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 چکیده
سیلوس سویه از مخلوط با ضر تاثیر پنج  سترسCFU/L 810×1ی پروبیوتیکی در غلظت هادر مطالعه حا شی از افزایش تراکم در برابر عوامل ا زای نا

شناسی نیز ثبت های رشد و خونماهی قزل آالی رنگین کمان در سه تکرار بررسی شد. شاخص لیتر آب( الرو 10قطعه الرو در  75و  60، 45 ،30)

ی آزمایشییی تیهیه و برای یک دور  هاگرم به هر یک از واحدهای آزمایشییی معرفی و با ریر  235/0±08/0گردیدند. الروها با میانگین وزنی اولیه 

شان داد که باالترین  45 شدند. در پایان دور  آزمایش نتایج ن شد و تیهیه در تیمار با تراکمهاشاخصروز  پرورش داد   قطعه الرو ماهی در  60 ی ر

شد  با ریر لیتر ) 10 سیلوس( و حداقل آن در تیمار با تراکم هاتیهیه  شد  با با مارهای لیتر بدست آمد و با دیگر تی 10قطعه الرو در  45ی مکمل 

الرو ماهی در لیتر  75و  60، 30(. درحالیکه هیچ اخت م معنی داری بین تیمارهای با تراکم >05/0p)اد آزمایشییی اخت م معنی داری را نشییان د

بطور معنی  MCHCو  WBC ،RBC ،Ht ،Hb ،MCV ،MCHی خون شناسی نشان داد که سطوح هاشاخص(. نتایج <05/0pمشاهد  نگردید )

شی افزایش یافت )داری با اف سطوح آنها در تیمار با تراکم >05/0pزایش تراکم الروهای ماهی در تیمارهای آزمای  10الرو ماهی در  75( و باالترین 

 75و  60لیتر بدسییت آمد. نتایج مطالعاس سییرم خون ماهیان نشییان داد که سییطس گلوکز سییرم خون با افزایش تراکم ماهیان در تیمارهای با تراکم 

های این (. درمجموع، یافته>05/0pداری افزایش یافت )لیتر، بطور معنی 10ماهی در  45و  30لیتر نسیییبت به تیمارهای با تراکم  10 ماهی در

شان داد که علی سیلوستحقیق ن شاهد، بکارگیری با سبت به گرو   شی ن ی های پروبیوتیکی در تراکمهارغم افزایش تراکم ماهی در تیمارهای آزمای

شد، تیهیه و هاشاخصورش الروی ماهی قزل آالی رنگین کمان بر برخی از مختلف پر ستا  برای هاشاخصی ر شت. در این را ی خونی اثرمثبتی دا

 رسیدن به نتایج بهتر، نیاز به انجام تحقیقاس بیشتری است.

 

 .شناسی، گلوکز، کورتیزولکمان، رشد، خونآالی رنگینتراکم، قزل واژگان کلیدی:

 

 Email: katooky.s68@gmail.com یکتوک یهسام* نویسند  مسئول: 





Journal of Fisheries 
Vol. 73, No. 3, Autumn 2020 
pp. 431-440 

 

 

 

Effect of probiotic bacilli on growth performance and some 

hematological and biochemical parameters of blood serum in  

rainbow trout (Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792)  

larvae reared at different stocking density 
Samieh Katooky1*, Hojatollah Jafaryan2, Hosna Gholiporkanani2, Poneh Ebrahimi3 

1. Fisheries Group, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad kavous, Golestan, Iran 

2. Associate Professor Fishery Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, 

Golestan, Iran 
3. Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Golestan, Iran 

Received: 01-Agu-2020 Accepted: 14-Nov-2020 

Abstract 

In the present study the effects of five- strain probiotic blend (Bacillus spp.) with concentration 1×108 CFU/ 

liter against stress responses, due to expose to high stocking density (30, 45, 60 and 75 larvae per 10 liters of 

water) on Oncorhynchus mykiss larvae were investigated in triplicates. The growth factors and hematological 

parameters were recorded as well. The larvae with the mean weight of 0.235±0.08g introduced in each 

experimental unite and fed the experimental diets and reared for a 45- day period. At the end of the experiment, 

the maximum growth and feeding rates were obtained in the treatment with a density of 60 fish larvae per 10 

liters (fed from a diet supplemented with Bacillus) and the minimum rate significantly obtained in the treatment 

with a density of 45 larvae per 10 liters compared to other experimental treatments (p<0.05). However, there 

were no significant differences among treatments containing 30, 60 and 75 larvae per 10 liters of water 

(p>0.05). The results of hematology indices, WBC, RBC, Ht, Hb, MCV, MCH and MCHC increased 

significantly with an increase in the density of fish larvae among the experimental treatments and their highest 

levels were obtained in treatment with a density of 75 fish per 10 liters. The serum glucose levels increased 

significantly while the fish density increased and it was higher in 60 and 75 fish per 10liters treatments 

compared to 30 and 45 fish in 10liters densities. Overall, the findings of this study showed that despite the 

effects of fish density, the use of probiotic bacilli also affecting on some growth, nutritional and blood indices. 
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 مقدمه. 1
 یلتما یدهندگان ماهپرورش یراخ یهاسییالدر طول 

تراکم در  یشافزا یقاز طر یدتول یزانم یشبه افزا یادیز

به نشیییان  یدتول یشافزا یهاحلاز را  یکیعنوان مزارع 

 یرتأث یلتراکم به دل(. Abou-Zied and Ali, 2012اند )داد 

ستق س مت، ک یمم شد، بقاء، رفتار،  و  یهآب، تیه یفیتبر ر

در امر  یرهامتی ینتراز مهم یکیعنوان به یانآبز یدمثلتول

. اسییتفاد  کامل از ف ییا شییودیشییناخته م یپرورش ماه

فاد  از روش یدمنظور تولبه با اسیییت پرورش  یهاحداکثر 

مزارع و غلبه بر  یمنجر به بهبود سیییودآور تواندیمتراکم م

 ز (. امروKhattab et al., 2004) گردد ینمشکل کمبود زم

ستفاد  از تراکم یراستأث شد، بقاء و بازد   یهاا مختلف بر ر

صول در گونه سا یمختلف ماه یهامح ست  شد ییشنا ا

(Khatune-Jannat et al., 2012 ؛Garr et al., 2011؛ 

Zhu et al., 2011م ظر  ن ی ینا رسییییدی(. بییه  ت   یرم

ندیم گهارثا یدتول یزانبر م یطور مؤثربه توا باشییید  ر

(Abou-Zied and Ali, 2012.) 

چه با افزا یشافزا اگر ماالً  بت برا یشتراکم احت قا  یر

کاهش  یقاز طر یدمثلتول یزانکاهش م یاکسیییذ غها و 

یتک تأث یف هد داشییییت  یمنف یراستخم  به همرا  خوا

(Tave, 1986گاه ما  قاس ن ی(؛ ا نهیچه یزاو بر  یریتأث گو

باعف افزا یروممرگ یزانم  یعملکرد ماه یشنداشیییته و 

(Khatune-Jannat et al., 2012; Pouey et al., 2011; 

Sorphea et al., 2010کاهش  یقخالص از طر ید( و تول

نههز درواقع (. Abou et al., 2007) گرددیم یدتول هایی

های آبز یشافزا حد ابزار  یک عنوانبه پرورییتراکم در وا

 یماه یلوگرمهر ک یبه ازا یجادشییید ا ینهبرای هز یریتیمد

برای  ینیت یییم تواندیآن م یست صیییحیریبود  و مد یدیتول

 (.Orbcastel et al., 2010باشد ) یدچرخه اقتصادی تول یتتقو

باال در پرورش  یهااستفاد  از تراکم یایموارد مزا یبرخ در

 کانال یماهاسییت، مانند آن ه در مورد گربه انکاریرقابلغ یماه

(Ictalurus punctatus) (Southworth et al., 2009،) 

  (Oreochromis niloticus) یییلنیی ییی پیییییایتیی

(Osofero et al., 2009 )خییزر  یییایآزاد در یو مییاهیی 

(Salmo trutta caspius( )Gholian et al., 2016؛ 

Sayyad Bourani et al., 2013 کهینا یا( گزارش شییید؛ 

ستبه یجنتا مثبت بود   یراستأث یطور موقت داراآمد  بهد

مدت مل از ببه یو پس از  کا کهبطور رود؛یم ینطور   ی

 شود؛یمختلف مشاهد  نم یهاتراکم ینب یتفاوت گونهیچه

ند آن ه از پرورش حل به  Pomacea paludosa زونمان

 یزمطالعاس ن یدر برخ (.Garr et al., 2011دسیییت آمد )

فزا ث یشا کم تییأ ف یراسترا ن کرد رشیییید و  یم  بر عمل

 ;Li et al., 2012داشت ) یمختلف ماه یهادر گونه یدتول

Biswas et al., 2013; de las Heras et al., 2015; 

Liu et al., 2016; Ni et al., 2016; Qi et al., 2016). 

ستفاد  از  ثابت ست که ا در پرورش  های باالتراکمشد  ا

از  یاسیییتفاد  حداکثر یبرا یکتکن یکعنوان بهآبزیان 

نابع آب  اسییییت بر رشیییید  ینامطلوب یراستأث یدارا یم

(Ajani et al., 2015در واقع تراکم .) یباال در پرورش ماه 

 شیییودیمنبع بالقو  اسیییترس شیییناخته م یکعنوان به

(Rowland et al., 2006 ؛Lefrançois et al., 2001.) 

به بر ا برای قاد ینغل لذ م کل اغ از  یادیز یرمشییی

مورد اسیییتفاد  قرار  هابیوتیکیو آنت یمیاییشییی یداروها

فاد  Bhatnagar and Raparia, 2014) گیردیم (. اسیییت

و  یاییداورها منجر به توسعه مقاومت باکتر یننادرست از ا

بانرود  در مورود م یکروبیفلورم ییرتی هد شییید  یز خوا

(Bhatnagar and Raparia, 2014 ؛Nikkhoo et al., 2010.) 

تا حدود  یزن یها بر سییی مت عمومآن مدسیاثراس طوالن

 (.Kruse and Sorum, 1994است ) بینیپیشیرقابلغ یادیز

مقاوم به  هاییکروارگانیسمدر مورد م هاینگران افزایش

 هاییکروارگانیسییممختلف منجر به اسییتفاد  از م یداروها

 Guarner andشد ) هایوتیکپاتوژن تحت عنوان پروب یرغ

Malagelada, 2003)ب پرو مروز  از  تیییک. ا  یییاو  هییایو

و بهبود  یماریکنترل ب منظورها بهآن یمحصیییوالس فرع

 ای گسترد  یهااستفاد  پرورییرشد و بقا در صنعت آبز

 (.Nikkhoo et al., 2010) شودیم

Pourgholam ( س2017و همکاران  یاثرگهار ی( با برر

 یر در ر Lactobacillus plantarum یوتیکیپروب یباکتر

( شیییاهد Acipenser baerii) یبریسییی ماهیتاس ییغها
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گونه  یندر ا یخون یهاشییاخصاز  یرشیید و برخ یشافزا

ند. کاران ) Renuka بود به یز( ن2014و هم  یریکارگبا 

مدس  به Lactobacillus acidophilus یوتیکیپروب یباکتر

 ( شییاهدCatla catlaکات  ) یماه ییغها یر روز در ر 60

 یشیآزما یمارهایدر ت یخون یهاشاخص داریمعن یشافزا

 یوتیکیپروب یاسیییتفاد  از باکتر یگرد ایبودند. در مطالعه

Bacillus amyloliquefaciens یانماه ییغها یر در ر 

در  دارییپرورش در قفس اخت م معن یطدر شییرا ی پیات

شاخص یپارامترها شد و  شان نداد ) یخون یهار  Silvaن

et al., 2015.) یراسصییورس گرفته تأث هاییطبق بررسیی 

 یهاشیییاخصبر  یوتیکیپروب هاییلوسمثبت انواع باسییی

شاخص شد،  شیمیاییب یباسو ترک یخون یهار سرم در  یو

  کییییمییییانییییینرنییییگیییی یآالقییییزل یمییییاهیییی

باس رسییی یزن  ؛Ramos et al., 2017)اسیییت  ید به اث

Paricheh et al., 2016؛ Mahmoudzadeh et al., 2016؛ 

Kamgar et al., 2012؛ Jafaryan et al., 2009). یکهدرحال 

به  فاد  از  تأثیر یبررسیییکمتر  یکاسیییت  ها درپروبیوت

بخصوص در دوران حساس  سازییر مختلف ذخ یهاتراکم

 است. پرداخته شد  الروی در این گونه

مهکور در  با به موارد  ره  عه این تو طال راس تیییم

شد و  یهاشاخص سخونر  یآالقزلالروهای ماهی  یشنا

مکمل سیییازی شییید   هاییر ر یرتأثتحت  کمانینرنگ

سط  س یهسو 5تو س) یوتیکیپروب هاییلوساز با  (ینپروتک

 .شد بررسی یسازیر مختلف ذخ یهاتراکم در

 

 ها. مواد و روش2

 طرح آزمایش .2.1
به  یطرح کام ً تصیییادف یکحاضیییر در غالذ  یقتحق

ما 45مدس  گا روز در آز گا   پرورییآبز یشییی دانشییی

عداد  جام شییید. ت کاووس ان بد ماه 630گن  یعدد الرو 

 گرم 235/0±08/0 یوزن یانگینبا م کمانینرنگ یآالقزل

و پرورش  یرتکث یاز مراکز خصیییوصییی یکیاز  تهیه از پس

واقع در اسییتان مازندران )آمل( و انتقال  یسییرد آب یانماه

با  یرهت سییازگار 14مدس  یبرا یش،به محل انجام آزما

شدند.  ینگهدار یتریل 2000مخزن  یکدر  یدرد یطشرا

  الروها به یه،اول سنجییستو ز یدور  سازگار یپس از ط

 یریبا حجم آبگ یبرگ سمخزن فا 12در  تصیییادفی طور

ستمر در تراکم یتحت هواده یترل 10  60، 45، 30 یهام

هر کدام با سییه تکرار(  یشیییآزما یمارت 4عدد الرو ) 75و 

 .(Varela et al.,2010) شدند یمتقس یطور تصادفبه

 . غذا و غذا دهی2.2
ستفاد  از ر یغهاده  شرکت  یتجار هاییر الروها با ا

 14خام،  ینپروتئ درصد 45 یبیتقر یباسبا ترک 21 ی اءب

 خام به یبر گرم انرژ یکالر 4300خام و  یچرب درصییید

و  14:00؛ 8:00در سیییه نوبت )سیییاعاس  روزانه صیییورس

به م20:00 ها پس از  5 یزان(  بدن الرو درصیییید وزن 

س ییغها هاییر ر یسازمکمل سپان سو  یاییباکتر یونبا 

 انجام شد. CFU/L 108×1در غلظت 

از  µL 100 ابتداغلظت موردنظر  یسیییازآماد  رهت

 هاییاز باکتر یهسو 5اسپور  مخلوط یحاو یونسوسپانس

لوسیییییبییاسیییی  ، Bacillus circulance، B. subtilis) ی
B. polymyxa ،B. licheniformis و B. laterosporus) 

 ینیکشیییت ژالت یطحاوی مح هاییتبرداشیییت و در پل

 .کشت داد  شد( TSAسویه آگار ) ریپتیکت

ه ردر C 37°سیییاعت در دمای  24به مدس  هاپلیت

 یلآنس اسیتریک با اسیتفاد  از شیدند. انکوبه سیانتیگراد 

شدند کشت رداسازی  هاییتاز پل شد تشکیل هایپرگنه

منتقل  یلاسییتر فیزیولوژی سییرم حاوی هایو به اپندروم

با استفاد  از  یقهدق 5به مدس سرم حاوی پرگنه . گردیدند

شد تا  رقیهمزن بیک  از  یهموژن یمحلولبخوبی هم زد  

غلظت  یهته برای. گردید یهته یاییباکتر یونسییوسییپانسیی

مدل  یاییباکتر گا  اسیییپکتروفتومتر  مورد نظر از دسیییت

Biocrom Libra-S11 Visible  ستان و ساخت کشور انگل

غلظت  اسییتفاد  شیید تا یممحلول اسییتاندارد مک فارلند ن

بر اسیییاس  CFU/Lمورد نظر بر مبنای  هاینوری باکتری

 شیییید  یینتع nm 610موج در طول ینییهبه لیچگییا

(Gomez-Gil et al., 1998؛ Rengpipat et al., 1998). 
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 های رشد و تغذیهاندازه گیری شاخص .2.3
به 45دور  پرورش ) یانپا در گاهروز(  از  یمنظور آ

ها آن سنجییستالروها نسبت به ز یهرشد و تیه یتوضع

 یسنجیستشد  از زثبت یهااقدام شد. با استفاد  از داد 

 یهابا استفاد  از فرمول یهرشد و تیه یهاشاخصالروها، 

(. الزم به ذکر Luo et al., 2010) یدگرد سبهمربوطه محا

منظور کاهش به زیسییت سیینجی واز انجام  قبلاسییت که 

سیییاعت قبل از انجام  24به الروها از  یلیاسیییترس تحم

 .صرم نظر شد الروهابه  یغهادهاز  ،زیست سنجی

 وزن بدن یش= افزا ییوزن نها یانگینم - یهوزن اول میانگین

 وزن بدن یشدرصد افزا= 

100× 
 دور  یوزن انتها یانگینم -دور   یوزن ابتدا یانگینم

 دور  یوزن ابتدا یانگینم

 

100× 
 ییوزن نها - یهوزن اول

 رشد روزانه یانگینم= 
 مدس مطالعه

 یژ = نرخ رشد و

100× 

 یانگینم یعیطب یتملگار

   یهوزن اول
- 

 یانگینم یعیطب یتملگار

 ییوزن نها

 زمان

 

 ی= سرعت رشد وزن
وزن  یانگینزمان/ )م× ( ییوزن نها یانگین+ م یهوزن اول یانگین([ م

 100( ]×2×( ییوزن نها یانگینم - یهاول

 
 یرشد حرارت یذ= ضر

 یهوزن اول 333/0زمان/ )×  گرادیدرره حرارس به سانت یانگین[ م

 ( ]یماه ییوزن نها 333/0 -یماه

 

 خورد  شد  )گرم( یمقدار غها
 ییغها یلتبد یذضر= 

 وزن بدن )گرم( یشافزا

 

100× 
 وزن بدن به گرم یشافزا

 غها )درصد( یی= کارا
 خورد  شد  به گرم یمقدار غها

 خورد  شد  ی= غها

 ی([ / غهاییوزن نها یانگین+ م یهوزن اول یانگین)م /2× ]زمان  

 100×خورد  شد  

 وزن بدن )گرم( یشافزا
 )گرم/گرم( ینپروتئ یینسبت کارا= 

 )گرم( ینمقدار مصرم پروتئ

 
 آمد  )گرم(دستوزن به

 )گرم/گرم( یچرب یینسبت کارا= 
 خورد  شد  )گرم( یمقدار چرب

 

100× 
 ییوزن نها یانگینم

 یتشاخص وضع= 
 ییطول نها یانگینم 3

 

 های خوناندازه گیری شاخص .2.4
از هر تکرار  یسشناخون یهاشاخصسنجش  منظوربه

عدد  120مجموعاً شد ) یدص یطور تصادفالرو به 10تعداد 

سذ  یریگالرو(. خون سوزن منا سر سرنگ و  ستفاد  از  با ا

(cc 2) یهاانجام شیید. از نمونه یسییاقه دم یدور یقاز طر 

 یرهت رداسییاز لیتریلیم 1مقدار  شیید یآورخون رمع

ضد انعقاد هپارین و  یاپندورفها هایسرم به لوله فاقد ماد  

ماد  ضییید  یاپندورم حاو یهابه لوله لیتریلیم 5/0 مقدار

 خون( لیتریلیم 5/0 یبه ازا یکرولیترم 10)انعقاد هپارین 

خون مورود در  یمنتقل شد. رهت انجام مطالعاس سرولوژ

ن با دسییتگا  اپندورم فاقد ماد  ضیید انعقاد هپاری هایلوله

با  ؛ ساخت کشور انگلستانBS400مدل  Denleyسانتریفوژ 

سییانتریفوژ شیید ، سییرم  یقهدق 5به مدس  rpm 3000دور 

 شییید ینگهدار گرادیدرره سیییانت -C20° یردا و در دما

(Chebanov and Ronald, 2001.)  ییییریگیییانیییداز 

تعداد  ید،سف یهاشامل تعداد گلبول یخون یهاشاخص

 ینهموگلوب یزانو م یتقرمز، درصییید هماتوکر یهاگلبول

( و سییینجش Klontz,1994اسیییتاندارد ) یهاطبق روش

مربوطه انجام  یهابا اسیتفاد  از فرمول یگلبول هاییساند

ست تیهیه الروها Henry, 1996شد )  24(. الزم به ذکر ا

قطع و در  ملطور کابه یریگخون یاسسییاعت قبل از عمل

 یییلکننیید  بییه دل هوشیاز مواد ب یریهنگییام خون نگ

 استفاد  نشد. یخون یهابر شاخص یراحتمال تأث

MCV (fL) = [Hct/RBC (per million)] ×10 

MCH (pg) = [Hb/RBC (per million)] ×10 
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MCHC (%) = (MCH/MCV) ×100 

نداز  به روش گلوکز اکسییی یزانم گیریا  یدازگلوکز 

(Borges et al., 2004با اسیییتفاد  از ) یهته یتجار یتک 

شییید  از شیییرکت پارس آزمون )کرج( توسیییط دسیییتگا  

ساخت کشور  Eurolyser smart 700/340مدل  یزرآتوآناال

 سنجش یتبا استفاد  از ک یزولکورت گیری و انداز  یشاتر

 ELISA( به روش Monobind, USA) یزولهورمون کورت

 ( انجام شد.Deane and Woo, 2003) یممستق

 هادادهآماری تجزیه و تحلیل  .2.5

بدسییت آمد  پس از  یاهداد  ی،آمار یزانجام آنال یبرا

 Kolmogorov-Smirnovآزمون  یقاز طر یکنترل همگن

  طرفییهیییک یییانسوار یییهآزمون تجز بییا اسیییتفییاد  از

(One-way ANOVA سنجش قرار گرفتند. رهت ( مورد 

هایت یننبودن اخت م ب یابودن  داریمعن یینتع مار  ی

م یزن یشیییییآزمییا چنیید دا مون  کن  اینییهاز آز ن  دا

(Duncans multiple-range testبه ) عنوانPost Hoc  در

نانسیییطس اطم مام  95 ی فاد  شیییید. ت درصیییید اسیییت

 نسیییخه SPSS یافزار آماربا نرم یآمار هایوتحلیلیهتجز

شد. نتا 25 ارائه  میانگین±یارصورس انحرام معبه یجانجام 

 شد.

 . نتایج3
و  میزان رشیید 1یج ارائه شیید  در ردول بر اسییاس نتا

ها در  یهیه الرو  دارییکاهش معنقطعه الرو  45تراکم ت

سهدر مقا سا ی شیآزما یمارهایت یربا  شت  ی  (؛>05/0p)دا

 یشییییآزما یمارهایت یرسیییا ینب دارییاخت م معناما 

اخت م  یزن یت(. شییاخص وضییع<05/0p) مشییاهد  نشیید

شان نداد  یشیآزما یمارهایتهیچ یک از  ینب دارییمعن ن

(05/0p> 1( )ردول.) 

 ی مختلفهاتراکم تأثیرکمان تحت آالی رنگینهای رشد و تغذیه در الروهای ماهی قزلشاخص مقایسه برخی از  -1 جدول

 تراکم
 شاخص

 عدد الرو  30تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  45تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  60تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  75تراکم 

 لیتر آب 10در 

 14/235±0/0 14/235±0/0 14/235±0/0 14/235±0/0 (g) هیاولوزن 

 a06/1±93/2 (g) یینهاوزن 
a67/0±55/2 a61/1±06/3 a98/0±86/2 

 a84/0±41/6 b61/0±50/6 a74/0±31/6 a67/0±27/6 (cm) یینهاطول 

 a06/1±70/2 b76/0±31/2 a16/1±82/2 a98/0±52/2 (g) افزایش وزن

 a49/92±45/114 b55/63±32/98 a47/28±49/120 a96/80±41/111 %(وزن )درصد افزایش 

 a37/6±2 b70/15±1/5 a58/28±2/6 a19/83±2/5 %(روزانه )میانگین رشد 

 a33/38±0/2 b28/25±0/2 a34/41±0/2 a32/35±0/2 %( /day) ژ یونرخ رشد 

 a24/0±17/1 b19/0±08/1 a25/0±2/1 a23/0±16/1 %() یحرارتضریذ رشد 

 a95/061±19/317 b53/76±89/278 a30/116±80/329 a65/98±85/309 %() یوزنسرعت رشد 

 b36/0±04/1 a37/0±17/1 b38/0±10/1 a36/0±60/1 ضریذ تبدیل غهایی

 a15/39±53/107 b02/28±51/93 a58/42±15/112 a12/36±84/104 %(غها )نرخ کارایی 

 b22/0±70/0 a22/0±78/0 b23/0±68/0 b22/0±72/0 %( /dayشد  )غهای خورد  

 a96/65±0/2 b69/30±0/2 a05/76±1/2 a89/58±0/2 (g/g) نیپروتئنسبت کارایی 

 a10/3±35/8 b22/2±24/7 a37/3±90/8 b86/2±23/8 (g/gنسبت کارایی چربی )

 a15/0±19/1 a13/0±12/1 a14/0±17/1 a13/0±12/1 %() تیوضعفاکتور 

 (.>05/0p) دارند یآمار داریمعن اخت م ردیف هر در ،در باال متفاوس انگلیسی حروم میانگین( با±)انحرام معیار اعداد*
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شیمیاییو ب یخون یهاشاخص اخت م از  یزسرم ن یو

هایت ینب دارییمعن مار ما ی ند برخوردار  یشییییآز بود

(05/0p<بر اسییاس نتا .)یزانم یشبدسییت آمد  با افزا یج 

کم  ، WBC ،RBC ،Ht ،Hb ،MCV ،MCH مقییدارترا

MCHC ند و گلوکز قدارو  یصیییعود یرو  یزولکورت م

 (.2ردول داد )نشان  ینزول یروند

 مختلف یهاتراکم یرتحت تأث کمانینرنگ یآالقزل یماه یدر الروها یشناسخون یهاشاخص یسهمقا -2 جدول

 عدد الرو  75تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  60تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  45تراکم 

 لیتر آب 10در 
 عدد الرو  30تراکم 

 لیتر آب 10در 
 تراکم

 شاخص
a50±8550 b501±8050 c75±7175 d501±6650 /ml) 3WBC(10 

a005/0±978/0 b006/0±960/0 c0005/0±932/0 d0002/0±892/0 /ml)6RBC(10 
a00/0±50/24 b15/0±75/23 c05/0±95/22 d05/0±25/22 Ht(%) 

a05/0±75/8 b05/0±45/8 c05/0±75/7 d10/0±20/7 Hb(g/dl) 
a30/0±50/250 b10/0±30/247 b40/0±10/246 a55/0±15/249 MCV (fl) 

a05/0±45/89 b01/0±00/88 c50/1±10/83 d10/1±60/80 MCH (pg) 
a20/0±70/35 a06/0±60/35 b15/0±75/33 c35/0±35/32 MCHC (%) 

b5±130 a50/4±5/139 c00/0±116 c3±114 ( گلوکزmg/dl) 
d1±41 c5/2±5/60 b5/1±5/73 a5/2±5/84 زولیکورت (mg/dl) 

 (.>05/0p) دارند یآمار داریمعن اخت م ردیف هر در ،در باال متفاوس انگلیسی حروم میانگین( با±)انحرام معیار اعداد*
WBC ی سییفید؛ هاگلبول= تعدادRBC ی قرمز؛ هاگلبول= تعدادHt هماتوکریت؛ =Hb=  هموگلوبین؛MCV=قرمز؛  گلبول حجم متوسییطMCH=قرمز؛  گلبول هموگلوبین متوسییط

MCHC =سلولی هموگلوبین غلظت متوسط 

 

 و نتیجه گیری . بحث4
شد در ت یهاشاخص داریباورود کاهش معن با  یمارر

مطالعه حاضییر نشییان داد که  یج، نتاالرو  قطعه 45تراکم 

فزا پرورش الروهییا یزانم یشا کم در   یآالقزل یترا

در  داریاخت م معن یجادمانع از ا قطعه 75تا  کمانینرنگ

ها ب یزانم هایت ینرشیییید الرو مار با تراکم مختلف  ی

رشد در  یلاست که پتانس یمعن ینبد یجنتا ین. اگرددیم

هایت مار یه ی با  شیییید یلتکم هاییر کرد  از ر یهت

باال در طول دور  پرورش مشییابه  یهادر تراکم یوتیکپروب

ست. مطالعاس انجام یینتراکم پا شان مبود  ا  دهدیشد  ن

 (Clarias gariepinus) ییید ک ر یمییاه کییه در گربییه

(Hecht et al., 1996)م  Anabas) بییاال رونیید  ی، گورا

testudineus) (Khatune-Jannat et al., 2012)ماهی، تاس 

 ، گربه(Zhu et al., 2011) (Acipenser schrenckiiآمور )

 (Pouey et al., 2011) (Rhamdia quelen) یانقر  یماه

( Sorphea et al., 2010) ی پیییامختلف ت یهییاو گونییه

شد در تراکم یهاشاخص شتریب یلتما یینپا یهار به  ی

 تیهیهمطالعه حاضییر نشییان داد که  یجدارد؛ اما نتا یشافزا

ها مانینرنگی آالقزل یماه یالرو  هاییر ربا  که ک

سحاوی  ساز یوتیکیپروب یهایلوسبا شد  بودند  یمکمل 

بود.  یهرشیید و تیه یهاشییاخصبر  یمثبت یراستأث یدارا

شد م میزان یشافزا رهب  یتقابل یشبه علت افزا تواندیر

 یکاهش چسییبندگ یقرود  از طر یتآنتروسیی یهاسییلول

 یییتبهبود فعییال یییا( و Valera et al., 2010) هییایچرب

باشد  یلیباس هاییوتیکپروب یرتحت تأث یه م هاییمآنز

(Sáenz de Rodrigáñez et al., 2009.) 

تا یدتائ در مد   یجن و  Tapia-Paniaguaبدسیییت آ

کاران ) با 2014هم  یوتیکیپروب یباکتر یریکارگبه( 

Shewanella putrefaciens کفشک  یماه ییغها یر در ر

Solea senegalensis ینگزارش دادند که اسیییتفاد  از ا 

 یهارود  در تراکم یکروبیفلورم یلباعف تعد یوتیکپروب

 یآمد  را ناشیییدسیییتبه یجنتا قینحقم ین. اگرددیباال م
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 یوتیکپروب یرشکل رود  تحت تأث یرام یهاسلول یشافزا

در خصییوص  یزن یمشییابه یجداشییتند. نتا یانب یمصییرف

ماه یهاشییییاخص یشافزا  .S کفشییییک یرشیییید در 

senegalensis (Sáenz de Rodrigáñez et al., 2009) ،

، (Gatesoupe, 1991) (Scophtalmus maximus)توربوس 

 ییاروپا باسی، س(El-Haroun et al., 2006) یلن ی پیایت

(Dicentrarchus labrax) (Carnevali et al., 2006)، 

 (Taoka et al., 2006) (Paralichthys olivaceus) یف ندر ژاپن

 (Labeo rohita) انگشییییت قیید روهو یییانو ب ییه مییاه

(Mohapatra et al., 2012) از  گیییییریکییاردر بییه

 شد  است.مختلف گزارش  هاییوتیکپروب

سی سخون یهاشاخص برر  یماه یدر الروها یشنا

مختلف  یهییاتراکم یرتحییت تییأث کمییانینرنگ یآالقزل

 یتراکم پارامترها یزانم یشاوضییوح نشییان داد که با افزبه

سخون شیمیاییو ب یشنا ست.  یافتهیشافزا یزسرم ن یو ا

تا ینا ته یجن پرورش  کردندیرا که عنوان م یقبل هاییاف

 یخون یهاشییاخصدر  ییرباال باعف تی هایکمبا ترا یماه

 نمایدیم یدرا تائ گرددیم کمانینرنگ یآالقزل یدر ماه

(Eagderi et al., 2016؛Yarahmadi et al., 2015  در .)

 با یز( ن2010و همکاران ) Varelaبدست آمد   یجنتا یدتائ

کارگ یکپروب یریب جار یوت  ییغها یر در ر Pdp11 یت

 یین( در تراکم پاSparus auratus) ییاروپاشییانک  یماه

غلظییت  یزاندر م دارییاخت م معن سییییازییر ذخ

 یزانم یشو گلوکز مشیییاهد  نکردند؛ اما با افزا یزولکورت

 یمکمل سیییاز یماردر ت یزولغلظت هورمون کورت تراکم

نشان  داری یمعن یششد  کاهش و سطس گلوکز خون افزا

اسییتفاد   یز( ن2016) ارانو همک Cordero داد. در مطالعه

 یهییادر تراکم S. putrefaciens یوتیکیپروب یاز بییاکتر

در  یمنیا یبهبود عملکردها ییشییانک اروپا یمختلف ماه

 .را در پی داشت سازییر ذخ یباال یهاتراکم

 Charoo ( کاران با افزا2013و هم تراکم  یزانم یش( 

 38بییه  30از  کمییانینرنگ یآالقزل یرش مییاهدر پرو

، RBC داریمعن یشدر هر مترمکعذ شیییاهد افزا یلوگرمک

Ht ،Hb  وMCV  .بودندTrenzado ( با 2006و همکاران )

ب ه  یخون یهاشیییاخصبر  یتاثر ازدحام رمع یبررسییی

هد افزانیرنگ یآالقزل یانماه مان شیییا  داریمعن یشک

با  یمارهایدر ت ینو غلظت هموگلوب یتدرصییید هماتوکر

 یز( ن1993) Iwamaو  Mazurتراکم باالبودند. در مطالعه 

آزاد  یماه یخون یهاشییییاخصدر  دارییمعن یشافزا

نوکچ کمO. tshawytscha) ی ترا  64و  32 یهییا( در 

 8ر با تراکم یمابا ت یسیییهدر هر مترمکعذ در مقا یلوگرمک

 Rafatnezhadشیید. در هر مترمکعذ ثبت  یماه یلوگرمک

و  6، 4، 2، 1 یهاتراکم یبا بررسیی یز( ن2008و همکاران )

( در هر Huso husoروان ) مییاهیییانیییلف یلوگرمک 8

خون  یتدرصد هماتوکر داریمعن یشمترمکعذ شاهد افزا

در  یجنتا ینبودند. در ت ییاد با ا یشیییآزما یمارهایت ینب

عه  طال کاران ) Aalimahmoudiم  یبررسییی (2015و هم

 ماهیانیلف یخون یهاشیییاخص یمختلف رو یهاتراکم

ش قرمز  یهادر تعداد گلبول داریاخت م معن یروان پرور

 یتو درصد هماتوکر یدسف یهانشان نداد؛ اما تعداد گلبول

باال یمارهایدر ت کاهش معن با تراکم  برخوردار  دارییاز 

 یدر پرورش ماه یزن (2019و همکاران ) da Costaبودند. 

Colossoma macropomum ن ع م ت م  خ در  دارییا

با تراکم  یمارهایت ینب MCHCو  RBC ،Ht ،Hb یرمقاد

شاهد  نکردند که در ت اد با نتا سازییر مختلف ذخ  یجم

 یدسییف یهامهکور تعداد گلبول یقحاضییر بود؛ اما در تحق

نشییان داد  دارییمعن یشن تراکم افزایزام یشخون با افزا

 یزهایبر آنال حاضیییر بود. بنا یقتحق یجکه همسیییو با نتا

باال  یهااسییتفاد  از تراکم ینمحقق ینشیید  توسییط اانجام

 یرفعالو غ یعنوان عامل بروز استرس، کاهش هموستازبه

س ستمشدن  شد. یاندر ماه یمنیا ی درمجموع،  گزارش 

تراکم  یشافزا رغم ینشان داد که عل یقتحق ینا یهایافته

نسیییبت به گرو  شیییاهد،  یشییییآزما یمارهایدر ت یماه

مختلف  یهادر تراکم یوتیکیپروب یهایلوسباس یریبکارگ

مان بر برخ ینرنگ یقزل آال یماه یپرورش الرو از  یک

 یاثرمثبت یخون یهاشییاخصو  یهرشیید، تیه یهاشییاخص

سیدن به نتایج بهتر، نیاز به  .شتدا ستا  برای ر در این را

   .استانجام تحقیقاس بیشتری 
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