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 چکیده

 تجاری محصول و مایع سلماناکس تجاری مخمر بیوتیکثیرات پریتأ باشد.نقل، کاهش میزان استرس میویکی از مهمترین فاکتورها در زمان حمل

  Bacillus licheniformis) ،B. subtilis ،B. polymyxa ، B.laterosporusپروبیوتیکی هایباسیلوس از گونه پنج مخلوط شامل آکواتک پروتکسین
ساعته مورد 12نقل ودر طول حمل (Cyprinus carpio) معمولی پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپور رویبر B. circulans)  و

بیوتیک سلماناکس به شده با پری سازیگرم توسط جیره غذایی  مکمل 50/60±50/1طعه ماهی کپور با وزن متوسط ق 150تعداد بررسی قرار گرفت. 

 90مدت گرم غذا به 100در  CFU 610×1پروبیوتیک باسیلی در غلظت شده با  سازیجیره و جیره غذایی مکمل کیلوگرم 1لیتر در هر میلی 1 میزان

 تکرار سه و تیمار چهار دره مطالع اینسازی شدند. لیتری ذخیره 40های پالستیکی کیلوگرم در متر مکعب درکیسه 1روز تغذیه شدند. ماهیان با تراکم 

 10گرم برلیتر نمک باسیلوس انجام شد.  (5/0)و  گرم بر لیتر نمک+سلماناکس (5) ،( گرم بر لیتر نمک+سلماناکس5/0)، شاهد شامل تیمار هر برای

گیری شد. میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلوکز و کلسیم در بین تیمارهای در آغاز و پایان آزمایش خون های پالستیکی انتخاب وقطعه ماهی از کیسه

نتایج مطالعه حاضر  (.P<05/0)بیشترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد <P). 05/0) آزمایشی، اختالف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت

ساعته( منجر به کاهش استرس در ماهی کپور 12در حمل و نقل طوالنی مدت ) پروبیوتیکیهایباسیلوسبیوتیک سلماناکس و نشان داد استفاده از پری

  معمولی گردید.

 

 .نقلوحمل ی،خون پارامترهای یوتیکی،پروب هاییلوسکس، باسسلمانا یعما مخمر کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

نقل بچه ماهیان باعث ایجاد وبندی و حملبسته

صورت تواند بهگردد که نتایج آن میهایی میاسترس

 میر و کاهش عملکرد تولید باشدوافزایش نرخ مرگ

(Taoka et al., 2006ماهیان طی فرایندی .)  تحت

های فیزیولوژیکی و عنوان پاسخ به استرس، تطابق

بیوشیمیایی را در مواجهه با استرس از خود نشان 

دهند که منجر به کاهش یا حذف اثر عامل می

 Koeypudsa and)شود زا میاسترس

Jongjareanjai, 2011 استرس با مختل کردن .)

های داخلی )هومئوستاز( باعث ایجاد تعادل سیستم

مثل، عملکرد ت مخرب در رفتار، رشد، تولیداثرا

شود ها میسیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری

(Goos and Consten, 2002به .) منظور کاهش

استرس در برخی از ماهیان پرورشی، استفاده از 

سطوح مطلوب نمک در طول حمل و نقل برای حفظ 

 هومئوستازی با کاهش گرادیان اسمزی بین پالسما و

محیط خارجی و افزایش تولید موکوس به اثبات 

نتایج مثبتی توسط (. Wurst, 1995رسیده است )

 ماهیان برروی  بچه (1386) همکاران و زمینی

و (Acipenser persicus) ایرانی  تاسماهی قدانگشت

برای ماهی  (2004) همکاران وKilambi همچنین 

 دست آمد. علفخوار به کپور

 تغییر انحالل اکسیژن نیز زانمی شوری تغییر با

 یا هماتوکریت سطح در تغییر کلی طوربه کندمی

 ماهیان با رویارویی روش یک قرمز هایگلبول تعداد

 ,Ziegeweid and Blackاست ) زاتنش شرایط

(. افزایش استرس ماهی در مواقع بحرانی سبب 2010

القای ترشح هورمون کورتیزول و به دنبال آن افزایش 

 ,Rottland and Tort) گرددپالسما می گلوکز

(. این مسأله در زمان حمل و نقل ماهی کپور 1997

مشاهده شد  (Cyprinus carpio)معمولی 
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(Svobodoa et al., 1999از افزودنی .) هایی که

های محیطی را کاهش دهد و اثرات تواند استرسمی

بیوتیک ها ها و پروبیوتیکمثبت بر موجود بگذارد پری

 (.Gibson and Roberfroid, 1995) باشدمی

است ها ماده غذایی غیر قابل هضم بیوتیکپری

که از طریق تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد 

های موجود در روده، اثرات محدودی از باکتری

بیوتیک حاوی پری سودمندی برای میزبان دارد.

هایی های مخمری قندهای مخمری است. مانانمانان

ها مانوزو ها گاالکتوزامینگلوکانر بتانظی

 ,and Huang) باشدمی (MOS)مانان اولیگوساکارید

2008 Gang .) اولیگوساکارید مانان(MOS)  تحریک

( سبب Huso huso) عملکرد ایمنی را در فیل ماهی

(. Razeghi Mansour et al., 2012) گردید

Torrecillas کردند که گزارش (2012) همکاران و 

 غذای به اولیگوساکارید مانان فزودنا

Dicentrarchus labrax عوامل اثر کاهش باعث 

باکتریایی  برابر رویایی در مقاومت افزایش و زااسترس

. شودمی آن ایمنی تقویت سیستم طریق از

 منظورکه به هستند هاییمیکروارگانیسم هاپروبیوتیک

-وببا میکر مقابله و مفید میکروبی جمعیت پایداری

 تغذیه جانوران در گوارش دستگاه زایبیماری های

 میکروبی روده فلور دگرگونی با هااین. روندمی کاربه

کاهش  با همزمان و سودمند هایباکتری سود به

را  هاروده عملکرد بار، زیان و زابیماری هایباکتری

 (.Fazlolahzadeh, 2011)  بخشندمی بهبود

Neissi اثر بررسی با( 2013) همکاران و 

 و رشد رویPediococcus acidilactici  باکتری

 ترور گرین ماهی در ایمنی غیراختصاصی هایپاسخ

(Aequidens rivulatus) گزارش کردند که 

 هایشاخص روی پروبیوتیک باکتوسل تاثیر مثبتی

 دارد. مطالعات این ماهی اختصاصی ایمنی غیر و رشد

 هایبرشاخص پروبیوتیک تاثیر مورد در مختلفی

 جمله از آن که است، گرفته صورت ماهیان خونی

-شاخص بر  Basillus subtilusپروبیوتی اثر بررسی

 Oncorhynchus) کمان رنگین آالیقزل خونی های

mykiss)  (Kamgar and  Ghane, 2012) اثر و 

 کپور خونی هایشاخص رب B. subtilus پروبیوتیک

 ,.Nayak et al) باشدمی( Labeo rohita) هندی

ارزش  و اقتصادی اهمیت به توجه با بنابراین .(2007

-آبزی در آن گسترش معمولی و کپور ماهی شیالتی

-روش یافتن و ضرورت مطالعه جهان، و کشور پروری

 از پیشگیری جهت نقل در و حمل ارتقاء جهت هایی

 احساس خوبی به این فرایند در تلفات و استرس بروز

ارزیابی  هدف با حاضر مطالعه اینبنابرشود. می

پروبیوتیک باسیلی  بیوتیک سلماناکس وتأثیرات پری 

منظور کاهش استرس ناشی از مکمل شده در جیره به

خونی ماهی  نقل ماهی بر روی پارامترهای و حمل

 کپور معمولی انجام شد.

 

 هامواد و روش

قطعه  150در این تحقیق  غذادهی: و ماهی تهیه

گرم  50/60±50/1ر معمولی جوان با وزن ماهی کپو

آبی شهید چمران واقع از کارگاه پرورش ماهیان گرم

از  در سد وشمگیر گرگان تهیه شد. ماهیان کپور پس

پروری دانشگاه گنبد انتقال به آزمایشگاه آبزی

شرایط آزمایشگاه سازگار  همدت دو هفته بکاووس، به

درصد وزن  5 روز به میزان 90. ماهیان در مدت ندشد

بدن و سه بار در روز تغذیه گردیدند. غذای مصرفی 

ها از غذای اکسترود شده شرکت چینه )تهران، آن

 متر بود.ایران( با اندازه قطر یک میلی

بیوتیک محصول تجاری پری سازی غذا:آماده

شرکت وایکور  ساخت (Celmanax) سلماناکس

توجه  کیلوگرم )بادر هر  سیسی 1در سطح آمریکا، 

. به این اضافه شد غذابه دستورالعمل مربوطه( به 

سی آب مقطر بر سی 50بیوتیک با صورت که پری

روی غذا اسپری و سپس غذا در دمای محیط )دمای 

ساعت( خشک شد  24گراد، به مدت درجه سانتی 25

شرکت وایکور ) و مورد استفاده قرار گرفت

 Arm & Hammer Animal Nutrition،آمریکا

(VI-COR. 
 پروبیوتیکی هایباسیلوس مخلوط سوسپانسیون
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 از) آکواتک پروتکسین تجاری محصول تحت عنوان

 این .شد تهیه (انگلیس پروتکسین، نیکو تک شرکت

 مخلوط اسپور سوسپانسیون میکروبی شامل فرآورده

 اختصاصی کشت محیط به همراه باسیلوس گونه 5

. نی بودمعد مواد و ساکاریدهاپلی پپتون، هاآن

 سوسپانسیون این در پروبیوتیکی هایباسیلوس

 باسیلوس فورمیس، یچنلی باسیلوس شامل باکتریایی،

 باسیلوس و سابتیلیس، باسیلوس سیرکوالنس

-باسیلوس .بود میکساپلی باسیلوس و لتروسپوروس

 اساس بر باکتریایی، سوسپانسیون دهنده تشکیل های

 ظروف در آکواتک، شرکت پروتکسین دستورالعمل

سریالی  سازی رقت از ای آماده شد. با استفاده شیشه

 برای آزمایش به دست آمد CFU/ml،610×1 غلظت

Makridis et al., 2001)). از جیره سازیمکمل 

 در جداگانه، طورهب غلظت هر کردن مخلوط طریق

 (.1385جعفریان،  (گرفت صورت غذا گرم 100

 :بود یرز قرار به نیز آزمایش مورد تیمارهای
 بدون مکمل غذای تجاری =شاهد

= A در لیتر+سلماناکس در جیره گرم5/0 نمک 

 = B  در لیتر+سلماناکس در جیرهگرم 5نمک 

C =  گرم در لیتر+پروبیوتیک باسیلی در جیره 5/0نمک 

لیتر آب )با  20های پالستیکی با حجم کیسه

شرایط ذکر شده برای هر یک از تیمارها( و میانگین 

لیتر هوای فشرده، با استفاده از  20یک کیلو ماهی و

ساعت  12مدت کپسول اکسیژن پر شده و به

نگهداری گردید. قبل از شروع آزمایش به طور 

هایی تهیه شد. قطعه نمونه 10تصادفی از تعداد 

        ماهیان در محلول عصاره گل میخک با دوز

ppm 200 گردیدگیری بیهوش و از آنها خون. 

 آب کیفی پارامترهای برخی آب: کیفی معیارهای

 واتر دستگاه از استفاده با pH محلول و اکسیژن :مانند

 گیریاندازه روزانه صورتبه 83200 لمد هانا چکر

 نیز در آب حرارت درجه گیری اندازه همچنین. شد

 غذادهی دفعات با زمان هم و نوبت 3 در روز هر

ول آزمایش، در ط .ثبت گردید و انجام الروها

، محلول ژنیاکسمورد سنجش شامل  کیفی معیارهای

 (mg/lit) کلیسختگراد و به درجه سانتی دما، اچیپ

 .بودند 300و  5/20، 6/7، 2/7به ترتیب 

 سفید و قرمز هایگلبول تعداد پارامترهای خونی:

شمارش  هماتوسیتومتر نئوبار الم از با استفاده خون

 Hemoglobin) گلوبینهمو  (Noga, 2010).گردید

(Hb سنجش کیت از استفاده با استاندارد روش به 

 تهران شیمی، زیست شرکت ساخت هموگلوبین

 Hematocritیا  گلبولی فشرده شد. حجم محاسبه

(Hctیا ) Packed cell volume (PCV )روش به 

-میکرو سانتریفوژ از استفاده با و هماتوکریتمیکرو

 ,Dacie and Lewis) پذیرفت صورت هماتوکریت

1991.) 
 متوسطشامل  گلبولی هایشاخص محاسبه برای

 MCV=Mean corpuscular)  قرمز گلبول حجم

volume ،)میانگین غلظت همگلوبین در گلبول قرمز 

(MCH=Mean corpuscular hemoglobin ،)

 تغییرات میانگین غلظت هموگلوبین

(MCHC=Mean corpuscular hemoglobin 

concentration ،)زیر های استانداردفرمول از 

 (:(Dacie and Lewis, 1991 گردید استفاده
MCV (fL) = [Hct/RBC (per million)] ×10  
MCH (pg) = [Hb/RBC (per million)] ×10  

MCHC (%) = (MCH/MCV) ×100  
 اساس روشبر گلوکز گیریاندازه معیارهای ایمنی:

 فتگر صورت( GOD-PAP) کالریمتری-آنزیمی

(Trinder, 1969 .) میزان هورمون کورتیزول با

زا و کیت آزمایشگاهی )پارس آیاستفاده از دستگاه ال

 ,.Asahina et al) گیری گردیدآزمون( اندازه

های کبدی شاخص که آنزیمدلیل این. به(1995

باشند و تحت شرایط محیطی وضعیت سالمت می

های آنزیم(، 1389کنند )غیاثی و همکاران تغییر می

-آمینو، آالنین (AST)ترانسفرازآمینوکبدی آسپارتات

با  (ALP)فسفاتاز و آلکالین (ALT)ترانسفراز 

استفاده از کیت تجاری پارس آزمون و دستگاه 

اس ساخت کشور اوپیآوتوآناالیزر مدل اپندروف، ای

 ,.Shahsavani  et alشد ) گیریآلمان اندازه

یم سرم خون کپور ماهیان گیری کلساندازه (.2010
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جوان با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون و با 

استفاده از دستگاه مدل اورالیزر ساخت اتریش انجام 

  شد.

 آماری تحلیل تجزیه وآماری:  تحلیل و تجزیه

 از استفاده با تصادفی، کامالً قالب طرح در هایداده

نکن در ها با آزمون دامقایسه میانگین  SPSSافزار نرم

 .پذیرفت درصد انجام 95سطح اطمینان 

 

 نتایج

 سفید هایو میزان گلبولRBC) )قرمز گلبول  میزان

WBC))  و هموگلوبین(Hb) هماتوکریت در و درصد 

 داری نداشتآزمایشی اختالف معنیبین تیمارهای

(05/0P>)  (. در بررسی 1)جدولMCV تیمار ،C 

شان داده است داری با سایر تیمارها ناختالف معنی

(05/0>P)های آزمایشی و ، اگرچه بین سایر گروه

داری مشاهده نشد گروه شاهد اختالف معنی

(05/0<P) البته در تیمار .C داری با اختالف معنی

  MCH. از نظر میزان (P<05/0)ها داشت سایر تیمار

داری بین گروه شاهد و تیمارهای تفاوت معنی

ین میزان متوسط آزمایشی مشاهده شد و باالتر

 دست آمد( در تیمار شاهد بهMCHهموگلوبین )

(05/0>P) ( میزان نوتروفیل و لنفوسیت 1جدول .)

داری های آزمایشی اختالف معنیدر بین گروه

 .(P>05/0) مشاهده نشد

گلوکز و میزان کلسیم بین  مقدار نتایج، بر طبق

دار مشاهده نشد تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

(05/0<P) و کورتیزول میزان (. باالترین2. )جدول 

و کمترین میزان آنزیم  ALTآنزیم  فعالیت بیشترین

ALP معنی اختالف دست آمد کهدر تیمار شاهد به-

 (. در2)جدول  (P<05/0)ها داشت باسایر تیمار داری

-هب Aمیزان در تیمار  بیشترین ASTآنزیم  خصوص

ر تیمارها با سای داریمعنی طورهب که دست آمد

  (2)جدول  (P<05/0)اختالف داشت 

 

 بحث 

 های سیستممحرك از استفاده اخیر های سال در

 .ساعته 12جوان در دوره حمل و نقل  یانخون کپور ماه یمترهااپار -1جدول 
 تیمار                                           

 پارامتر
 A B C شاهد

 b1/0±229/1 a01/0±222/1 ab 095/0±290/1 ab 095/0±290/1 )لیترمیلی/ میلیون( گلبول قرمز

 b900±15800 a150±17650 ab200 ±17000 ab200±17000 لیتر(میلی هزار/( سفیدگلبول 

 a20/0±70/8 a10/0±40/8 a40/0±60/8 a20/0±30/8 )لیتردسی گرم( هموگلوبین

 a 95/0±15/26 a391/0±58/24 a75/0±15/26 a50/0±70/24 هماتوکریت )درصد(

 a31/25±85/214 a 45 /0±55/203 a05/2±95/201 b20 /4±30/164 )فمتولیتر( حجم متوسط گلبول قرمز

 a5/7±40/71 b25/0±75/68 b80/1±50/66 b70/13±25/55 )پیکوگرم( میزان متوسط هموگلوبین

 ab45/0±25/32 a20/0±80/33 b55/0±95/32 ab10/0±60/33 یتر(لدسی/گرم( میزان غلظت متوسط هموگلوبین

 ab01/0±00/92 a50/0±50/91 b00/1±00/93 b 00/±00/93 لیتر(میلی/ میلیون ( نوتروفیل

 a5/050/7 a00/100/8 a50/050/6 b50/0±00/6 لیتر(میلی/ میلیون ( لنفوسیت

 است(. (میانگین ± انحراف معیار)صورت ه مقادیر ب) (P<05/0است ) بودن دارمعنی نشانه ردیف هر در مشترك غیر التین حروف

 .ساعته 12جوان در دوره حمل و نقل  یانسرم خون کپور ماه یمترهااپار -2جدول  
 تیمار                                                  

 پارامتر
 A B C شاهد

 a50/29±50/981 a47±163 a37±196 a50/33±5/197 لیتر(گرم بر دسیگلوکز )میلی

 a15/3±33/66 b15/0±35/28 b70/5±70/27 b50/3±50/18 لیتر(کورتیزول )نانوگرم بر دسی

 a40/0±60/10 a75/0±45/10 a50/0±60/10 a35/0±35/11 لیتر(گرم بر دسیکلسیم )میلی

 b23±015 a85/56±190 b50/1±50/139 b72/1±50/160 ( )واحد بین المللی در هر لیتر(ASTآسپارات آمینو ترانسفراز )

 a5±50 b05/2±03/14 c4±06/22 c 01/2±05/16 ( )واحد بین المللی در هر لیتر(ALTآالنین آمینو ترانسفراز )

 b06/1±07/27 a01/10±08/147 a50/2±50/137 a50/2±166 ( )واحد بین المللی در هر لیتر(ALPآلکالین فسفاتاز )

 است(. (میانگین ± انحراف معیار)صورت ه مقادیر ب) (P<05/0است ) بودن دارمعنی نشانه ردیف هر در شتركم غیر التین حروف
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 افزایش فعالیت برای ماهیان غذایی جیره در ایمنی

 در ایجاد مقاومت و غیراختصاصی دفاع هایمکانیسم

 گرفته قرار توجه مورد زازا و بیماریتنش عوامل برابر

 تأثیر با هاپربیوتیک(. Alishahi et al., 2010است )

-باکتری حجم افزایش باعث روده مفید هایباکتری بر

 قابلیت افزایش با نهایت در و شده روده مفید های

 ترکیبات بر مفید ترکیبات از برخی روی پذیریهضم

. (Ye et al., 2011) بود تأثیرگذار خواهند نیز بدن

 اهیم غذایی جیره به هاپروبیوتیک همچنین افزودن

 ترکیبات ساختن روده، میکروبی ایجاد تعادل باعث

 تحریک ها،آنزیم از برخی و هاجمله ویتامین از مفید

 هایفعالیت افزایش ایمنی، کارایی سیستم افزایش

 و رشد افزایش آن دنبال و به آنزیمی و گوارشی

 ,Kim and Austin) شودمی غذایی سطوح توسعه

2006). 
هماتوکریت و  میزان نبیشتری حاضر مطالعه در

شد. اما این  هموگلوبین در گروه شاهد مشاهده

 ممکن شده مشاهده کاهشدار نبود. تغییرات معنی

 بر اثراتی ایجاد که باعث باشد استرس علت به است

گردد. می ماهی فیزیولوژی نرمال عملکرد و متابولیسم

 ماهی روی (2015و همکاران ) Erfanه ک ایمطالعه در

-شوری در Acipenser nudiventris شیپ خاویاری

 در را داریمعنی تفاوت دادند مختلف انجام های

 شاهد گروه با مختلف ارهایتیم هموگلوبین میزان

در  که همسو با نتایج این تحقیق بود..نکردند مشاهده

های خرمالی و توافق با نتایج تحقیق حاضر در یافته

وکریت در (  سطح هموگلوبین و همات1393همکاران )

نقل با وکپور ماهیان جوان در یک دوره حملخون 

های پالستیکی و در شرایط مختلف آب، در کیسه

آزمایش تحت تأثیر قرار نگرفت. همسو مقایسه با آغاز 

  (1997) همکاران و Verdegemبا نتایج این مطالعه 

 تیالپیای ماهی خونی فاکتورهای بر را شوری ثیرتأ

 ×Oreochromis niloticusقرمز

O. Mossambicus مطالعه این در که کردند بررسی 

 قرار شوری افزایش تأثیر تحت هماتوکریت میزان

 تفاوت هاالکترولیت جریان شوری، افزایش نگرفت. با

 آب و کندمی ایجاد هاسلول و خون بین اسمزی فشار

-گلبول حجم کاهش باعث خارج شده و هاسلول از

 ,.Lim et al) شودمی ریتهماتوک میزان و های قرمز

 معمولی ماهی مار مطالعه بر روی در (.2005

(Anguilla anguilla )میزان بر شوری تأثیر 

 میزان نشان داده شد و اندازه گیری شد کورتیزول

 ؛ (Martinez, 2005)افزایش یافته است کورتیزول

 به و دارد اسمزی نقش تنظیم در کورتیزول چون

 به بدن یعنی هایرولیتالکت و آب حفظ در ماهی

 آبزدایی از جلوگیری و هایون تنظیم در عملکرد، کلیه

کند. در مغایرت با می کمک تنظیم اسمزی و بدن

( 1393نتایج تحقیق حاضر، خرمالی و همکاران )

 5گزارش کردند که باالترین میزان گلوکز در شوری 

 نقل  گرم در لیتر در میان تیمارهای مورد حمل و

تر نمک . این ممکن است به دلیل دوز بیششاهده شد

های پالستیکی و پاسخ استرس به شرایط در کیسه

 Kubilay) نقل باشدوکم اکسیژن در طول دوره حمل

and Ulukay, 2002 .)افزایش باعث شوری افزایش 

 )صالتی شودمی هموگلوبین و قرمز هایگلبول تعداد

 قرمز هایگلبول تعداد افزایش (.2010همکاران،  و

 است ماهیان در میزان استرس افزایش نشان دهنده

 مشاهده های(. تفاوت2013همکاران، و نژاد)بابایی

 تواندمی مختلف مطالعات از حاصل نتایج در شده

 و ماهی هر شوری اپتیمم محدوده تفاوت در از ناشی

 شوری تغییرات با ماهی تطابق قابلیت همچنین

 نشان ( نتایج1390 و همکاران، مکوندیمحمدی(باشد

 بیوتیک گربیوتیکپری سطوح مختلف افزودن که داد

-معنی پرورشی اثرهای جوان ماهیان فیل جیره به

 شاهد تیمار با مقایسه دربرفاکتورهای خونی  داری

 و تجزیه (.1394است )عادل و همکاران،  داشته

 افزودن پروبیوتیک که داد نشان هایافته تحلیل
Bacillus subtilis  آالیماهی قزل غذایی جیره در 

 نداشت فاکتورهای خونی بر تأثیری کمانرنگین 

((Brunt et al., 2010هابیوتیکپری کلی طور. به 

با  شوندمی را سبب ظرفیتی دو هایکاتیون جذب

 مطالعه نتایج هموگلوبین، مقدار افزایش به توجه
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 که پریبیوتیک دهد نشان تواندمی احتماالً حاضر

کاهش  .(دهد افزایش را آهن جذب تواندمی جیره

 پروبیوتیک با شده تغذیه در ماهیان حجم هماتوکریت

Pediococcus acidilactici  شاهد گروه به نسبت 

 حجم و قرمز گلبول تعداد مورد در و شد مشاهده

 نیامد دست به داریمعنیتفاوت  هموگلوبین،

(Ferguson et al., 2010.) لتعداد گلبو افزایش 

 دهنده نشان آن، اندازه کاهش نتیجه در و قرمز

 عبارتبه ست،ا هابافت به اکسیژن انتشار کاهش مسیر

 جذب قابلیت قرمز، گلبول غلظت با افزایش دیگر

 هابافت در اکسیژن انتشار و از آبشش اکسیژن بیشتر

 تأثیر تحت که در ماهیانی کلی طوربه. رودمی باالتر

 هایگلبول تعداد کاهش عموالًم اند،گرفته قرار تنش

 شودمی دیده هالنفوسیت ویژهبه سفید

(Balabanova et al., 2009) .  این نتایج با مطالعه

 ماهی در لنفوسیت کاهش حاضر مغایرت دارد. پدیده

 به آزادسازی مربوط استرس، ثانویه اثر یک عنوانبه

 القا استرس بودن باال علتبه .است هاآمینکتکول

 اثر هالنفوسیت بر مستقیماً پالسما کورتیزول شده،

 (.Engelsma et al., 2003) دارد سیتولیتیک

( در MCV) شاخص میانگین حجم گلبول قرمز

بیوتیک دیواره سلولی های تغذیه شده با پریتیمار

ساعته در  12)سلماناکس( در حمل و نقل  مخمر

برخی موارد روند کاهشی نسبت به شاهد داشتند که 

ی عدم وجود التهاب ش حجم گلبول نشان دهندهکاه

های است که سبب تسهیل حرکت و تعلیق گلبول

های ها و تشکیل لختهسرعت رسوب آن قرمز شده و

یک ویژگی مثبت در دهد که درون رگ را کاهش می

 آیدشمار میهفیزیولوژی دستگاه گردش خون ب

(Tangestani et al., 2011.) ی هادر توافق با یافته

(، مشاهده 2006و همکاران ) دابسیکووااین مطالعه، 

 3 ساعته کپور معمولی 12کردند که در حمل و نقل 

( و MCVساله، مقادیر حجم متوسط گلبول قرمز )

( خون ماهیان MCHمیزان متوسط هموگلوبین )

 اب( 1392) همکاران و افزایشی نداشتند. سهندی

 پروبیوتیکی باکتری دو گونه از استفاده تاثیر مطالعه

Bifidobacterium animalis و B. lactic بر 

رنگین  قزل آالی ماهی الرو در خونی پارامترهای

 ،MCHآزمایشی تیمارهای بین که دادند نشان کمان

MCV  مشاهده  داریمعنی هموگلوبین اختالفو

سطح گلوکز نسبت به تیمار شاهد  مقدار نشده است.

نقل قرار گرفته، ودر میان دیگر تیمارهای مورد حمل

-توان به اثرات مثبت پریمیکاهش داشت. این را 

مقابل،  نقطه بیوتیک مورد استفاده نسبت داد. در

جیره  در پربیوتیک این درصد 3 سطح مصرف متعاقب

سرمی  هایشاخص در داریمعنی تفاوت سفید ماهی

 دارییمعن تأثیر حاضر مطالعه با شد. مشابه مشاهده

 ,.et al) نشد گزارش ماهی ر ایند خون گلوکز بر

2011 Yousefian). این  در آمده دستبه اختالفات

ماهیان،  سن ای، گونه هایتفاوت به توانمی را نتایج

مورد  دوز و خلوص درجه غذایی، جیره فرموالسیون

 باره. در اینداد نسبت بیوتیکپری این از استفاده

Lara Flores ( 2003و همکاران )که  بیان کردند

 Lactobacillus acidophilusاستفاده از پروبیوتیک

در Saccharomyces cerevisiae  بیوتیکو پری 

 Oreochromis) جیره غذایی تیالپیای نیل

niloticus) اعث افزایش مقاومت نسبت به استرسب-

های محیطی در تیمارهای پروبیوتیکی نسبت به گروه 

 (2013همکاران ) وValipour  شاهد شده است.

 سفید بچه ماهیان در گلوکز میزان دادند که نشان

 دلیلته است. داش افزایش باپروبیوتیک شده تغذیه

 نوع در تفاوت علّت تواند بهمی نتایج این در تفاوت

 مورد و میزان مصرفی پروبیوتیک نوع پرورشی، گونه

 هایشاخص از دیگر باشد. یکی جیره در آن استفاده

 عنوانبه که باشدمی کورتیزول هورمون استرس،

 شودمی رها خون در استرس به ماهیان اولیه واکنش

تنظیم  در که است هورمونی کورتیزول همچنین

 و آب نگهداری در ماهی به و داشته نقش اسمزی

 و یونی کند سطوحمی کمک بدن هایالکترولیت

را جهت  استخوانی ماهیان در را پالسما اسمواللیتی

-Wendelaar) دهدتغییر میتطابق با شوری محیط 

Bonga, 1997)  با توجه به نتایج کسب شده در طول
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دوره حمل و نقل کپور ماهیان جوان، سطح کورتیزول 

ساعته کاهش  12خون ماهی بعد از حمل و نقل 

بیوتیک داشت که نشان از عملکرد خوب پری

 هایگونه در مطالعات دیگر باشد. درسلماناکس می

 کورتیزول مقدار در افزایش وانی،ماهیان استخ مختلف

 حاد زایاسترس عامل در معرض قرارگیری از پس

 هاآن با حاضر نتایج مطالعه نظر این از شد مشاهده

های آنزیم(. Costas et al., 2011) دارد مغایرت

سرمی تحت تأثیر فاکتورهای فیزیولوژیک و محیطی 

ی گیرند. برای مثال نوع و جیره غذایی، دماقرار می

های آب، سن ماهی و شوری آب در میزان آنزیم

 ،است )غیاثی و همکاران ها مؤثرسرمی و فعالیت آن

(. در مطالعه حاضر، سطوح آسپارات آمینو 1389

(، ALT(، آالنین آمینو ترانسفراز )ASTترانسفراز )

نقل و( سرم خون در حملALPآلکالین فسفاتاز )

ار گرفت.  ساعته( تحت تأثیر قر 12طوالنی مدت )

 در هاپروبیوتیک از استفاده که دادند مطالعات نشان

 Oreochromis) نیل تیالپیای غذایی ماهی رژیم

niloticus) آلکالین آنزیم فعالیت افزایش به منجر 

 (1394همکاران،  )عادل و مطالعه گردید. در فسفاتاز

 تحتAST ، ALT، ALP سرمی هایآنزیم مقادیر

 جیره به شده بیوتیک اضافهگرو مختلف سطوح تأثیر

مطالعه  با مشابه نگرفت، قرار جوان ماهیان فیل

 درصد 3 تا 1 سطوح تجویز متعاقب حاضر،

 در دارییمعن تأثیر ماهی سفید، جیره گروبیوتیک در

 سرمی مشاهدهAST ، ALT, ALP ی و هاشاخص

 ناتوانی .(Yousefian et al., 2011) نشد

 اضافی مقادیر رتخمی در ایروده میکروبیوتای

 دلیل توانمی را روده در آنها و تجمع پربیوتیک

 پربیوتیک بیان باالتر بودن سطوح تأثیربی احتمالی

کاهش سطح فعالیت (. Olsen et al., 2001) داشت

های کبدی در پالسمای ماهیان تحت تاثیر این آنزیم

های ماهی تواند حاکی از سالمتی بافتپروبیوتیک می

عملکرد مناسب کبد و شرایط مناسب  و دلیلی بر

 کلی (. عقیدهAkrami et al., 2011ای باشد )تغذیه

 فلور بهبود طریق از هابیوتیک پری که است این بر

 را زاعفونت عوامل بار زیان روده، اثرات باکتریایی

 عوامل با مواجهه در میزان بازماندگی و کاهش

 ( باSchely, 2002دهند )افزایش می را زابیماری

 حاضر پری تحقیق در آمده بدست نتایج به توجه

 اثرات خونی فاکتورهای برخی بر بیوتیک سلماناکس

 محققین از نتایج بسیاری با که است داشته مثبتی

نتایج  Cتیمار در در میان این شرایط  .دارد مطابقت

های کبدی، کورتیزول و بهتری در کاهش آنزیم

 دست آمد.هن بافزایش ایمنی کپور ماهیان جوا

 

 تشکر و قدردانی

بقا اسقتفاده از امکانقات دانشقکده منقابع       یقق تحق ینا

 یقن در ا یقد، دانشگاه گنبقدکاووس انجقام گرد   یعیطب

خقانم   ینخصوص از مسئوالن محترم دانشگاه و همچن

 یمققامهنققدس ن یمهنققدس مهسققا رنجدوسققت و اقققا 

 .گرددیم یتشکر و قدردان یمعظم

 

 منابع
عنوان به باسیلوسی هایباکتری أثیرت .1385 ح. جعفریان

های آنزیم فعالیت و بازماندگی رشد، بر پروبیوتیک

 Acipenser ایرانی تاس ماهی الرو در گوارشی

persicus  طریق  از الروی پرورش دوره طول در

 (Artemia urmiana) اورمیانا آرتمیا با سازی غنی

 طبیعی و منابع کشاورزی علوم دانشگاه دکترا، هرسال

 . 103 گرگان، ص

از  ناشی اثرات بررسی. 1381ش.  عریان .،امینی،پ حافظ

 هموگلوبین و هماتوکریت روی سدیم کلرید استرس

 شیالت علمی مجله .معمولی در کپور خون

 .22-13صفحات  ،(3)11ایران،

تغییرات پارامترهای خونی کپور  .1393م.  خرمالی

( Cyprinus carpio Linnaeus, 1758معمولی )

جوان تحت شرایط دمایی وشوری مختلف آب در 

زمان حمل ونقل با کیسه های پالستیکی. پایان نامه 

 .45-50-ارشد دانشگاه گنبد کاووس. صفحات 

غیاثی،ف. ؛ میرزرگر،س.س. ؛ ساالرآملی، ج. ؛ باهنر،ع. و 

. مطالعه پارامترهای 1389ابراهیم زاده موسوی ،ح.ع.

 Cyprinusمعمولی )خونی و بیوشیمی سرمی کپور 
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 .61-66: 65تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران 

ه.، خدادادی م.، کیوان شکوه س.،  محمدی مکوندی

. تأثیر استرس شوری بر 1390ز.  محمدی مکوندی

مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور 

(. Ctenopharyngodon idellaعلفخوار انگشت قد )
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Abstract  
One of the most important factors during transportation of fishes is stress reduction. The effects of Celmanax 

liquid yeast commercial perbiotic and commercial product Protexin Aquatech including a blend of five strains of 

probiotic bacilli (Bacillus licheniformis, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and B. circulans) on the 

biochemical parameters and hematological factors of common Carp juveniles were investigated during 12 h 

transportation in plastic bags. During 90 days, 150 juveniles with average weight of 60.50±1.50 g were fed by 

diet supplemented with Celmanax perbiotic at the level of 1 ml per kg, and  by diet supplemented with probiotic 

bacilli at concentrations of 1×106 CFU per 100 g food. Then the fish were introduced to 40 liter plastic bags in 

stocking density of 1 kg/m3. In this study, four treatments were performed and three replications for each 

treatment including control, 0. 5 g per liter salinity + Celmanax, 5 g per liter salinity + Celmanax and 0. 5 g per 

liter salinity + probiotic bacillitreatment. 10 fish were sampled from plastic bags and at the begining and end of 

experiment. There were no significant differences in values hematocrite and Hb Calcium and glucose levels in 

different treatments. (P>0.05). The control group had the highest levels of cortisol (P<0.05). The results showed 

that using Celmanax prebiotic and probiotic bacilli in long-time transportation of Common Carp (over than 12 

hours), can reduce fish stress. 
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