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 چكیده

 105عیدد میاهی قیزل آالی 1120گرمیی و  05عیدد بچیه میاهی  1055ماهی قزل آالی رنگین کمان،  یبه منظور ارزيابی اثر لوامیزول بر تغییرات فلور باکتريايی روده

،  205،  155جیره غذايی حاوی صفر )گیروه شیاهد(، روز تحت پرورش قرار گرفتند. کلیه ماهی ها در هر دو آزمايش با پنج  35صورت جداگانه به مدت هگرمی پرواری ب

روز يکبیار تیا  10آزمايش )روز صیفر( و نییز هیر  یگرم لوامیزول در کیلوگرم غذا تغذيه شدند و به منظور بررسی فلور باکتريايی روده در ابتدای دورهمیلی 1555و  055

و تحت بررسیهای باکتريايی قرار گرفت.  نتايج نشان داد که لیوامیزول عامیل اصیلی تثبییت بیاکتری پايان آزمايش از دستگاه گوارش ماهیان نمونه برداری صورت گرفته 

گرمی، لوامیزول نقشی در تعیین جمعیت باکتريیايی روده نداشیت. صیرف  105گرمی می باشد در حالیکه در ماهیان گروه  05های گرم مثبت فلور روده در بچه ماهیان 

 گرمی باکتری های فلور طبیعی روده از تنو  جمعیتی بیشتری برخوردار بودند.  105پايان دوره پرورش، در ماهیان گروه نظر از تاثیر لوامیزول، در 

 

 کلمات کلیدی: قزل آالی رنگین کمان، محرک ایمنی، لوامیزول، فلور باکتریایی روده

 

 مقدمه

از عمده ترين مسائلی که پرورش دهندگان ماهی در امیر 

اری و اجه هستند، باال بردن میزان ماندگپرورش با آن مو

  ای ماهیییان خصوصییا دربهبییود شییرايط ايمنییی و تغذيییه

  می باشد. لذا ارتقای سیستم ايمنی و  یمراحل اولیه زندگ

ه از محیرک هیای ايمنیی و دفاعی بدن ماهیان با اسیتفاد

     اقتصیادی ونیه هیای بیا ارزشژه در گها به ويپروبیوتیک

تیرين مهیم دهنیدگان وزهیای پیرورشتیرين نیااز اصیلی

رويکردهای محققان در اين راستا می باشد. عالوه بر اين، 

 یبروز و شیو  بیمیاری هیا در کنیار پیشیرفت و توسیعه

ظ اقتصیادی ايین صینعت را صنعت آبزی پیروری، از لحیا

قرار داده، به نحوی که امروزه کنترل برخی از  ثیرأتحت ت

 Roberts)يل شده اسیتبه امری دشوار تبد بیماری ها 

and Shepherd 1997). 

هیايی اسیت کیه ده از محرک های ايمنی يکی از روشاستفا

ه و برای کنترل بیماری ها و بهبیود سیسیتم ايمنیی و تغذيی

رود. تیاثیر بهبیود بخشیی رشد در آبزی پروری بیه کیار میی

و  3، کیتییین3، الکتییوفرين0هییايی ماننیید گلوکییانمحییرک

منی ماهیان و میگوها گیزارش شیده بر سیستم اي 8لوامیزول

 (.  Kakuta and Kurokura,1995)است 

 

                                                           
5- Glucan 
6- Lactoferin 
7- Chitin 
8- Levamisole 
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استفاده از محرک های ايمنی می تواند از ابتالی میاهی بیه 

چندين بیماری جلوگیری کند و مییزان میرگ و مییر آن را 

ن آورد. ماهیان و میگوهايی که محرک ايمنیی دريافیت يیپا

هیای باکتريیايی  نموده اند مقاومت بااليی در برابیر بیمیاری

، Vibrio anguillarum ،Vibrio salmanicidaنظیر 

Aeromonas salmanicida  وStreptococcus sp  

و  9و بیاکولوويروس سیر زرد IHNو آلودگی ويروسی مانند 

انیید ی مثییل بیمییاری لکییه سییفید نشییان دادهآلییودگی انگلیی
(Nelson et al., 1989 ،Gutenberger et al., 1997 ،

Baldwin and Newton, 1996.)  

سیستم فیزيولوژيکی و فلور باکتريايی روده در بچیه ماهییان 

ه که در سنین پايین با افزايش سن آنها روندی تکاملی داشت

گیری کامیل ايین فلیور باکتريیايی روده، میی و قبل از شکل

 توان دستکاری های راحت تری را در آنهیا اعمیال نمیود. از

ها استفاده از پروبیوتیک کاریجمله راه های اعمال اين دست

ها و نییز محیرک هیای ايمنیی میی باشید. تیا کنیون روش 

خوراکی برای محیرک هیای ايمنیی همچیون گلوکیان هیا، 

EF203 الکتییوفرين، لییوامیزول و کیتییوزان گییزارش شییده ،

است. اين روش بدون استرس بوده و اسیتفاده از محیرک را 

(Kitao and Yoshida, 1986، Jorgensen et al., 1993a) 

 بدون توجه به اندازه ماهی مقدور می سازد.

ای مبیارزه بیا يک داروی ضد کرم بوده که بر اساسا لوامیزول

و حیوانات مورد اسیتفاده قیرار  تودها در انسانآلودگی با نما

اند که لوامیزول باعی  گیرد. مشاهدات ضمنی نشان دادهمی

گی در بهبود شاخص های رشد، افیزايش مقاومیت و بازمانید

برابر آلیودگی هیای مختلیف و بهبیود فلیور باکتريیايی روده 

،  Taraschewski et al., 1988)ماهییان هیم میی شیود 

Symoens and Rosenthall, 1977 ،Suchanit et al., 

2010 ،Sanford, 2007.) 

و به رشد محیرک هیای ر استفاده لذا با توجه به نقش مهم و

ش رو بررسیی نقیش پیروری، در تحقییق پییايمنی در آبزی

 محرک ايمنی لوامیزول در بهبود بخشی به فلور باکتريايی

 

 
                                                           
9- Yellow Head Baculovirus 

روده مییاهی مهییم و اقتصییادی قییزل آالی رنگییین کمییان  

(Oncorhynchus mykiss) وزنی مختلف هایطعدر مق 

صورت پذيرفت تا چگیونگی تغیییرات فلیور باکتريیايی ايین 

ماهی در سنین مختلف، هرچنید دقییق تیر آشیکار گیردد و 

امی در جهت بهبود شیرايط ايمنیی ايین میاهی در مراکیز گ

 پرورش ماهی برداشته شود. 

 

 مواد و روش ها

 تهیه و قرنطینه ماهیان-1

گرمیی  05عدد ماهی قزل آالی رنگین کمیان  2320تعداد 

عدد( از يکیی از میزار   1120گرمی ) 105عدد(  و  1055)

پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمیان تهییه شیده و توسیط 

تانکر مخصوص حمل ماهی مجهز بیه کپسیول اکسییژن بیه 

پژوهشکده آرتمیا و آبزيان دانشیگاه ارومییه منتقیل گرديید. 

بعد از  يک هفته دورة سازگاری ماهیان جهت رفع اسیترس 

حمل و نقل، عادت به شرايط جديد پرورشی و قرنطینه آنهیا 

برای اطمینان از سالمتی ظیاهری ماهییان میورد آزمیايش، 

لیتیری  355ان و 10مورد نظر به تعداد مسیاوی در ماهیان 

لیتیر  105ای شیکل بیا حجیم آبگییری پلی اتیلنی اسیتوانه

عیدد در هیر  30گرمی و  05عدد در هر وان در وزن  155)

 گرمی( تقسیم شدند. 105وان در وزن 

ماهیان در پنج تیمار غذايی ) يک گروه شاهد و چهار گیروه 

گیرم میلی 1555و  055، 205، 155،  5تیماری ( با مقادير

در هر کیلوگرم غذا و با سه تکرار به مدت  15داروی لوامیزول

روز بیدون  10روز تحیت تیمیار بیا لیوامیزول و  40دو ماه )

پیرورش  یار گرفتنید. طیی دورهلوامیزول( تحت پرورش قر

گیییری اکسیییژن )بییه طییور روزانییه بوسیییل  دسییتگاه انییدازه

اسیپانیا  CRISONديجیتالی اکسی متیر سیاخت شیرکت 

و دمییای آا )بییه طییور روزانییه بوسیییل   P ،)pH 45مییدل 

بیا میدل  Elmetronمتیر شیرکت  pHدستگاه ديجیتیالی 

411-CP (، نیتريییت، نیتییرات و آمونیییاک آا )بییه صییورت

سیاخت شیرکت پیالین  7500هفتگی و با دستگاه فتیومتر 

                                                           
10- ((S)-6-Phenyl2,3,5,6tetrahydroimidazo[2,1-

b][1,3]thiazole) 
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گرفت. آا مورد نیاز برای پرورش ماهییان انگلستان( صورت 

 از يک حلقه چاه عمیق تامین گرديد. قزل آال
 
 تهیه جیره غذایی و غذادهی -8

گرمی قیزل آال بیه ترتییب از نیو   105و  05غذای ماهیان 

با   GFT-2و  GFT-1 (Growth food trout)تجارتی 

درصد  15درصد چربی،  14درصد پروتئین خام،  45ترکیب 

درصیید  11درصیید فسییفر و  1/1درصیید فیبییر،  4خاکسییتر، 

ت از شرکت چینه تهیران تهییه گرديید. مقیدار غیذای رطوب

مورد نیاز هر گروه از ماهیان با توجه به میانگین وزن، دمای 

گرديید  آا و با استفاده از جدول استاندارد غذادهی تعییین

(Hardy, 2002.) 

برای تهیه جیره حاوی لوامیزول، روزانه غذای هیر تیمیار بیا 

( وزن شیده و سیپس گرم 551/5ترازوی ديجیتالی )با دقت 

،  155مقدار لوامیزول الزم برای هر تیمار با توجه به مقادير 

میلیی گیرم در هییر کیلیوگرم غیذا، بییا  1555و  055،  205

سیی  10گیرم( وزن و در  551/5ترازوی ديجیتالی )با دقت 

سی آا مقطر حل گرديد و با آا پاش مخصوص هر تیمیار، 

ساعت خشیک  2 روی غذای آن تیمار اسپری گرديد. پس از

 4شدن غذا در دمیای اتیاق، تیا زمیان اسیتفاده در يخچیال 

نگهیداری  (Meshkini et al., 2012) درجیه سیانتیگراد

میلیی لیتیر آا مقطیر روی  10شدند. در گروه شاهد، فقط 

شد تا تفاوت غذای آن با ساير گروه هیا تنهیا در غذا اسپری 

 مقدار لوامیزول غذا باشد.
 
 انجام آزمایش های باکتریایی نمونه برداری و  -3

برای تعیین اثر لوامیزول بر فلور باکتريايی روده در روزهیای 

و  40، 35، 10نمونه برداری صفر )قبل از شیرو  آزمیايش(، 

عدد ماهی به  23دوره تیماری، از هر تیمار غذايی تعداد  35

صییورت کییامال تصییادفی انتخییاا و بالفاصییله در آزمايشییگاه 

وهشیکده آرتمییا میورد بررسیی بیاکتری باکتری شناسی پژ

شناسی قرار گرفتند. جهت انجام اين کار در شرايط اسیتريل 

و بییه کمییک اسییکالپل و قیچییی در کنییار شییعله اقییدام بییه 

ماهییان بیا دقیت از جلیوی کالبدگشايی گرديد. سپس روده 

ای تا يک سانتیمتر جلوتر از مخرج به کمک المعدهزوايد باا

اتصیال روده هیا از ه شد. پس از قطیع نخ استريل لیگاتور زد

های بسته شده، کل روده ها از بدن میاهی خیارج و بیا محل

شو داده شید و پیس از بیاز کیردن و  سرم فیزيولوژی شست

ديواره روده محتويات روده در داخل لوله آزمیايش اسیتريل 

 حاوی سرم فیزيولوژی جمع آوری گرديد.

)در صیورتیکه  به منظور شمارش باکتريیايی محتويیات روده

میلییی گییرم نباشیید(، نسییبت  055وزن محتويییات کمتییر از 

مشخصییی از محتويییات روده بییه حجییم ثییابتی از سییرم 

 9گرم به  1میلی لیتر يا  0/4میلی گرم به  055فیزيولوژی )

میلی لیتر سرم فیزيولوژی اسیتريل( افیزوده شیده و پیس از 

 تهییه و 815تیا  115يکنواخت کردن نمونه، رقیت سیريال از

محتويیات روده  (Viable count)شمارش زنده باکتريايی 

)تهییه شیده از شیرکت  TSAروی محیط کشت باکتريايی 

 (.Cuesta et al., 2004مرک آلمان( انجام شد )

همچنین به منظور تعیین فلور باکتريايی غالب روده ماهیان 

پییس از جمییع آوری محتويییات روده در شییرايط اسییتريل، 

، آگییار خییون دار، TSAیط هییای محتويییات روده روی محیی

MRS  آگار و سودوموناس آگار کشت داده شد. پلیت هیای

درجیه  22ساعت در دمای  48تا  24کشت داده شده مدت 

سانتیگراد و در شرايط هوازی و بیی هیوازی انکوبیه شیدند. 

سپس در صورت رشد کلنی های مشاهده شده ابتدا خیالص 

الم گیرم و  یییهسازی کلنی ها و در مرحله بعد، پیس از ته

انجام تست های بیوشیمیايی شناسیايی بیاکتری هیای جیدا 

شده انجام گرفت. در اين بررسی به منظور تشخیص جینس 

باکتری ها از تسیت هیای بیوشییمیايی و افتراقیی  یو گونه

کاتییاالز، اکسیییداز، اوره آز، ذوا ژالتییین، احیییای نیتییرات، 

همیولیز و  ، سیمون سیترات،H2Sحرکت، اندول، تولید گاز 

نیز آزمايش های مربوط به تخمیر قنیدها از جملیه الکتیوز، 

سالین، گلوکز، تره هالوز، رافینوز، رامنوز، فروکتوز، گیاالکتوز 

 (.Cuesta et al., 2004و سوربیتول استفاده شد )
 

 نتایج

بیییر اسیییاس نتیییايج انیییدازه گییییری هیییای پارامترهیییای 

کلیه میوارد  فیزيکوشیمیايی بدست آمده، تغییرات دمايی در
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درجه سانتی گراد میی باشیدکه بیه ترتییب  14در محدوده 

درجیه سیانتی گیراد و  24/14±14/5حداکثر میانگین دمیا 

 درجه سانتی گراد مشاهده شد. 53/14±1/5حداقل آن 

بیشییترين میییانگین غلظییت اکسیییژن در آا ورودی معییادل 

میلی گرم در لیتر و کمتیرين مییانگین آن در  33/3 42/5±

 میلی گرم در لیتر( مشاهده شد. 13/3±34/5وجی )آا خر

pH  ،آا در کلیییه مییوارد در محییدوده قلیییايی قییرار داشییته

)آا ورودی( و حیید  21/3±22/5بطوريکییه حیید پییايین آن 

 )آا خروجی( می باشد. 33/3±1/5باالی آن 

میلی گیرم در  52/5حداکثر غلظت يون نیتريت در محدوده 

ن غلظیت يیون نیتیرات لیتر می باشید. کمتیرين و بیشیتري

متعلق به آا خروجی تیمارهای مختلف بترتییب بیا غلظیت 

اسییت.  31/3±30/1میلییی گییرم در لیتییر و  39/5±33/2

ماکزيمم و مینیمم تغییرات غلظت يون آمونییوم نییز بیه 

میلی گرم در لیتیر در آا ورودی  و  03/5±14/5ترتیب 

میلی گرم در لیتر در آا خروجی مشیاهده  18/5±33/5

 يد.گرد

گونه های  باکتری های موجود در دستگاه گوارشی ماهییان 

مطالعه شده از نظر گرم منفی/ مثبت، طبیعیی )فلیور(/ غییر 

طبیعی )غیر فلور( و نیز درصد فراوانی هر کدام برای ماهیان 

و  1گرم به تفکیک تیمار بترتیب در جدول  105و  05گروه 

 نشان داده شده است. 2
، .Arcantobacter spباکتری های   2و  1بر اساس جداول 

Citrobacter sp. ،Citrobacter divergens  و

Pseudomonas teromonas  گونه هايی هستند که هییچ

گرم وجود ندارد، از طرفیی  05گزارشی از آنها در گروه  ماهیان 

، .Aeromonas sp. ،Xanthobacter spگونییه هییای 

Eikenella cloacae، Entrobacter cloacae، 
Pseudomonas sp. ،Aeromonas veronill ،

Basilus sp. ،Lactobacillus planarumt  در گییروه

 گرم مشاهده نشدند. 105

روند افزايشی درصد فراوانی باکتر های گرم مثبیت در گیروه 

گرم در تیمارهای مربوط به غلظت های مختلیف  05ماهیان 

هم گرمی  105لوامیزول مشاهده می شود. در گروه ماهیان 

 08/00در کلیه تیمارها باکتری گیرم مثبیت در روز اول بیا 

، 35درصیید از غالبیییت برخییوردار مییی باشییند کییه تییا روز 

-ی گرم مثبت حالت افزايشی نشان مییهاباکتریبودن غالب

رغیم علیی 40گرمیی از روز  05چنین در ماهییان دهند. هم

های طبیعیی روده درصید فراوانیی باکتری بودن غالب حفو

ی های غیر طبیعی دستخوش تغییرات افزايشی نسبت باکتر

گرمیی غالبییت مطلیق  105به قبل می شود اما در ماهیان 

باکتری های طبیعی روده در تمام طول تحقیق ثابیت مانیده 

 است.

 بحث و نتیجه  یری

McNeely   و Neimanis محییدوده  1939در سییال

استاندارد شاخص های فیزيکوشیمیايی آا پرورشی قزل آال 

را بیان نموده اند که با توجه به اين محدوده های اسیتاندارد 

و با در نظر گرفتن میانگین پارامترهای فیزيکوشییمیايی آا 

مورد استفاده برای پیرورش ماهییان قیزل آال مشیخص میی 

شود کلییه مقیادير ايین شیاخص هیا در تحقییق حاضیر در 

تايج بوده و از اين رو نبرای ماهی قزل آال استاندارد محدوده 

بدسییت آمییده در ايیین مطالعییه تحییت تییاثیر فاکتورهییای 

آئروموناس ها، پزودوموناس هیا  .فیزيکوشیمیايی نبوده است

های غالیب در فلیور روده ای میاهی ها گونهو انتروباکترياسه

پايداری بیشیتر میکیروا هیا در  باشند.های آا شیرين می

نیات بدن حیوانات آبزی ناچیز است و بدلیل اينکه ايین حیوا

های همزيست بیا آنهیا نسیبت بیه اوخونسرد هستند میکر

تغییر درجه حرارت متفاوت خواهند بود، ضمن اينکه تغیییر 

شوری آا نیز احتماال میکروا ها را تحت تاثیر قرار خواهید 

بنییابراين اسییتفاده از مییوادی ماننیید پروبیوتیییک هییا و  .داد

ب خصوصا محرک های ايمنی که قادر به تثبیت فلیور مناسی

روده ای يا ايجاد يک فلور روده ای مناسب و مفید در سنین 

 پايین ماهیان باشد، میی توانید بسییار حیائز اهمییت باشید

(Steiner, 2006 ،Pasteiner, 2006 ،Jobron et 

al., 1997). 
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بررسی نتايج مربوط به فلور باکتريايی قیق حاضر در تح

گرمیی  105و  05دستگاه گوارشی در دو گروه ماهیان 

نشان می دهد که صرف نظر از تاثیر لوامیزول، ترکیب 

گونه های باکتری می تواند در طول دوره زندگی تغییر 

کییه بییاکتری هییای و يییا جییايگزين شییود. بییه طییوری
Arcanobacter spp ،Citrobacter  ،Citrobacter 

divergens  وPseudomonas teromonas  گونه هیايی

 05هستند که هیچ گزارشی از آنهیا در گیروه ماهییان 

گرمییی وجییود نییدارد ولییی از طرفییی گونییه هییای 
Aeromonas spp ،Xanthobacter spp. ،

Eikenella cloacae، Enterobacter cloacae ،
Pseudomonas spp ،Aeromonas veronill ،

Basilus spp ،Lactobacillus plantarum  نییز در

گیرم کلییه  05در گروه . گرم مشاهده نشدند 105گروه 

گونه های مشاهده شده در تیمارهای تحت تاثیر لیوامیزول 

باسییلوس  گونیهدر تیمار شیاهد نییز گیزارش شیده انید. 

 105تنها باکتری در گیروه  Basilus cereus سروس

مارهیا و روزهیای مطالعیه گرم می باشد که در کلییه تی

شیییده گیییزارش شیییده اسیییت. از طرفیییی دو گونیییه 

Citrobacter divergens  وPseudomonas 

teromonas  در اين گروه تنها در تیمارهای لیوامیزول

میلیگرم در کیلوگرم غیذا مشیاهده شیده  1555و  055

 (. 2و  1)جداول  اند

Cuesta  تیاثیر چنیدين  2554و همکارانش در سیال

، کیتیین، مخمیر و Aنی از جمله ويتیامین محرک ايم

لوامیزول را بر روی سیسیتم ايمنیی میاهی سیی بیريم 

(Sparus aurata بررسی نموده و گزارش کرده اند )

که از بین اين محرک های ايمنی لیوامیزول بیا مقیدار 

ثیر را بر ارتقیای أگرم در کیلوگرم غذا بیشترين ت 10/5

ر مطلوا بر فلور ثیأسیستم ايمنی اين ماهی از طريق ت

روز پییس از  15باکتريیايی روده داشیته و تییاثیر آن تیا 

قطع تغذيه بیا ايین محیرک ايمنیی همچنیان در بیدن 

(. Garrity et al., 2004میاهی بیاقی بیوده اسیت )

ثیر طوالنی تری از لوامیزول را بیر أن تاهمچنین محقق

 0( بیه میدت Sparus aurataسیستم ايمنی گونه )

          م گیییزارش نمیییوده انییید هفتیییه را هییی 15الیییی 

(Mulero et al., 1998  ،Garrity et al., 2004.) 

در تحقیق پیش رو هم لوامیزول تاثیر مطلوا خود را بر 

فلور باکتريايی روده قزل آال به گونه ای بجا میی گیذارد 

گرمیی در کلییه تیمارهیا تحیت  05که در گروه ماهیان 

وانیی بیاکتری هیای تاثیر لوامیزول در روز اول درصد فرا

گرم منفی همانند نمونه شاهد صد درصد می باشید کیه 

میلی گیرم  155به ترتیب در تیمار لوامیزول  40در روز 

در کیلوگرم غذا به صد درصید بیاکتری گیرم مثبیت، در 

میلیی گیرم در کیلیوگرم   055و  205تیمار  لیوامیزول 

غذا به هشیتاد درصید بیاکتری گیرم مثبیت و در تیمیار 

میلیی گیرم در کیلیوگرم غیذا بیه صید  1555ول لوامیز

 درصد باکتری گرم مثبت تغییر می کند.

گرمیی،  05بطورکلی در اين تحقییق در گیروه ماهییان

در طول  مثبتلوامیزول سبب تثبیت باکتری های گرم 

( ولیی در گیروه 1پرورش میی گیردد )جیدول  یدوره

رغییم آنکییه درصیید فراوانییی گرمییی علییی 105ماهیییان 

با گذشت زمیان افیزايش میی  مثبتی گرم باکتری ها

بخش نتايج( ولیی بیا توجیه بیه نمونیه  2يابد )جدول 

شاهد، می توان نتیجه گرفت که افزايش درصد فراوانی 

مستقل از تاثیر لوامیزول بیوده  مثبتباکتری های گرم 

 باشد. مربوط به تکوين دستگاه گوارشی میو 

کتريیايی تاثیر محرک های ايمنی ديگر هم بیر فلیور با

ماهیان مورد مطالعه قرار گرفته اسیت و نتیايج بییانگر 

غذايی  یمفید واقع شدن استفاده از اين مواد در جیره

و همکیاران در  Xuemeiماهیان است به طیوری کیه 

تاثیر کیتوزان به عنوان محرک ايمنیی بیر  2511سال 

طالئییی  فلییور باکتريییايی روده بچییه ماهیییان مییاهی

(Carassius auratus)  که بیا غیذای پوشیش داده

شده با کیتوزان مورد تغذيه قرار گرفته بودند را بررسی 
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نمودند. به گفته ايشان فلور باکتريايی غالیب روده ايین 

و  Proteobacteriaمییاهی از رده هییای باکتريییايی  

Fusobacteria  0/5می باشد که کیتوزان با مقیادير 

را بیر  درصد در جیره غذايی مطلوبترين تیاثیر 30/5و 

آن داشته است به گونه ای که استفاده از ايین مقیادير 

کیتوزان باع  عدم مشاهده يیا کیاهش بیاکتری هیای 

گرديییید.  Carassius auratusبیمیییاريزا در روده 

برخییی  یايشییان در نتییايج تحقیییق خییود بییه مشییاهده

رهای مورد باکتری های آئروموناس مشابه در تمام تیما

د و نتیجیه گرفتنید کیه انیآزمايش خیود اشیاره کیرده

آئروموناس ها از باکتری هايی هستند که به طور نسبی 

مانیدگار  Carassius auratusدر روده بچه ماهیان 

 بوده و وجود دارد.

گیرم در اکثیر تیمارهیا از  05در تحقیق حاضر ماهییان 

م در میلیگیر 1555و  205، 155جمله تیمار لیوامیزول 

طبیعی در روده تیا روز  هایکیلوگرم غذا فراوانی باکتری

 40وز بصورت صد درصد تثبیت شده است امیا در ر 35

هیای طبیعیی، درصید رغم حفیو غالبییت بیاکتریعلی

 34/33هیای غیییر طبیعیی بییه ترتیییب فراوانیی بییاکتری

درصیید مییی رسیید. در تیمییار  20درصیید و  25درصیید، 

میلیگرم در کیلوگرم غذا هم در طیی روز  055لوامیزول 

درصید فراوانیی  20درصد و  33/33تیب به تر 35و  10

باکتری ها متعلق به باکتری های غیر طبیعی می باشید. 

گرمییی در کلیییه تیمارهییا و  105امییا در گییروه ماهیییان 

درصیدی  155 بیودن تمامی روزهای مطالعه شده، غالب

و  1های طبیعی روده حفو شده اسیت )جیداول باکتری

2 .) 

لعات اخییر ديگیر با توجه به نتايج تحقیق حاضر و مطا

-میی محققان محرک های ايمنیی از جملیه لیوامیزول

توانند در تغییرات فلور باکتريايی روده ماهیان خصوصا 

ثیر گیذار باشیند. در تحقییق انجیام أدر سنین پايین تی

شده لوامیزول عامل اصلی تثبییت بیاکتری هیای گیرم 

-گرمیی میی 05ه در ماهیان قزل آالی مثبت فلور رود

گرمی، لوامیزول  105که در ماهیان گروه باشد در حالی

نقشییی در تعیییین جمعیییت باکتريییايی روده نییدارد و 

ه تیوام گرم کی 105گرم به  05افزايش وزن ماهیان از 

باشد، عامل اصلی حیذف با تکوين سیستم گوارشی می

در مجمو  . باشدهای غیر طبیعی )غیر فلور( میباکتری

ر فلور باکتريیايی گرمی از نظ 05ماهیان قزل آالی گروه 

ثیرپذيری شیديدتری نسیبت بیه أدستگاه گوارش خود ت

دهید، ايین موضیو  گرمی نشان میی 105ماهیان گروه 

تواند ناشی از عدم تکوين سیستم های فیزيولیوژيکی می

 گرمی باشد. 05در گروه ماهیان 
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Abstract 

For evaluate the effect of Levamisole on intestinal bacterial flora in rainbow trout, 1500 (50 g) 

and 1125 (150 g) fry and adult fish, respectively cultured for 60 day. All fish were fed with 

different concentrations of levamisole (0 as control, 100, 250, 500 and 1000 mg/kg) in diet and 

every 15 days intestinal samples were taken for bacterial analysis. Results showed levamisole 

strongly colonized gram positive bacteria in the fry intestine but there was not seen any effect in 

adult rainbow trout intestinal flora. At the end of the trial adult fish had more diversity of 

bacterial flora in their intestine. 
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