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 و Lactobacillus acidophilus های  پروبیوتیک های حاوی اثر جیره مقایسه

Pediococcus pentosaceus و ایمنی بچه  شناسی  رشد، خون های شاخص بر 

 ((Cyprinus carpioمعمولی ماهی کپور
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 چکیده
 خونی، یها شاخصبر  پنتوساسئوس پدیوکوکوسو  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسهدف بررسی تأثیر دو باکتری  حاضر بامطالعه 

 (S.Dعدد ماهی با وزن 180. به این منظور تعداد انجام شد( Cyprinus carpio)شناسی و رشد بچه ماهی کپور معمولی  ایمنی

44/1±gr14 ( جیره تجاری حاوی پروبیوتیک: 1تیمار شدند. سازی   ذخیرهتیمار  3در Lactobacillus acidophilus 
g/10kg(10

10
CFUg

-1
 Pediococcus pentosaceus پروبیوتیک حاوی تجاری جیره: 2تیمار   و 5/1 (

g/10kg(10
10

CFUg
-1

قرار  تغذیهمورد  روز 60از غذای تجاری بدون پروبیوتیک، به مدت  یا شاهد با استفاده 3و تیمار  5/1 (
گیری   شناسی و ایمنی اندازه  های رشد، خون  شاخص وگیری نمونهماهی از هر تیمار  15عداد ت ،گرفتند. در پایان دوره آزمایش

داری بیشتر از  به شکل معنی 1در تیمار  C3و  نوتروفیل و مونوسیت، الیزوزیمرصد د ،بر اساس نتایج، درصد افزایش وزن شد.
 داری بیشتر به شکل معنی 2 یمارتدر  MCV ،MCH ،هموگلوبین ،خون بود. مقادیر هماتوکریت، گلبول قرمز 3و  2تیمارهای 

 بین در C4و  IGM مقادیر را نشان داد.بیشترین مقدار  3در تیمار و درصد لنفوسیت  MCHCاز سایر تیمارها بود. مقادیر 
 های  پروبیوتیک حاوی جیره از استفاده که داد نشان مطالعه این نتایج .نشان ندادنددار آماری  اوت معنیتف تیمارها

Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus و شناسی  خون رشد، های  فراسنجه بر مثبتی تاثیرات تواند  می 
 .باشدداشته  معمولی کپور ماهی بچه نیایم
 

 ، ایمنی، رشدهای خونی کپور معمولی، پروبیوتیک، شاخص :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 طور  بههاي مفيدي هستند كه  ها باكتري پروبيوتيك

براي محافظت جانور ميزبان در  يرمستقيمغمستقيم يا 
 طور  به وانندت كرده و میهاي مضر عمل  برابر باكتري

 بر اثر طريق از را اوليه هاي دفاعی  مکانيسم مستقيم

 .(Wang, 2007) سازند فعال مسئول هاي ژن و ها  گيرنده
رشد را بر ها  استفاده از پروبيوتيك يرتأثمختلفی تحقيقات 

بخصوص ماهی كپور  يانكپور ماه و مقاومت ايمنی
 اندنشان داده (Cyprinus carpio) معمولی

(Gopalakannan & Arul, 2011; Giri et al., 2012; 

Weifen et al., 2012; Gupta et al., 2014; 

Mohapatra et al., 2014;Wu et al., 2015) .
 سبب ها  پروبيوتيكهاي جداگانه،  در آزمايشهمچنين 

 و آلبومين سرم،كل  پروتئين ،C3 ،اليزوزيم ميزان بهبود
 در خون هاي سفيد لبولگ فاگوسيتوزي فعاليت و گلوبولين

 Chi et al., 2014; Das) شدندكپور  مختلف هاي گونه

et al., 2013; Giri et al., 2012.)  
از خانواده   Lactobacillus acidophilusباكتري 

 داراي و  اجباري هوازي اين گونه بی باشد. میها  الكتوباسيل
 توليد قندها تخمير طريق از كه است تخميري متابوليسم

 اسيد آن هاي فرآورده از نيمی حداقل و كند می انرژي
در برخی آبزيان باعث  باكتريمصرف اين  .است الكتيك

 ايمنی فاكتورهاي خونی و سيستم  تنظيم رشد و بهبود
 . باكتري(1395 فارسانی، و باقري) ه استشد

Pediococcus pentosaceus غير مثبت، گرم باكتري 
. است كروي شکل به و هوازي بی هاگ، فاقد متحرک،
 ناشی) پنتوساسئوس پديوكوكوس باكتري نهايی محصول

 جهت بهمينو  باشد می الكتيك اسيد( بدن ساز سوخت از
اين  .شود می بندي طبقه الكتيك اسيد هاي باكتري جزء

 فلور رشد، فاكتورهاي بر مثبت تاثيرات دارايباكتري 
 هاي شاخص برخی و بدن تركيبات روده، ميکروبی

 سيبري ماهی  تاس در ايمنی و شناسی خون وشيمی،بي
 (.1393 ،همکاران و )مصلحی است بوده

ها و نقش آنها  با توجه به اهميت پروبيوتيكدر اين تحقيق 
دو اثرات  و سطح ايمنی ماهيان، در افزايش توليد

 و Lactobacillus acidophilusپروبيوتيك 

Pediococcus pentosaceus رشد، هاي  بر شاخص
 موردو ايمنی بچه ماهيان كپور معمولی  شناسی  خون
 قرار گرفت. یبررس

 

 ها مواد و روش
 آزمایشی شرایطمحل مطالعه و 
كپور معمولی ماهی بچه  عدد 200تعداد در اين آزمايش 

به  ،سازگاري منظور  بهگرم  15±11/1با ميانگين وزن 
مدت يك هفته با جيره غذايی شاهد تا حد سيري تغذيه 

مخزن  9 قطعه ماهی در 180 . سپس تعدادشدند
 (تکرار 3با )گروه  3ليتر( به  2000ظرفيت )فايبرگالس 

 هاي كيفی آب  متغيردر طول آزمايش تفکيك شدند. 
 ،آب دماي پرورش طول درگيري و ثبت شد.   اندازه

 سانتی درجه 24 - 24/ 5به ترتيب  pHمحلول و  اكسيژن
. بود 01/8-9/8  و يترل بر گرم يلیم 08/5 - 7/7، گراد
 آبگيري از پس كه بود سنگر سد كانال آب تامين منبع

 لوله مسير وارد آب ديگري، پمپ طريق از ذخيره، استخر
 از پس مخازن. شد منقل مخازن داخل به شده كشی

 د،شدن آبگيري ليتر 1000 ميزان به ضدعفونی و شستشو
هر صورت مداوم در جريان بود. مقدار ورودي آب ه آب ب

 بچه طول و وزن ليتر در دقيقه بود. 7-14يك از مخازن 
 بيومتري تخته و گرم 1/0 دقيق ترازوي با آزمايشی ماهيان

 مرحله. شد گيري اندازه مرحله دو در متر ميلی 1 دقت با
 پايان در بعدي مرحله و ماهيان بچه سازگاري از پس اول

 .شد انجام دوره
 

 تیمارهای آزمایشی
g. 10kgفاده از جيره تجاري حاويبا است 1تيمار 

-1
 

(10
10

CFU g
-1

 Lactobacillusپروبيوتيك  5/1  (

acidophilus  با كدPTCC1643 از استفاده با 2 تيمار و 
g. 10kg-1 (10  حاوي تجاري غذايی جيره

10
CFU g-1) 

 كد با Pediococcus pentosaceus پروبيوتيك 5/1
JF831149   از غذاي تجاري  يا شاهد با استفاده 3و تيمار

 .روز تغذيه شدند 60مدت  به بدون پروبيوتيك،
با كد و تعداد كلنی مشخص هاي استفاده شده   پروبيوتيك
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ماهيان درياي   المللی تاس  شده، از موسسه تحقيقات بين
 . شدندخزر تهيه 

 ميلی 2 قطر با SFC پلت غذاي از ماهيان بچهبراي تغذيه 
 گيالن استان مايندگین فرادانه، كارخانه محصول متر

 جدول اساس تركيب شيميايی خوراک بر. گرديد استفاده
كپور به شرح ذيل بود:  ماهی اكسترود خوراک مشخصات

%، 3-6%، فيبر، 4-8%، چربی خام، 38-41پروتئين خام، 
% بود. 11-/5% و فسفر، 5-11%، رطوبت، 7-11خاكستر، 

 نوع از افزودنی ماده گونه هيچ اين خوراک بدون
، تا 16و 12، 8پروبيوتيك، به صورت دستی و در ساعات 

 .قرار گرفت ماهيانحد سيري در اختيار بچه 
 

 یریگ اندازهمورد  های  فراسنجه
ماهی از هر تيمار  15عداد ت ،در پايان دوره آزمايش
شناسی و ايمنی   هاي رشد، خون  نمونهگيري و شاخص

گل  با ماهيان نمودن هوش بیپس از گيري شد.   اندازه
وريدي از سياهرگ  گيري ، خونppm 250ز ودُ باميخك 

در ليتر خون  ميلی 5/0 .انجام شدماهيان  انتهاي باله
هاي  جهت بررسیهپارينه  ليتري يلیم 2سرنگ 

 .نگهداري شد اپندورفبرداشت و در ظروف  یشناس خون
شامل وزن اوليه، وزن  گيري شده  اندازه هاي رشد شاخص

گرم و ضريب رشد  برحسبافزايش وزن  نهايی، تغييرات
 یشناس خونفاكتورهاي  بود. روز در درصد برحسبويژه 

هاي  ، ميزان گلبول(Rehŭlka, 2000)شامل هماتوكريت 
 Blaxhall and) هاي قرمز ميزان گلبولو  سفيد

Daisley, 1973)، مقدار هموگلوبين (Drabkin,1954) ،
گين (، ميانMCVميانگين حجم يك گلبول قرمز )

(، ميانگين درصد MCHهموگلوبين يك گلبول قرمز )
 (MCHCغلظت هموگلوبين در يك گلبول قرمز )

(Klinger et al., 1996تعيين ش )فاكتورهاي ايمنی .ددن 
C4 (Chi et al., 2014 ،) و C3 هاي شامل كمپلمان خون
IgM (Thomas, 1998) هاي تجاري شركت پارس   )كيت

 و( Eurolyser: H912 تحت ليسانس بلژيك،آزمون، 
 ELISA) ( Giri et al., 2012) ميزان فعاليت اليزوزيم

reader )بودند. 

 وتحلیل آماری تجزیه
 يها آزمونو  SPSS 21 افزار از نرم ها با استفاده  داده

اسميرنوف )آزمون نرمال بودن الگوي -كلموگروفآماري 
 نآزموو  طرفه يكنيز آناليز واريانس  ( وها دادهپراكنش 

فاده تبررسی وجود تفاوت بين گروه شاهد و تيمارها اس
 شد.

 

  نتایج
 های رشد بچه ماهیان شاخص

 كپور هاي ج حاصل از بيومتري بچه ماهیتاين بر اساس
وزن اوليه  نظر از یبررس مورد، بين تيمارهاي (1)جدول 

 شتدار آماري با گروه شاهد وجود ندا  اختالف معنی
(p>0.05)، دوره پرورش اختالف  پاياندر  ولی وزن نهايی

تغييرات وزن (. p<0.05)داد دار آماري را نشان   معنی
الكتوباسيليوس كپور در تيمار باكتري  اننهايی بچه ماهي

 ساير تيمارهابه داراي نتيجه بهتري نسبت  اسيدوفيلوس
 .ها قرار نگرفت  تيمار يرتأثبود، اما ضريب رشد ويژه تحت 

 

 یشناس خونهای  شاخص
گلبول  تعداد .الف(1)شکل  آمده  بدستر اساس نتايج ب

از  كمتر داري یبه شکل معند قرمز خون در گروه شاه
الكتوباسيلوس  هاي  پروبيوتيكبا  شده  يههاي تغذ  تيمار

 .(p<0.05) بود پنتوساسئوس يوكوكوسپد و اسيدوفيلوس
 به نسبت شاهد گروه در هموگلوبين مقدار همچنين
 الكتوباسيلوس هاي  پروبيوتيك با دهش تغذيه تيمارهاي

 كمتر بود پنتوساسئوس پديوكوكوس و اسيدوفيلوس
هر سه در  دار هماتوكريت نيز(. مقp<0.05 ب،.1 شکل)

با يکديگر متفاوت بودند  داري یبه شکل معن تيمار
(p<0.05بطور )پنتوساسئوس يوكوكوسپدتيمار  يکه 

 (.ج.1)شکل  بودهماتوكريت  مقداربيشترين  داراي
در  .(p<0.05در تيمارها متفاوت بود ) نيز MCV مقدار

 پروبيوتيكتيمار در مقدار و  ينگروه شاهد كمتر
 مشاهده شدبيشترين مقدار  پديوكوكوس پنتوساسئوس

  .(.الف2)شکل
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 (.Coیسه با تیمار شاهد)قادر م Pediococcus pentosaceus (P. p.)و  Lactobacillus acidophilus (L. a.) هاییر پروبیوتیکتأث :1جدول 

 معمولی کپور ماهیان های رشد بچهبر فراسنجه
Table 1: Effect of Lactobacillus acidophilus (L. a.) and Pediococcus pentosaceus (P. p.), compared with control group 

on growth parameters of juvenile common carp (Cyprinus carpio). 

 .Co. L. a. P. p تیمارها

 81/0± 07/14 66/0 ± 78/14 88/0 ± 27/13 (grوزن اوليه )

 a 62/1 ± 15/77 b15/2 ± 23/84 a 23/1 ± 02/77 (grوزن نهايی )

 a 24/2 ± 08/68 c 75/2 ± 55/69 ab31/1 ± 75/64 (gr)تغييرات افزايش وزن 

 77/2 ± 099/0 72/2 ± 11/0 66/2 ± 12/0 ضريب رشد ويژه )% در روز(

 .(p<0.05) باشند می  يآمار دار یدهنده اختالف معن نشاندر هر رديف، حروف متفاوت                  
 

 
 

 (.Coشاهد )یسه با تیمار در مقا Pediococcus pentosaceus (P. p.)و  Lactobacillus acidophilus (L. a.) هاییر پروبیوتیکتأث :1شکل

دهنده اختالف  حروف متفاوت نشان. کپور معمولی انبچه ماهی ج() یتوهماتوکرب( ) ینهموگلوبالف(، مقدار گلبول قرمز خون ) بر تعداد

 (.p<0.05اند ) یآمار دار یمعن
Figure 1: Effect of Lactobacillus acidophilus (L. a.) and Pediococcus pentosaceus (P. p.), compared with control group 

on RBC (a), Hemoglobin content (b) and Hematocrit (c) of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Different letters 

indicate a significant difference (p<0.05). 

 

 
 (.Coشاهد )تیمار در مقایسه با  Pediococcus pentosaceus (P. p.)و  Lactobacillus acidophilus (L. a.) هاییر پروبیوتیکتأث :2شکل

 هموگلوبین غلظت درصد : میانگینMCHC)ب( و  قرمز گلبول یک هموگلوبین : میانگینMCHقرمز )الف(،  گلبول یک : حجمMCVبر 

 (.p<0.05اند ) یآمار دار یدهنده اختالف معن حروف متفاوت نشان. کپور معمولی انبچه ماهی قرمز )ج( گلبول یک در
Figure 1: Effect of Lactobacillus acidophilus (L. a.) and Pediococcus pentosaceus(P. p.), compared with control group 

on MCV (a), MCH (b) and MCHC (c) of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Different letters indicate a 

significant difference (p<0.05). 

 پروبيوتيكبا  شده يهتغذتيمار در  نيز MCHمقدار 
 را نشان داد بيشترين مقدار پديوكوكوس پنتوساسئوس

 ديگر داشتتيمار دو با  داري یو تفاوت معن .ب(2 )شکل
(p<0.05). مقدار ،.ج(2شکل ) آمده  بدست بر اساس نتايج 

MCHC از  بيشتر داري یدر تيمار شاهد به شکل معن
 (.p<0.05بود ) پروبيوتيكبا  شده يههاي تغذ  تيمار

 خون ایمنی های  شاخص
تيمارهاي خوراكی قرار  يرتأثنيز تحت  هاي سفيد گلبول

اي سفيد در سه تيمار اختالف ه  لبولگ مقدار گرفتند.
اما الگوي تغييرات در اين سه نوع سلول    ،داشتداري  معنی

در تيمار  و مونوسيت نوتروفيلصد رد متفاوت بود.
 داراي باسيلوس اسيدوفيلوسالكتوبا پروبيوتيك  شده يهتغذ
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شکل ، p<0.05) بيشترين مقادير نوتروفيل در خون بود
بيشتر از  ،شاهد تيماردر  لنفوسيت مقداراما  .(و ج .الف3

 (.ب .3 شکل، p<0.05) دو تيمار ديگر بود

 پروبيوتيكبا  شده يهدر تيمار تغذو اليزوزيم  C3 مقدار
دو  از يدار یبه شکل معن الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس

. (و ج الف .4شکل ، p<0.05بود ) يشترب تيمار ديگر

ها با گروه در تيمار C4 يزاندر منيز  داري یمعن افزايش
دو تيمار پروبيوتيك تفاوت  بيناما  .شد مشاهدهشاهد 
 مقدار(. ب .4شکل ، p<0.05)نشد  مشاهدهداري  معنی
IgM اما ،بود شاهد گروه از بيشتر 2 و 1 تيمار گروه در 
 .(p>0.05) دار نبود  شده، معنی مشاهدههاي   تفاوت

 

 

 
 (.Coشاهد )در مقایسه با تیمار  Pediococcus pentosaceus (P. p.)و  Lactobacillus acidophilus (L. a.) هاییر پروبیوتیکتأث :3شکل

 دار یدهنده اختالف معن متفاوت نشانحروف . کپور معمولی انبچه ماهی بر درصد نوتروفیل )الف(، لنفوسیت )ب( و مونوسیت )ج(

 (.p<0.05اند ) یآمار
Figure 3: Effect of Lactobacillus acidophilus (L. a.) and Pediococcus pentosaceus (P. p.), compared with control group 

on neutrophils (a), Lymphocyte (b) and monocytes (c) of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Different letters 

indicate a significant difference (p<0.05). 

 

 
 (.Coشاهد )در مقایسه با تیمار  Pediococcus pentosaceus (P. p.)و  Lactobacillus acidophilus (L. a.) هاییر پروبیوتیکتأث :4شکل 

 (.p<0.05اند ) یآمار دار یدهنده اختالف معن حروف متفاوت نشان. مولیکپور مع انبچه ماهی )ب( و الیزوزیم )ج( C4)الف(،  C3بر 
Figure 4: Effect of Lactobacillus acidophilus (L. a.) and Pediococcus pentosaceus (P. p.), compared with control group 

on C3 (a), C4 (b) and Lysozyme (c) of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Different letters indicate a significant 

difference (p<0.05). 

 
 بحث

 يرتأث دليل به ها پروبيوتيك از استفاده اخير هاي  سال در
 مواد بهتر جذب و هضم روده، ميکروبی تعادل بر مثبت
 غذايی مواد از بيشتر وري بهره و گوارش دستگاه در غذايی

 افزايش و هزينه كاهش آن حاصل كه است يافته رواج
چوبکار و همکاران، است ) بوده پروري آبزي مراكز در درآمد

 ;Chi et al., 2014؛ 1396؛ كاهکش و روميانی، 1397

Wu et al., 2015 .)هاي  داده آماري آناليز از حاصل نتايج 
 هاي پروبيوتيك از استفاده كه داد نشان تحقيق اين

 پنتوساسئوس وسپديوكوك و اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس
 از زيادي تعداد نيز و رشد فاكتورهاي بر داري معنی تأثير
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 معمولی كپور ماهی بچه ايمنی و شناسی خون فاكتورهاي
 داشت.

 

 ماهیان بچه رشد های شاخص
داري بر   معنی يرتأثهر دو پروبيوتيك  حاضر، تحقيق در

 اما .بچه ماهی كپور معمولی داشتندهاي رشد   شاخص
 ها  اين شاخص بر پنتوساسئوس پديوكوكوس ريباكت تأثير

 در. بود اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس پروبيوتيك از تر كم
 يرتأث نيز ،(1395همکاران ) و تيموريان تحقيقات

 هاي شاخص روي اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس پروبيوتيك
 شده گزارش كويی ماهی رشد هاي  فراسنجه بهبود و رشد
 ،(1393) همکاران و مصلحی تحقيق نتايج بر اساس .است

 باعث پنتوساسئوس پديوكوكوس پروبيوتيك از استفاده نيز
هاي ضريب تبديل غذايی، نرخ  داري در شاخص  بهبود معنی

 تاسكارايی پروتئين، رشد ويژه و درصد افزايش وزن بدن 
 و Nohو  (1395. باعثی و همکاران )گرديد سيبري ماهی

و  ها  باسيلوسالكتو مثبت اثر( 1994) همکاران
 هاي  فراسنجه بررا  تجاري پروبيوتيکی هاي  استرپتوكوكوس

معمولی  كپور ماهی اي تغذيه هاي شاخص و بقاء رشد،
 نمودند.  گزارش

 توانند با  می ها  اند كه پروبيوتيك  تحقيقات نشان داده

 و ها ويتامين توليد تغذيه، بهبود سطحاشتها،  افزايش

رشد شوند  افزايش باعث ه،جير در زدا  سم تركيبات
(Irianto & Austin, 2002.) ها داراي  برخی پروبيوتيك 

پروتئاز بوده  و ليپاز آميالز، جمله از سلولی خارج هاي  آنزيم
هاي رشد ماهيان را از   د بر شاخصوو برخی از اثرات خ

ها در دستگاه گوارش ميزبان   طريق تاثير موضعی اين آنزيم
در  همچنين .(Bairagi et al., 2002كنند )  می ءالقا

 تحقيقاتی كه بر الروهاي آبزيان انجام شده است،

 افزايش با يا اشتها تحريك طريق از ها  پروبيوتيك

 توسط تغذيه ارتقاء سطح سبب ميکروبی، متابوليسم

هاي بالغ   در ميزبان ها احتماالً  اين باكتري .اند شده ميزبان
 Iriantoand) ندرا دارايجاد چنين اثري  توانايینيز 

Austin, 2002 .) 
 
 

 یشناس خونهای   شاخص
 عنوان  به تواند می شناسی خون فاكتورهاي سطح افزايش

 یمان زندهايمنی و توان  سيستم بهبود جهت شاخصی
 حاوي جيره با تغذيه دنبال به معمولی كپور ماهی

 مطالعه در(. Talas & Gulhan, 2009باشد ) پروبيوتيك
، هموگلوبين خون، قرمز گلبول تعداد ه شد كهديد حاضر

و  (MCV) قرمز گلبول يك حجم ، مقدارهماتوكريت
 بچهدر  (MCH) قرمز گلبول يك هموگلوبين ميانگين
 و اسيدوفيلوس پروبيوتيك با شده تغذيه ماهيان

 شاهد گروه به نسبت يدار معنی افزايش ،پنتوساسئوس
 پنتوساسئوس پديوكوكوسدر بين دو تيمار،  .استداشته 

 در هموگلوبين غلظت درصد ميانگين. بيشتري داشت يرتأث
 طور  به شاهد تيمار در ،(MCHCقرمز ) گلبول يك

 .بود پروبيوتيك تيمار دو از بيشتر داري  معنی
 .B در يك تحقيق اثر مخلوط دو پروبيوتيك  تجاري 

subtilis وB. licheniformis هاي خونی و   بر شاخص
ايمنی ماهی كپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت و نتايج 

ها را بر غلظت هموگلوبين،   اثر مثبت اين پروبيوتيك
هاي سفيد و قرمز و سطح   هماتوكريت، تعداد گولبول

 تحقيق در (.1397)خالقی و همکاران،  اليزوزيم نشان داد
 Heros طاليی سورم ماهی بر( 1395) فارسانی و باقري

severus ، الكتوباسيلوس پروبيوتيك حاوي جيره 
 هماتوكريت، ميزان از بيشتري سطح داراي اسيدوفيلوس

 افزايش .را نشان داد قرمز گلبول تعداد و هموگلوبين
 اكسيژن جذب قابليتباعث باال رفتن  قرمز، گلبول غلظت

 اكسيژن انتشار افزايش دنبال آن  كه به شود می ششآب از
 و حسينی) را شاهد خواهيم بود ها بافت در

 آن دنبال به و هموگلوبين كمتر ميزان(. 1393همکاران،
 به منجر است ممکن اكسيژن، حمل ظرفيت كاهش
 در .شد شاهد گروه ماهيان در خون اكسيژن سطح كاهش
 ينتأم در محدودتري توانايی اين گروه احتماال ،نتيجه

 . شندبا داشته تنش شرايط در ها بافت براي اكسيژن
 

 ایمنی های شاخص

سفيد  يها گلبول زا يماريبدفاعی در برابر عوامل اولين سد 
  دهنده نشانسفيد خون  يها گلبولخون هستند. نسبت 
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ها در سيستم ايمنی   و نحوه عملکرد سلول يرتأثميزان 
تيمار  يرتأثهاي ايمنی تحت   است. در اين پژوهش سلول

 ها  نوتروفيل و ها  سيتمونوپروبيوتيك قرار گرفتند. درصد 
 طور  بهدر تيمارهاي پروبيوتيك نسبت به شاهد 

  بيشتر بود. داري یمعن
سيستم ايمنی ها تاثير بسزايی در   لنفوسيت ،كلی به طور

انجام مطالعات  تعداد زيادي ازدر  .غير اختصاصی دارند
ها   لنفوسيتافزايش درصد  سببها   پروبيوتيكشده، 

تحقيقات ديگر مانند  (. در برخیNayak, 2010اند ) شده
كاهش  سببها   پروبيوتيكاستفاده از نتايج اين تحقيق، 

  شده هاي مختلف ماهيان در گونه ها  درصد لنفوسيت
ويسی و همکاران،   شيخ ،1396اسدي خمامی و همکاران، )

لبول سفيد نوع گ داري بر اين و تاثير معنی (1396
 ،در تحقيق حاضر .(Merrifield et al., 2009)اند   نداشته

ها با بسياري از  نتايج در خصوص كاهش ميزان لنفوسيت
نياز به  ،و براي تحليل اين نتايجتحقيقات متفاوت بود 
تري با استفاده از در معرض   دقيقمطالعات ايمونولوژيك 

 شود.   احساس میزا   قرارگيري ماهی در برابر عوامل بيماري
 تغذيه گروه در  C3يزانم كه ددا نشان حاضر تحقيق نتايج

داراي  اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس  پروبيوتيك با شده 
 مثبت و نسبی يرتأث بيانگر نتيجه اين. بود مقدار بيشترين

 فعاليت بر اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس پروبيوتيك
 تحقيق نتايج همچنين. است معمولی كپور هاي  كمپلمان

 هاي وتيكپروبي مثبت يرتأث دهنده نشان حاضر
 اين مقدار حال يندرع. بود اليزوزيم مقادير بر ،مورداستفاده

 الكتوباسيلوس پروبيوتيك به شده يهتغذ تيمار در متغير
 و شاهد تيمار از بيشتر داري معنی شکل به اسيدوفيلوس

. بود پنتوساسئوس پديوكوكوس پروبيوتيك با شده  يهتغذ
 بر ئوسپنتوساس پديوكوكوس پروبيوتيك تر كم يرتأث

 همکاران و مصلحی تحقيق در همورال اليزوزيم افزايش
 هاي گلبول در اليزوزيم. است شده  گزارش نيز( 1393)

 دفاعی عامل اين شدن توليد تر كم و شود می توليد سفيد
 تواند می پنتوساسئوس پديوكوكوس با تغذيه مورد تيمار در
 مسيست بر پروبيوتيك اين تر كم تحريکی يرتأث دليل به

در دو تحقيق . باشد معمولی كپور ماهيان بچه ايمنی
هاي مخلوط بر   لوط پروبيوتيكجداگانه كه اثر مخ

هاي ايمنی بچه ماهيان كپور معمولی و كپور  شاخص
( بررسی شد، Ctenopharyngodon idellusعلفخوار )

هاي ايمنی و   ها بر شاخص  عالوه بر تاثير مثبت پروبيوتيك
هاي مرتبط با   ژنبيان ها،   ر برابر بيماريها د  مقاومت ماهی

 ,.Chi et al., 2014, Wu et alايمنی نيز افزايش يافت )

2015 .) 
  

 کلی گیری یجهنت
 حاوي غذايی جيرهنشان داد كه نتايج اين تحقيق 

 حفظ براي ي موثرراهکارها از يکی تواند می ها پروبيوتيك
 و استرس به آنها مقاومت افزايش و پرورشی آبزيان سالمت
 از طريق بهبود عملکرد ايمنی ميزبان زا بيماري عوامل
اين مطالعه نشان داد كه استفاده از جيره حاوي . باشد

 پديوكوكوس و اسيدوفيلوس الكتوباسيلوسهاي   پروبيوتيك
بر تواند داراي تاثيرات مثبتی   می پنتوساسئوس

شناسی و ايمنی ماهی كپور   هاي رشد، خون  فراسنجه
 يرتأث طبق نتايج به دست آمده،و  باشدمولی مع

بيشتر از پروبيوتيك ديگر  اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس
 است.

 

 منابع
. 1396، ع. ولیپور، ن. و مورکی، س.، خمامی، اسدی

 بر Pediococcus acidilactici پروبيوتيك تأثير
 Abramis سيم ماهی بچه خونی هاي شاخص و رشد

brama orientalis . 1( :1) 6 ،شيالت فنون و علوم-
12. 
 جواهری س. و نژاد، ضیایی ع.، آبرومند، ف.، باعثی،

 پروبيوتيکی هاي الكتوباسيل يرتأث .1395، م. بابلی،
 هاي شاخص و بقاء رشد، پارامترهاي بر تجاري
(. Cyprinus carpio) معمولی كپور ماهی اي تغذيه
 .49-39(:4) 10 ،پروري يآبز توسعه نشريه

 پروبيوتيك اثر .1395ح.،  فارسانی، . وط باقری،
 و رشد يها شاخص بر اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس

 هاي يمآنز فعاليت و شناسی خون تغذيه، كارايی
 شناسی ماهی هاي  پژوهش. طاليی سورم ماهی گوارشی
 .105-95 (:2)4 ،كاربردي
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 شناور ب. و عمرانی، شعیبی ب. س.، تیموریان،
 الكتوباسيلوس پروبيوتيك يرتأث .1395ع.،  ماسوله،

 بر Lactobacillus acidophilus اسيدوفيلوس
دكتري،  نامه يانپا .كويی ماهی رشد يها شاخص
 .كرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ع.، آقاجانی ف.، صحرایی ش.، کاکولکی ن.، چوبکار
 تاثير بررسی .1397ف.،  محمدی م. و منش رضایی

 رشد هاي اسنجهفر بر پروبيوتيك با شده غنی غذاي
 علمی مجله. كمان رنگين آالي قزل پرورشی ماهی

 :DOI. 124-115( :5) 27 ،ايران شيالت

10.22092/ISFJ.2019.118089 

، .ح شهابی، و .س یگانه، ،.ح اورجی، ،.ع حسینی،
 اسيدي پديوكوكوس پروبيوتيك تأثير .1393

 در سرمی و خونی فاكتورهاي رشد، روي الكتيسی
 :2 ،ايران شيالت علمی مجله. خزر ايدري آزاد ماهی

35-45. DOI: 10.22092/ISFJ.2014.103691 
، .پ شکرابی، حسینی م. و سلطانی، م.، خالقی،

 Bacillus پروبيوتيك مخلوط افزودن اثر .1397

subtilis و Bacillus licheniformis (آكوا پرو دي )
 و خونی رشد، هاي شاخص برخی بر غذايی جيره به

(. Cyprinus carpio) معمولی كپور یماه ايمنی
 .20-11( :2) 10 ،دريا شناسی زيست

, ح. و هدایتی, سنچولی, ط., باقری, ر. ویسی، شیخ
 پروبيوتيك مختلف سطوح اثرات.  1396، .ا ع. س.

Lactobacillus casei بر نقره نانوذرات و 
 كپور ماهی بچه الشه تركيب و رشد هاي شاخص
 پژوهشی علمی نشريه .(Cyprinus carpio) معمولی

. 93-82: (4)5 ،آبزيان بيوتکنولوژي و فيزيولوژي
10.22124/JAPB.2018.6377.1122 DOI:  

 خوراكی تاثير .1396ل.،  رومیانی م. و کاهکش
 بر ايمونوژن مختلف سطوح و كازئی الكتوباسيلوس

 معمولی كپور خونی و ايمنی فاكتورهاي دعملکر
(Cyprinus carpio .)ايران شيالت علمی مجله، 
2p6(6: )139-150 .DOI: 

10.22092/ISFJ.2018.115841 

 شناور م.، ،خلق خوش م.، ستاری، ف.، مصلحی،
 اثر .1393، .ع زاده،  عباسعلی ع. و ماسوله،

پنتوساسئوس  پديوكوكوس پروبيوتيك
(Pediococcus pentosaceus )و رشد عوامل بر 

 علوم(. Acipenser baerii) يبريس ماهی تاس ايمنی
 .92-81(: 4) 3 ،شيالت فنون و
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effect of Lactobacillus acidophilus and Pediococcus 

pentosaceus  on hematological, immunological and growth parameters of common carp 

(Cyprinus carpio). 180 carp weighted 14±1.44 g were distributed in three treatments. 

Treatment 1: commercial diets with Lactobacilus acidophilus 1.5g/10Kg (10
10

CFUg-1), 

treatment 2: Pediococcus pentosaceus 1.5g/10Kg (10
10

CFUg-1) and treatment 3: commercial 

diets without probiotic diet were fed for 60 days. At the end of the experiment, 15 fish from 

each treatment were collected, hematological, immunological and growth parameters were 

measured. Based on the results, weight gain, neutrophil and monocyte percentages, lysozyme 

activity and C3 content in  treatments 2 and 3 were significantly higher than control. 

Hematocrit, RBC, hemoglobin, MCV, MCH in treatment 2 were significantly higher than 

other treatments. MCHC and lymphocyte percentage showed the highest values in treatment 

3. There was no significant difference between IgM and C4 levels between treatments. The 

results of this study showed that the use of L. acidophilus and P. pentosaceus probiotics have 

positive effects on the growth parameters, hematological and immunological parameters of  

juvenile common carp.  
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