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 17/7/1397 تاریخ تصویب:      3/6/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
دما، شوری و  هاینوع مکمل غذایی تجاری پربیوتیکی )اگریموس( و پروبیوتیکی )باکتوسل( بر مقاومت به استرسبه منظور مقایسه اثر دو 
آکواریوم  21قطعه ماهی در  630(، این تحقیق انجام شد. لذا D. rerioهای اسید الکتیکی روده در ماهی زبرا دانیو )تغییرات جمعیت باکتری

 8و  4، 2به ترتیب با سطوح  3Tو  1T ،2T( و سه جیره غذایی 0Tعنوان تیمار شاهد )ره غذایی پایه بهتقسیم شده و طی دوره آزمایش، جی
گرم پروبیوتیک باکتوسل در هر  4/0و  2/0، 1/0ترتیب با به 6Tو  4T ،5Tگرم پربیوتیک اگریموس در هر کیلوگرم غذا و نیز سه جیره 

های آزمایشی تغذیه روز با جیره 90روزه به مدت  15آزمایش در نظر گرفته شدند. بچه ماهیان تکرار به عنوان تیمارهای  3کیلوگرم جیره با 
داری مقاومت بیشتری نسبت به استرس دارا هستند. درصد های پروبیوتیکی به طور معنیشدند. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره

. بر اساس نتایج تعداد (P<0.05)دار داشت تیمارها با تیمار شاهد اختالف معنی بازماندگی و مقاومت نسبت به استرس دمایی بین تمامی
روز نسبت به  تیمار شاهد افزایش  90های اسید الکتیکی در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف اگریموس و باکتوسل پس از باکتری

ار شاهد داری با تیمای با پروبیوتیک باکتوسل دارای اختالف معنیذیهها تمامی سطوح تغدار نشان دادند. اما از نظر تعداد کل باکتریمعنی
دار نشان داد. همچنین مشاهده شد تمامی تیمارهای با کلیه تیمارها اختالف معنی 6Tو تیمارهای پربیوتیک اگریموس بوده و تیمار 

دند. از نظر افزایش شاخص طول کلیه تیمارهای پروبیوتیکی روزه افزایش معنی دار وزن را نشان دا 90پربیوتیکی و پروبیوتیکی پس از تغذیه 
دار نشان دادند.  نتایج حاصل از این آزمایش استفاده از جیره غذایی حاوی مکمل های غذایی تجاری فوق را نسبت به شاهد افزایش معنی

 دهد.یها را پیشنهاد مدر بهبود عملکرد پاسخ به استرس و فلور روده تأیید نموده و کاربرد آن

 باکتوسل. یموس،روده، اگر یاییفلور باکتر ی،استرس دما و شور واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
داران عالی ترکیبی از دو اندام لوله گوارش مهره

های روده کوچک و روده بزرگ است. روده متوالی با نام
که کوچک محل اصلی جذب مواد مغذی است درحالی

نقش اولیه روده بزرگ جذب آب و نمک است. به عالوه 
ها نقش مهمی در ایمنی و عمل به هر یک از این اندام

ها و دیگر سموم محیطی عنوان سدی در برابر پاتوژن
جایی که (. از آنWallace et al., 2005کنند )ایفا می

-های غنی از میکروب زندگی میحیوانات در محیط

دار با کنند، در طول حیات خود مجبور به تعامل ادامه
 که اغلب اثرات مثبتی دارند باشندجوامع میکروبی می

(Rolim, 2015 .)در  نیز روده ماهی فلور میکروبی
تواند بر تغذیه، رشد، تولید هضم مشارکت نموده و می

، پویایی جمعیت و بقای ماهی میزبان نسبت به مثل
از  (.Ghanbari et al., 2015) ها اثر گذاردبیماری

جایی که ماهیان زبرا مانند پستانداران هر دو نوع آن
ا پذیر را برای تقابل بسیستم ایمنی اولیه و تطبیق

مطالعات بسیاری را به خود  ،ها دارا هستندمیکروب
ها های آنین شفافیت بافتاند. همچناختصاص داده

های داخلی را در الروهای زنده امکان بررسی اندام
توان گفت (. میBates et al., 2006آورد )فراهم می
ها از دلیل دارا بودن بسیاری ویژگیبهها این ماهی

 و جمله مراحل الروی کوتاه، تکامل خارج رحمی
-یممدل مناسبی برای مطالعات زیستی شفافیت الرو 

 ,.Vasquez et al., 2012; Bergman et alباشد )

2005; Hsu et al., 2007; Lardelli, 2008; 
Ganguly et al., 2010; Nekoubin et al., 

2012.) 
های غذایی بسیاری از محققین معتقدند که جیره

 روند منجر بهکه با هدف رشد و بقای باالتر به کار می
های استرس مایشافزایش مقاومت موجود در برابر آز

های نیز خواهند شد. مقاومت آبزیان در برابر استرس
محیطی تحت تأثیر عواملی مانند میزان شوری، عوامل 
محیطی، گونه، دستکاری، اندازه، سن، مراحل مختلف 

 FadaiRayeniای قرار دارد )زیستی و شرایط تغذیه

et al., 1396.) 
م هض هایی غیر قابلها که کربوهیدراتپربیوتیک

ر شوند و دهای روده میباشند باعث تحریک باکتریمی
طول فرایند هضم در بدن در بخش باالیی لوله گوارش 

امی اما هنگ .سبب فقدان میکروفلور مناسب اثرگذارندبه

شوند که در روده وارد فرایندهای هضم می
ا ههای حاضر در این ناحیه با تجزیه آنارگانیزم میکرو

-ز خود برای ادامه حیات را فراهم میانرژی مورد نیا

 ;Singla and Chakkaravarthi, 2017آورند )

Rolim, 2015عنوان (. استفاده از اگریموس به
-میگلوکان  βو  MOSپربیوتیک تجاری که حاوی 

باشد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است 
(Mohamed et al., 2017مانان .) الیگوساکارید
(MOS مشتق شده از دیواره سلولی مخمر )

Saccharomyces cervisiae ،عنوان یک به
ود شهای مفید روده میپربیوتیک منجر به رشد باکتری

و هضم و عملکرد روده را در حیوانات با تحریک سیستم 
 βبخشد. همچنین می ها بهبودایمنی و جذب پاتوژن

لولی س گلوکان نیز از دیگر عناصر تشکیل دهنده دیواره
محرک سیستم  عنوانست که بها هامیکروارگانیسم

ایمنی عمل نموده و باعث تحریک مقاومت ماهی و 
-های باکتریایی و ویروسی میپوستان به عفونتسخت

حاوی  اگریموس(. Torrecillas et al., 2014) شود
-فیبر خام می %3کربوهیدرات و  %50پروتئین،  36%

 باشد. 
های غذایی هستند که مکملنیز ها پروبیوتیک

بوده و به طور اختصاصی  های زندهحاوی باکتریاغلب 
را  Bifidobacteriumو  Lactobacillusهای جنس

های ارگانیسم، (Lau et al., 2015شوند )شامل می
باید درون روده زنده مانده و توان ازدیاد و کلنیزه  هاآن

ثر باشند شدن را در لوله گوارش داشته، بی خطر و مؤ
(Michael et al., 2014.)  باکتوسل نخستین

 2009باشد که در سال پروبیوتیک مجاز در آبزیان می
در اتحادیه اروپا به  ثبت رسیده است. این پروبیوتیک 
با ایجاد تغییرات مفید در جمعیت میکروبی روده و 
تولید اسید الکتیک منجر به بهبود رشد، تولید و 

شود. این پروبیوتیک ی و میگو میبازماندگی انواع ماه
باشد می  acidilactici Pediococcus حاوی باکتری

(Kazemi et al., 1395.) 
ها و که به کارگیری پربیوتیکجاییاز آن
ها ها در جیره غذایی ماهیان و مولدین آنپروبیوتیک

اغلب اثرات مثبتی را نشان داده، جدا از اثرات مستقیم 
 ها ممکنروده، استفاده از این مکمل بر میکروبیوتای

های محیطی نیز است سبب مقاومت به استرس
 ,.Burr and Gatlin, 2005; Song et alگردد)
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بر اساس تفاوت ماهیت دو مکمل  بنابراین(، 2014
غذایی مصرفی و نتایج مختلف و گاه متفاوت مشاهده 

هدف از این  مطالعه شده در مرور منابع صورت گرفته 
ی و مقایسه اثر مصرف مکملهای تجاری اگریموس بررس

و باکتوسل بر میکروبیوتای روده و مقاومت به استرس 
پس از عنوان آبزی مدل بهشوری و دما در ماهیان زبرا 

 باشدها میروز تغذیه با تیمارهای حاوی این مکمل 90
چرا که امکان استفاده مثبت از ترکیبات غذایی که توان 

های پرورشی که یان به خصوص گونهمقاوم نمودن آبز
های ناشی از تراکم و دستکاری، با عالوه بر استرس

عوامل  توانند نسبت بهضعف سیستم ایمنی می
زا حساس بوده و تلفات و خسارات جبران بیماری

ناپذیری را پدید آورند، را دارند مقرون به صرفه بوده و 
  .گرددفواید بسیاری را شامل می

 

 هاروش . مواد و2
 تصادفی شامل این تحقیق در قالب یک طرح کامالً

 1T ،2T( فاقد مکمل غذایی، 0T؛ تیمار شاهد )تیمار 7
گرم در کیلوگرم  8و  4، 2ترتیب حاوی به 3Tو 

پربیوتیک تجاری اگریموس تولید شرکت اللماند 
، 1/0حاوی  ترتیببه 6Tو  4T ،5Tفرانسه و تیمارهای 

گرم در کیلوگرم پروبیوتیک تجاری  4/0و  2/0
باکتوسل از همان شرکت با سه تکرار طراحی شد. بدین 

متر( سانتی 30×30×30آکواریوم )با ابعاد  21منظور 
تهیه شده و در ماهی زبرا  روزه  15 الرو 30 هریک با

محوطه کارگاهی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی 
ه . تغذیانشگاه تهران مستقر شدندو منابع طبیعی د

روز ادامه  90 مدتیاد شده بهبا تیمارهای ها ماهی
های آزمایش، پربیوتیک و یافت. برای ساخت جیره

خلوط مپروبیوتیک انتخابی در مقادیر ذکر شده پس از 
های غذایی اسپری با روغن گیاهی روی جیره نمودن

قرار داده شد. سپس شده و سپس در معرض هوای آزاد 
و تا زمان مصرف در ظروف در بسته  غذای ساخته شده 

. در طول دوره آزمایش نگهداری شدنددر یخچال 
یانگین م کهخصوصیات فیزیکوشیمیایی آب ثبت شده 

نشان داده شده است. تغذیه ماهیان به  1آن در جدول 
درصد  7تا  10بار در روز و به میزان  2صورت دستی 

شد. هوادهی  انجامطول دوره پرورش در  وزن بدن در
روز یک بار  2منظم با هواده فیلتردار و تعویض آب هر 

در این درصد حجم آب صورت گرفت.  30به میزان 
 10ساعت روشنایی و  14پرورش  یدوره نورتحقیق 

از برداری نمونه ساعت تاریکی در نظر گرفته شد.
وزن،  های طول،گیری فراسنجهماهیان برای اندازه

های شوری و دما بر زنده های روده و اثر استرسباکتری
 انجام شد. مانی ماهیان  در پایان دوره آزمایش

 

 سنجیزیست .2.1
میزان اثر گذاری تغذیه بر رشد  آگاهی ازبرای 

های طولی و وزنی ماهیان تیمار شده با مکمل
اگریموس و باکتوسل سنجش طول چنگالی و وزن 

با  آزمایشروزه پس از شروع  30دوره  3ماهیان در 
 .انجام شدکش و ترازوی دیجیتال استفاده از خط

 

 استرس هاییشآزما .2.2
-ی حاوی مکملهای غذایتغذیه با جیره 90در روز 

ها به استرس منظور تعیین میزان مقاومت آنها به
ماهی به وسیله  قطعه 3شوری و دما، از هر تکرار 

آزمایش جدید رهاسازی  مخزنساچوک صید و درون 
شوری نمک دریا تا رساندن  سنجش انجام برای شدند.

گرم در لیتر ادامه یافت و سپس میلی 40شوری آب به 
مانی  وم رها شدند و مدت زمان زندهها در آکواریماهی

 ,.Jafarian et alها مورد بررسی قرار گرفت )آن

(. برای انجام تست دما نیز دمای آب به وسیله 2010
رسیده و تلفات مشاهده و ثبت  ºC40بخاری برقی به 

 (.Azari Takami, 2008گردید )
 

 روده یکروفلورم یبررس .2.3
و  Sneathروده از روش  جهت بررسی میکروفلور

بر این اساس در روز  .( استفاده شد1986همکاران )
ماهی از هر  3روز پس از شروع تیمار،  90نخست و نیز 

طور تصادفی انتخاب ماهی از هر تیمار( به 9آکواریوم )
شده و پس از استریل نمودن سطح بدن ماهی ها، ناحیه 

 ستریل،شکمی باز شده و با استفاده از تیغ جراحی ا

 میانگین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش -1جدول 
pH سختی کل دما اکسیژن محلول 

4/0±2/7 2/0±6/4 5/0±27 3/6±202 

 



       201                                                         7139تابستان ، 2، شماره 71، مجله منابع طبیعی ایران، دوره شیالت

روده جداسازی و به هاون چینی استریل منتقل گشته 
و با سرم فیزیولوژی هموژن شدند. پس از تهیه هموژن 

های با استفاده از محلول نمکی نرمال استریل رقت
در دمای  MRS Agarسریالی تهیه و در محیط کشت 

ºC36  فر و ساعت بر اساس روش حسینی 72به مدت
د های اسیانکوبه شدند. تعداد باکتری (2011) همکاران

الکتیکی )بر حسب واحد تشکیل کلنی در هر گرم 
 ( شمارش شد.CFU/gدستگاه گوارش 

 

 اهداده یآمار یزآنال .2.4
ها، تجزیه و تحلیل پس از بررسی نرمال بودن داده

 One-wayاز طریق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )

analysis of variance صورت گرفت. مقایسه )
میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن انجام شد. 

 25 نسخه SPSSافزار های آماری توسط نرمآزمون
 %5ها در سطح دار دادهانجام شده و اختالف معنی

 نمایش داده شد.
 

 . نتایج  3
 سنجیزیست یجنتا .3.1

نتایج زیست سنجی طول و وزن ماهیان در روز 
ترتیب روز پس از آغاز به 90و  60، 30نخست تیمار، 

نمایش داده شده است. نتایج  2و  1 هایشکلدر 
 1Tمربوط به طول چنگالی ماهیان نشان داد تیمارهای 

اما تیمار  ،داری با شاهد نداشتاختالف معنی 2Tو 
باشد. دار با شاهد میدارای اختالف معنی 3Tپربیوتیکی 

همچنین بین تیمارهای پربیوتیکی اختالفی مشاهده 
اری دصورت معنینشد. تمامی تیمارهای پروبیوتیکی به

)نتایج بر اساس  پس از آغاز 90  روزتا  روزه از ابتدای شروع تیمار 30زمانی  طول چنگالی ماهیان در طول دوره – 1شکل 

 نمایش داده شده است. %5دار در سطح معنی، با حروف الفبا برداری پایان دوره آزمایش ودر نمونه هاانحراف معیار(، اختالف±میانگین

انحراف معیار(، ±)نتایج بر اساس میانگین پس از آغاز 90  تا روز آزمایشروزه از شروع  30وزن ماهیان در طول دوره زمانی  – 2شکل 
 نمایش داده شده است. %5 داردر سطح معنی ، با حروف الفبا برداری پایان دوره آزمایش ودر نمونه هااختالف
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اختالف داشته و  2Tو  1Tبا تیمار شاهد و تیمارهای 
دار نشان داد. نیز اختالف معنی 3Tبا تیمار  6Tتیمار 

 داریدر بین تیمارهای پروبیوتیک اختالف معنی اما
  مشاهده نشد.

 روز تغذیه با 90نتایج مربوط به وزن بدن پس از 
های غذایی نشان داد که تمامی تیمارها با تیمار مکمل

دار بوده و افزایش وزن نشان شاهد دارای اختالف معنی
دادند. در بین تیمارهای پربیوتیکی و پروبیوتیکی 

 داری مشاهده نشد.اختالف معنی
 

 (یترگرم در ل 40) یسنجش اثر شور .3.2
نمایش داده شده  3 شکلنتایج آزمون شوری در 

-است. بر این اساس بین تیمارهای تغذیه شده با مکمل

دار مشاهده شد های غذایی و تیمار شاهد تفاوت معنی
(<0.05P همچنین بین تیمارهای پربیوتیکی .)2T  و
3T  1با تیمارT دار وجود داشت و میزان اختالف معنی

مقاومت ماهیان این دو تیمار  بازماندگی و بعبارتی
 نسبت به استرس حاصل از شوری باالتر بود

(P<0.05) البته در بین تیمارهای تغذیه شده با مکمل .
داری مشاهده نشد. مقایسه پروبیوتیکی اختالف معنی

-های تغذیه شده با مکملنتایج بدست آمده بین گروه

ختالف ا وجود گرهای پروبیوتیکی و پربیوتیکی نشان
 .(P<0.05) دار بین این دو گروه بودمعنی

 

 (گرادیدرجه سانت 40سنجش اثر دما ) .3.3
(، درصد بازماندگی و 4 شکلبر اساس نتایج  )

دما در میان ماهیان تغذیه شده با افزایش مقاومت به 
داری )در سطح های آزمایشی دارای افزایش معنیجیره

ین تیمارهای  .ند( نسبت به تیمار شاهد بود5%
داری بیشتر از صورت معنیبه 3Tتیمار  اثر پربیوتیکی

در  %100دو تیمار دیگر بود و با توجه به بازماندگی 
 6Tو  3T ،4T ،5Tای در بین تیمارهطول دوره بررسی 

روز تغذیه با جیره حاوی اگریموس و باکتوسل   90  مانی ماهیان زبرا )ثانیه( در مواجهه با استرس شوری پس ازمدت زمان زنده – 3شکل 
 (.P<0.05انحراف معیار بیان شده  ±ها به صورت میانگین )داده

 

 .و باکتوسل یموساگر یحاو یرهبا ج یهروز تغذ 90  زبرا در مقابله با استرس دما پس از یانماه مانیمدت زمان زنده – 4شکل 
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 ها اختالفی مشاهده نشد.بین آن
 

 روده یکروبیفلور م یبررس .3.4
برداری اولیه اختالفی بین تیمارها مشاهده در نمونه

یی برداری نهانشد. نتایج بررسی باکتریایی در نمونه
 = LABهای اسید الکتیکی )نشان داد تعداد باکتری

Lactic Acid Bacteria در تیمارهای تغذیه شده با )
سطوح مختلف پربیوتیک و پروبیوتیک با تیمار شاهد 

 همچنین .(P<0.05)دار بودند دارای اختالف معنی
ها در تیمارهای مختلف پروبیوتیک این باکتری تعداد

با سایر  6Tدار بین باکتوسل عالوه بر اختالف معنی
سطوح، همگی با تیمار شاهد و نیز تیمارهای 

داری بودند. تعداد کل پربیوتیکی دارای اختالف معنی
ها در تمامی تیمارهای تغذیه شده با مکمل به باکتری

داری بیشتر از تیمار شاهد بوده و همه صورت معنی
دار با تیمارهای پروبیوتیکی دارای اختالف معنی

باشد. از میان تیمارهای تیمارهای پربیوتیکی می
از سایر سطوح مکمل  6Tک و پروبیوتی 3Tپربیوتیک 

تعداد باکتری اسید الکتیکی باالتری را نشان  خودشان
 (.5 شکل) دادند

 
 . بحث4

های پربیوتیکی و پروبیوتیکی از زمان ورود مکمل
های خوراکی بهبود دهنده سالمت عنوان افزودنیبه

موجودات، مباحث متعدد و متنوعی مطرح شده و 
این ترکیبات شروع به موافقین و مخالفین استفاده از 

طراحی آزمایشات گوناگون نموده و اثر این مواد را بر 
-های مختلف از جمله گونههای فیزیولوژیک گونهپاسخ

های پرورشی دام، طیور و آبزیان مورد بررسی قرار 
ها در خصوص دادند. موافقین استفاده از این مکمل

د در موجوهای اند که باکتریها بیان داشتهپروبیوتیک
ها باعث بهبود عملکرد جذب در روده از طریق آن

-متعادل نمودن ترکیب میکروبی روده شده و باکتری

پردازند های مفیدی که به هضم و جذب مواد مغذی می
دهند که در نتیجه مواد مغذی به نحو را افزایش می

بهتری مورد استفاده قرارگرفته و درنتیجه نرخ رشد را 
 ;Nekoubin et al., 2012) دهندافزایش می

Ghanbari et al., 2015 ، ) در این مطالعه نیز افزایش
دار رشد طولی و وزنی نهایی نسبت به تیمار شاهد معنی

ورد م مکمل غذایی پروبیوتیکی در نتیجه استفاده از
مشاهده شد  P. acidilactici استفاده حاوی باکتری

ان و همکار Kazemiکه همسو با نتایج مطالعه 
( بود. 1392و همکاران ) Modaberi( و نیز 1395)

د تواند نتیجه فراینکه میاین افزایش رشد عالوه براین
تواند منتج از تحریک اشتها و هضم مناسب باشد می

افزایش فعالیت گوارشی و آنزیمی در الروهای آبزیان 
ها باشد که موجب ارتقای سطح تغذیه تغذیه شده با آن
 Irianto andایش رشد خواهد شد )و در نتیجه افز

Austin, 2002 ،)عالوه برها چرا که عملکرد آن 
بات ها و ترکیتولید ویتامین ، باتغذیهو  افزایش اشتها

 Jenabiزدا در جیره غذایی همراه است )سم

Haghparast et al., 1392.)  گرچه برخی مطالعات

 یوتیکو پروب یوتیکپرب یحاو هاییرهشده با ج یهزبرا تغذ یانها در روده ماهیو کل باکتر یکیالکت یداس هاییتعداد باکتر – 5شکل 
 ((.P<0.05) دارد هاگروه ینب داریشده و حروف و اعداد مختلف نشان از اختالف معن یانب معیار انحراف ± میانگین صورتبه ها)داده
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ی خاصر ها اثدهند که استفاده از پروبیوتیکنشان می
های بیشتری بر رشد ماهیان نداشته است، آزمایش

مورد نیاز است تا به بررسی فرایندهای مختلف 
 بیولوژیک رخ داده در لوله گوارش بپردازد.

اندگی ماهیان، نتایج این تحقیق از نظر قدرت بازم
در مواجهه با استرس شوری و دمایی افزایش زنده مانی 

اهد در پی استفاده از ماهیان را در مقایسه با تیمار ش
 گونه که بررسی ها نشانپربیوتیک مذکور نشان داد. آن

و تولید  های مفید رودهبا افزایش تعداد باکتری داده
ها منجر پروبیوتیک ،روده pHالکتیک و کاهش اسید

ها در دستگاه گوارش شده و با به توقف رشد پاتوژن
ه لیها را عمقاومت آن ،تحریک سیستم ایمنی آبزیان

زا به میزان ها و سایر عوامل استرسها، ویروسباکتری
دهند و در نتیجه باعث افزایش داری افزایش میمعنی

شوند. همچنین مانع اثرات سوء ماندگاری ماهیان می
 د. نتایجنشوهای حرارتی بر سالمت ماهیان میاسترس

بازماندگی ماهیان در مواجهه با استرس دمایی در 
و  Hoseini مطابق با نتایج مطالعهمطالعه حاضر 

( 2010و همکاران ) Dhanarajو  (1392)همکاران 
بنابراین براساس نتایج حاصل از این مطالعه  باشد.می
 ملمکبا توجه به قدرت چسبندگی توان گفت که می

باکتوسل به غذا، افزایش فاکتورهای رشد، کاهش 
فید مهای ضریب تبدیل غذایی و پرشمار شدن باکتری

 های اسید الکتیکی این پروبیوتیکروده به ویژه باکتری
 کاربردی دانست. می توان را

-ها در سالها نیز همانند پروبیوتیکپربیوتیک

گونه اند و آنهای اخیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته
عنوان مواد مغذی مصرفی منجر به که اظهار شده به

شده و در نتیجه  های مفید رودهافزایش شمار باکتری
 MOS اثراتنمایند. جوامع پاتوژن را محدود می

 انیدر آبز راًیاخ ،سالمت و رشدی پارامترها بری وراکخ
 ,.Torrecillas et al)یی اروپا ییایاز جمله باس در

 ,.Staykov et al) کمان نیرنگی آالقزل ،(2007

آزاد (، Sado et al., 2008) لینرود ی ایالپیت ،(2007
ی نوع مارون و( Refstie et al., 2010) اطلسماهی 
( Sang et al., 2011) هاشیفی کر از پوست سخت
 ،وزن شیافزا جمله ازی عوامل و قرارگرفتهی بررس مورد
 اننش رای ماریب به مقاومت شیافزا و میزوزیل شیافزا
ه است که مطابق با نتایج بهبود عملکرد وزن و طول داد

علت این افزایش در  .باشدمطالعه می در ماهیان این

ها بیشتر شدن های رشد مانند پروبیوتیکشاخص
های مفید روده و در نتیجه افزایش عملکرد باکتری

 هضم، جذب و اشتها است. 
همچنین نتایج آزمایش حاضر نشان داد که 

های اسیدالکتیکی تحت تاثیر استفاده های باکتریگونه
جمعیت غالب فلور میکروبی از مکمل غذایی اگریموس، 

روده را در برگرفته است که همسو با نتایج 
Dimitroglou ( بر روی ماهی سیم 2011و همکاران )

باشد. همچنین در مطالعاتی دیگر که بر دریایی می
ماهی قزل آال صورت گرفت، هموژنیتی میکروفلور روده 

 MOSو کاهش غنای گونه با استفاده از مکمل 
 Dimitroglou et al., 2010; Amaniمشاهده شد )

Denji et al., 2015 این هموژنیتی ناشی از محدود .)
ها بوده و در این های باکتریشدن رشد برخی از گونه

های اسیدالکتیکی مطالعه جمعیت به سمت باکتری
تر نیز اشاره شد افزایش گونه که پیشسوق یافت. همان

ارش لوله گواسیدالکتیک منجر به اسیدی شدن محیط 
زا و نیز افزایش مقاومت و کاهش رشد عوامل بیماری

 شود.های محیطی میموجود به استرس
 MOSاستفاده از مکمل  بای گرید مطالعه در

 یقزل آال یدر بچه ماه استفاده روزه 60 دوره از پس
 ژهیو رشد نرخ وزن، دری داریمعن شیافزا ،کمان نیرنگ

(SGRو ضر )ییغذا لیتبد بی (FCR) ماریت در 
 نیشده با ا ماریت انیمشاهده شد. ماهپربیوتیکی 

 رای یکدالکتیاسی هایباکتر تعداد نیشتریب مکمل
-آن انیم اختالف اما دادند نشان کنترل گروه به نسبت

در ، Amani Denji et al., 2015)) نبود داریمعن ها
های طول، وزن و شاخصمطالعه حاضر نتایج مشابه در 

 استفاده ازهای اسیدالکتیکی در پی باکتریتعداد 
بر خالف مطالعه اما  پربیوتیک اگریموس مشاهده شد.

 ستمیبر رشد، س MOSاثر مکمل  یبررس نتایج حاضر
توسط  لیرود ن یایالپیروده ت یو مورفولوژ یمنیا

Yuji-Sado ( 2015و همکاران) هاآن نشان داد که 
و  4/0، 2/0، 0 یبا دزهاتیالپیا  هیروز تغذ 60در طول 

 یرو %5در سطح  یداریاثر معن ،مکمل نیدرصد ا 6/0
-می .مشاهده نکردند یماه نیا یمنیا ستمیرشد و س

حاصله از مرور منابع گاه  جیتعدد تفاوت نتاتوان گفت 
 یلولس وارهید یدراتیکربوهساختار  یدگیچیپ لهیوسهب

ف مختل یهاهیکه مرتبط با سو است هیتوج قابل مخمر
مودن ن ندیفرا یهاروشبسته به و بوده  ریتخم طیو شرا
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 (. Newman, 2007) ردیگیقرار م ریغذا تحت تأث
از مکمل های غذایی در  استفاده که جاییآن از

این مطالعه نیز مانند مطالعاتی از جمله تحقیق 
Mandal ( نشانگر پایدار شدن و 2015و همکاران )

درصد قابل توجه باکتری های اسیدالکتیکی نسبت به 
توان گفت که کل فلور باکتریایی روده بود، می

داران عالی مختص میزبان میکروبیوتای روده در مهره
ها با شرایط فیزیولوژیک و است؛ اما شمار و تنوع آن

غییر اه و تغذیه تمحیطی مانند ژنوتیپ میزبان، زیستگ
 کند.می

 گیری نتیجه. 5
جایی که مطالعات مختلف صورت گرفته بر از آن

آبزیان تاکنون نتایج مختلفی را نشان داده و بر این 
ها، مخالفینی را اساس موافقین استفاده از این مکمل

های مطالعات بیشتر بر شاخصدر برابر خود دارند، 
 د.شوتجاری توصیه میهای ایمنی و رشد گونه مختلف

ی های غذاینتایج این مطالعه نشان داد استفاده از مکمل
تجاری باکتوسل و اگریموس عملکرد مؤثری در بهبود 
فرایند رشد و فلور باکتریایی روده به خصوص جوامع 

های اسید الکتیکی آن داشته و مقاومت ماهیان باکتری
از  یکیکه  زبرا را نسبت به استرس شوری و دمای باال

دهد. اگرچه تعیین افزایش می های پرورش استدغدغه
ها بسته به نوع گونه متفاوت بوده و دز مؤثر این مکمل
ار ها اثرگذتواند بر میزان کارایی آنشرایط محیطی می

اما نکته مهم دیگر این است که استفاده از مکمل باشد 
چنینی برخالف داروهای معمول نه تنها های غذایی این

ثر مخربی بر محیط زیست نداشته بلکه در دراز مدت ا
به علت اثر چندگانه بهبود ایمنی و رشد مقرون به 

 صرفه نیز می باشند.
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