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 چکیده
 ییایاباکتر یهاادگیآلو خصوصاا انیاماه مختلا  یهااآلودگی درمان یبرا یادیز ییدارو یزهایتجو شیپ هاسال از

 ماواد نیاا تجما  و ها کیوتیب یآنت مقابل در هاباکتری مقاومت موضوع با مواجهه حال نیا با اما است، گرفته صورت
 نیاا از اساتااد  مشاالتت نتریمهم از ستیز طیمح بر داروها نیا یندگیآال اثرات نیهمچن و یپرورش انیماه بدن در

 تشاالیل اصالی هاایبخش از یالی عنوانبه ها، ویتامین وجود. است بود  انیآبز رگید و یماه پرورش در ییدارو مواد
 و مااهی غاذایی جیار  در. اسات ضروری حیوانات طبیعی مثل تولید و رشد بقا، برای غذایی جیر  در خوراک، دهند 
نیتاامیو از یالی C نیتامیو. رود می بالار چربی در محلول ویتامین نوع 11 و آب در محلول ویتامین نوع 11 هم میگو
 ر،یام و مار  از یریجلاوگ و یبازمانادگ رشد، بر اثر منجمله یمتعدد کیمتابول هاینقش یدارا که بود  حساس های
 C نیتاامیو. باشادمی مثل دیتول عملالرد بهبود و پاتوژن عوامل برابر در مقاومت و استرس اثرات کاهش ها،زخم بهبود

باه C نیتامیو کند،یم یباز را یمهم نقش شیاکسا بیآس برابر در هاسلول حااظت در یقو دانیاکسیآنت کی عنوانبه
 اناداختن دام باه قیاطر از و کارد  عمال ژنیاکسا آزاد هاایگارو  رینظ دکنند یاکس عوامل مقابل در یدفاع سد عنوان

 واقا  در هااپروبیوتیک از اساتااد . شاودمی هااسلول عمل طیمح از هاآن حذف و آوریجم  باعث آزاد هایالالیراد
 را تولیاد تاوانمی هام ماواد ایان از استااد  با. روندمی شمار به زیست محیط با همگام پروریآبزی جدید تالنولوژی

 یالای. داد قارار نظر مد بیولوژیک مبارز  عنوانبه را آنها توانمی ایناله هم و کرد اصتح را آب کیایت هم داد، افزایش
 غیرزناد  و طبیعای هاایمحارک از استااد  ماهی پرورش مزارع بهداشتی مدیریت زمینه در رانهپیشگی هایرا  از دیگر

 بهباود سابب دتوانمی کیوتیپروب افزودن که گرفت نتیجه توانمی گرفته صورت مطالعات براساس .است ایمنی سیستم
 .گردد انیآبز ایمنی هایپاسخ و رشد هایشاخص

 استرس کاهش مقاومت، بهبود آزاد، الالیراد ،C نیتامیو ،یبهداشت تیریمد ،یمنیا ک،یوتیپروب: کلمات کلیدی
 

 مقدمه
 الرشادترین ساری  از یپارورآبزی اخیار یهاسال در

 ایان کاه ای گوناه باه است بود  غذا تولید هایبخش
 داشاته رشاد % 1٠ سالیانه 1995-1984 سال از بخش

 برابر قرمز گوشت تولید سالیانه رشد نرخ که حالی در
 درصاد 6/1 برابار آبزیاان صید سالیانه رشد نرخ و %٣

 رشاد ایان کناار در یپرورآبزی بخش(. 8) است بود 

 اسات باود  روبارو نیز مشالتتی با هموار  توجه قابل
 شایوع آب، کیایت تغییرات به توانمی جمله آن از که

 ایگوناه به. کرد اشار  ایتغذیه مشالتت و هابیماری
 ،پروریآبزی عمد  مشالل عنوانبه هابیماری شیوع که

 از بساایاری در را بخااش ایاان اقتصااادی گسااترش
 هماوار . اسات داد  قارار تأثیر تحت جهان کشورهای

 ارائه مشالتت این کردن برطرف یبرا نیز هاییحلرا 
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 در جملاه از اند؛نداشته چندانی موفقیت که است شد 
 ساتپادزی داروهای از استااد  ،هابیماری کنترل بخش

 ایان خود هاسال از پس که شد مطرح( هابیوتیکآنتی)
 عوامل شدن مقاوم جمله از ایعدید  مشالتت داروها
. اندآورد  وجود به را محیطی زیست مسائل ،زابیماری

 عنوانبااه هاااپروبیوتیک از اساتااد  اخیاار یهاساال در
 کاه است شد  مطرح سابق یهاروش برای جایگزینی

 مرتاا  را مشالتت از بسیاری دتوانیم رسدمی نظر به
 تالنولااوژی واقاا  در هاااپروبیوتیک از اسااتااد . سااازد
می شمار به زیست محیط با همگام پروریآبزی جدید
 را تولیاد تاوانمی هام ماواد ایان از اساتااد  با. روند

 اینالاه هم و کرد اصتح را آب کیایت هم داد، افزایش
 قارار نظار مد بیولوژیک مبارز  عنوانبه را آنها توانمی
 .داد

 و تالثیر در استرس ماهوم با خوبی به دهندگانپرورش
 منشاا تاوانمی را اساترس. هستند آشنا آبزیان پرورش

 و هاابیماری رشاد، کاهش نظیر مشالتتی بروز اصلی
 اساترس، شارایط باروز باا. دانسات تولیاد در تلاات
 خسااارات بااه منجاار کااه دهنااد ماای رخ ییهااابیماری
 دهه چند در. شودمی پرورش دور  در جدی یاقتصاد
 افازایش سابب هاابیماری از پیشاگیری و کنترل اخیر،
 و شاایمیایی افزودناای مااواد از اسااتااد  توجااه قاباال

 باه توجاه باا اماروز . اسات شد  دامپزشالی داروهای
 یهاااباکتری مقاوماات تالاماال از ایگسااترد  اسااناد
 این از استااد  ی،بیوتیالآنتی ترکیبات برابر در زابیماری

 زیار شادت باه پیشگیرانه اقدام یک عنوانبه ترکیبات
 زیسات مشاالتت ایان، بارعتو . اسات رفتاه سوال

 وجاود نیاز شایمیایی افزودنای ماواد با مرتبط محیطی
 حاال در جاایگزین یهااروش باه نیاز بنابراین،. دارد

 هابیوتیکساین و ،هااپروبیوتیک سهم و است افزایش
 شیپاا هاااسااال از. باشااد توجااه قاباال اساات ممالاان

 یهااآلودگی درماان یبارا یادیاز ییدارو یزهایتجو
 ییایااباکتر یهاااآلودگی خصوصااا انیااماه مختلاا 
 موضوع با مواجهه حال نیا با اما است، گرفته صورت
 نیا تجم  و هاکیوتیبیآنت مقابل در هاباکتری مقاومت

 اثاارات نیهمچناا و یپرورشاا انیااماه باادن در مااواد

 نیتارمهام از ساتیز طیمحا بار داروها نیا یگندیآال
 یماه پرورش در ییدارو مواد نیا از استااد  مشالتت

 زیتجاااو بااارعتو . اسااات باااود  انیاااآبز گااارید و
 یهاااروش ،هااابیماری درمااان جهاات هااابیوتیکآنتی

 و انیاماه در یمااریب وقوع از یرگیشیپ یبرا یگرید
 نیاا از کاه است گرفته قرار استااد  مورد انیآبز گرید

 در موثر یا و یش که ونیناسیواکس به توان یم هاروش
 اشاار  اسات انیماه در ها یماریب به ابتت از یرگیشیپ

 یهاایآلودگ از یبرخ مورد در یصنعت طوربه که نمود
 و قرمااز دهااان یماااریب س،یوزیاابریو مثاال ییایااباکتر

 ریانظ یروسایو یهاایمااریب یبعض و سیفرونالولوز
 دساترس در IHN ساازخاون یهاافتب یعاون نالروز

 کنتارل یبارا هااروش نیماوثرتر از امروز  و باشدیم
 هیعل بر واکسن جادیا حالنیا با اما باشد،یم هایماریب

 مانناااد یسااالول درون یهااااپااااتوژن از یاریبسااا
Renibacteriom salmoninarom از یاریبسااااا و 

 نیبناابرا. اسات نباود  زیاآمتیاموفق هنوز هاروسیو
 از اساتااد  باا تنهاا انیاماه یهاایمااریب تماام رلکنت

 (.55) باشدینم ریپذ امالان ونیناسیواکس
 کیوتیپروب
تحات معناای که است یونانی ایواژ  پروبیوتیک واژة
 Pro کلماه بیترک از و باشدمی یزندگ یبرا آن یالاظ
 سرچشامه یزنادگ یمعن به Bio کلمه با یبرا یمعن به

نامیاد  یارزیست را آن ارسیف به و(. 66) است گرفته
 مختلااای معیارهااای اساااس باار را هاااپروبیوتیک. انااد

 باه تاوانمی معیارها این جمله از کنند؛می بندیتقسیم
 کلای طورباه. کرد اشار  آن عملالرد و میالروبی سویه

 ساه باه مؤثرشاان میالروبی سویه نظر از هاپروبیوتیک
 باکتریایی، یهاپروبیوتیک: شوندمی تقسیم عمد  گرو 

 باکتریااایی هااایپروبیوتیااک( ٣٠) مخمااری و قااارچی
آبازی در تااکنون کاه انادییهااپروبیوتیک ترینعمد 

 یهااپروبیوتیک از اساتااد . انادشاد  اساتااد  پروری
 زناد  میزان افزایش به الکتیک اسید یهاباکتری حاوی
 شوندمی منجر بیماریزا عوامل با مواجه در میزبان مانی

 -1( ٣٣) گیردمی صورت زیر طرق از عملالرد این که
 ترشح طریق از بیماریزا عوامل ضد بر آنتاگونیستی آثار
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 محادود -٢ هاا؛باکتریوساین همانناد کشباکتری مواد
 یاا اتصاال محل افزایش طریق از بیماریزا عوامل کردن

 ساد افازایش -٣ دسترس؛ در انرژی و ماد  از استااد 
 .ایمنی سطوح افزایش طریق از بدن دفاعی

 اشاتها هاپروبیوتیک برخی است شد  مشاهد  همچنین
 و بخشاندیما بهباود را ساتمتی دهناد،یم افزایش را

 احتمااال که آورندمی وجود به وزن در را کلی یافزایش
( ٣٢) اسات غاذایی مواد هضم قابلیت افزایش دلیل به

 هااپروبیوتیک: اسات شاد  بیاان تعریاای در همچنین
 دتوانامی آناان جانبی هایآنزیم که اندکمالی غذاهای

 ایناله به توجه با( ٢6) شود هضم فرایند افزایش باعث
 یهضام و ایمنای سیساتم فعال تغذیه شروع زمان در

 در پروبیوتیاک باردن کاار باه نیست کامل ماهی الرو
 (.٢5) شود واق  مؤثر تواندیم احتماال الروی مرحله
 هاپروبیوتیک کاربرد
 بهبود تجاری، پروریآبزی عمد  الشچ حاضر درحال

 ارتقاء و رشد سازینهیبه برای شد فرموله ییغذا ر یج
 افاازون روز توسااعه و باشاادیماا انیااماه سااتمت

 شیافازا به منجر ایدن مناطق از ارییبس در یپرورآبزی
 شاد  دیاجد ییایمیشا ماواد از اساتااد  و درخواست

 دمااوا از ارییبساا ریاااخ یهاسااالدر الااهیبطور اساات
 و اقتصاادی هاایجنباه از یصنعت باتیترک و ییایمیش

 شاد  اساتااد  یپارورآبزیدر بندیطبقه یستمت دامنه
 بار هاپروبیوتیک اثر با رابطه در ادییز مطالعات. است
یما بنظار. اسات گرفتاه صورت مختل  انیماه روی
 شیافازا در آنهاا تیاقابل در ادییاز اریبس نالات رسد
 کاه باشاد داشاته وجاود وزهنا انیماه پرورش ییکارا

واساطه فازودنا. باشاد مستمر قاتیتحق انجام ازمندین
 ،ییغاذا ر یاج در هااپروبیوتیک لیقب از یمنیا گرهای

 در ناد،ینمایم کیتحر را یراختصاصیغ یمنیا ستمیس
واکسان ای هانیوسیباکتر مثل یژن یآنت مواد که یضمن

یما ازآغا را باادییآنت دیتول تریطوالن ندیفرا یط ها
 از اسااتااد . ناادنماییماا جااادیا یمناایا تاااًینها و ناادنمای

پاارورش باارای نینااو روش کیاا رشااد هااایمحاارک
 باا روش نیاا کاربرد به توجه. باشدمی یماه ندگانده
 ،یروساایو هااایمااارییب مشااالتت شاادن رناا  پاار

 فاکتورهااای ریسااا و یقااارچ و یانگلاا ،ییایااباکتر
 و یمااه یپرورشا مازارع از ارییبسا در محدودکنند 

 کاااربرد (.14، 1٣) اساات افتااهی شیافاازا هااا،هچااری
 و رشاد شیافزا ابزارهای از یالی بعنوان ،هاپروبیوتیک

 هاقرن. است برخوردار ییباال لیپتانس از ان،یماه دیتول
 هاایمالمال عنوانبه یالروبیم یهاپروبیوتیک که ست
 یسااتمت بهبااود جهات ،یخشااال جااانوران در ییغاذا

 هااآن عمال قیادق نحاو  آنالاهیبا شاوند،یم استااد 
 هاایگارو  از اساتااد  امالان راًیاخ. باشد شد  شناخته

 Pediococcous ن،ینولیا ،Bacillus spp مثل ییایباکتر

acidilactici MA، موجاودات در کیاوتیپروب عنوانبه 
 شاد  گرفته بالار ایند یفزا بطور و شد  شناخته آبزی
 میتاوانیم  Pediococcous acidilactici MAاز. است

 از اسااتااد  دیااما اثاارات. کاارد اشااار  Bactocell بااه
 یمااه مثال انیاآبز از یبرخ در Bactocell کیوتیپروب
 باکتوسال .اسات شاد  گازارش گویم و آالقزل و آزاد

 نیاا از گرم کی و است یاتیح اریستیز کی عنوانبه
فارآورد  نیا. است باکتری 1×1٠1٠ حاوی کیوتیپورب
 و زبااانیم گااوارش دسااتگا  در شاادن مارپرشاا بااا هااا

 هایمیآنز شیافزا و کیتحر و رود  جدار به دنیچسب
 بهباود سابب گوارش لوله تهیدیاس شیافزا و یگوارش

 کااهش باا و شاد  مقاومت و یمنیا رشد، فاکتورهای
 بدساات کوتاااهتر زمااان در را شااترییب دیااتول تلاااات
 ادمااو و هاااکیااوتبییازآنتاا اسااتااد (. 5) داد خواهااد

 پاروریآبزی مشاالتت نمودن طرف بر برای ییایمیش
 موجب باال نهیهز و ایهیحاش اثرات بودن دارا برعتو 

 شاود یما یمااه و طیمحا در ییایمیش مواد یانباشتگ
 ریانظ یمالملا هایسمیالروارگانیم هاکیوتیپروب(. 56)

 قیاطر از کاه باشاند یم مخمرها و هاقارچ ها،باکتری
 روی ساودمندی اثارات رود ، یباالرویم تعاادل بهبود

( ٢6)  یااتعر براساااس(. ٣٠) گذارناادیماا زبااانیم
 یجاانب هاایمیآنز که اندیکمال غذاهای هاکیوتیپروب
 نیاا. شاود هضام نادیفرا شیافزا باعث تواندیم هاآن
 هاایالاروبیم کااهش باعث تنها نه هاسمیالروارگانیم
 باا بلالاه شاوند،یم زند  موجود و طیمح در زامارییب
 در موجاود دیاما هاایسمیالروارگانیم تیتقو و جادیا
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 زانیام شیافازا ای و یستمت موجبات گوارش، دستگا 
(. 56) آورنادیما فاراهم زناد  موجاودات در را رشد

برجنباه یپرورش انیآبز بر هاکیوتیپروب مثبت راتیتأث
 و یالایزیف پارامترهاای ساازینهیبه رینظ یمختلا های

 عوامال باا مبارز  و رییشگیپ پرورش، طیمح ییایمیش
 در ،یپرورش انیآبز رشد عملالرد ارتقا زین و زامارییب

 شد  دییتأ یتتیش محققان توسط شمارییب قاتیتحق
 هاایجنباه بار هااپروبیوتیک تاأثیر باا رابطه در. است

 ایاان عملالاارد بااه تااوانمی یپاارورآبزی مختلاا 
 کلنای از جلاوگیری و رقابتی دف  در ماید یهاباکتری
 از میزباان گوارشی لوله در زابیماری یهاباکتری شدن
 بارای رقابات یاا رشد بازدارند  ترکیبات ترشح طریق

 سیساتم تحریاک همچناین. نماود اشاار  مالان و غذا
 محیطی هایمحرک بهتر تحمل جهت در میزبان ایمنی

 مایاااد کارکردهاااای دیگااار از تاااوانمی را رشاااد و
 نادتوانمی هاایکپروبیوت(. 4٢) برشامرد هاپروبیوتیک

 تاأثیر آبزیاان بار مساتقیم غیار یاا مساتقیم صورتبه
 میالروبای تعاادل بار تغییار با اول حالت در. بگذارند

 رود ، موکاوس میالروبای فلاور تغییار و جاندار رود 
 برابار در مقاومات ایجااد باعث آبزی آبششِ و پوست
 ماواد و ویتاامین ترشاح باا و(. 65) شاوندمی بیماری
 افازایش سابب غاذایی ماواد جذب هب کمک و مغذی
 آب کیایت بهبود با دوم حالت در(. 61) ندشومی رشد

 شاوندمی اساترس کاهش باعث آبزی زیست محیط و
 شاود،مای بیمااری بروز احتمال کاهش باعث خود که

 محایط و زابیماری عوامل میزبان، مقاومت بین که چرا
 یاک هار کاه اسات برقارار گانه سه ایرابطه پرورش

 و انیاجعار(. 6٢) دهادمی قرار تأثیر تحت را ریدیگ
 هاای لیباسا اثار یبررسا باه 1٣88 سال در همالاران

 Daphnia آرد باا ساازی مالمل قیطر از یالیوتیپروب

magna کماان نیرنگا یآالقازل یمااه الرو رشاد بر 
(Oncorhynchus mykiss )داد نشاان جینتاا. پرداختند 

 غاذا لیتباد ییکارا ،یالیوتیپروب مارهاییت همه در که
 ییوکاارا رشاد پارامترهای یعالطوربه و افتی شیافزا
 .افتی شیافزا آالقزل یماه درالروهای هیتغذ
 فاراهم شاامل اختصاار باه هاپروبیوتیک دیما راتیتاث

 شیافازا در گاوارش دساتگا  مناساب طیشارا نمودن
 زانیاام یسااازنااهیبه و ییغااذا مااواد هضاام و جااذب
 در یمااه یمنیا ستمیس هایتیقابل بردن باال ،یغذاده

 دساتگا  PH لیتعاد ،یعااون یهاابیماری باا مواجهه
 دیااما یهااا گونااه ریااتالث و رشااد جهاات در گااوارش
 یابتت و( هالوسیالکتوباس) LAB یهاباکتری همچون

. باشد یم ر یغ و بقا و رشد شیافزا ،هابیماری به کمتر
 در هاااکیااوتیپروب از اسااتااد  در یعیوساا قاااتیتحق

 بقا، و رشد ،یهماتولوژ ،شناسییمنیا مختل  مباحث
 نوع و تیجمع ان،یماه کیپاتوژن عوامل ریسا با مبارز 
 یپرور یآبز در ر یغ و مخمرها و هاباکتری یها گونه
 از زیاادی های گزارش تاکنون .(٣6) است شد  انجام
 گلوکااان، ماننااد هاااییمحاارک آمیااز تحریااک ریتااأث

 و هاانیتاامیو وامیزول،لا یالتاوزان، کیتین، الکتوفرین،
 و ماهیاان مناییا سیساتم بار یمنایا یهامحرک گرید

 موجاب هاامحارک نیاا. اسات شد  گزارش میگوها
 هاایفعالیات شد ، خوارگانهیب هایسلول عمل تسهیل

 همچناین و دهناد یما افازایش را هاآن باکتریایی ضد
 هاای پاساخ و کشند  طبیعی یهاسلول تحریک باعث

 هاایمحارک(. 5٢) شاوند یما هیاانما در یباد یآنت
 هاانترلوکینیا ها،نترفرونیا تولید افزایش موجب منییا
 موجاب خاود کاه شاوند یما کمپلمان هایپروتئین و

. گردنادیما T و B هاای لناوسایت فعالیات افازایش
 را یبلندمادت تقریبااً مقاومت قادرند منییا هایمحرک

 اژهاماکروف شدن فعال موجب و کرد  جادیا انیماه در
 دارناد سالولی مناییا در یمهما نقاش ماهیاان در که

 مادیریت در مناییا هاایمحرک نقش بنابراین. گردند
 نهاا آ مقاومت بردن باال و آبزیان هایبیماری پیشگیری

. (5٠) اسات ریانالارناپاذ مختلا  هاایتانش برابر در
 کاه کردناد ثابات 1٣9٠ سال در همالاران و انیجعار
 برابار در کمان رنگین آالیلقز ماهی الرو بقاء و رشد

 اسایدیته و قلیائیات بااال، حرارت شوری، هایاسترس
 از مساتخر  باسیلوس یهاپروبیوتیک با تغذیه از پس
 مای افازایش داری معنای بطور خاویاری ماهیان رود 
 که دادند نشان 1٣87 سال در همالاران و یناصر. یابد

 .B و Bacillus subtilis هاااااایپروبیوتیاااااک
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licheniformis بطااور ناادتوانمی مختلاا  سااطوح در 
 رنگاین یآالقزل ماهی رشد های¬شاخص داریمعنی
 ضاریب غذایی، تبدیل ضریب نهایی، وزن مانند کمان
. دهناد افازایش را پروتئین کارآیی نسبت و ویژ  رشد
 نیاز الشه کیایت که کردند ثابت همچنین محققین این
 .یابد یم افزایش هاپروبیوتیک با تغذیه اثر در

 اهلیالکتوباس
 هایسمیالروارگانیم نتریمهم ک،یدالکتیاس هایباکتری

 مثال یمتناوع هاایبااکتری شامل که بود ، کیوتیپروب
 مثبت، گرم هایلیباس ها،لیالکتوباس. است لیالکتوباس

 دازیاکسا و یمناا کاتااالز اسپورزا، ریغ حرکت، بدون
 اساتات و الکتاات باه را مختل  قندهای که اند،یمنا
 باود  خطاریب هالیالکتوباس اکثر(. ٣5) کنند یم لیتبد
 باشاند پاتوژن هایباکتری ستیآنتاگون است، ممالن و
 ماورد در مطالعه نیچند گذشته دهه دو یط در (.18)

 گاوارش دساتگا  در کیالکت دیاس های باکتری حضور
 ساال در همالااران و Gonzalez گرفت صورت یماه

 را نیریشا آب انیماه کیالکت دیاس های باکتری ٢٠٠٠
 و Seema Nair نیهمچناا دادنااد قاارار یبررساا مااورد

Surendran از شاد  جادا های باکتری ٢٠٠5 سال در 
 تیاهو نیایتع ییایمیوشایب روش باه را گویم و یماه

 صارا و دیاس به باال مقاومت با هایلیالکتوباس. نمودند
 تواننادیما قاوی، یالروبایم ضاد خواص بودن دارا و

 یالیوتیاپروب هاایمالمال یهیته برای یمناسب ینهیگز
 .باشند

 اهکیوتبینیس
 کیوتیپرب و کیوتیپروب از توام استااد  به کیوتیب نیس

مالمال مثبات اثارات ارییبسا نیمحقق. شودیم اتتق
 و یمنایا رشاد، ییکاارا بار را یالروبایم ییغاذا های

(. 41) انااد کاارد  گاازارش مااارییب براباار در مقاوماات
 اتااق نیز پرورشی هایسیستم بهترین در یحت استرس

 باا حتی زااسترس عوامل از برخی کنترل زیرا افتد، می
 حاذف. اسات مشالل نیز پرورشی هایسیستم اصتح
 هاایشااخص تغییار باال، تراکم مانند زااسترس عوامل

 دساتالاری هاا،آالیناد  ورود آب، شایمیایی و فیزیالی
 دور  طاای انااداز  از باایش بناادیرقاام غیرضااروری،

 باه توانادمی خوراک کمیت و کیایت تغییر و پرورش
 در ماوثر عوامال دیگار از. کناد کمک استرس کاهش
 اسات تغذیاه مدیریت مزرعه، در استرس بروز کاهش

 آبزیاان موفاق تولیاد در تاثیرگذار و مهم عوامل از که
 باه منجار بیاوتیالیساین ترکیاب از اساتااد . باشدمی

 در را آن مقاومات و شاودمی آبزی در استرس کاهش
. بارد خواهاد بااال هاابیماری و زااسترس عوامل برابر

 کاهش و رشد افزایش مولدین، در تالثیر بازد  افزایش
 ترکیباات از اساتااد  مایاد اثارات از آبزیان در تلاات
 .باشدمی بیوتیالیسین

 مبویا نیومیبا
 یاک عنوانبه ایمبو بایومین تاثیر گذشته، سال چند طی
 آبی گرم سردآبی، ماهیان روی بر بیوتیالی سین یبترک
 ماازارع و تحقیقاااتی مراکااز هااا،دانشااگا  در زینتاای و

 نتاایج. اسات گرفتاه قرار ارزیابی مورد ایران پرورشی
 از اسااتااد  کااه داد نشااان تحقیقااات ایاان از حاصاال
 تلاااات، کااهش رشاد افازایش سابب مباویا باایومین
 آییکااار افاازایش خااوراک، تباادیل ضااریب کاااهش
 ایمنای سیساتم تقویت و الشه پروتئین بهبود خوراک،

 تقویاات طریااق از مباویا نیومیبااا(. 11 ،7،9) شاودمی
 اسااید یهاااباکتری ویااژ  بااه رود  مایااد میالروفلااور

 شوری تنش برابر در مقاومت افزایش به منجر الکتیک
 برابار در مقاومات. گارددمی کپور ماهی بچه در دما و

 عوامال شوری، میزان مانند یعوامل تاثیر تحت استرس
 مختلا  مراحل سن، انداز ، دستالاری، گونه، محیطی،
 .دارد قرار ایتغذیه شرایط و زیستی

 هاباکتری با آبزیان تغذیه مورد جانوران سازیغنی
 ،هاپروبیوتیک خصوص در ها اید  جدیدترین از یالی

 و رشاد بارای انتخاابی یهااباکتری از اساتااد  امالان
 کااه اساات میزبااان میالروباای جمعیاات ساابمنا بهباود

. گیاردمای انجاام زناد  غاذای باا ساازیغنی ازطریق
 بعنااوان کااه دافناای و آرتمیااا رتیااار، نظیاار جااانورانی

 جملاه از و آبزیاان الروهاای تغذیاه در زند  غذاهای
 نادتوانمی ساازی،غنی فرآیند طی رود، می بالار ماهی

 مغذی، اتترکیب انواع نظیر مختلای مواد حامل، بعنوان
 و هاپروبیوتیک ها،واکسن انواع و میالروبی ضد عوامل
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 میزباان بدن به را ایمنی سیستم کنند  تحریک ترکیبات
 تغذیاه ماورد جاانوران ساازیغنای (.٣1) دهند انتقال
 آن طای در کاه اسات فرآینادی ،هااباکتری باا آبزیان

 تنهاا ناه هااارگاانیزم ایان از تا گردد می مهیا شرایطی
 بارای حامال یاک بعنوان بلاله زند  غذای یک بعنوان
 در ماهیاان باه هاباکتری و خوراکی هایواکسن تلقیح

 همچنااین( 48) گردنااد اسااتااد  هاااآن الروی مراحاال
 الاارراه یک بعنوان پروبیوتیالی یهاباکتری بالارگیری

 سخت و دریایی ماهیان الرو بیولوژیالی کنترل در مهم
 علمای هاایارشگاز( 5٣) گاردد می پیشنهاد پوستان
 بااا شااد  غناای دافناای از بالااارگیری در کماای بساایار
 شاد  ارائاه ماهی تغذیه جهت پروبیوتیالی یهاباکتری
 باا خصوص این در گرفته صورت کارهای اکثر. است

 .اسات شاد  انجاام (Artemia nauplii) نااپلی آرتمیاا
 شد  جدا (Bacillus circulans) سیرکوالنس باسیلوس

 غاذایی درجیار  (Labeo rohita) روهو ماهی رود  از
 آن نتاایج و رفته بالار مختل  هایغلظت با ماهی این

 یافته ارتقاء بخوبی رشد فاکتورهای که است داد  نشان
 بهیناه داری معنای حاد در نیاز غاذا تبادیل ضریب و

 (.٣5) است شد  سازی
 Saccharomyces cervisiae مخمر
 یهاایکپروبیوت از Saccharomyces cervisiae مخمر
 کشاور در ناان مخمر عنوانبه که باشدمی یمتیق ارزان

 داد  نشاان قااتیتحق جینتا و گرددیم استااد  هاآن از
 باعاث ییغاذا ر یاج باه آن نماودن اضاافه کاه است
 مخماار(. ٢) گاارددیماا انیااماه در رشااد شیافاازا

Saccharomyces cervisiae از مهمااااای گوناااااه 
 بعناوان کاه شادبا مای یار زیست هایمسمیالروارگانی

 شاد  اساتااد  مختلاای جاانوران بارای غذایی مالمل
 مخماار سااودمند اثاارات مختلااای محققااین. اساات

 مااهی مختل  هایگونه بر را سرویزیا ساکارومایسس
 متعاددی مطالعاات(. 47) اناد کارد  گازارش میگو و

مای سرویزیا ساکارومایسس مخمر که است داد  نشان
 و دهاد قارار أثیرتا تحات را خاونی فاکتورهای تواند
 جزء که شود ماهی غیراختصاصی ایمنی افزایش سبب

، 15) آینادمای حسااب به ماهی ستمتی های شاخص

17.) 
 انیآبز ارزش
 کاامتً دور های گذشته از انسان هیتغذ در انیآبز نقش
 روز شیافازا باه توجاه باا ازیان نیا و بود توجه مورد
حالام آن بار کاه نیپروتئ فقر و جهان تیجمع افزون

 حدود یماه. گرددیم رتریچشمگ روز به روز فرماست
 را بشار ازیان مورد یوانیح نیپروتئ مجموع درصد ٢٠
 اناواع گوشت ییغذا تیاهم یکل طوربه. کندیم نیتأم
 تیاایک باا یچربا و نیپروتئ بودن دارا لحاظ به یماه
 آن در هاانیتاامیو و یمعادن ماواد انواع یفراوان و باال

 نیپاروتئ نیتار ارزش باا از یالی یاهم نیپروتئ. است
 هاای نیپاروتئ باا ساهیمقا در رایز است، یوانیح های

 چناد ای کی بودن دارا نظر از معمول طوربه که یاهیگ
 گوناه نیاا یوانیح نیپروتئ باشند،یم ریفق نه،یآم دیاس
 و مقادار به الزم نهیآم دهاییاس یتمام دارای و ستندین

 (.1٠) باشندیم یکاف نسبت
 هانیتامیو

 اصالی هاایبخاش از یالای عنوانبه ها،ویتامین وجود
 رشاد بقا، برای غذایی جیر  در خوراک، دهند تشالیل

 جیار  در. است ضروری حیوانات طبیعی مثل تولید و
 در محلاول ویتاامین ناوع 11 هم میگو و ماهی غذایی

. رودمای بالار چربی در محلول ویتامین نوع 11 و آب
 و پاایین تاراکم در اسات ممالان طبیعای غذایی مواد

 مناساب هااینسبت بتوانند متراکم غیر پرورش شرایط
 را میگاو و مااهی نیااز ماورد هایویتامین تمامی یا و

 مانناد بااال هاایتاراکم در وجاود این با. نمایند تامین
 غاذایی ماواد کاه متراکم و متراکم نیمه پرورش موارد
 کنند،می کاایت جمعیت حیات حاظ برای فقط طبیعی

 زیاادی اهمیات از هااجیر  به ویتامین افزودن بنابراین
 عمال کاتاالیزور مانناد هااویتاامین گرددمی برخوردار

 بقیااه مصاارف باارای باادن توانااایی و امالااان و کاارد 
 نیازهای اگرچه آورندمی فراهم را غذایی مواد ترکیبات

 هاایگوناه اغلاب در هااویتامین به اختصاصی و کمی
 در نیاز این اما است نشد  تعیین هنوز پرورشی ماهیان
 شارایط رشاد، میازان سان، اناداز ، تااثیر تحت جیر 

 جیار ، غاذایی ترکیب ستمتی، وضعیت فیزیولوژیک،
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 همچنااین و محیطاای شاارایط آب، در جیاار  پایااداری
 و طبیعاای غااذایی مااواد مصاارف طریااق بااه دسترساای

(. 1) دارد قارار گوارش دستگا  میالروبی فلور دخالت
 از یالای عنوانباه جیر  در هاویتامین وجود حالنای با

 دانساتن همچناین. اسات ضاروری ماوارد تریناصلی
 آنتاگونیستی آثار به توجه با هاآن مصرف مناسب میزان

 ضروری نیز ایمنی سیستم و رشد بر مواد این احتمالی
 زمیناه در پیشاگیرانه هایرا  از دیگر یالی. (1٢) است

 از اساتااد  مااهی پارورش مازارع بهداشاتی مدیریت
 از. اسات ایمنای سیستم غیرزند  و طبیعی هایمحرک
 نیاز ایمنای سیساتم محرک عنوانبه که مواد این جمله
 نیتامیو افزودن(. 51) باشدمی C ویتامین است مطرح

C در موجاود مقاومات افازایش سبب غذایی جیر  به 
 اکسایژن، کمبود تراکم، مانند محیطی هایاسترس برابر
 و هابیماری دمایی، نوسانات غذایی، کمبودهای وم،سم
 تقویات باا همچنین. شودمی هازخم سریعتر بهبود نیز

 در بادن، مقاومات افازایش نتیجاه در و ایمنی سیستم
مای پرورشای مازارعِ در تولید افزایش به منجر نهایت
 هساتند یاد یاچیپ یآل باتیترک هانیتامیو (.٢٣) گردد

 در یمهما اریبسا نقاش کام یلملالو وزن رغمیعل که
پاسخ شیافزا تلاات، کاهش ،یرزادآو ساز، و سوخت

 یمااریب برابار در مقاومت شیافزا ،یمنیا ستمیس یها
 تر یسر رشد اشتها، شیافزا ،یطیمح یهااسترس و ها
 دارناد گاوارش دساتگا  از ییغاذا مواد بهتر جذب و
 لاذا کنند،یم مصرف را غذا یآهستگ به گوهایم(. 19)

 آب در سااعت نیچناد یبارا دیابا ییغاذا یهااپلت
 مادت باه غاذا ماندن نیح در. باشند داشته یماندگار

 نیب از ییغذا مواد در موجود یهانیتامیو آب در ادیز
 گاویم پارورش یاستخرها در گرید طرف از. روندیم

 اسات، محادود یعایطب یغاذا دارناد ییباال تراکم که
 باه یمعادن و ینیتامیو یهامالمل کردن اضافه نیبنابرا

 یکلا طورباه. رسادیما نظار باه یالزاما ییغذا ر یج
: هستند یپروریآبز در ریز هاینقش یدارا هانیتامیو
 -٢ اشاتها شیافازا و ییغاذا لیتبد بیضر کاهش -1

 و هااادراتیااکربوه ژ یااو بااه ساااز و سااوخت میتنظاا
 ژ یوبه یمیآنز هایستمیس کردن فعال -٣ دهایپیفساول

 زانیام شیافازا -4 یبافت تناس و دازیاکس یهاستمیس
 ییشاالوفا درصاد شیافازا و مولاد یگوهایم یبارور
 الرو و گوهاایم بچه یبازمان قدرت شیافزا -5 هاتخم
 .یطیمح هایاسترس برابر در انیماه
 C نیتامیو

 از یالاای بعنااوان C نیتااامیو ایاا کیآسااالورب دیاساا
 نقاش انیاماه در کاه اسات، یمغاذ مواد نیتریضرور

 یهاابافات یبارا کاتژن لیتشاال در را یمهما اریبس
 کندیم اایا پوست و ،استخوان غضروف شامل یوندیپ
. دارد یمهما اریبس نقش یمنیا یهاشاخص یرو بر و
 باود ، آب در محلاول دیاسا کیاساالورب ای C نیتامیو

 طوربه آب که چرا است ساد  نسبتا نیتامیو نیا جذب
 نیتامیو (.٢٣) است جذب حال در رود  قیطر از دائم

C نقاش یدارا کاه باود  حساس هاینیتامیو از یالی
 یبازماندگ رشد، بر اثر منجمله یمتعدد کیمتابول های

 کااهش هاا،زخام بهباود ر،یام و مر  از یریجلوگ و
 و پااتوژن عوامال برابار در مقاومات و استرس اثرات
 عناوانباه C نیتامیو. باشدمی مثل دیتول عملالرد بهبود

 برابار در هااسلول حااظت در یقو دانیکسا یآنت کی
 C نیتامیو کند،یم یباز را یمهم نقش شیاکسا بیآس

 ریانظ دکنند یاکسا عوامل مقابل در یدفاع سد عنوانبه
 دام باه قیاطر از و کارد  عمل ژنیاکس آزاد هایگرو 

 حاذف و یآورجما  باعث آزاد یهاالالیراد انداختن
 C نیتامیو(. 46) دشویم هاسلول عمل طیمح از هاآن

 در ماوثر و نییپاا یمولالول وزن با دانتیاکسیآنت کی
 برابر در سلول مختل  یهاقسمت از که است یآب فاز
 درآب محلاول تاروژنین و ژنیاکسا آزاد یهااالالیراد

 کااهش باعاث C و E نیتاامیو بیترک کندیم حااظت
میآنز تیفعال نیهمچن و کندیم دهایپیل ونیداسیپراکس

 C نیتاامیو (.16) کندیم اءیاح را دانتیاکسینتآ یها

 اعماال یبرخا و یعایطب رشاد یبارا ر یج در موجود
. باشادیما یضارور انیاماه از یاریبسا یالیولوژیزیف

قازل مقاومات شیافازا یبارا C نیتامیو یباال سطوح
 Vibrio یبااکتر با یآلودگ برابر در کمان نیرنگ یآال

anguillarum IHN یبارا و کیا یااختهیتک انگل و 
 در اطلااس انوسیاااق آزاد یماااه یبازماناادگ شیافاازا
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 و Aeromonas ، Vibrio salmonicidaبرابااار

salmonicida  طورباه. اسات گرفته قرار استااد  مورد 
 یبااال ریمقاد با انیماه هیتغذ که گات توانیم ختصه

 کیاا یازا بااه گاارمیلاایم 1٠٠٠ از شیباا C نیتااامیو
 آنهاا یمنیا یهاپاسخ شیافزا باعث بدن وزن لوگرمیک
 (.٢8) شودیم
 انیماه یمنیا ستمیس
 ستمیس با مشابه یکل اصول نظر از یماه یمنیا ستمیس
 در یقایحق یاساتخوان انیاماه. است پستانداران یمنیا

 از یخاوارگانهیب یهاسلول یدارا خود یدفاع ستمیس
 کشاند  یهاسالول و هاالیانوتروف ماکروفاژها، جمله

 انیاماه نیاا. هستند T و B یها تیلناوس لمث یعیطب
نیپاروتئ مثال یخاون یدفااع باتیترک یدارا نیهمچن

 و پوساات ساارم، در) میزوزیاال میآنااز کمپلمااان، یهااا
 و نیترانسار یهانیپروتئ ،یعیطب نیزیهموال ،(آبشش
 وجااود نیهمچناا. باشااندیماا یواکنشاا یهااانیپااروتئ

 و ٢ نینترلاااوکیا نترفااارون،یا ریااانظ یینازهایتوکیسااا
 انیااماه در هاام ماکروفاژهااا کننااد فعااال یفاکتورهااا

 (.57) اندشد  گزارش یاستخوان
 هادانیاکسیآنت دفاع سمیمکان

 رفاتن نیبا از سابب که هستند یعوامل هادانیاکسیآنت
باه و شاد  ریپذواکنش انواع گرید و آزاد هایالالیراد

 ویداتیاکسا اساترس برابار در سالول، دفااع سد عنوان
 شاامل یدانتیاکسیآنت دفاع هایسمیمالان. کنندیم عمل
 جاادیا از یریجلاوگ: 1 سطح: است یحااظت سطح سه

 اناواع باردن نیب از: ٢ سطح ژن،یاکس ریپذواکنش انواع
بیآسا کاردن برطارف: ٣ ساطح ژن،یاکس رپذیواکنش

 (.٢1) ژنیاکس ریپذواکنش انواع توسط جادشد یا های
 اسات نیپاائ یمولالول وزن با یدانیاکسیآنت C نیتامیو

 الالتارون  یسار یلیخ انتقال قیطر از را  یما ROS که
یما یریجلاوگ یچربا ونیداسیپراکس از و کرد  هضم
 شااد  انجااام کااه یاریبساا قاااتیتحق یطاا(. ٢9) کنااد

 C نیتاامیو ها،نیتامیو انیم از که است شد  مشخص

 نقااش انیااآبز مقاوماات شیافاازا و یمناایا سااتمیس باار
 فرماول نظر از. دارد هانیتامیو هیقب به نسبت یموثرتر

 هاستنیتامیو انواع نتریساد  از نیتامیو نیا ییایمیش

 دارد کیآساالورب دیاسا باا ینسب یساختمان شباهت و
باه یاساتخوان انیاماه اکثر که دهندیم نشان مطالعات

 گلونوالکتاون-ال عنوان تحت یمیآنز وجود عدم لیدل
 لذا نبود  گلوکز-ال زا C نیتامیو سنتز به قادر دازیاکس

 را  از نیتاامیو نیاا ازین مورد مقدار که است یضرور
 (.6) شود نیتام یخارج هیتغذ

  C نیتامیو عملکرد
 شاودمی جذب گوارش دستگا  از یراحت به C نیتامیو
 نیاا شاودمی پخاش بادن تماام در گساترد  طوربه و
واکانش تاداوم و شیافازا در یادیز زانیم به نیتامیو

 هاایتیافعال و داشاته نقاش یساازگار و یمنیا های
 نیهمچنا هااسترس برابر در مقاومت مانند یالیولوژیب

گوناه یالروهاا در یمنایا هایتیفعال و هاتیمسموم
 هاایمالمال یریکاارگ باه توسط انیآبز مختل  های

 بااال عمادتا محرک مواد نقش ابدییم بهبود C نیتامیو
 نشاان العاتمط(. 57) است یراختصاصیغ یمنیا بردن

 ، Cو E نیتاامیو ریانظ هااییداناکساییآنت که دهندیم
 در هام و استراحت حالت در هم را ویداتیاکس استرس

 .اندداد  کاهش تیفعال به پاسخ
 در اساترس ضاد یعایطب بااتیترک از یالی C نیتامیو

 یشاماریب  یوظاا یدارا کاه شاد  محساوب انیماه
 از یمنایا ساتمیس کیاتحر باه توانیم جمله از است
 میزوزیال و کمپلماان انبریام را  تیفعال کیتحر جمله
 ریاتالث و دیساا هاایگلبول یخوارگانهیب دیتشد سرم،
 انیماه در نیتامیو نیا نیهمچن نمود اشار  هاتیلناوس
 دانیاکسایآنتا ماواد(. ٢٣) شاودمی رشاد بهبود سبب

 از پاس  C نیتاامیو وE  نیتاامیو لیاقب از یمیرآنزیغ
 یدفااع ساد نیدوم عنوانبه ،یمیآنز یهادانیاکسیآنت
 آزاد یهاااگاارو  ریاانظ دکنند یاکساا عواماال مقاباال در

الاالیراد انداختن دام به قیطر از و کرد  عمل ژنیاکس
 طیمحا از هااآن حاذف و یآورجما  باعث آزاد یها

 گردیاد  اثباات دیرباز از (.49) شوندیم هاسلول عمل
 C نیتامیو انندهم آب در محلول هایویتامین که است

 اثار بااالتر ریمقااد در و ندارناد ر یذخ تیقابل بدن در
 ید کاه یبررس در(. ٣8) دهندیم نشان خود از یبهتر

 هاینیتامیو زمانهم عملالرد یرو بر همالاران و نزیم
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E و C جینتاا دادناد انجاام آزاد یمااه یمنایا یرو بر 
 نآ یبخشا اثار ماریت در C نیتامیو شیافزا با داد نشان

 E نیتاامیو ماورد در د یاپد نیاا. اسات شاد  شتریب

 داشات اذعاان میتوان اساس همین بر. نگردید مشاهد 
 یماه در عمومی ایمنی سیستم تحریک اصلی عامل که

 ساهیمقا در یشتریب نقش که است بود  C نیتامیو آزاد
 تحقیقاات باا مسااله ایان. اسات داشاته E نیتاامیو با

 خوانیهم نیز است شد  انجام زمینه این در که دیگری
 ماوادی تاوانیما ماهیاان غاذایی جیر  در (.٢4) دارد

 بیشاتر ماهیاان رشد میزان ها،آن از استااد  با که افزود
 با نهایی محصول به کمتری زمان در توانیم و شودمی

 و افاتی دسات بااالتری تیایباک یحتّ و کیایت همان
 آبزیاان قابلهم قدرت مواد نیا از استااد  با توانیم نیز
 یامتحظاهقابال میزان به را مختل  هایتنش برابر در
 مناییا و رشاد هاایمحرک عنوان با مواد نیا. برد باال

 ماواد جازء تواننادیما حاال نیدرع و اندشد  شناخته
 افازایش در باشاند، ماهیان غذایی جیر  در مؤثر مغذی
 باردن بااال و رشاد میازان افزایش ،ییغذا مواد جذب
 بساایار مختلا  هاایتاانش برابار در آبزیاان تمقاوما
 و وینساتون توساط کاه یپژوهشا طباق(. 6٠) مؤثرند

 شاد مشاخص گرفات انجاام 1998 سال در همالاران
 در ون،یگلوتاات و دیاسا کیاوری ،Cنیتامیو ،E نیتامیو

 خاود به را کل یدانیاکسیآنت سهم از درصد 7٠ حدود
 ساهم  دهندنشان مطالعه نیا جینتا. دهندیم اختصاص

 دانیاکسایآنتا تیظرف از را C و E نیتامیو توجه قابل
 از اساتااد  گردیاد  مشاخص(. 6٣) دهدیم نشان کل

 بهباود و آن پتسمایی غلظت افزایش باعث C ویتامین
 متابولیسام ارتقاای واساطهباه بدن کل گلوکز مصرف

 عملالارد اولیه هایمالان. گرددمی گلوکز غیراکسیداتیو
 کاه باشادمای رود  اپیتلیاال و هاآبشش در کورتیزول

 (.٣9) دارند قرار هابافت این در ویژ  گیرند 
 آزاد هایکالیراد
 ساالول داخاال در وسااتهیپ طوربااه آزاد هااایالااالیراد
 دیتول کیمتابول هایواکنش یجانب محصوالت عنوانبه
 عنوانباه زیان پرتوها معرض در گرفتن قرار. گردندیم
 های الالیراد لیتشال باعث ندتوایم زادبرون منب  کی

 دارای باااتیترک آزاد هااای الااالیراد(. 54) گااردد آزاد
 باه زدنبیآسا ییتواناا که هستند نشد جات الالترون

 دها،یاسا کیانوکلئ مثل یستیز هایمولالول از ارییبس
 جاادیا باعاث و باشاندیما دارا را دهایپیل و هانیپروتئ
 گردنادیما هامولالول نیا عملالرد و ساختار در نقص

 اثار نمودن یخنث و مقابله جهت زند  موجودات(. 4٠)
 کارهااای و ساااز دارای گاار،واکاانش مااواد گونااه نیااا

یما یدانیاکسیآنت یدفاع هایستمیس جمله از یمختلا
 ییهاامیآناز و هاانیپروتئ به توانیم هاآن از که باشند
 و ساموتازید دیاکسا ساوپر داز،یپراکسا کاتااالز، مانند

 دهایافتوونوئو  هانیکومار مثل یکوچال هایمولالول
 باه یساتیز یدسترسا کااهش. کرد اشار  هانیتامیو و
 یباافت هاایبیآسا باه منجار تواندیم هادانیاکسیآنت

 شاود ROS ژنیاکسا فعاال هاایگونه توسط القاءشد 
 یدارا C نیویتااام شااد انجااام قاااتیتحق یطاا (.٢٢)

 عنوانهبا کاه طاوریباه بود  الالترون یدهندگ یتوانای
 کنادیم عمل (ROS) فعال ژنیاکس هایگونه اکنند یاح
یآنتاا دفااع تیابرفعال ایکننااد تعادیل نقاش یدارا و

 (.59) داشت خواهد یدانیاکس
 یمنیا محرک از استفاده ریمقاد
 و کیااتحر یباارا یمناایا یهااامحاارک از اسااتااد  در

 ماورد در یادیز دقت دیبا انیآبز یمنیا ستمیس یارتقا
 هاایگوناه. دیاایب عمال باه اساتااد  مورد د ما مقدار

 بارد  کاار باه یمنیا محرک ماد  نوع و انیآبز مختل 
 باه هساتند تیاهم حائز اریبس آن مقدار نییتع در شد 
 در اسات ممالان خاص یمنیا محرک کی که ایگونه
 ریتاث به قادر یمتااوت ریمقاد با انیآبز مختل  هایگونه
 کیا که است ممالن ای و گردد یمنیا ستمیس بر مثبت

 در و مطلاوب ریتاث انیآبز از یاگونه در یمنیا محرک
 لاذا. باشد یمنا راتیتاث با همرا  ای ریتاثیب گرید گونه

 در یمنایا طیشارا بهباود یبارا مواد نیا از استااد  در
 یعلما مقاالت و مناب  به دیبا ان،یماه خصوصا انیآبز
 مقادار و نماود  مراجعاه دارد وجاود مورد نیا در که

 ماورد خااص گوناه یبرا را یمنیا محرک هر مناسب
 (.44) نمود نییتع نظر

 یمنیا محرک از استفاده زمان مدت
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 اریبس موضوع یمنیا یهامحرک از استااد  زمان مدت
 از اساتااد  باودن ماوثر زماان معموال. است یتیاهم با
 توانینم و دارد یبستگ یماریب وقوع به هاکیوتیبیآنت
 عنوانبه و هاباکتری مقابل در انیماه کردن قاومم یبرا
 اماا. کرد استااد  هاآن از هایماریب مقابل در یریشگیپ

 دیابا ماواد نیاا یمنایا هایمحرک از استااد  مورد در
 یابااتت از یریجلااوگ یباارا و یماااریب وقااوع از قباال
 یناشا خسارات کاهش ای و زایماریب عوامل به انیماه
 یمنایا یهاامحارک. رنادیگ قارار د استاا مورد آن از

 از یناشا یمنایا ساتمیس ضاع  و نقصاان که قادراند
 یخاوراک زیتجو. کنند جبران را یماه به وارد  استرس

 یهاامحارک یمعرفا و استااد  یبرا روش نیتریعمل
 اساتااد  عواقب و راتیتاث حال نیا با اما است، یمنیا

 یخاوراک صاورتباه یمنایا یهامحرک مدتیطوالن
 از اسااتااد . سااتین مشااخص و واضااح چناادان هنااوز

 در یخاوراک صاورتبه روز 56 مدت به الانیدوگلیپپت
 یآلاودگ برابر در تیحما باعث کمان نیرنگ یآالقزل
 در الااهیحال در شااود،ینماا Vibrio anguillarum بااه

 باعاث روز ٢8 مدت به محرک نیا از استااد  صورت
 یباااکتر بااه یآلاودگ براباار در یمااه نیااا از تیاحما

 یهااپاسخ کاهش لیدل هنوز هرچند. گرددیم ادشد ی
محرک از مدتیطوالن استااد  هنگام انیماه در یمنیا

 اسات نشاد  مشخص ،یخوراک صورتبه یمنیا یها
 در یمناا دبکیاف ساتمیس کیا احتمااال نحاالیا با اما
 باعاث و شد  جادیا بدن یمنیا کیتحر هیعل بر انیماه

. گارددیم آن اول گا یجا به یمنیا یها پاسخ برگشت
 یبارا مناساب زماان مادت کاه گاات دیبا تینها در

 دیاابا یمناایا محاارک نااوع هاار از یخااوراک اسااتااد 
 ردیاگ قارار قیاتحق و یبررس مورد جداگانه صورتبه
 موضاوع دو یزیر تخم و بلوغ ،یپروریآبز در (.64)
 اثار ناهیزم در یچنادان قیتحق که هستند مهم ندیفرا و

 یمااه یزنادگ از مراحال نیاا بار یمنایا یهامحرک
 کنادیما یزریاتخم یماه یوقت. است نگرفته صورت

 هاایهورماون حضاور علات به آن بدن یمنیا ستمیس
 هایمحرک از استااد  نیبنابرا. شود یم  یضع یجنس

 یمنایا ساتمیس نیاا تیاتقو باعاث بتواند دیشا یمنیا

 (.45) گردد شد   یضع
 یرگیجهینت

 مسائله بشار هاایینگرانا نیتارمهام از یالای امروز 
آب خصوص به ستیز طیمح در ند یآال مواد شیافزا
پسااب نات، نشت فاضتب، صورتبه که باشدیم ها
 ییایمیشا ماواد کارخانجاات، یمعادن و یآل مواد یها

 باشادیما و بود  فلزات شبه و فلزات از اعم گوناگون
 مختلا  اشاالال باه جهان یهاآب یآلودگ موجب که
 آب وارد مختلا  طارق باه یسام مواد نیا .شوندیم

 کاه اسات یحاال در نیاا کنناد،یم آلود  را آن و شد 
 یتصااعد طوربه تیجمع رشد یول محدود آب مناب 

 لهیوسا به محدود مناب  نیهم و است شیافزا حال در
 کیاولوژیب و ییایمیش یالیزیف مختل  یهاکنند آلود 
 حادود در یتایجمع حاضار حاال در. گارددیم آلود 

 اسااتااد  بااا تنهااا جهااان کشااور ٣9 در 1٢5٠٠٠٠٠٠٠
 گذشته از آبزیان و ماهی. اندماند  زند  انیآبز یازغذا
 ارزشاها حیاث از مهام بسایار غذاهای از یالی بعنوان
 باا نیاز اخیار هاای دهاه در. است بود  مطرح دارویی
 از نیمی حالیاله در و جمعیت روزافزون رشد به توجه
 در تواناد می ماهی هستند، تغذیه سوء دچار دنیا مردم
 ای ویاژ  جایگاا  از مردم مصرفی پروتئین تأمین مقام

 شیافازا یبرا هاروش نیبهتر از یالی. باشد برخوردار
 یمنایا ساتمیس تیاتقو ند یآال برابر در یماه مقاومت

 وجاود و آب تیایک نامساعد تیوضع. باشدیم انیآبز
یما انیاآبز در اساترس پاساخ باعث درآب هاند یآال

 و کیاولوژیزیف تیوضع بر زااسترس عوامل هیکل. شود
 باه قاادر انیاآبز. اسات باود  اثرگاذار انیآبز ستمت
 باا امر نیا که ندبود استرس به پاسخ در مجدد واکنش
 کاه باود  همارا  اساترس هاایهورمون یباال سطوح

 ماواد. است شد  شناخته یمنیا کندکنند  عامل عنوانبه
 الرو یمنایا قادرت شیافازا قیاطر از یمنایا محرک

 یمنایا ساتمیس الاهیزمان تاا را آنها بقا تواندیم انیماه
 با. دهد شیافزا نالرد ، دایپ را الزم ییکارا آنها یاکتساب

 یانارژ دکنناد یتول ایا ساازند  نقاش هانیتامیو نالهیا
 اخاتتالت شیدایاپ موجاب آنهاا تیااهم یول ندارند

 یبارا و گرددیم بدن تمام در ای و عضو کی در دیشد
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 از یالای. اسات یضارور یآبز یستمت و یمنیا رشد،
 آبزیاان پارورش مازارع در استرس مدیریت ابزارهای
 همچناین. باشادمی بیاوتیالیساین ترکیبات از استااد 
 یهاابیماری بروز کاهش سبب ترکیبات این از استااد 
آنتاای ترکیبااات مصاارف کاااهش آن باادنبال و عاااونی
 در مقاومات و رشاد شیافازا بارای. دشومی بیوتیالی

 یساتیز بهتار طیشرا جادیا زین و زایماریب عوامل برابر
 از پااارورش هاااایناااهیهز کااااهش منظورباااه و

 مخمار جمله از متیق ارزان و مختل  یهاپروبیوتیک
 ماورد ناان مخمار عنوانباه که ،ایسروز سسیساکاروم
 مهم انیماه برای ییغذا ر یج در رد،گییم قرار استااد 
 مطالعاات براسااس. رندیگ قرار استااد  مورد یپرورش

 افاازودن کااه گرفاات نتیجااه تااوانمی گرفتااه صااورت
شااخص بهبود سبب دتوانمی هانیتامیو و کیوتیپروب
 جینتاا. گاردد انیاآبز ایمنای هاایپاساخ و رشد های

یآنتا عناوانباه C نیتاامیو که دهدیم نشان مطالعات
 در آزاد هاایالاالیراد مهاار باعاث انادتویم دانیاکس

 در C ویتامین باالتر درصد. شود سلول خار  و داخل
 نظار از هام و ایتغذیه نظر از هم انیماه ییغذا جیر 

یما نشاان خاود از بهتاری آثار ایمنی سیستم تحریک
 یمناااایا ،یخااااوراک روش در C نیتااااامیو. دهااااد

 است قادر و نمود  کیتحر انیآبز در را یاختصاصریغ
 .شود انیآبز در یمنیا و قاومتم بهبود باعث
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Antioxidant Effects of ascorbic acid (vitamin C) and probiotics, to improve the strength 

and safety of fish under laboratory and training conditions 

Fatemeh Darabitabar*1, Seyyed Aliakbar Hedayati2 
1- PhD student, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran 

2- Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources, Iran 

Darabitabar@gmail.com 
Abstract 

For years, prescriptions medicinal was used for treatment of different fish, especially bacterial contamination, 

however, faced with the issue of bacterial resistance against antibiotics and the accumulation of these substances in 

fish breeding as well as the effects of emissions of these drugs on the environment was the most important problems 

of the pharmaceuticals in fish and other aquatic animals. Vitamin, as one of the main constituent parts of the feed, is 

necessary in food rations for survival, growth and natural reproduction of animals. There are 11 kinds of water-

soluble and fat-soluble vitamin in the diet of fish and shrimp. Vitamin C is one of the most sensitive vitamins that has 

multiple metabolic roles, including effects on growth, survival and prevent mortality, improve injurues, reducing the 

effects of stress and resistance to pathogens and improve the performance of reproduction to crosses. Vitamin C plays 

an important role as an antioxidant to protect cells against oxidative damage. Oxidizing agents such as vitamin C as 

biomarkers can act as defense barrier against oxygen free practice groups and cause cells to collect and remove them 

from the action occurs through a trap off free radicals. The use of probiotics is a new technology of aquaculture 

technology sync with the environment. These materails are of the ways of preventive health management of fish 

farms and can consider as bilogic treatment. Based on studies it can be concluded that the addition of probiotics could 

be improved growth indices and immun response of aquatic animals. 

Key Words: robiotics, Safety, Health management, Vitamin C, Free radical, Resistance improve, Reduce stress. 
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