهارتصادفی با  در یک طرح کامالًمتری دریا قرار داده و  5/1در عمق 

. نتایج به پرورش داده شدند ،بیوتیک در جیره غذایی بودپر رمکیلوگ گرم بر 5/1، 1، 5/0  حاوی پربیوتیک( و تیمارهای آزمایشی

نرخ وزن دار بهبود معنی ،کیلوگرم گرم بر 5/0خصوص در سطح ه مایع ب بیوتیک سلماناکسدست آمده نشان داد استفاده از پر

اما تأثیر  ،(p<05/0) داشت را به همراه غذای نسبی خورده شده، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبی

 ودجخونی حاکی از وهای شاخص گیریاندازه ،همچنین (.p>05/0) مشاهده نشد نسبت کارایی پروتئین و چربیداری بر معنی

هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی،  میزانبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد در پر داری بین تیمارهای تحت تأثیراختالفی معنی

 های مربوط به شاخصی ها(. تجزیه و تحلیل دادهp<05/0) وگلوبین گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی بودمیانگین هم

با توجه  ،در مجموع رید خون فیل ماهیان بود.گلیسپروتئین کل، گلوکز و تری میزاندار در بیانگر وجود اختالف معنیبیوشیمیایی 

تواند به شکل مؤثری بیوتیک سلماناکس مایع در جیره غذایی میاز پر کیلوگرم گرم بر 5/0طح استفاده از س ،به نتایج به دست آمده

 د.شو پرورشیماهیان فیل  خونیهای شاخص عملکرد رشد، کارایی تغذیه و  یباعث ارتقا
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 مقدمه

 جهان خاویاری ماهیان مهمترین از گونه 6 خزر دریای در

(Acipenser persicus, A. nudiventris, A. 

stellatus, A. gueldenstaedtii, A. ruthenus, 

Huso huso )کنندمی زیست (De Meulenaer and 

Raymakers, 1996 )انقراض خطر معرض در همگی که 

 Huso علمی نام با ماهی فیل (.IUCN, 2015) دارند قرار

huso Linnaeus, 1758 زیررده، یاستخوان رده ماهیان از 

 راسته واستخوانی  غضروفی ماهیان باالراسته، شعاع بالگان 

 اهمیت شیالتی نظر از ماهیاین  .است شکالن ماهیتاس

شود. می محسوب یک درجه نوع از آن رخاویا و دارد فراوانی

 و شدر قابلیت ،کندمی عادت کنسانترهذای ـغ به راحتی به

 آب از استفاده با آن پرورش و دارد را شیرین آب در پرورش

 این رشد است. میسر کشور مناطق بیشتر در چاه و رودخانه

 و )پورعلی است خاویاری ماهیان دیگر از ترسریعماهی 

 (.1389 همکاران،

فلور  در اسیدالکتیک هایباکتری شناسایی دنبال به

 شدن مشخص و اخیر دهه میگو در و ماهی روده باکتریایی

 کاربرد نظریه رشد میزبان، و سالمتی ها درآن نقش

 هاپروبیوتیکبرای  ترمناسبنی عنوان جایگزی به هاپربیوتیک

این . (Mahious et al. 2005) گرفت نیز شکل

یراختصاصی در غغذایی ضمن ایجاد محافظت ی هامکمل

 عوامل ارتقا دهنده رشد نیز عنوان به زایماریببرابر عوامل 

 که استفاده طوریه ب ،(Das et al. 2017) کنندیم عمل

 هایباکتری توسط گزینشی تخمیر دلیل به هابیوتیکپر از

 دشوها میآن غالبیت و افزایش تعداد سبب روده، مفید

(Roberfroid, 2007). بسیار نوع هابیوتیکپر واقع در 

 دستگاه گوارش در هضم غیرقابل موادغذایی از خاصی

 فعالیت یا و رشد تحریک سبب انتخابی طور به هستند که

 با و شده بزرگ روده هایباکتری محدودی از تعداد یا یک

 میزبان تـبهبود سالم به جرـمن خود ندـسودم ییراتـتغ

از  استفاده. (Manning and Gibson, 2004) ندشومی

دارای نتایج سودمند زیادی  ،این محصوالت در جیره غذایی

ایمنی و  دستگاهعملکرد رشد، بهبود  افزایش نرخ جمله از

وارش است، اما ـتغییر باکتریایی دستگاه گ ،چنینـهم

ها در مقایسه با پروبیوتیک هابیوتیکترین تفاوت پرلیـاص

عی هستند و ـغذایی طبی یزاـدارای اج اآنهاین است که 

به جیره غذایی نیاز به تدبیر ایمنی خاصی  شانه کردنـاضاف

ها درباره ایمنی و اثربخشی برخی نگرانی مـبه رغندارد و 

 ,Gatesoupe) شودآسانی انجام می ها، این کار بهآن

2005; Yousefian and Sheikholeslami Amiri, 

2009.) 

ساخت  یکیوتیمحصول پرب کی( Celmanaxسلماناکس )

شامل  ،این ترکیب. ستکایمتحده آمر تیاالاوای کور شرکت 

 طیشده، عصاره مخمر و مح زیدرولیسه محصول مخمر ه

که از دیواره  است هیسیسرو سیسیکشت مخمر ساکاروما

 آینددست میه های بزرگ بها و جلبکسلولی مخمرها، قارچ

(Li and Gatlin, 2004; Salze et al. 2008). 

خام،  نیپروتئ %20حداقل  یحاو یافزودن نیاهمچنین، 

 Kaur and) است Bگروه  یهانیتامیو و ی آمینهدهایاس

Bansal, 2006). 

بر روی تغذیه  1390و همکـاران در سـال  فرحسینی مطالعه

ماهیان با سـطوح مختلـف الیگوفروکتوز مشـخص فیلبچه

 طــور بــه بیوتیــکیــن پــرا %2کـه سـطح  کرد

های خونی اثرگذار اسـت. داری بــر شاخصیمعنــ

Mohajer Esterabadi  2010و همکاران نیـز در سـال 

نوژن وایم بیوتیکنشـان دادنـد کـه سـطوح مختلف پر

بر افزایش عملکرد رشد و کارایی  زیادیقابلیت تأثیرگذاری 

 و همکاران Ibrahem .اردمـاهی پرورشی دفیـلتغذیـه در 

هفته تغذیه ماهی نیل تیالپیا  8( در طی 2010)

(Oreochromis niloticus ) اینولین نشان بیوتیک پربا

در جیره سبب افزایش رشد،  ترکیباین  %5که مقدار  ندداد

و  Yilmaz د.وشمینرخ رشد ویژه و بقا در این ماهی 

 5/4 و 3، 5/1، صفرای سطوح ( در مطالعه2007همکاران )

گرم مانان الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره را در 

( Oncorhynchus mykissکمان )رنگینآالی قزلماهی 

بهترین  ،در این بررسیکردند. روز بررسی  90به مدت 

گرم مانان  5/1ماهیان تغذیه شده با عملکرد رشد در 

 دست آمد.ه الیگوساکارید ب

های آبی، پرورش ین در حوضهبا توجه به کمبود آب شیر

رواج پیدا  قفس( )پرورش در بهای شور و لب شورآ آبزیان در

 مـفراه را انـامک این ،قفس در یـماه پرورش .ه استردـک
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 و فراساحلی آبی ایههپهن به دارانمزرعه تا دکنمی

 از برداریبهره جهت در مناسب یفرصت عنوانبه  ،بالاستفاده

 قفس در ماهی پرورش مزایایاز  .رندروی آو مناطق این

، بتونی و خاکی استخرهای به نسبت کار سهولت بهتوان می

 و کمتر گذاریسرمایه اجرا، هزینه در چه و احداث در چه

 هایآب منابع از اصولی سطح، استفاده واحد در بیشتر تولید

 کردن محصور پایین، تولید توان با طبیعی نیمه و طبیعی

 انرژی تبدیل ،کمتر انرژی مصرف و کم سطح یک در ماهیان

 جاییهبجا قابلیت، بیشتر توسعه بیشتر، امکان ماده به

 کیفیت ،نتیجه در و زنده و طبیعی غذای از استفاده تر،راحت

 مطالعه .(Woo et al. 2002) دکراشاره  باالتر گوشت

 تجاری بیوتیکپرسطوح مختلف  تأثیر بررسی هدف با حاضر

در  پرورشیپرواری  ماهیانفیلغذایی  جیره در سسلماناک

خونی و  هایشاخص ،غذا کارایی رشد، هایشاخص بر قفس

 .ه استشد انجامبیوشیمیایی 

 

 ها مواد و روش

آشوراده  خاویاریماهیان  پرورشمطالعه حاضر در مرکز 

با روز  120طـی مـدت  1396در زمستان  (لستاناستان گ)

متر در  20/1 × 1 ×  2  به ابعاد توری عدد قفس 12تعداد 

شروع آزمایش  پـیش از .انجـام شـدمتری دریا  5/1عمق 

 66/4 ± 26/0بـا وزن اولیـه  پرورشی مـاهی عدد فیل 120

سن از مرکز سال  3و  (انحراف معیار ± میانگین) کیلوگرم

استفاده غذای مورد . ندتهیه شدپرورشی چاالشت آشوراده 

 %48)دارای  هلند شرکت کوپنزدر این آزمایش غذای 

 %6/9، خام فیبر %3/1، خام چربی 12% ،خام پروتئین

 سازگاریپس از . بود ترکیبات( دیگر %1/29 و خاکستر

 7 مدت ماهیان با جیره پایه مورد استفاده در این مطالعه به

قفس  12 اًهر قفس و مجموع عدد ماهی در 10روز، تعداد 

 که شامل تکرار 3 تیمار با 4 در مجموع، .توزیــع شــدند

در نظر  ،بود کیلوگرم گرم بر 5/1و  1، 5/0شاهد، سلماناکس 

 ابتدا غذایی، هایجیره سازی آماده منظور به .گرفته شد

 اسبهـمح تیمار هر برای آزمایش دوره کل برای غذا مقدار

 مخمر محصول سه حاوی یبیوتیکپر سلماناکس .دش

 ساکارومایسیس کشت حیطم و مخمر عصاره شده، هیدرولیز

 حاوی طبیعی فرآورده یک است. محیط اخیر سرویسیه

 آمینه، پروتئین، اسیدهای الیگوساکارید، مانان بتاگلوکان،

ساخت شرکت وای کور  Bگروه  یهاویتامین و معدنی مواد

 پرهیز دوره الیگوساکارید سلماناکس مانان .(1)جدول  است

 هیچ با و است جانبی رضعوا گونه هر فاقد و ندارد مصرف از

 توسط تیمار هر برای نیاز مورد. مقدار ندارد تداخل دارویی

 70 در جداگانه طور به و شد برداشته مناسب حجم با سمپلر

 جداگانه ایشیشه بشرهای درون استریل مقطر آب لیترمیلی

 خوبی به  RW20 Digital مدل IKA برقی همزن توسط

 نظر مورد پربیوتیکی سوسپانسیون هتهی از پس و شد زده هم

 افشانه شد و غذا کیلوگرمیک  روی ، برمناسب هایغلظت در

 درونن، شد یکنواخت از پس و شد مخلوط خوبی به غذا با

 .C 60 (Ghosh et al°دمای  با ورـانکوبات اهـدستگ

 اساس بر سپس و شد خشک ساعت 5 مدت به( 2003
 .گرفت قرار ماهیان اختیار در غذایی شدهبندیزمان برنامه
در  فریزر در استفاده زمان تا شدهغنی  غذایی هایجیره

 غذادهی به .شدنگهداری  گراددرجه سانتی 4دمای منفی 

در  (وزن بدن %3)به میزان  وزن تراساس  بر دستی صورت

 شد.در روز انجـام  عصر( 7ظهر، بعداز 13 صبح، 7) وعـده 3

 بار یک هفته سه هر ان،ماهی رشد وضعیت تعیین برای

 ،سنجیزیستانجام  برای شد. انجام سنجیزیست عملیات

پودر گل  با یبیهوش از پس را هاتیماراز تکرار  هر ماهیان

 5/7آب به مدت  لیتر گرم در هر 7/0به میزان میخک )

 ازویتر وسیله به (1389حالجیان و همکاران، ) دقیقه

گرم  01/0قت د با KB360-3N مدل  Kernدیجیتال

برای  ،همچنین .دشثبت  اطالعات حاصل و گیریاندازه

 بازده محاسبهبرای  استفاده شد.ماهیان از متر  سنجیزیست

 اساس بر بررسی مورد تیمارهای در ماهیان تغذیه و رشد

 جعفریان و همکاران،) دش استفاده زیر روابط از موجود منابع

1386De Silva & Anderson, 1995; Austreng, 

2000; Hevroy et al. 2005; Mazurkiewicz, 

2009). 
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 1t-2t/1LnWt - 2= [LnWt day)/%( SRG[ × 100                                                                     :1نرخ رشد ویژه 

LnWt1 = )گرم( لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی; LnWt2= )لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی )گرم 

  3= [W(g)/LCF × [(cm)001                                                                                                     :2ضریب چاقی

W =  طول کل ماهی )سانتی متر( =L ; گرم()وزن ماهی 

 :یا نرخ وزن نسبی 3درصد افزایش وزن بدن
100 × ]1/W1W-2= [W )%(RRG 

W1 = گرم()وزن نهایی ماهی  = W2 ; گرم()وزن اولیه ماهی   

 :4میانگین رشد روزانه
]/day of experiment )0.333 

t1 W -
0.333

t2[(W × 100 = )%( DGC 

W1 = )گرم( وزن اولیه ماهی; W2=)وزن نهایی ماهی )گرم 

 :5غذای نسبی خورده شده

RFI (%) = [ غذای خورده شده/[5/0 ×افزایش وزن( ×طالعه)مدت م]× ] 100  

 :6ضریب تبدیل غذایی
FCR = dry feed intake / (Wt-W0)  

Feed intake (g) = )گرم( غذای خورده شده; Wt = )گرم( وزن نهایی ماهی; W0 = )وزن اولیه ماهی )گرم 

 : 7کارایی تبدیل غذایی
FCE (%) = [(Wt –W0) / g dry feed intake] × 100 

Wt = )گرم( وزن نهایی ماهی;  W0 = )گرم( وزن اولیه ماهی; g feed intake = )غذای خشک خورده شده )گرم 
 

 (.Church and Dwight Co. 2015) بیوتیک سلماناکستشکیل دهنده پری جزایا 1جدول 

 (%مقدار ) آمینهاسید      (%) مقدار مواد معدنی (%مقدار ) مواد مغذی 

 46/0 النینآ 26/0 سدیم 80 رطوبت

 17/0 رژنینآ 05/0 کلسیم 20 ماده خشک

 69/0 آسپارتیک اسید ppm 3/3 مس 5/6 پروتئین خام

 12/0 سیستئین ppm 30 آهن 6/1 چربی خام

 80/0 گلوتامیک اسید ppm 4 منگنز 5/2 خاکستر

 15/0 یستیدینه  14/0 منیزیم 35/0 فیبر خام

 41/0 یزینل 04/0 فسفر  

 08/0 ریپتوفانت 29/0 پتاسیم  

   ppm 11 روی  

                                                           
1. Specific growth rate 

2. Condition factor 

3. Relative gain rate 

4. Daily growth coefficient 

5. Relative feed intake 

6. Feed conversion ratio 

7. Feed conversion efficiency 
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 ترلیمیلی 3 حاوی داردرب آزمایش هایلوله انتقال از پس

تعیین  برایپالسمای خون  جداسازی آزمایشگاه، به خون

 200)مدل وژیسانتریف توسطبیوشیمیایی های شاخص

Labofuge شرکت ساخت  Heraeus Sepatech 

 ،سپس .شد انجام دور 3000 در دقیقه 10 مدت ان( بهآلم

 ایهاپندورف ظروف بهپالسما پاستور،  پیپت از استفاده با

 زمان تا و منتقل کامل مشخصات با و شدهگذاریشماره

 نگهداری گراددرجه سانتی -80دمای در هاشاخص سنجش

برای سنجش  ،(. همچنینPatriche et al. 2011) شدند

 و روش بیورت، آلبومین از روش بروموکرزولپروتئین از 

 کلسترول از روش کلسترول اکسیداز استفاده شد

(Doumas et al. 1981). 

 

 تحلیل آماری تجزیه و

. در ابتدا شدتصادفی انجام  این تحقیق در قالب طرح کامالً

 اسمیرنوف-کولموگروفها با آزمون آزمون همگنی گروه

(Kolmogorov-Smirnov) در صورت همگن دش انجام .

ای ها، برای مقایسه میانگین بین تیمارهای تغذیهبودن داده

 One-Way) از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه

ANOVA )های غیرهمگن از آزمون استفاده شد. برای داده

( Kruskal Wallis) پارامتریک کروسکال والیسغیر

استفاده های مورد بررسی با دار بودن گروهمعنی شد.استفاده 

 %5در سطح احتمال ( Chi-Square) کای مربع آزمون از

برای  SPSS (version 22). نرم افزار آماری شدمشخص 

 ها به کار برده شد.تجزیه و تحلیل داده

 

 نتایج

بیانگر وجود  2جدول  دست آمده ازه های بآنالیز داده

زن نسبی، ضریب نرخ وهای شاخصدار در اختالف معنی

ی چاقی، نرخ رشد ویژه و ضریب رشد روزانه مابین تیمارها

طوری که ه ب (،p<05/0) بود با تیمار شاهدپربیوتیکی 

. دیده شد گرم5/0در تیمار سلماناکس  آنهابیشترین مقدار 

رغم بهبود به ،ضریب رشد روزانه مورده در چند ک هر

ن تیمارهای داری بیاختالف معنی، بیوتیکیتیمارهای پر

 (.p>05/0) آزمایشی با تیمار شاهد دیده نشد

 نشان داد، 3 دست آمده از جدوله تجزیه و تحلیل نتایج ب

کارایی تبدیل غذا، نسبت کارایی های شاخص خصوص در که

 ،پروتئین، نسبت کارایی چربی و غذای نسبی خورده شده

ی اردبا تیمار شاهد اختالف معنیبیوتیکی پربین تیمارهای 

مورد که در است  حالی دراین  (،p>05/0)مشاهده نشد 

سلماناکس سبب بهبود بیوتیک پر، های مذکورشاخص همه

ضریب  خصوص در البته .نسبت به تیمار شاهد شد آنها

 داراختالف معنی ،خورده شده  تبدیل غذایی و غذای نسبی

   (.p<05/0 ) بود

 

 

 

 .فیل ماهیان پرواری های رشدشاخصسلماناکس بر  پربیوتیک ثرا  2جدول 

 پارامتر                  

 تیمار
 5/1 سلماناکس 1 سلماناکس 5/0 سلماناکس هدشا

 b64/10 ± 61/35 a04/7 ± 91/39 b18/11 ± 54/37 b05/9 ± 28/36 (%نرخ وزن نسبی )

 b630/0 ± 640/0 a111/0 ± 741/0 a918/0 ± 723/0 a170/0 ± 698/0 (%ضریب چاقی )

 b13/0 ± 556/0 a10/0 ± 603/0 ab19/0 ± 588/0 b21/0 ± 569/0 (%نرخ رشد ویژه )

 a00/1 ± 02/3 a86/0 ± 59/3 a05/1 ± 47/3 a98/0 ± 23/3 (%ضریب رشد روزانه )

 .(p<05/0) ی باشدم هانیانگیم نیب داریدهنده اختالف معننشان ردیفحروف نامشابه در هر   *
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 .(انحراف معیار ± میانگین) ای فیل ماهیان پرواریتغذیههای صشاخبیوتیک سلماناکس بر ثرپرا 3جدول 

 پارامتر                  

 تیمار
  5/1 سلماناکس 1 سلماناکس 5/0 سلماناکس شاهد

 a07/1 ± 37/3 b84/0 ± 44/2 ab10/1 ± 82/2 a11/1 ± 05/3 ضریب تبدیل غذا

 a31/12 ± 40/36 a11/15 ± 71/47 a19/01 ± 23/42 a06/12 ± 68/39 (%کارایی تبدیل غذا )

 a28/0 ± 60/1 a34/0 ± 43/1 a25/0 ± 37/1 a32/0 ± 28/1 نسبت کارایی پروتئین

 a44/0 ± 63/2 a74/0 ± 51/4 a68/0 ± 26/4 a87/0 ± 70/3 نسبت کارایی چربی

 a60/0 ± 12/5 b81/0 ± 92/4 ab79/0 ± 02/5 ba62/0 ± 07/5 غذای خورده شده

 .(p<05/0) ستهانیانگیم نیب داریدهنده اختالف معننشان ردیفشابه در هر تحروف نام  *

 

 .(انحراف معیار ± میانگین)ماهیان پرواری ی فیلشناسخونی هاشاخصییرات تغ 4جدول 

 5/1 سلماناکس                1 سلماناکس 5/0 شاهد                       سلماناکس تیمار

WBC (3-mm 310) a13/0 ± 17/0 a07/0 ± 87/0 a11/0 ± 75/0 a09/0 ± 72/0 

RBC (3-mm 610) a14/9137 ± 9350 a68/1897 ± 9643 a31/2135 ± 9426 a23/1745 ± 9120 

Hb (g/dL) b66/0 ± 56/4 a21/0 ± 22/6 a51/0 ± 80/5 b83/0 ± 01/5 

HCT (%) a19/2 ± 53/92 a69/2 ± 17/29 a31/3 ± 40/27 a47/3 ± 25/82 

MCV (fL) a05/41 ± 28/853 a13/22 ± 19/379 ba09/21 ± 11/363 b53/26 ± 97/283 

MCH (cell/pg) b81/2 ± 41/65 a65/6 ± 56/82 a08/32 ± 31/75 ab43/3 ± 22/71 

MCHC (%) b34/2 ± 71/17 a80/3 ± 80/25 ab41/1 ± 82/22 b92/2 ± 76/21 

Lym (%) a55/14 ± 66/46 a32/12 ± 56/58 a29/41 ± 36/58 a32/6 ± 90/95 

Neu (%) a26/4 ± 39/9 a33/2 ± 12/6 a43/2 ± 92/5 a13/2 ± 49/5 

Eos (%) a31/8 ± 54/25 a44/6 ± 61/35 a23/9 ± 42/35 a61/8 ± 16/43 

 (.p<05/0) ستهادار بین میانگیناختالف معنی دهندهنشانشابه در هر ردیف تحروف نام *

WBC  گلبول سفید؛ = RBC=  گلبول قرمز؛Hb =  هموگلوبین؛HCT =  هماتوکریت؛MCV =  حجم متوسط گلبولی؛MCH =  میانگین

 = ائوزینوفیلEos نوتروفیل،  =Neu  لنفوسیت؛  = Lyغلظت متوسط هموگلوبین گلبولی؛  = MCHCهموگلوبین گلبولی؛ 

 

سی شناخونی هاشاخص برسلماناکس مایع  کیوتیبپراثر 

است. بر اساس  شده ارائه 4در جدول  پرواریماهیان فیل

ی قرمز و سفید، درصد هاگلبولتعداد  ،شده ارائهنتایج 

مونوسیت، لنفوسیت و ائوزینوفیل در بین هماتوکریت، 

شده با غنی ی غذایی هارهیجتغذیه کرده از  تیمارهای

ایسه با گروه شاهد نشان ی در مقداریمعناختالف  کیوتیبپر

که در غلظت هموگلوبین، حجم  حالیدر ،(<05/0p) ندنداد

متوسط گلبولی، میانگین هموگلوبین گلبولی و غلظت 

 بود داراختالف معنی ،متوسط هموگلوبین گلبولی

(05/0>p.) 
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  .(انحراف معیار ± میانگینپرواری )ماهیان خون فیل پالسمایهای بیوشیمیایی غییرات شاخصت 5 جدول

 5/1 سلماناکس 1سلماناکس  5/0 سلماناکس شاهد تیمار

 a71/0 ± 10/4 a32/0 ± 48/4 a29/0 ± 98/3 a61/0 ± 46/3 (g/dLکل )پروتئین 

 b21/2 ± 80/37 a72/6 ± 12/60 a12/3 ± 22/54 b60/4 ± 45/41 (mg/dLگلوکز )

 a07/0 ± 88/0 a08/0 ± 27/1 a05/0 ± 19/1 a70/0 ± 16/1 (g/dL) نیآلبوم

 a97/0 ± 37/3 a65/0 ± 97/2 a41/0 ± 99/2 a18/0 ± 28/3 (mg/dL) نیگلوبول

 b80/21 ± 22/571 a64/51 ± 23/220 ba43/18 ± 31/741 b55/11 ± 49/149 (mg/dL) دیرسیگلتری 

 a57/2 ± 32/95 a80/5 ± 26/59 a22/3 ± 68/58 a90/4 ± 47/58 (mg/dLکلسترول )

 b91/0 ± 22/4 a41/1 ± 28/8 a31/0 ± 82/6 a09/1 ± 79/6 (mg/dL) دیاسکیاور

 a34/0 ± 08/1 a19/0 ± 91/1 a23/0 ± 65/1 a42/0 ± 48/1 (mg/dL) نینیکرات

 a01/1 ± 43/11 a10/0 ± 87/01 a22/0 ± 02/10 a61/0 ± 46/9 (U/L) الزیآم

 b17/3 ± 72/12 a54/0 ± 35/19 b81/2 ± 27/14 ba24/2 ± 80/16 (U/L) پازیل
 (.p<05/0) ستهادار بین میانگیناختالف معنی دهندهنشانشابه در هر ردیف ت*حروف نام

 

خــون  پالســمایی بیوشــیمیایی هــاشــاخص آنــالیز نتــایج

در تیمارهای مختلف آزمایشی در جـدول   پرواریماهیان فیل

بـاالترین   ،آمـده  دسـت  بـه اساس نتایج  براست.  شده ارائه 5

تغذیـه   تیمـار در  دیرسـ یگلو تری گلوکز، روتئین کلمقدار پ

ثبـت شـد کـه در مقایسـه بـا گـروه        5/0 سلماناکسکرده از 

(. باالترین میـزان  >05/0p) داشتند داریمعناختالف  ،شاهد

تغذیـه کـرده از   تیمارو لیپـاز نیـز در    دیاسـ کیـ اورآلبومین، 

  (. >05/0pشد )ثبت  5/0 سلماناکس مایع کیوتیبپر

 تیمارهـای  ی مقدار کـراتینین نشـان داد کـه بـین    ریگهانداز

ــل  ــف فی ــاخص  مختل ــن ش ــطح ای ــان در س ــتالف  ،ماهی اخ

ســطح آمــیالز در   (.<05/0p) وجــود نــدارد ی داریمعنــ

 کیـ وتیبپـر ماهیـان تغذیـه کـرده از    مختلف فیـل  تیمارهای

 (.   <05/0pنداد )ی نشان داریمعناختالف  سلماناکس

 

 گیریبحث و نتیجه

های با محرک غنی شدههای غذایی استفاده از جیرهامروزه 

ایمنی از قبیل بتا گلوکان و مانان الیگوساکارید به عنوان 

پروری توصیه رها در آبزیـازنده مخمـلی سـترکیبات اص

قادر به فائق آمدن بر اثرات منفی ها نآچرا که  ،شودمی

ویت های شایع در پرورش متراکم ماهیان از طریق تقاسترس

 بین(. در Welker et al. 2007ایمنی هستند ) دستگاه

، بسیاری از مطالعات در ارتباط هابیوتیکپرانواع مختلفی از 

با آبزیان بر لزوم استفاده از ترکیب مانان الیگوساکارید 

(MOSتاکید دارند )، این ترکیب باعث افزایش بقا،  اوالً زیرا

 ذیه شده است. ثانیاًعملکرد رشد و افزایش کارایی تغ بهبود

یندهای آفر یبر سالمت روده از طریق ارتقااثرات مفید آن 

های مفید هضم و جذب مواد غذایی، افزایش جمعیت باکتری

ایمنی اختصاصی و غیر  دستگاهتحریک  ،روده و در نهایت

های زای شایع در گونهاختصاصی در برابر عوامل بیماری

 Sang and, 2010) هدف به اثبات رسیده است

Fotedar.) 

 

 و تغذیه رشدهای شاخص

 5/0آید، افزودن بر می همانطور که از نتایج تحقیق حاضر

، سبب MOSحاوی  سلماناکسبیوتیک پر برکیلوگرمگرم 

رشد  بیوتیکپراین  شده باشده است که ماهیان تغذیه 

نشان  روز 120بهتری را نسبت به گروه شاهد در مدت 

 و ، شاخص رشد ویژهنرخ وزن نسبیکه  طوریه ب ،دهند

داری در ماهیان تغذیه به طور معنی تبدیل غذاییضریب 

یسه با گروه شاهد افزایش در مقا %5/0سلماناکس شده با 

موجود در  MOSنشان داد که  محققانمطالعات  .درپیدا ک

سبب از جمله سلماناکس  بیوتیکیپرهای مکمل ساختار

 ه که انرژی الزم برای سوخت و سازگلوکز کبدی شدتولید 

و بهتر  رشد یهای بدن را فراهم آورده و باعث ارتقابافت
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 Staykov et. 2007) شودشدن ضریب تبدیل غذایی می

al.) اثر  ،همچنینMOS  در  ممکن استبر کارایی تغذیه

های اشتها( و یا در و پیام ارتباط با سیری محیطی )سیری

عاتی را انرژی بدن باشد که اطالدراز مدت ذخیره ارتباط با 

 کندمی ارسالای هیپوتاالموس مرکزی تغذیه دستگاهبرای 

(Torrecillas et al. 2007). MOSای ها منبع تغذیه

ی فلور دستگاه هاد و فعالیت باکتریبرای رش یمناسب

ها و وسالکتوباسیل الکتیک،های اسید باکتری مانندگوارش 

عنوان  به و( Ringg et al. 1998) هستند باکترهابیفیدو

رف ـک مصـهای اسید الکتیط باکتریـع انرژی توسـمنب

 (. ,Miles 1993شوند )می

مهمی در تشکیل کلونی و  نقشها به روده چسبیدن باکتری

 بافت پوششیهای موکوسی د. سلولآنها دارزایی بیماری

های دفاعی دارای مکانیسم ،هاروده در برابر اتصال باکتری

ها و فعالیت موسین ل ترشح موکوس، دربرگرفتن باکتریشام

 دستگاهکه  اندها اجزای مهم ضدچسبندگیهستند. موسین

ها تحریک جلوگیری از اتصال باکتری برایرا  دفاعی اولیه

 Bavington et al. 2000; Sandberg et) کنندمی

al. 2004 .)بر  هابیوتیکپرر ـتاثیکه د ـرسر میــظـبه ن

از  MOSبه دلیل جلوگیری ترکیب  ،عملکرد رشد ماهیان

زا در روده به خاطر تولید ترکیبات های بیماریتجمع باکتری

 .استضد باکتریایی )باکتریوسین( 

ضریب تبدیل  ،یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان

 ،های غذا و غذادهیر کاهش هزینهعالوه ب زیرا ،است ییغذا

به سبب مقدار کمتر غذادهی، از آلودگی ثانویه آب محیط 

کاهش پارامترهای کیفی آب جلوگیری  ،پرورش و به تبع آن

 ،در تحقیق حاضر(. 1385خواهد کرد )فالحتکار و همکاران، 

 5/0 سلماناکسبهترین ضریب تبدیل در جیره حاوی 

که  داشتداری با گروه شاهد اختالف معنی ومشاهده شد 

از طرف . است ترکیبکارایی و قابلیت هضم بهتر این  گویای

مطالعات با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که  دیگر،

MOS را در هر دو بخش جلویی و  ریزپرزهاتراکم  تواندمی

 ضریب ریزپرزها،م ـایش دهد. افزایش تراکعقبی روده افز

 را افزایش تراکماین علت  که دهدجذب غذا را ارتقا می

. پیچیدگی کنندمی عنوانتخمیر کربوهیدرات در روده 

 ت در دیواره سلولی مخمر، نژادهایساختار کربوهیدرا

توانند بر گی میـیند تخمیر و فرآوری همآ، فرگوناگون مخمر

(. Newman, 2007ها اثر بگذارند )عملکرد کربوهیدرات

 بیوتیکپربه عنوان  MOS ی که دارایاستفاده از ترکیبات

ز به های رشد ماهیان نیاارتقای شاخص برای ،هستند

های مختلف ماهیان دارد تا مطالعات بیشتری بر روی گونه

 . با وجودکردبتوان نتایج ضد و نقیض دانشمندان را تفسیر 

توان به گونه را می محققان، اختالف موجود در نتایج این

رش، شرایط ، اندازه، سن گونه، طول دوره پروپرورشی

ونه، ـای، خصوصیات فیزیولوژیک گمحیطی، رفتارهای تغذیه

های غذایی و ه در تهیه جیرهـاولیه به کار رفت نوع مواد

ذایی، ـهای غرهـیـج نویسی ، فرمولآنـهایت ـکمیت و کیف

 مصرفی و سطح مورد استفاده ربط داد.بیوتیک پروع ـن

و   Gultepeدست آمده از این پژوهش با نتایجه نتایج ب

 بر روی سیم دریایی مطابقت داشت که( 2010) همکاران

(Sparus aurata)  با سطوح مختلفMOS  .انجام شد

رشد و تغذیه های شاخصداری را از نظر افزایش معنیآنها 

 در مقایسه با شاهد ،پربیوتیکدر ماهیان تغذیه شده با 

و  Pryorتوسط  شدهتحقیقات انجام  ،دند. اگرچهکرمشاهده 

گرم  3به میزان  MOSبا اضافه کردن که  (2003) همکاران

 .Aماهی خلیج )جیره غذایی تاس در هر کیلوگرم

oxyrinchus desotoi) ،با نتایج تحقیق حاضر  همراه بود

 مغایرت داشت.

 

  و ایمنیخونی، بیوشیمیایی های شاخص

 گرم بر 5/1و  1و  5/0سطوح  ،دست آمدههباساس نتایج  بر

سلماناکس در جیره غذایی فیل ماهیان، پربیوتیک  کیلوگرم

دار در  غلظت هموگلوبین، حجم بروز اختالف معنیسبب 

متوسط گلبولی، میانگین هموگلوبین گلبولی و غلظت 

با  بیوتیکیپرمتوسط هموگلوبین گلبولی بین تیمارهای 

  .شاهد شد

گلوکان از دیواره سلولی مخمر آبجو  3، 1ترکیب بتا 

(Saccharomyces cerevisiae مشتق شده ) و مقاومت

ای باکتریایی و ویروسی افزایش هموجود را نسبت به عفونت

 دیگرفعالیت بیگانه خوارها و دهد. بتاگلوکان قادر است می

اختصاصی را یا غیرایمنی ذاتی  دستگاهی مختلف هابخش

 1994د )کنهم در ماهیان و هم در پستانداران تنظیم 
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.Robertson et al وکان باعث افزایش فعالیت گل 3، 1(. بتا

لیزوزیم و کمپلمان، تحریک  مانندمیکروبی های ضدپروتئین

بادی ماکروفاژها و تولید آنتی مانندخوار های بیگانهسلول

اختصاصی و غیر اختصاصی شود که افزایش سطح ایمنی می

زا و کاهش عوامل بیماریبدن، افزایش مقاومت در برابر 

 ;Sakai, 1999) را به همراه داردمرگ و میر در ماهیان 

Ortuno et al. 2002; Dalmo and Bogwald, 

2008.) 

اختصاصی یک ایمنی ذاتی یا غیر دستگاه ،ماهیان در

زا محسوب یمکانیسم دفاعی اساسی در برابر عوامل بیمار

برای ماهیان پرورشی بسیار  دستگاهشود. تقویت این می

ماهیان در شرایط پرورشی در برابر  ، زیراارزشمند است

 ندهست پذیربسیاری از عوامل باکتریایی فرصت طلب آسیب

(Dixon and Stet, 2001) .ال بتا گلوکان به ـاتص

یق رـخواری را از طانهـیند بیگآفر ،ای سلولیـهگیرنده

کند. مطالعات سازی مسیرهای کمپلمان تقویت میالـفع

های ایمنی نشان داده است که تغذیه کوتاه مدت با محرک

ایمنی و افزایش مقاومت  دستگاهسبب تولید اثرات مفید بر 

 ,Chen and Ainsworth) دشومیها در برابر بیماری

های اند که گیرندههای متعدد نشان دادهگزارش(. 1992

 Engstadوکان در ماهیان روی ماکروفاژها قرار داشته )گل

and Robertsen, 1993 کردنفعالاز طریق  توانندمی( و 

ایمنی غیر  یباعث ارتقا خوارها،این بیگانهمستقیم 

(. گیرنده مانوز یک ,Robertsen 1999)شوند اختصاصی 

. استهای اندوتلیال گیرنده داخل سلولی ماکروفاژها و سلول

و سبب  ها متصلگیرنده دیگر هبندهای حاوی مانوز لیگا

های ضد ینایتوکاهای سفید و تولید سفعال شدن گلبول

 (..Linehan et al 2000شوند )التهابی می

های های سفید در گروهدر تحقیق حاضر، تعداد گلبول

زایش ــاف ،سلماناکسرک ـده با محـذیه شـایشی تغـآزم

های گروه شاهد داشتند. گلبول داری نسبت بهمعنیغیر

وانند ـتد که میـایی هستنـهسفید یکی از مهمترین سلول

های ایمنی غیر اختصاصی را در ماهیان تحریک کنند واکنش

(Raa, 1996). های سفید ناشی از افزایش در تعداد گلبول

بر های خاصی را آنها گیرنده است، زیراترکیبات بتاگلوکان 

بر کنند. وقتی بتاگلوکان ید شناسایی میهای سفروی گلبول

ها شروع به بلعیدن گیرد، سلولمیها قرار روی این گیرنده

. شوندمی هاینیتوکاو باعث ترشح س کنندمیها باکتری

های سفید جدید باعث تحریک بیشتر گلبول ترکیبات اخیر،

 شوند.می

 رو بتاگلوکان ب MOS، هابیوتیکپراطالعات در مورد اثر 

. در تحقیق حاضر استونی ماهیان محدود ـهای خشاخص

فاقد اختالف  هاشاخصبر برخی از سلماناکس مایع  اثر

آزمایش از هیچ  ،تحقیقاین در همچنین، دار بود. معنی

. از طرف نشداسترس فیزیکی، شیمیایی و باکتریایی استفاده 

دیگر، چون فیل ماهیان دارای مراحل طوالنی رشد و سن 

ها بیوتیکپراثرات این مطالعه  لذا،، اندجنسی رسیدگی باالی

ان بیشتری دارد. های خونی و ایمنی نیاز به زمبر شاخص

های شاخصها در رسد نوسانات و تفاوتالبته به نظر می

ای ماهی ات گونهـبه خصوصیناگون خونی در تحقیقات گو

گلوکان، و بتا  MOSز القا شده ومورد مطالعه، میزان د

وابسته باشد.  غیرههای غذایی، دوره پرورش و ترکیبات جیره

با توجه به خونسرد ( 2008و همکاران ) Sadoطبق نظر 

قابل توجه  ممکن استمحیطی  عواملاثر  ،ماهیانبودن 

 باشد.

 است( 1390با تحقیقات امانی )همسو حاضر، نتایج تحقیق 

بر برخی از را  MOSبیوتیک پرتاثیر سطوح مختلف که 

-قزلو بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان  های خونی شاخص

که  . نتایج این محقق نشان دادکمان گزارش کردرنگینآالی 

دار در میزان منجر به تفاوت معنی MOSاضافه کردن 

گلیسرید، اسید اوریک، پروتئین کل و گلوکز، کلسترول، تری

دار در جمعیت اما بروز اختالف معنی نمی شود،روبین  بیلی

 . را گزارش کردشاهد سفید تیمارهای آزمایشی با های گلبول

 Imanpoor وRoohi (2015) ای اثر مکمل هدر مطالع

ایی خون، در های بیوشیمیفراسنجهغذایی سنگروویت بر 

را بررسی کرده و  (Rutilus rutilus) کلمهبچه ماهی 

کارایی  یاستفاده از این مکمل سبب ارتقاد دریافتن

  .شودبیوشیمیایی خون میهای فراسنجه

های رشد فیل شاخصدست آمده از ه با توجه به نتایج ب

سلماناکس کیلوگرم  گرم بر 5/0 مقدارماهیان پرورشی، 

ماهیان به شمار فیلمناسب و مطلوبی برای پرورش  مقدار

، نرخ وزن نسبیاری در دباعث افزایش معنی ، زیرارودمی
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شاخص رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، ضریب کارایی 

و کاهش پروتئین  نسبت کاراییپروتئین، ضریب چاقی، 

ی ــفیل ماهیان پرورشدار ضریب تبدیل غذایی در معنی

رسد به نظر می ،های خونی و ایمنیشاخص مورد. در شودمی

تر در دت بسیار طوالنیپرورشی باید به مکه فیل ماهیان 

تا با توجه به طوالنی بودن  ،معرض این ترکیبات قرار گیرند

ز مصرفی اظهار ومراحل رشد آنها بتوان در خصوص انتخاب د

 .دکرنظر قطعی 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of different levels of Celmanax commercial 

prebiotic on growth performance, nutritional efficiency, blood and plasma biochemical indices in 

beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758) in a 120-day feeding period. So that, 120 individuals of 

beluga with the average weight of 4.66 ± 0.26 kg were transferred to 12 holding cage nets, 1.20 × 

1 × 2 m in size at a depth of 1.5 m with a completely randomized design as four treatments with 

three replications including control (without prebiotic) and three experimental treatments fed by 

diets containing 0.5, 1, 1.5 g/kg prebiotic. The results exhibited that adding Celmanax to the diet, 

especially 0.5 g/kg, significantly enhanced relative weight, daily growth rate, specific growth 

rate, feed conversion ratio and relative eating (p<0.05). However, no significant effect was 

observed in the protein and fat ratio (p>0.05). There were also no significant differences between 

the treatments fed by prebiotic compared to control with respect to hemoglobin, mean 

corposcular volume and mean corpuscular hemoglobin (p>0.05). Analyses on biochemical 

indices indicated that there were significant differences in total protein, glucose and triglyceride 

in blood plasma levels. Totally, according to the results, 0.5 g/kg Celmanax in diet can 

effectively enhance growth performance, nutritional efficiency and blood indices in cultured 

beluga. 
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