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 چکیده
 اییفلور باکتری  عضله و های سرمی، کیفیتهدف تحقیق حاضر بررسی اثر جایگزینی بیوسیالژ حاصل از روده مرغ با پودر ماهی در جیره بر شاخص

اری( شهرستان س –نه با آب رودخا روستای کارکنده با آب چاه و مزرعه سد ؛یافته در دو مزرعه)پرورش کمانی رنگینآالماهی قزل دستگاه گوارش

در کن ار ش اهد )جی ره  ه او یافت هتهیه درصد بیوسیالژ  100و  50بود. به این منظور پس از تولید بیوسیالژ از ضایعات، جیره غذایی حاوی مقادیر 

درص د  100ر تیم ار و لی زوزی  د IgM، های سرمی در هر دو مزرعه، حاکی از افزایش پروتئین کلتجاری( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج شاخص

تیمارها فاق د اخ تالف  . مقدار آلبومین در ماهیان روستای کارکنده در بین(p<05/0)درصد و شاهد در مراتب بعد قرار داشتند  50بود و تیمارهای 

ل آزاد اکس ینن در مق ادیر رادیا ا .(p<05/0)درصد بیوسیالژ ثب ت ش د  100اما در ماهیان سد بیشترین میزان در تیمار  (p>05/0) دار بودمعنی

رین حد شاخص مذکور در اما در ماهیان مزرعه سد، باالت (p<05/0) ماهیان روستای کارکنده در تیمار شاهد بیشتر از دو تیمار حاوی بیوسیالژ بود

 50یم ار ح اوی پ روتئین و خاکس تر در تکیفی الشه نشان داد که در هر دو مزرعه می زان  تجزیه. نتایج (p<05/0) درصد گزارش شد 100تیمار 

ررسی فل ور باکتری ایی ب. در (p<05/0)اما میزان چربی در تیمار مذکور کمتر از بقیه بود  .(p<05/0) استدرصد بیوسیالژ بیشتر از تیمارهای دیگر 

یش تر از دو درص د بیوس یالژ ب 50ر داری در تیم االکتیک بطور معنیاسیدهای هوازی و دستگاه گوارش ماهی مشخص گردید که جمعیت باکتری

ز بیوسیالژ به عنوان جایگزین اها، استفاده . بنابر یافته(p<05/0) بعد قرار داشتند مرتبهدر  به ترتیب و شاهددرصد  100و تیمارهای  بود تیمار دیگر

 گاه گ وارش کم کضله و فلور باکتریایی دس تهای سرمی، کیفیت عال مطرح است و به بهبود شاخصآمطلوبی برای پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effect of replacing biosilage from chicken intestine with 

fish meal in the diet on serum indices, muscle quality and digestive system bacterial flora of Rainbow trout 

(Raised in two farms of Karkandeh village with well water and dam farm with river water-Sari city). For this 

purpose, after producing biosilage from the waste, diets containing 50 and 100% biosilage were prepared and 

the findings were evaluated along with the control. The results of serum indices in both farms showed an 

increase in total protein, IgM and lysozyme in 100% treatment, and 50% and control treatments were in the 

next order (p<0.05). The amount of albumin in the fishes of Karkandeh village was not significantly different 

between the treatments (p>0.05), but in the dam fishes, the highest amount was recorded in the 100% 

biosilage treatment (p<0.05). The amount of free oxygen radicals in the fishes of Karkandeh village in the 

control treatment was more than the two treatments containing biosilage (p<0.05), but in the dam fishes, the 

highest level of the mentioned index was reported in the 100% treatment (p<0.05). The results of carcass 

qualitative analysis showed that in both farms the amount of protein and ash in the treatment containing 50% 

of biosilage was higher than other treatments (p<0.05). But the amount of fat in the mentioned treatment was 

less than the others (p<0.05). In the study of bacterial flora of fish gastrointestinal tract, it was found that the 

population of aerobic and lacticacid bacteria was significantly higher in 50% biosilage treatment than the 

other two treatments, and 100% and control treatments were in the next rank, respectively (p<0.05). 

According to the findings, the use of biosilage is a desirable alternative to fish meal in the Rainbow trout diet 

and helps to improve serum indices, muscle quality and bacterial flora of the gastrointestinal tract. 
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 . مقدمه1
، 1398در س ال  مرک ز آم ار ای ران بر اساس اطالعات

گ ذاری طی ور رتب ه دوس س رمایه تولید و پ رورش صنعت

 صنعت تولید و ،. این شرایطبود کشور پس از صنعت نفت

 .راهب ردی تب دیل ک رده اس ت صنعتپرورش طیور را به 

کش  تارگاه فع  ال طی  ور در اس  تان  18ظرفی  ت اس  می 

قطع ه م رغ در ه ر ش یفیت  448000مازندران، کش تار 

ت ن گوش ت  1000کاری است که معادل تولی د ب یش از 

می زان ض ایعات غیرقاب ل  از آنجا که باشد.مرغ در روز می

 اس تدرص د  5/16کش تار، مع ادل  از استفاده مرغ پ س

(Zaghari, 2018)، بین   ی ض   ایعات رو پ   یش از ای   ن

تن خواهد بود. این ض ایعات  200تولیدشده، روزانه تقریبا 

 6باش ند. مق دار روده، شامل س ر، پ ر، روده و خ ون م ی

گی ری دهد که با بهرهدرصد از وزن کل مرغ را تشایل می

توان آن را به محصوالتی با های زیست فناوری میاز روش

ارزش افزوده ب اال تب دیل نم ود. یا ی از ای ن محص والت 

ه ای پایه واکنشه یک محصول تخمیری بر سیالژ است ک

ب ا دو روش  الژیسباشد. اتولیز، شیمیایی و یا میاروبی می

از  اس یدی ش ده ک ه در روش دی تول کیولوژیو ب یدیاس

 دیو اس   کی  فرم دیاس  ) یو مع  دن یآل   یدهایان  واا اس  

از دو  بیولوژی ک. در روش ش ودیاس تفاده م  (کیسولفور

ب ا  ری و تخم یداخل  یه ا یبا استفاده از آن ز زیاتول روش

 .گ  رددیم   اس  تفاده یاروب  یمآغازگره  ای  اس  تفاده از

عم دتا از گ روه  حیم ورد اس تفاده جه ت تلق آغازگرهای 

ه ای تولی د . یا ی از روشهس تند یا یالکت یهایباکتر

ه ای کنن ده آنزی ه ای تولی داس تفاده از ب اکتری ،سیالژ

. برای تولید بیوس یالژ نی از استعنوان استارتر  پروتئاز به

باش د. ابع کربوهی درات )م الس، آرد، نشاس ته( م یبه من

کننده، از پ روتئین امع او و احش او، ب ه های تجزیهباکتری

عن وان منب ع  من ابع کربن ی ب ه از عنوان منبع نیتروژن و

کربوهیدرات استفاده کرده و باعث تبدیل م اده جام د ب ه 

اس یدی  pHش وند. ب ه دلی ل یک مایع هیدرولیزشده می

مان  دگاری آن ب  اال ب  وده و تح  ت ت   ثیر ، زم  ان محص  ول

ش ده ب ه گیرد. محصول تولی دهای ثانویه قرار نمیآلودگی

ی ل اس یدهای آمین ه پروفطه پروتئین قابل هض  باال، واس

قابلی ت اس تفاده در فرموالس یون  کافی و قیمت مناس ب،

توان از آن به عنوان جایگزین جیره آبزیان را داراست و می

 در ماهی استفاده نمود.نسبی و یا کامل پو

ترین ماده مورد استفاده در جی ره آبزی ان، پ ودر گران

ماهی اس ت و در نتیج ه پ س از ج ایگزین نم ودن پ ودر 

ش ده شده جیره غذایی تهیهماهی با بیوسیالژ، قیمت تماس

  ;Perez, 2018یاب  د )چش  مگیری ک  اهش م  ی ط  ورب  ه

Palkar et al., 2018الژ (. در تحقیق ات مختل  ، بیوس ی

ان مختل   اض افه و ی شده از ضایعات ب ه جی ره ماهتهیه

 ;Gullu et al., 2014نتایج مثبتی گ زارش ش ده اس ت )

Goosen et al., 2014; Najim et al., 2014; Kamei et 

al., 2018; Shabani et al., 2019 ب ا توج ه ب ه اینا ه .)

تاکنون در کشور به تولید سیالژ بیولوژیک از روده م رغ و 

فاده از آن به عنوان ج ایگزینی ب رای پ ودر م اهی در است

پروری توجهی نشده است، لذا تحقیق حاض ر صنعت آبزی

ه ای قصد دارد ت ا در مرحل ه اول از روده م رغ و ب اکتری

اتوژن به منظور تولید بیوسیالژ استفاده ک رده و محص ول 

کم ان آالی رنگ ینتولیدشده را در جیره غذایی ماهی قزل

ه ای . در مرحله بعد اثر جیره جدید بر ش اخصوارد نماید

خونی، سرمی، کیفی ت عض له و فل ور باکتری ایی دس تگاه 

 .شودمیگوارش ماهی مذکور بررسی 

 

 . مواد و روش2

 . تولید بیوسیالژ2.1
در گوش ت  دیمجتمع تولاز  (کیلوگرس 400) روده مرغ

استان گلستان، شهرستان کردکوی و همچنین کش تارگاه 

ور س  یمین ن  از س  اری تهی  ه و در مج  اورت ص  نعتی طی  

ت رین زم ان ب ه پ ایلوت ف رآوری زنجیره سرد و در کوت اه

پنوهشاده اکولوژی دریای خزر انتقال داده شد و تا زم ان 

گراد نگهداری گردی د. درجه سانتی -20آزمایش در دمای 

)یک تنی  ها چرخ و به فرمانتورپس از انجمادزدایی، نمونه

انتق ال  طالی سفید، مشهد، ایران( شرکت ساختاستیل، 

های کردن آنزی . در مرحله بعد پس از غیرفعالندداده شد
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زای احتم  الی ه  ای بیم  اریداخل  ی و همچن  ین ب  اکتری

( ب  ا اس  تفاده از 2و اشریش  یاکلی 1موری  وس)س  المونال تیف  ی

دقیق ه(، دم ای  30درج ه ب ه م دت  70تیمار حرارت ی )

ده شد تا ش رایط ثاب ت فرمانتور به دمای محیط کاهش دا

 نیپ  روتئ کنن  دههی  تجز ه  اییس   س از ب  اکترگ  ردد. 

و  (4سیانوف  ورمیل لوسیو باس   3سیلیس  وبت لوسی)باس  

، 5النت اروسپ لوسی)الکتوباس  دیاس دکنندهیتول هاییباکتر

، 7رامنوس وس لوسی، الکتوباس 6اوسیبولگار لوسیالکتوباس

 (9ییک از  لوسیالکتوباس  و 8یسیالکت یدیاس وکوکوسیپد

 یاروب یم یاس تارترها ایآغازگر  هاییتحت عنوان باکتر

 5ب ه می زان  8)ل و   اس تفاده ش د عاتیجهت هض  ضا

نمودن استارترهای میاروبی، منبع به هنگاس اضافه .درصد(

درص د م اده  10)م الس نیش ار ب ه مق دار  کربوهیدرات

)م الس نیش ار از  به طور توأمان نیز اضافه گردی د (اولیه

. در مرحل ه (ش دراک مازن دران، س اری تهی ه شرکت خو

درج  ه  40-45نه  ایی، دم  ای فرم  انتور در مح  دوده 

س اعت در  48ها ب ه م دت گراد تنظی  شد و نمونهسانتی

این شرایط ق رار گرفتن د. در ط ی انج اس فرآین د، هم زن 

ه ا ک امال فرمانتور در فواصل زمانی مع ین فع ال و نمون ه

ه ا از دس تگاه ن د، نمون ههموژن شدند. پس از اتماس فرآی

 کیلو در ساعت، 500دارای ظرفیت ) جداکننده یا س راتور

عب ور داده ش د ت ا  شرکت سازنده عباسی، تبری ز، ای ران(

روغن موجود در نمونه جدا گردد. بعد از جداکردن روغ ن 

نم ودن شده، با اض افهاز نمونه اصلی حاوی پروتئین تجزیه

ه  ای نمون  ه کنجال  ه کنج  د، مق  دار م  اده خش  ک در

ک  ردن تخمیرش  ده را اف  زایش داده ت  ا در نهای  ت خش  ک

ها ب ا اس تفاده محصول با کیفیت بهتری انجاس گیرد. نمونه

)بصورت مهندسی معا وس س اخته  کن صنعتیاز خشک

 6-8گ راد ب ه م دت درجه سانتی 55-60و در دمای شد(

 
1 Salmonella typhimurium 
2 Escherichia coli 
3 Bacillus subtilis 
4 Bacillus licheniformis  
5 lactobacillus plantarum  
6 Lactobacillus bulgaricus 
7 Lacticaseibacillus rhamnosus 
8  Pediococcus acidilactici 
9 Lactobacillus Casei  

ها با اس تفاده ساعت خشک شدند. در مرحله نهایی، نمونه

 ، ای ران(ک ر گروه صنعتی صدرا پلت، ) ه آسیاباز دستگا

بندی و در ماان خشک های یاسان تبدیل و بستهبه مش

محص ول  .(Safari et al., 2021و خنک نگهداری شدند )

درص د  32/9درص د پ روتئین،  09/59تولید ش ده دارای 

 41/87خاکس  تر،  17/6درص  د چرب  ی،  3/21رطوب  ت، 

 62/0صد کلس ی  و در 36/1درصد قابلیت هض  ظاهری، 

 درصد فسفر بود.

 و مکان پرورش تهیه ماهی. 2.2
برای ارزیابی آزمایشات ف ارمی و ت اثیر جی ره غ ذایی 

، سیالژ و مقایسه آن ب ا جی ره تج اریشده بر پایه بیوتهیه

دو مزرعه واقع در شهرس تان س اری؛ مزرع ه س ردآبی در 

مجاورت سد شهید رجایی )استفاده از آب رودخانه جه ت 

گ  راد، اکس  ینن درج  ه س  انتی 2/8ت  ا  8رورش، دم  ای پ  

تا  3/8 بین pH گرس بر لیتر، میلی 52/11تا  32/7محلول 

زیمنس میلی 598/0تا  581/0 بین ، هدایت الاتریای4/8

 316/0ت ا  291/0 ب ین متر، مواد جامد محل ولبر سانتی

گ رس  115/0تا  047/0 بین گرس بر لیتر، مواد جامد معلق

و مزرعه واقع در روستای کارکنده )استفاده از آب بر لیتر( 

-درجه س انتی 15تا  5/14 بین چاه جهت پرورش، دمای

گ رس ب ر میل ی 96/6ت ا  52/5 ب ین گراد، اکسینن محلول

 ب  ین ، ه  دایت الاتریا  ی71/7ت  ا  43/7 ب  ین pHلیت  ر، 

متر، م واد جام د زیمنس بر سانتیمیلی 219/1تا  214/1

 گرس بر لیتر، مواد جامد معلق 61/0تا  608/0 بین محلول

در ه ا گرس بر لیتر( انتخ اب ش دند. ماهی 5/0تا  1/0 بین

دقیقه همراه  30گرس در لیتر به مدت  15-20حماس نمک 

با ه وادهی ب ه منظ ور اطمین ان از ع دس حض ور عوام ل 

 و آب ب از جری ان سیست  با های بتونیکانال زا دربیماری

 جی ره از م دت ای ن د و طیداری شدنمداوس نگه هوادهی

خوراک اکسترود ماهی قزل آال مرحله پیش پ رواری ) پایه

ب رای  .ش دند تغذی ه( ، شرکت پرشین فی دGFT2از نوا 

ه ای آال در مزرعه واقع در سد از کان الپرورش ماهی قزل

متر استفاده ش د.  1و ارتفاا  3و عرض  20بتونی به طول 

ب ا اس تفاده از ت ور ه ای م ورد نظ ر برای هر تیمار، کانال
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صیادی به سه قسمت تقسی  شدند. در حقیقت یک کانال 

ماهی ان ب ه  تا رار ب وده اس ت. 3دهنده هر تیمار با نشان

ش دند. ب رای تغذی ه  ش دهتهیههای روز با جیره 50مدت 

 پ رورش حوض چه 6انجاس آزمایشات در مزرعه کارکنده از 

 2نج ایش ب ا گ متر 2×2×5/0 فایبرگالس با ابعاد جنس از

ماعب استفاده شد. دوره آزمایش نی ز مش ابه مزرع ه  متر

 ک ه ب ود چاه آب پرورش، برای استفاده مورد آب سد بود.

 ی ک هر آب حج . شدمی هاحوضچه وارد هوادهی از پس

بر اساس غذادهی  .بود لیتر 1800 پرورش هایحوضچه از

کم ان )ب ر اس اس آالی رنگینجدول غذادهی ماهی ق زل

ب ار )ص بح،  دوو تعداد دفعات غذادهی ارت آب( درجه حر

 و به صورت دستی انجاس گرفت. عصر( در روز

 . فرموالسیون جیره2.3
آال در مزرع  ه کارکن  ده می  انگین وزن ماهی  ان ق  زل

 42/25±04/0گ  رس ب  ا ط  ول متوس  ط  96/0±07/212

گ رس ب ا ط ول  59/120±38/0متر و در مزرعه سد سانتی

ش ده متر بود. جیره تعری  سانتی 01/22±07/0متوسط 

 3درصد پروتئین اس ت. ب ر ای ن اس اس  43تا  42دارای 

درص د پ ودر  100) اکس ترودتیمار شامل جی ره تج اری 

 50بیوس یالژ و  درصد 50)حاوی  درصد 50، جیره ماهی(

درصد )فاقد پودر ماهی و  100و جیره  (پودر ماهی درصد

الزس  (.1درصد بیوسیالژ( تهیه شدند )ج دول  100دارای 

به ذکر است که میزان پروتئین و چربی پودر ماهی کیلا ا 

درص د ب وده  31/22و  25/56مورد اس تفاده ب ه ترتی ب 

نم ودن بعد از تنظی  فرمول جی ره غ ذایی و آم ادهاست. 

های غذایی به شرح زی ر انج اس مواد مورد نیاز، تهیه جیره

ش دن ماهی ب ه منظ ور ن رس و یادس ت پودر. ابتدا گرفت

مواد اولی ه م ورد نی از ب رای  گردید. س سآسیاب  ،نمونه

ت رازوی از  با اس تفاده ،های غذاییساخت هر یک از جیره

در  .ش د ه   زدهو در ظ رف ب ه خ وبی  توزیندیجیتالی 

و ب رای چن د ش د اض افه اولی ه روغن به مواد  مرحله بعد

شده به های همگننمونه. شدندبا ه  مخلوط  دقیقه کامالً

 شرکت دومیشا، اص فهان، ای ران( ساخت) زنپلتدستگاه 

مت ر میلی 2-5به قط ر با مش منتقل و الک خروجی آن، 

های پالستیای بستهشده به های پلتتنظی  گردید. نمونه

انتق ال یافتن د و در ما ان  گذاری ش دهش مارهپ ک زیپ

 خشک نگهداری شدند.

 خونی و سرمی های . آزمایش2.4
 آزمایش ی ه ایجی ره از تغذیه روز بعد از 50خونگیری 

 غ ذا، قط ع س اعت 24 از پ س ک ه شد. بدین ترتیب انجاس

 از م اهی قطع ه 8 جمع اً ) تارار هر از ماهی قطعه 4 تعداد

 از م اهی قطع ه 12های ف ایبرگالس و تیمار از حوضچه هر

 صید ش دند. تصادفی به طور( تیمار در استخرهای بتنی هر

 تارار برای هر 2انتخاب  برای حوضچه فایبرگالس به لحاظ

ی، های منتخب برای آزمایشات هم اتولوژتیمار، تعداد نمونه

قطعه ماهی برای هر تیمار بوده اس ت. در مجم وا  8تعداد 

قطعه ماهی م ورد بررس ی  24حوضچه فایبرگالس،  6برای 

ر تا را 3قرار گرفت. برای استخرهای بتونی، برای هر تیم ار

ا رار نمونه برای هر ت 4ه تعداد در نظر گرفته شد. با توجه ب

ی نمونه برای هر تیمار، تعداد کل ماهیان م ورد بررس  12و 

های صیدش ده، قطعه بود. نمونه 36برای استخرهای بتونی، 

 بیه وش( لیت ر در گ رس 5/0) میخک گل پودر از استفاده با

 س رن  از اس تفاده با ماهیان دمی ساقه از شدند. خونگیری

 س اقه س یاهر  از خ ون لیترمیلی 2 گرفت. انجاس استریل

 میاروتی وب ب ه آن از نیم ی و اخذ درجه 45 زاویه با دمی

 لیت ر ه ر در گ رسمیلی 2/0) ه ارین انعقاد ضد ماده حاوی

. ش د منتق ل ه  ارین فاقد میاروتیوب به آن بقیه و( خون

 یشناسخون آزمایشگاه به سریعاً یخ کنار در هانمونه س س

 .شدند انتقال داده خزر دریای اکولوژی پنوهشاده

 IgMبادی های سرم و آنتیگیری پروتئین. اندازه2.4.1

 ه ایمیاروتیوب در آوریجمع از پس خون هاینمونه

 یخچ  ال در س  اعت 2 م  دت ب  ه انعق  اد، ض  د م  اده فاق  د

 15دور در دقیق ه ب ه م دت  3000س س در  و نگهداری

وژ )ش رکت س انتریفی گ راددرجه سانتی 4 دمای در دقیقه

KTG)انج اس زم ان ت ا شدهجداسازی سرس شدند. ، آلمان 

 نگه  داری گ  رادس  انتی درج  ه -20 دم  ای در آزمایش  ات

آلب ومین و  پ روتئین ک ل، فاکتورهای گیریاندازه. گردید

 پارس) تجاری کیت از استفاده با سرس کل IgM بادیآنتی
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 (.Binaii et al., 2014گرفت ) اسانج( Eurolyser, Belgium) اتوآناالیزر و( تهران آزمون،

 آال بر پایه بیوسیالژ ضایعات مرغفرمول غذایی ماهی قزل -1دول ج

 جیره تجاری یا شاهد درصد 100جیره  درصد 50جیره  (g/100gمواد )

  - 27 پودر ماهی

  56 35 پودر بیوسیالژ مرغ

  10 9 آرد گندس

  8 5 کنجاله سویا

  5/7 5/7 آرد ذرت

  11 10 رتگلوتن ذ

  5/2 2 روغن گیاهی

  5/2 2 روغن ماهی

  1 1 1امالح معدنی

  1 1 2ویتامین

  05/0 05/0 اکسیدانآنتی

  5/0 5/0 بایندر

 03/43 44/42 43/42 درصد پروتئین

 75/14 08/14 21/15 درصد چربی

 17/11 51/12 67/12 درصد خاکستر

 35/9 55/10 14/11 درصد رطوبت

؛ O2H.74ZnSO :5/5؛ O2H.74FeSO :0/25؛ O2H.24CaHPO :8/727؛ NaCl :60؛ KCl :0/50؛ O2H.24MgSO :5/127پرمیاس(:  mg/Kgعدنی )پرمیاس م. 1

O2H.54CuSO :785/0 ؛O2H.44MnSO :54/2 ؛O2H.44CoSO :478/0 ؛O2H.62)3Ca(IO :295/0 ؛O2H.63CrCl :128/0. 

؛ 1B :mg400ویتامین  ؛K :mg20؛ ویتامین E :mg100؛ ویتامین 3D: IU2000؛ ویتامین A :IU 10000ویتامین پرمیاس ویتامینی )در هر کیلوگرس پرمیاس(: . 2

؛ نیاسین: mg200ل: ؛ اینوسیتوmg10اسید: ، فولیکmg1200کلراید: ؛ کولینmg2/0؛ بیوتین: 12B :mg04/0؛ ویتامین 6B :mg20؛ ویتامین 2B :mg40ویتامین 

mg200کلسی ،؛ پانتوتنیک mg100. 

 

 انفجار تنفسی . سنجش2.4.2

 ت ا ه ناس محل ول ب ا ه ارینه خون از لیترمیلی 5/0

از ترکی ب  1ه ناس محلول .گردید رقیق اولیه حج  1/0

(، گل وکز gL 40-1کلرید )(، پتاسی gL  80-1کلرید )سدی 

(1-gL 10 ،)4PO2KH (1-gL 600 و )O2. H4HPO2Na 

(1-mgL900تولید شد. بعد ) ه ناس، محلول هیهت از pH 

 نرمال 1/0سدی   کسیدهیدرو محلول از استفاده با محلول

 اس توک عن وان ب ه ف و  محلول. شد تنظی  pH=7/6در 

 1/0 میزان به استریل مقطر آب با استفاده زمان در و بوده

ترکی  ب پتاس  ی   ب  ا 2ن  ولیلوم1حل  ولم. ش  دم  ی رقی  ق

 
1 Henex 
2 Luminol 

ومینول (، لgL 40-1اسید )(، بوریکgL 80-1هیدروکسید )

(1-gL 10( و آب مقطر )ml10.ساخته ش د ) انج اس ب رای 

. ش د اس تفاده ایخانه 96 هایمیاروپلیت از آزمایش این

 خ   ون میارولیت   ر 200 میاروپلی  ت، چاه   ک ه  ر در

 100 و لومین  ول محل  ول میارولیت  ر 100 ش  ده،رقیق

 0047/0ردامین )این محلول از ترکیب  محلول میارولیتر

. ش د ریخت ه یتر آب مقطر ساخته شد(لمیلی 100گرس و 

 بالفاص له میاروپلی ت چاهک در هانمونه قراردادن از پس

 Luminoscan Ascent دس   تگاه در خ   ود مح   ل در

(Thermo, Finland) گردی د روشن دستگاه و گرفته قرار 

 RLU/s حس ب ب ر اکس ینن آزاد رادیاال میزان س س و

 برای آزمایش نای در (. et alBinaii ,.2014) گردید قرا ت
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 .در نظر گرفته شد تارار 3 نمونه هر

 . تعیین فعالیت لیزوزیم2.4.3

 ب ا و س نجی ک دورت روش ب ه لیزوزی  فعالیت سطح

 میاروکوک   وس ب   اکتری سوس انس   یون از اس   تفاده

جه ت . گرف ت ص ورت 2مورآمیداز آنزی  و 1لیزودیاتیاوس

ه و تعیین غلظت لیزوزی  از منحنی استاندارد استفاده ش د

 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2ه ای برای انجاس آن از غلظت

لیتر لیزوزی  سفیده تخ   م رغ میاروگرس در میلی 256و 

(Sigma در بافر فس فات تهی ه و ج ذب ن وری در ط ول )

ثانی  ه قرا   ت گردی  د. در  180و  15ن  انومتر بع  د از  600

 25میارولیت  ر از محل  ول ب  اکتری ب  ا  200مرحل  ه بع  د، 

سرس، مخلوط شده و جذب نوری در طول م و   میارولیتر

ثانیه قرا ت گردید. از ب افر  180و  15نانومتر بعد از  600

 فسفات سدی  به عنوان بالنک ی ا ش اهد اس تفاده گردی د

(Ellis, 1990). 

 . سنجش فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی2.5
به منظور ارزیابی تاثیر تیمارهای مورد نظر بر تغییرات 

 4آال، تع داد باکتریایی دس تگاه گ وارش م اهی ق زل فلور

نمونه برای ه ر تیم ار ب رای  12نمونه از هر تارار )تعداد 

ه  ای نمون  ه ب  رای حوض  چه 8اس  تخرهای بت  ونی و 

از روده  یری گنمونهفایبرگالس( مورد بررسی قرار گرفت. 

 یانجاس شد. ابت دا قس مت ش ام لیاستر طیدر شرا یماه

 گردی د. لیدرصد استر 70ل والال اتان با استفاده از یماه

خ ار  ی روده ماهمحتویات شا ،  خط میانی پس از برش

 اتیگرس از محتو 1انتقال داده شد.  لیاستر یهاتیو به پل

 85/0ی ول وژیزیس رس ف ت ریلیل یم 9 یروده به لوله حاو

 رق ت، نی ب ر اس اس اشد.  هیته 1/0اضافه و رقت  درصد

م ذکور، جه ت  یه ااز رقتید. تهیه گرد 3های متوالیرقت

 ه ایب اکتریو  یه واز یهایباکتر یشمارش کل ارزیابی

 (.Pollock et al., 2002) استفاده شد کیتالک گروه

 
1 Micrococcus  lysodeikticus 
2 Muramidase 
3 Serial dilution 

 های هوازی. شمارش کلی باکتری2.5.1

-میل ی 1/0بعد از تهیه محیط کشت، با میاروسم لر، 

 (TSA) روی محیط کشت شده، بررقیقهای لیتر از نمونه

)ب االبودن  در صورت نی ازکشت داده شد. طور سطحی به 

( در 6)ت ا ل و   ه اس ازی نمون هرقی ق، (هاتعداد باکتری

ش ده های کشت دادهپلیت ومحلول سرس فیزیولوژی انجاس 

-درجه س انتی 35ساعت اناوباسیون در دمای  48از  بعد

 ,Ringo et al., 1997; Sallam)ش دند  ش مارش، گ راد

2007; Baurhoo et al., 2009; Hernández et al., 

2009; Giannenas et al., 2010    .) 

 الکتیک گروههای باکتری . شمارش2.5.2

 ب ر از محتوی ات روده ش دهتهیه رقتلیتر از میلی 1/0

کش ت داده به ط ور س طحی  (MRS) روی محیط کشت

ق رار  C ن وا پک هوازی حاوی گازدر جار بی هانمونهشد. 

 48ب ه م دت گ راد درجه سانتی 30دمای ر داده شده و د

 ;Ringo and Gatesoupe, 1998)ش دند  س اعت اناوب ه

Baurhoo et al., 2009; Giannenas et al., 2010; 

Arfat et al., 2015). 

 عضله کیفی تجزیه  بیوشیمیایی. 2.6
ت تیمارهای مورد نظر بر کیفی به منظور ارزیابی تاثیر 

ه نمون 4، تعداد بت و خاکستر(الشه )پروتئین، چربی، رطو

نمون  ه ب  رای ه  ر تیم  ار ب  رای  12از ه  ر تا  رار )تع  داد 

ه  ای نمون  ه ب  رای حوض  چه 8اس  تخرهای بت  ونی و 

ه ا ت ا زم ان فایبرگالس( مورد بررسی قرار گرف ت. نمون ه

گراد نگهداری ش دند. رجه سانتید -20آزمایش در دمای 

چ ی یفاده از قبا است ها، ابتدا پوست ماهیبرای تهیه نمونه

ار و از بافت عضله به مق د و اساال ل استریل کنار زده شد

 عض له  کیف ی ترکی ب تعی ینمشخص برداشت و جه ت 

 (.AOAC, 2005) دشاستفاده 

 داده ها . تجزیه و تحلیل آماری2.7
پنوهش حاضر در قالب طرح کامال تصادفی اجرا و جهت 

شد. بررسی ارتباط استفاده  18SPSS افزار نرس ازها آنالیز داده

-واری انس ی ک تجزیهها از طریق آزمون دار بین دادهمعنی
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 توس ط هامیانگین ( و مقایسهOne-Way ANOVAطرفه )

 درصد انجاس گرفت. 95سطح اطمینان  در دانان آزمون

 

 نتایج. 3

هاااای سااارمی )مزرعاااه روساااتای شااااخص. 3.1

 کارکنده(

ای ماهی ان روس ت و خ ونی س رمی ه ایارزی ابی نتایج

 گروه در سرس IgM میزان که نشان داد (2)جدول  کارکنده

 گ روه از بیش تر داریمعن ی طور به بیوسیالژ کنندهدریافت

 می زان تیماره ا ب ین در همچن ین (.p<05/0)است  شاهد

IgM داریمعن ی ط ور ب ه درصد بیوسیالژ 100 تیمار سرس 

 . می زان(p<05/0)د ب و درصد بیوسیالژ 50 تیمار بیشتر از

 بیوس یالژ کنن دهدریاف ت ه ایتیمار در س رس کل پروتئین

(05/0<p) نش ان را داریمعنی افزایش شاهد با مقایسه در 

-معن ی تف اوت آلب ومین می زان ارزیابی . در(p<05/0)داد 

نگردی  د  تیم  ار مش  اهده و ش  اهد ه  ایگ  روه ب  ین داری

(05/0<p).  داد نش ان اکس ینن آزاد رادیاال ارزیابی نتایج 

 در (p>05/0تیم ار ) ه ایگ روه در ش اخص این زانمی که

. (p<05/0)اس ت  کمت ر داریمعنی طوربه شاهد با مقایسه

میزان آنزی  لیزوزی  در بین سه گ روه م ورد بررس ی دارای 

 100دار و بیشترین حد آن مربوط ب ه تیم ار اختالف معنی

 .(p<05/0)بود  بیوسیالژ درصد

 یوسیالژ حاصل از روده مرغ در مزرعه کارکندهشده با تیمارهای حاوی بآال تغذیهقزل انر  ماهیهای سرمی دمقادیر شاخص -2جدول 

 (µg/mlلیزوزی  ) (RLU/Sرادیاال آزاد اکسینن ) (g/dlآلبومین ) (g/dlپروتئین کل ) IgM(mg/dl) تیمار/فاکتور

 c87/17±75/92 b58/0±1/5 a09/0±71/2 a64/190±1749 c79/0±69/3 شاهد

 b03/11±47/126 a52/0±06/6 a21/0±78/2 b9/107±2/1252 b56/0±86/4 درصد 50

 a69/18 ±2/153 a5/0±82/5 a34/0±48/2 b08/122±25/1208 a04/1±19/5 درصد 100

 .(p<05/0)ست ها دار بین دادهدهنده وجود اختالف معنیدر هر ستون نشانالتین در باالی اعداد حروف متفاوت * 

 

 های سرمی )مزرعه سد شهید رجایی(شاخص .3.2

 ماهی ان مزرع ه س د تغییرات پارامترهای سرمی نتایج

هر سه تیمار  در سرس IgM میزان که داد نشان (3)جدول 

و  (p<05/0)دار ب وده مورد بررسی دارای اخ تالف معن ی

باش د. درص د م ی 100بیشترین مقدار مربوط ب ه تیم ار 

 کنن دهدریافت تیمار هایگروه در سرس کل پروتئین مقدار

 اف   زایش ش   اهد ب   ا مقایس   ه در (p>05/0) بیوس   یالژ

. میزان آلب ومین (p<05/0)است  داده نشان را داریمعنی

داری داش تند و هر سه تیمار ب ا یا دیگر اخ تالف معن ی

درص د ب  ود  100بیش ترین می زان آن مرب وط ب ه تیم ار 

(05/0>p)ه ای آزاد اکس ینن دررادیاال . میزان اختالف 

و  (p<05/0)دار ب  وده تیماره  ای م  ورد بررس  ی معن  ی

  .درصد ثبت شد 100دار آن در تیمار بیشترین مق

 یوسیالژ حاصل از روده مرغ در مزرعه سدشده با تیمارهای حاوی بآال تغذیهقزل انهای سرمی در  ماهیمقادیر شاخص -3جدول 

 (µg/mlلیزوزی  ) (RLU/Sرادیاال آزاد اکسینن ) (dl/gآلبومین ) (g/dlپروتئین کل ) IgM(mg/dl) تیمار/فاکتور

 c76/34±51/135 b45/0±43/3 c34/0±63/1 c32/373±33/1720 c91/0±84/3 شاهد

 b57/15± 73/142 a57/0±43/4 b41/0±43/2 b95/213± 33/1919 b71/0±11/5 درصد 50

 a72/51 ±78/147 a36/0±45/4 a21/0±63/2 a4/308±83/2207 a1±69/5 درصد 100

 .(p<05/0)ست ها دار بین دادهدهنده وجود اختالف معنیدر هر ستون نشانالتین در باالی اعداد حروف متفاوت * 
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درصد ب ه ص ورت  100میزان آنزی  لیزوزی  در تیمار 

. (p<05/0)داری بیش  تر از س  ایر تیماره  ا ب  ود معن  ی

درصد و شاهد در مرحله بعد ق رار داش ته و  50تیمارهای 

دار ثب ت ش ده اس ت تغییرات بین سه تیم ار نی ز معن ی

(05/0>p).

 کیفی  بافت ماهی تجزیه. 3.3
، میزان پروتئین بافت م اهی در 4 جدول نتایجمطابق 

درصد بیوسیالژ )در هر دو مزرعه( بیش تر  50تیمار حاوی 

درصد چرب ی  همچنین .(p<05/0) استاز دو تیمار دیگر 

در ه ر دو  (p>05/0) درص د 100و  بافت در تیمار شاهد

در . (p<05/0) اس  ت درص  د 50تیم  ار مزرع  ه بیش  تر از 

رطوبت بافت در تیمار ش اهد  میزان مشخص شد که ادامه

 مقادیر خاکستر . (p>05/0) است بیشتر از دو تیمار دیگر

داری اخ تالف معن یدر دو تیمار حاوی بیوسیالژ فاقد  نیز

(. همچنین این مقادیر از می زان خاکس تر p>05/0است )

داری بیش  تر هس  تند باف  ت ش  اهد ب  ه ص  ورت معن  ی

(05/0>p). 

 روستای کارکنده شده با تیمارهای حاوی بیوسیالژ حاصل از روده مرغ در دو مزرعه سد وتغذیه آالقزل انکیفی بافت ماهی تجزیه-4جدول 

 خاکستر )%( رطوبت )%( چربی )%( ین )%(پروتئ تیمار مزرعه

 مزرعه کارکنده

 c05/57±1/16 a31/25±0/8 a2/25±1/74 b11/85±0/0 شاهد

 a91/08±0/18 b36/45±0/6 b36/52±1/73 a41/86±0/1 درصد 50

 b11/±1 15/17 a57/17±0/8 b65/±1 3/73 a32/44±0/1 درصد 100

 مزرعه سد

 c52/65±1/16 a27/26±0/8 a36/23±1/74 b2/91±0/0 شاهد

 a64/0 18/11± b29/33±0/6 b25/61±1/73 a34/95±0/1 درصد 50

 b23/±1 36/17 a44/11±0/8 b47/21±1/73 a21/3±0/1 درصد 100

 .(p<05/0)ست ها دار بین دادهدهنده وجود اختالف معنیدر هر ستون نشانالتین در باالی اعداد حروف متفاوت * 

 

 دستگاه گوارش ییایباکترفلور . سنجش 3.4

ه ا و ، ش مارش کل ی ب اکتری5 ج دول نت ایجمطابق 

دستگاه گ وارش ماهی ان م ورد الکتیک اسید هایباکتری

 50در تیم ار ح اوی  های هر دو مزرعه(بررسی )در نمونه

داری بیش تر از س ایر درصد بیوس یالژ ب ه ص ورت معن ی

 درص د و ش اهد 100د و بع د از آن تیماره ای بوتیمارها 

. ضمن اینا ه مق ادیر ش مارش دو (p<05/0) گرفتندقرار 

 د.بوها در دو مزرعه تقریبا یاسان گروه از باکتری

 رکندهه با تیمارهای حاوی بیوسیالژ حاصل از روده مرغ در دو مزرعه سد و روستای کاشدتغذیه آالقزل انفلور باکتریایی روده ماهی -5جدول 

 (CFU/grالکتیک )های اسیدباکتری (CFU/grا )هشمارش کلی باکتری تیمار مزرعه

 

 مزرعه کارکنده

 c12/39±0/5 c07/17±0/2 شاهد

 a23/0 7/58± a08/0 5/65± درصد 50

 b16/±0 58/6 b09/0 4/47± درصد 100

 

 مزرعه سد

 c1/54±0/5 c05/0 2/19± شاهد

 a15/0 7/61± a24/64±0/5 درصد 50

 b17/±0 91/6 b17/0 4/14± درصد 100

 .(p<05/0)ست ها دار بین دادهاختالف معنی وجود دهندهدر هر ستون نشانالتین در باالی اعداد حروف متفاوت * 
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 نهایی گیریو نتیجه . بحث4

 ، تغذی هIgM س رمی در غلظ ت مه   عوام ل از یای

 عملا رد حفظ در مختلفی هایآمینه اسید چند هر. است

 ام ا .دارن د دخال ت حیوان ات و انس ان در ایمن ی سیست 

 گلوت امین آرژنین، زمینه این در آمینه اسیدهای ترینمه 

 ی لپروف مقایس ه ب ا(. Kiron, 2012)هستند  سیستئین و

 تحقیق حاض ر در شدهتهیه بیوسیالژ بین آمینه اسیدهای

(Safari et al., 2021) کیلا    ا  م    اهی پ    ودر و 

(Janbakhsh et al., 2018 )هاسیدآمین دو گردید مشخص 

 613/3آرژین  ین ) یعن  ی ایمن  ی بهب  ود عملا  رد در مه  

 یب االتر بسیار مقادیر از درصد( 6/10گلوتامین ) درصد( و

 برخ وردار کیلا ا م اهی پ ودر ب ا مقایسه در بیوسیالژ در

 رس دم ی نظر به. درصد( 25/6و  72/0هستند )به ترتیب 

 در س رس ک ل IgM می زان اف زایش سبب هاتفاوت همین

 .باشد شده شاهد گروه با مقایسه در رتیما ماهیان

 در اخ  تالل هرگون  ه ک  ه اس  ت داده نش  ان تحقیق  ات

 ب  االنس ع  دس و م  دت ط  والنی گرس  نگی غ  ذا، دریاف  ت

ش ود می سرس کل پروتئین کاهش به منجر جیره پروتئین

(Ghiasi et al., 2016 .)می زان بین دارمعنی تفاوت وجود 

 ک ه دهدمی نشان شاهد و تیمار هایگروه بین شاخص این

 توانس  ته پ  روتئین منب  ع عن  وان ب  ه بیوس  یالژ از اس  تفاده

 س  بب و ت   مین ک  امالً را پ  روتئین ب  ه ماهی  ان نیازمن  دی

 دو ش امل س رس ک ل پ روتئین. گ ردد شاخص این افزایش

 س رس کل آلبومین میزان. است هاگلبولین و آلبومین بخش

 و خصوص یت گونه، طبیعی تحرک میزان به نزدیای ارتباط

 تغذی ه و جنسی غدد بلوغ مرحله فصل، تحرک، زمان مدت

 ه ایپروتئین ه ا،ایمونوگلوب ولین ش امل ه اگلوبولین. دارد

 ه ا،س یتوکین ح اد، ف از ه ایپ روتئین کم لمان، سیست 

 ه اآن هم ه ک ه هس تند ه الات ین و ترانس فرین لیزوزی ،

 را م  اهی در اکتس  ابی و ذات  ی ایمن  ی سیس  ت  از بخش  ی

(. Biller and Takahashi et al.,2018) دهن دمی تشایل

 می زان مانن د پروتئینی ترکیبات میزان افزایش به توجه با

IgM رس دمی نظر به آلبومین، میزان در تغییرات جز ی و 

 بخ ش اف زایش از ناش ی س رس ک ل پروتئین افزایش این

 س طح اف زایش مؤی د و است سرس کل پروتئین گلبولینی

 .باشدمی بیوسیالژ کنندهدریافت یانماه در ایمنی عملارد

 آزاد ه ایرادیاال تولید با که تنفسی انفجاری فعالیت

 آنی  ون و( HO) هیدروکس  یل رادیا  ال ش  امل اکس  ینن

 سیس  ت  اس  تراتنی ی  ک اس  ت هم  راه( 2O) سوپراکس  ید

 مطالعات .است بیماری زا عوامل تخریب برای ذاتی ایمنی

 چ رب اس یدهای آرژن ین، اسیدآمینه که است داده نشان

 عوام ل از C و E ویت امین ،6 و 3 امگ ا ح اوی اشباا غیر

هس  تند  اکس  ینن آزاد رادیا  ال تولی  د در ایتغذی  ه مه  

(Kiron, 2012 .)در آرژن  ین اس  یدآمینه می  زان اگرچ  ه 

این  علت ولی است مناسب آمدهبه دست بیوسیالژ ترکیب

د اهتیمار ش  در اکسینن آزاد رادیاال تولید میزان چرا که

 در مزرعه کارکنده بیشتر از س ایر تیماره ا ب وده، چن دان

نیست. این در حالی است که تغیی رات رادیا ال  مشخص

داری درصد بط ور معن ی 100آزاد در مزرعه سد در تیمار 

 باشد.بیشتر از سایر تیمار می

در براب ر عوام ل  انی ماه یدفاع یسدها نیاز اول یای

ود در س  رس از جمل  ه موج   یدتی  پ  ب  اتیترک زا،یم  اریب

میاروبی، م انع از  بواسطه اثرات ضدکه  هستند ها یزوزیل

ش وند یم  یم اهدر  زایم اریب یهاس یاروارگانیجمع مت

(Alexander and Ingram, 1992 .)مختل     تحقیق  ات

ه ای حی وانی و گی اهی )بعن وان نشان داده که پ روتئین

گیاه ان  جایگزین نسبی پودر ماهی( و پودر و عصاره انواا

 باع  ث ، ه  ای غ  ذایی ی  ا پریبیوتی  ک()بعن  وان مام  ل

 ;Anderson, 1992)ش وند افزایش فعالی ت لی زوزی  م ی

Kumari et al., 2007).  در تحقیقDawood  و هما اران

( از پ  ودر طی  ور تخمیرش  ده ب  ا مخم  ر در جی  ره 2020)

غذایی ماهی تیالپیا استفاده ش د و ت اثیر آن ب ر سیس ت  

گرف ت. اکسیدانی مورد ارزیابی ق رار ی آنتیایمنی و توانای

درص   د ب   ود و  40و  30، 20، 10می   زان ج   ایگزینی 

هفته انجاس گرف ت. نت ایج نش ان داد ک ه  8آزمایشات در 

درص د  30ت ا  10های فاگوسیتوزی در تیماره ای فعالیت
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نسبت به تیمار کنت رل اف زایش داش ته اس ت. همچن ین 

س  یتوزی و فعالی  ت تولی  د آن  زی  لی  زوزی ، فعالی  ت فاگو

درص  د  30ه ای ب االتر از کش ی س رس در غلظ تب اکتری

. در مقایسه نت ایج م ذکور و نت ایج پ نوهش کاهش یافت

ه ای گ ردد ک ه ج ایگزینی ب ا غلظ تحاضر مشخص می

مختل  بیوسیالژ ضایعات طیور و یا پودر طیور تخمیرشده 

های خونی و سرمی ماهی دارد تاثیرات متفاوتی بر شاخص

گی  ری یاس  ان و م  ورد انتظ  اری از ت  وان نتیج  هو نم  ی

و هما  اران  Hernandezآزمایش  ات داش  ت. در تحقی  ق 

(، ت  اثیر ج  ایگزینی پ  ودر ض  ایعات طی  ور ب  ر 2014)

های رش  د، هم  اتولوژی، ارزش کیف  ی باف  ت ش  اخص

مورد بررسی قرار گرف ت. نت ایج ح اکی از  1Snapperماهی

افزایش درصد درصد جایگزینی بود و با  25تاثیرات مثبت 

درصد، پ روتئین ک ل، گل وکز و ض ریب  75جایگزینی به 

 ترین حد خود کاهش یافت.هض  پروتئین نیز به پایین

( از پودر 1994) Steffensشده توسط در تحقیق انجاس

ضایعات طیور به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره 

ماهی قزل آال استفاده گردید. نتایج نشان داد که پودر 

اما با  ،ات طیور قابل جایگزینی با پودر ماهی استضایع

سازی با این وجود در درصدهای باالتر، نیاز به غنی

. در ادامه، داردهایی نظیر لیزین و متیونین اسیدآمینه

درصد از ضایعات طیور )ترکیبی از  27شده با ماهی تغذیه

اسیدهای آمینه، دارای سازی با روده و پر( بدون غنی

بود و میزان چربی بافت ماهی  15/1معادل  یلضریب تبد

ثبت گردید. همچنین افزایش میزان جایگزینی   1/6نیز 

درصد باعث افزایش تدریجی چربی بافت  50به مقدار 

مقایسه نتایج پنوهش مذکور و نتایج . درصد( شد 8-7)

د که به هنگاس جایگزینی کنتحقیق حاضر مشخص می

درصد(، کیفیت الشه در  50نسبی بیوسیالژ روده مرغ )تا 

تر است. درصد و شاهد مطلوب 100مقایسه با تیمارهای 

رسد بیوسیالژ ضایعات طیور نسبت به پودر به نظر می

ند که تری اشده از ضایعات طیور دارای اثرات مطلوبتهیه

علت آن نیز نوا روش مورد استفاده در تولید است 

 
1 Latjanus  guttatus 

تولید برای های تخمیری و حرارت باال به ترتیب )روش

گردد(. در استفاده می بیوسیالژ و پودر ضایعات مرغ

( از مخلوطی از پودر 2020و همااران ) Hongتحقیق 

ضایعات طیور و پودر کنجاله سویای تخمیرشده به عنوان 

-جایگزین پودر ماهی استفاده شد و تاثیر آن بر شاخص

ماهی سی باس سوف دریایی آسیایی یا های کیفی 

د ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مور 2آسیایی

درصد، دارای تاثیرات مثبت بر  60میزان جایگزینی تا 

تغییراتی و میزان چربی  ردورد بررسی داهای مشاخص

. اما با افزایش درصد داشتدرصد  6/6-1/7 بین

کاهش یافت.  3-جایگزینی، میزان اسیدهای چرب امگا

پنوهش حاضر بوده  هاینتایج تحقیق مذکور مشابه یافته

های کیفیت الشه به هنگاس و نشان از ارتقاو شاخص

بیوسیالژ مرغ در جیره غذایی  50استفاده از جیره حاوی

 ماهی دارد.

در تحقی  ق حاض  ر، دلی  ل اف  زایش ش  مارش کل  ی 

و  50الکتیک در تیماره ای اسید هایها و باکتریباکتری

ه  ای ج  نس باس  یلوس و درص  د، وج  ود ب  اکتری 100

ک  ه در فرآین  د تخمی  ر  الکتیک ب  وداس  یده  ای ریب  اکت

ه ا و به لحاظ وجود آنیوسیالژ مورد استفاده قرار گرفت ب

ه ای در جیره و استفاده مستمر از جی ره ح اوی ب اکتری

و  ستگاه گوارش تحت تاثیر قرار گرف تپروبیوتیک، فلور د

ها افزایش داش ت. از طرف ی در در نتیجه جمعیت کلی آن

رصد پودر م اهی، د 50و  درصد بیوسیالژ 50 حاوی تیمار

یل اسیدهای آمینه، زمینه ب رای رش د به لحاظ حفظ پروف

های گروه الکتیک های پروبیوتیک خصوصا باکتریباکتری

ه ا ت ا بطوریاه جمعیت ای ن گ روه از ب اکتری ؛فراه  شد

. از طرفی با افزایش درصد بیوس یالژ افزایش یافت 5لو  

ه لح اظ ع دس اس تفاده از پ ودر درصد، ب 100در جیره به 

خصوص ا ماهی، درص د کم ی برخ ی از اس یدهای آمین ه 

که خود ممان اس ت ت اثیر  لیزین و میتونین کاهش یافت

 های مفید روده داشته باشد.جز ی بر جمعیت فلور باکتری

( از 2019و هما اران ) Shaoشده توسط در مطالعه انجاس

 رهی در ج یم اهپ ودر  نیگزیبه عنوان جا یماه الژیوسیب
 

2Asian seabass (Lates calcarifer)  
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 م اریتدر نشان داد ک ه  جیتان. استفاده شد یوانام یگویم

و  وی   بریج   نس و یه   ایب   اکتر، الژیوس   یب 25 یدارا

وج ود،  نی ب ا ا یول اند،غالب  یهاجزو گروه وسیفوتوباکتر

 یمورد بررس  یمارهایت نیب یداریمعن اختالف چگونهیه

 برخالف مطالعه م ذکور، در تحقی ق حاض ر وجود نداشت.

ه  ای ه ای ه  وازی و ب  اکتریتغیی ر در جمعی  ت ب  اکتری

الکتیک در تیماره  ای ح  اوی بیوس  یالژ روده م  رغ اس  ید

داری بیش  تر از س  ایر درص  د، بط  ور معن  ی 50خصوص  ا 

(، از 2021و هما اران ) Shabaniتیمارها بود. در پنوهش 

ه ای رش د، بیوسیالژ م اهی ب ه منظ ور ارزی ابی ش اخص

مورفول وژی روده در جوج ه  میاروفلور دستگاه گ وارش و

های گوشتی استفاده گردید بیوسیالژ ماهی با درص دهای 

س  ویا  –درص  د ج  ایگزین کنجال  ه ذرت  90و  60، 30

، چرب ی و pHگردید. استفاده از بیوس یالژ باع ث ک اهش 

ه ای افزایش درصد پروتئین و همچنین اف زایش ب اکتری

یالژ در ها گردی د. اس تفاده از بیوس الکتیک در نمونهاسید

ه ای های ب االتر باع ث اف زایش جمعی ت ب اکتریغلظت

ه ا در ف رسو کاهش کلیها یا الکتوباسیلوسالکتیک اسید

کن د. شود و به سالمت دستگاه گوارش کمک میروده می

های گوشتی انجاس جوجهروی هر چند که تحقیق مذکور، 

شده ب ه روش اما نشان از اثرات مثبت سیالژ تولیدگرفت، 

ه ای دس تگاه گ وارش جوج ه بر جمعیت باکتری یزیست

الکتیک داش  ت. در مطالع  ه اس  یده  ای خصوص  ا ب  اکتری

Fontinha ( تاثیر جیره حاوی روغ ن و 2021و همااران )

های رشد، قابلیت هض  ، میاروفل ور پودر طیور بر شاخص

م  ورد ارزی  ابی ق  رار گرف  ت. درص  د  1ش  انکروده م  اهی 

درص د  37هی بین صفر تا جایگزینی پودر طیور با پودر ما

داری ب ین بود. نتایج نشان داد، هیچگون ه اخ تالف معن ی

ه ای رش د، تیمارهای مورد بررسی در خص و  ش اخص

. ب ه ردهای گوارشی و ارزش کیفی باف ت وج ود ن داآنزی 

که میزان جایگزینی پودر ضایعات طیور به مق دار  هنگامی

ی ه اتن وا و ش مارش کل ی ب اکتری ،درصد رسید 5/22

داری ب ین اما اختالف معنی ،دستگاه گوارش افزایش یافت

 ها وجود نداشت.فلور موکوس

 

 نتیجه گیری نهایی
حاض ر، بیوس یالژ حاص ل از  با توجه به نتایج پنوهش

روده مرغ، جایگزین بسیار مطلوبی ب رای پ ودر م اهی در 

کم  ان اس  ت و ب  ه بهب  ود آالی رنگینجی  ره م  اهی ق  زل

ت عض  له و فل  ور باکتری  ایی ه  ای س  رمی، کیفی  ش  اخص

کن د. ض من اینا ه ب ا انتخ اب دستگاه گوارش کمک می

 توان ت اثیر مثب ت ای ندرصد بهینه بیوسیالژ در جیره می

 های مذکور ارتقا داد.فراورده را بر شاخص

 سپاسگزاری
دانن د از اداره محققین تحقیق حاضر بر خود الزس م ی

لوژی دری ای کل شیالت استان مازندران و پنوهشاده اکو

 خزر تشار و قدردانی نمایند.
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