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هاي بر پارامترهاي رشد، بقاء و  شاخصهاي پروبیوتیکی تجاري تاثیر الکتوباسیل
  )Cyprinus carpio(اي ماهی کپور معمولی تغذیه

  
  2، مهران جواهري بابلی1نژاد،  سعید ضیائی1*علی آبرومند، 1فریده باعثی
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  1915:صندوق پستی ن،ایرا ، ، اهوازدانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز، گروه شیالت -2
  

  1395آبان   18: تاریخ پذیرش    1395خرداد  13: تاریخ دریافت
  

  چکیده
اي مـاهی کپـور   هـاي تغذیـه  ترهاي رشد، بقاء و شـاخص هاي پروبیوتیکی تجاري بر پارامین تحقیق، بررسی اثر الکتوباسیلوسهدف از ا

 250لیتري  با حجـم آبگیـري    300تانک فایبرگالس  9به  39/53±78/5ماهی با میانگین وزنی  243تعداد  .دبو )Cyprinus carpio( معمولی
روبیوتیـک  الکتوباسـیلوس تجـاري    پ CFUg-1 106 و CFUg-1 103، )شـاهد (هفته با به کارگیري سه تیمار شـامل سـطوح صـفر    8لیتر به مدت 

پس  .درصد وزن بدن انجام گرفت2و به میزان  وعده در روز 2غذادهی ماهیان  .تکرار انجام شد 3تیمار و با  3این طرح در  .پرورش داده  شدند
نشان داد که میزان نرخ رشـد   العهنتایج مط. اي ماهیان مورد بررسی قرار گرفتهاي تغذیهقیق، پارامترهاي رشد، بقاء و شاخصتحاز پایان دوره 

سبت به تیمارهـاي دیگـر بـاالتر    پروبیوتیک نCFUg-1  106و نسبت کارایی چربی در تیمار آزمایشیکارایی پروتئین  وزن نهایی، ضریب ،ویژه
 هـاي شـاخص  .ذایی بـود پروبیوتیک داراي باالترین درصد بقاء و بازده تبدیل غذایی و کمترین میزان ضریب تبدیل غ CFUg-1 103تیمار. بود

  .ي را نشان نداددار معنیاي در تیمارهاي آزمایشی با گروه شاهد اختالف وضعیت، شاخص کبدي و شاخص احشاء
 

   ).Cyprinus carpio( اي، ماهی کپور معمولیهاي تغذیهپروبیوتیک الکتوباسیلوس، پارامترهاي رشد و بقاء، شاخص :کلمات کلیدي
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  مقدمه
یکــی از منــابع اصــلی تــامین  پــروريصــنعت آبــزي

رغـم رشـد قابـل    این صـنعت علـی   .باشدغذاي انسان می
توجه همواره با مشکالتی روبه رو بوده اسـت کـه از آن   

هـا  به کنترل کیفیت آب و شـیوع بیمـاري  توان جمله می
-ها اسـتفاده از آنتـی  در زمینه کنترل بیماري. اره نموداش

ا ایـن داروهـا   هـ ها مطرح گردید که پس از سالبیوتیک
هـا  اي از جمله مقاوم شدن پاتوژنخود مشکالت عدیده

هــاي در سـال  .و مسـائل زیسـت محیطـی را پدیــد آورد   
ها به عنوان جایگزینی ز پروبیوتیکبحث استفاده ا ،اخیر

-رسد میهاي قبل مطرح گردید که بنظر میبراي روش

 Vazquze et( تواند بسـیاري از مشـکالت را حـل کنـد    

al., 2005.(  1965در سـال  واژه پروبیوتیک نخستین بار 
د مترشـحه بـه وسـیله    ول براي مـوا توسط الیلی و استیل 

موجــب هــایی بــه کــار گرفتــه شــد کــه میکروارگانیســم
. شـود هـاي دیگـر مـی   تحریک رشد در میکروارگانیسـم 

اي هـاي غـذایی زنــده  تیـک مکمـل  هـاي پروبیـو  بـاکتري 
روبـی در روده  هستند کـه از طریـق ایجـاد تغییـرات میک    

 ,Fuller(گـذارد جـانور میزبـان مـی   اثرات مفیدي را بـر  

ــت   ).1989 ــده اس ــان ش ــی بی ــک: در تعریف ــا پروبیوتی ه
توانـد  هاي جانبی آنـان مـی  که آنزیم اندغذاهاي کمکی

ــود   ــم ش ــد هض ــزایش فرآین ــث اف  Douillet et( باع

al.,1994( .  ــک ــورکلی پروبیوتی ــه ط ــویه  ب ــا از نظرس ه
: شــونده عمــده تقســیم مــیگــرو شــان بــه ســهمیکروبــی

 ,Fuller( هاي باکتریایی، قارچی و مخمـري پروبیوتیک

تـــرین هـــاي باکتریـــایی عمـــده  پروبیوتیـــک ).1992
پــروري  کنون در آبـزي هـایی هســتند کـه تــا  تیـک پروبیو

  .نداهاستفاده شد
هـاي  ها به عنوان مکمله از پروبیوتیکسابقه استفاد

در . گرددبر 1970هه ي حیوانات پرورشی به دغذایی برا

) Taga )1980 و Yasudaآبزي پروري براي اولین بـار   
هایی یافت خواهند شـد کـه   بینی کردند که باکتريپیش

هـاي  کننـده ن غـذا بلکـه بـه عنـوان کنتـرل     نه تنها به عنوا
هاي چرخـه مـواد   کنندهوژیک بیماري ماهیان و فعالبیول

ــی  ــد م ــندغــذایی مفی ــر مطا .باش ــان اکث ــات در آن زم لع
ها در مربوط به بررسی اثرات پروبیوتیک صورت گرفته

 ,.Salinas et al( الرو و غـذاي زنـده الرو ماهیـان بـود    

2005.(  
تـوان تولیـد را   هـا هـم مـی   از پروبیوتیـک با استفاده 

افزایش داد، هم کیفیت آب را اصالح کرد و هم اینکـه  
مبـــارز بیولوژیـــک بـــا تـــوان آنهـــا را بـــه عنـــوان مـــی

 ,Gatesoupe(هاي آبزي مدنظر قرار دادانیسممیکروارگ

ها در آبزي پروري عالوه استفاده از پروبیوتیک .)1991
بر بهبود کیفیت آب، باعث افزایش بقاء، تقویت رشد و 

 Uribe(گـردد نیز ارتقاي وضـعیت سـالمت آبزیـان مـی    

exal et al., 2011(. ن مشاهده شده است برخـی  همچنی
زایش مـی دهنـد، سـالمتی را    هـا اشـتها را افـ   پروبیوتیک

و افـزایش کلـی را در وزن بـه وجـود      دبخشـن یبهبود مـ 
آورند که احتماال به دلیل افزایش قابلیت هضم مـواد   می

 .غذایی است

 ورد مطالعه در ایـن پـژوهش کپـور معمـولی    گونه م
ــی ــدمـ ــولی  . باشـ ــور معمـ از  Cyprinus carpioکپـ

 ولی درکپـور معمـ  مـاهی  .باشدمی  Cyprinidaeخانواده
کشـور خصوصــا بـین ســاکنین جنـوب و جنــوب غربــی    

هاي شمالی و نیـز کشـورهاي همسـایه    خوزستان و استان
چون عراق از محبوبیت خاصی برخوردار است و داراي 
ارزش اقتصادي خوبی است و بـه عنـوان یکـی از منـابع     

مین پروتئین حیوانی مورد نیـاز اهـالی ایـن منـاطق     امهم ت
اي از ه بـه اینکـه بخـش عمـده    با توجـ . شودمحسوب می

  بهبــود، باشــدهــاي پــرورش مربــوط بــه غــذا مــی هزینــه
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وضعیت غذایی منتج به سـودمند شـدن پـرورش ماهیـان     
تحقیقـات  ). 1386 ،سوداگر و همکـاران ( خواهد گردید

ي کپور ماهیان بخصوص کپـور  زیادي در رابطه با تغذیه
سـازي  ورت گرفته اسـت، امـا همچنـان بهینـه    معمولی ص

توانــد در موقعیـت کمـی و کیفــی   اي مـی رایط تغذیـه شـ 
هـاي غـذایی   اسـتفاده از مکمـل   .تولید کپور مـوثر باشـد  

ها به سین بیوتیکها و ها، پري بیوتیکمانند پروبیوتیک
و کـارایی مصـرف جیـره یکـی از      منظور افـزایش رشـد  

 Hosseinifar et( باشـد یمـ هاي مطرح در این رابطه ایده

al., 2010.(  
ــرکت ــاي ش ــد     ه ــه تولی ــدام ب ــف اق ــاري مختل تج

هـاي پروبیـوتیکی و حتـی    هاي متفاوتی از بـاکتري  دسته
رشـی از  وبراي هـر گونـه پر   ااند که ضرورتمخمر نموده

هـاي  ست دوزهاي متنوع آنان مورد آزمـون بایماهیان می
مطالعـه بررسـی   هدف از ایـن   .عملی پرورش قرار گیرد

ــیلوس ــر الکتوباسـ ــ اثـ ــوتیکی تجـ ــاي پروبیـ ــر هـ اري بـ
اي مـاهی  هـاي تغذیـه  بقـاء و شـاخص   پارامترهاي رشـد، 

   .بود کپور معمولی
 

  ها مواد و روش
در کارگـاه تکثیـر و    1393در پاییز سال  تحقیقاین 

االنبیاء بهبهان انجام پرورش ماهیان دانشگاه صنعتی خاتم
 300تانک فایبرگالس بـا حجـم    9در این مطالعه از  .شد

ــد  ــتفاده شـ ــر اسـ ــی   243 .لیتـ ــانگین وزنـ ــا میـ ــاهی بـ مـ
از مزارع پرورش ماهی کپـور بهبهـان   گرم 78/5±39/53

به صورت کامال تصادفی در سه تیمار و هر تیمار  تهیه و
 27تعـداد ماهیـان هـر مخـزن      .با سه تکرار توزیع شـدند 

در طــول دوره پــرورش متوســط دمــاي آب   .عــدد بــود
ــراد 1±24 ــانتی گ ــه س ــت  pH  3/0± 5/7، درج و غلظ

ــی 5/7اکســیژن  ــوددر لیترگــرم میل ــوري دوره .ب ــه ي ن ب

 .سـاعت تـاریکی بـود    12ساعت روشنایی و  12صورت 
 2ماهیان منتقل شده پس از سازگاري دمایی و گذراندن 

عفـونی  هفته دوره قرنطینه و سازش با شرایط جدید، ضد
ها منتقـل  ه صورت طرح کامال تصادفی به تانکشده و ب

با جیـره شـاهد و    اهیاندر طول دوره سازگاري م. شدند
تیمارهـاي   .هاي آزمایشی تغذیه شدندپس از آن با جیره

 و CFUg-1 103، )شـاهد (ح صـفر وآزمایشی شـامل سـط  

CFUg-1 106 ــودالکتوباســیلوس تجــاري  پروبیوتیــک  .ب
آب مقطــر مقــدار کــافی از پروبیوتیــک مــورد نظــر در  

پـس از   .به جیره پایه اضـافه شـد  سپس  ترکیب گردیده،
متـر  میلـی  2مواد از چرخ گوشت با قطر چشمه  این عمل

هـاي  سـینی هاي خـارج شـده بـر روي    عبور داده و رشته
گـراد بـه   درجه سانتی 40فلزي ریخته و در آون با دماي 

هـاي غـذایی   در نهایت پلت .ساعت خشک شد 2مدت 
ته بندي و در یخچال نگهـداري  هاي نایلونی بسدر کیسه

در ایـن پـژوهش   . )1389 ،و همکاران اوجی فرد( شدند
 کرمانشـاه  نقشـین  شرکت تعاونی غذاي تولید شده در از

ارائـه   1آن در جـدول   که ترکیب شیمیایی ،شد استفاده
% 2تغذیه ماهیان به صورت روزانه و به میزان  .شده است

ــت  ــورت گرف ــدن ص ــه  . وزن ب ــان ب ــوزین غــذاي ماهی ت
درصد غذادهی روزانه در کل  .صورت روزانه انجام شد

با استفاده از جدول مخصوص غذادهی با توجه بـه   دوره
  .دماي آب مورد محاسبه قرار گرفت

میزان کل غذاي روزانه= ادهی درصد غذ ×بیوماس ماهی   
  

  آنالیز تقریبی جیره غذایی مورد استفاده بر حسب درصد: 1جدول 
 ترکیب درصد

42/7  رطوبت 

19/36  پروتئین خام 
61/17  چربی خام 

27/7  خاکستر 
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یزان تلفات با شمارش دقیقی از تعداد ماهیان مرده م
از . هر تکرار براي هر تیمار بطـور روزانـه انجـام گرفـت    

هفته یکبار ماهیـان تمـام    2ابتدا تا پایان دوره تحقیق، هر 
ز اتمـام  بعـد ا . تیمارها مورد زیست سـنجی قـرار گرفـت   

ساعت جهت  48ها به مدت ي ماهی دوره آزمایش، همه
گرسـنگی داده  وسـپس وزن    ،له گـوارش خالی شدن لو

ماهی به صورت تصـادفی برداشـته    6از هر تانک  .شدند

حشـاء نیـز بـه منظـور     وزن کبـد و ا . و کالبد شکافی شـد 
  .ها اندازه گیري شدندي شاخصمحاسبه

اسـتفاده بـراي تعیـین پارامترهـاي     هاي مـورد  فرمول
مینــابی و ( و تغذیــه) Zokaeifar et al., 2012 (رشــد
در مـاهی کپـور در مرحلـه جـوانی در     ) 1392اران، همک

 ارتباط با تیمارهـاي مختلـف در زیـر آورده شـده اسـت     
)Ng et al., 2003.(  

  

 1درصد افزایش وزن بدن: 
BWG= ))گرم(وزن نهایی –) گرم(وزن اولیه) / (گرم(وزن اولیه بدن( ×100  

 2افزایش وزن روزانه: 
DWG= )گرم(میانگین وزن نهایی –) گرم(گین وزن اولیهمیان) / ( روز(طول دوره پرورش ( ×100  

 3نرخ رشد ویژه: 
SGR= )گرم(لگاریتم وزن نهایی بدن –) گرم(لگاریتم وزن اولیه بدن) / ((روز(طول دوره پرورش( ×100  

  4اياحشاءشاخص: 
VI= ) گرم(وزن نهایی بدن) / گرم(وزن احشاء(  ×100   

  5تبدیل غذاییضریب: 
FCR= )گرم(میزان غذاي داده شده) / گرم(ر بدنمیانگین افزایش وزن ت  

 6بازده تبدیل غذایی: 
FCE= )گرم(میانگین افزایش وزن خشک بدن) / گرم(میزان غذاي داده شده   

 7ضریب کارایی پروتئین: 
PER= )گرم(میزان افزایش وزن بدن) / گرم(ي غذایی خورده شدهمقدار پروتئین جیره  

 8درصد بازماندگی: 
SR= )تعداد ماهیان انتهاي دوره –ن ابتداي دوره تعداد ماهیا( ×100   

 9شاخص کبدي: 
HIS= )گرم(زن کبدو) / گرم(وزن نهایی بدن (   
 

 10چربی کارایی نسبت: 
LER= )گرم(وزن بدست آمده) / گرم(چربی خورده شده (   

                                                             
1 Body Weight Gain 
2 Daily Waight  Gain 
3 Specific Growth Rate 
4 Viscerosomatic Index 
5 Feed Conversion Ratio 
6 Feed Conversion Efficiency  
7 Protein Efficiency Ratio 
8 Survival Rate 
9 Hepatosomatic Index 
10 Lipid Efficiency Ratio 
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پروبیوتیک الکتوباسیلوس مورد استفاده در این تحقیـق،  
راي تهیه شده اسـت کـه دا   پریماالك آمریکا از شرکت

  .بودباکتري به ازاي هر گرم پروبیوتیک  108
اسـتفاده از   بـا هـا ابتـدا   به منظور آنـالیز آمـاري داده  

نرمـال بـودن پـراکنش     Kolmogorov-Smirnovآزمون 
 One)آزمـون  مشخص شد و سپس با استفاده از  هاداده

– way ANOVA)     ین وجود یا عدم وجـود اخـتالف بـ
و پــس از مشــاهده گرفــت تیمارهــا مــورد بررســی قــرار 

در سـطح   Post hoc LSDدار از آزمـون  اختالف معنـی 
 دار بـودن اخـتالف  معنیدرصد براي بررسی  95اطمینان 

  .استفاده گردید تیمارهابین 
  

  نتایج
ارهاي آزمایشی بر پارامترهـاي رشـد، بقـاء و    اثر تیم

روز دوره پرورش در  56اي در طول هاي تغذیهشاخص
میـانگین افـزایش    .اده شده استد هئارا 4و  3، 2 جداول

ــدن د ــا تیمــار ر وزن ب ــیاخــتالف  106شــاهد ب ي دار معن
تـرین سـطح   در کم 89/23±87/3با  و )>05/0p( داشت

همچنـین تیمارهـاي    106و  103بوده ولی بـین تیمارهـاي   
در عـین   .داري وجود نداشـت اختالف معنی 103شاهد و

د نسـبت بـه گـروه شـاه     08/33±80/11با  103حال تیمار

افـزایش وزن روزانـه در گـروه     .دادرشد بهتري را نشان 
بـا   106میـزان و در تیمـار   تـرین  کم 42/0±11/0شاهد با 

 میـزان را بـه خـود اختصـاص داد     ترینبیش 98/0±71/0
اما بـین تیمـار    بود دارکه بین این دو تیمار اختالف معنی

ــار  ــاهد و تیمـ ــاي  103شـ ــین تیمارهـ  106و  103و همچنـ

مـا همچنـان میـزان    داري وجود نداشـت، ا یختالف معنا
  .نسبت به گروه شاهد باالتر بود 103تیمار در رشد

 نمالحظه می شود که باالتری 2با مراجعه به جدول 
درصد افزایش وزن بدن مربوط به ماهیـانی اسـت کـه از    

اند کـه  تغذیه کرده پروبیوتیک CFUg-1 106جیره حاوي
ــره  ــا جی ــه طــور معنــی ب  تالف داشــتداري اخــکنتــرل ب

)05/0P<( با جیره حـاوي  ،اماCFUg-1 103   پروبیوتیـک
جیـــره کنتـــرل بـــا     .داري نداشـــت اخـــتالف معنـــی  

را به خـود   افزایش وزن ترین درصدپایین 42/9±85/54
 نتایج به دست آمده از این تحقیق، .اختصاص داده است

ــتالف   ــیچ اخ ــیه ــی معن ــعیت ب ــاخص وض ن داري در ش
کـه  ، )>05/0P( دهندنمی تیمارهاي مورد آزمایش نشان

ــار  در ایـــن میـــان کـــم تـــرین میـــزان شـــاخص در تیمـ
 106تــرین میــزان در تیمــارو بــیش) 85/54±89/0(شــاهد

  .شوددیده می) 17/0±93/1(

  
  )mean±Sd(عملکرد رشد در کپور معمولی در طول دوره پرورش : 2جدول 

 شاخص وضعیت نرخ رشد ویژه بدن درصد افزایش وزن افزایش وزن روزانه میانگین افزایش وزن تیمار

89/23 شاهد ± 87/3 a 42/0 ± 11/0 a 85/54 ± 42/9 a 29/0 ± 06/0 a 64/1 ± 89/0 a 

08/33 1تیمار ± 80/11 a 58/0 ± 21/0 a 44/61 ± 81/23 a 36/0 ± 11/0 a 75/1 ± 20/0 a 

10/40 2تیمار ± 43/5 b 71/0 ± 98/0 b 84/77 ± 49/9 b 44/0 ± 04/0 b 93/1 ± 17/0 a 

 .دار استوجود اختالف معنی ه عدمدهندحروف مشابه در هر ستون نشان

  
 دادنتایج میزان بازماندگی در پایان دوره پـرورش نشـان   

پروبیوتیک CFUg-1 103که ماهی با رژیم غذایی حاوي 
تــرین میــزان درصــد بقــاء از لحــاظ آمــاري داراي بــیش

ــاهد  و )91/4±75/89( ــار شـ داراي ) 83/72±71/7(تیمـ
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اهد بـا  ر تیمار شـ درصد بقاء د .ترین میزان بوده استکم
 دادداري را نشـــان  دیگـــر تیمارهـــا اخـــتالف معنـــی   

)05/0P<( داري اخـتالف معنـی   106و  103، اما بین تیمار
  .)>05/0P(وجود نداشت

  
  )Mean±SD(درصد بقاء در کپور معمولی در طول دوره پرورش:  3جدول

 106تیمار 103تیمار شاهد تیمار

83/72 درصد بقاء ± 71/7 b 75/89 ± 91/4 a 58/87 ± 24/1 a 

  .دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
  

ــین از ــهشــاخص ب شــاخص کبــدي و اي هــاي تغذی
 .کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت      اي بودشاخص احشاء

ــدول   ــه در ج ــه ک ــی  4همانگون ــاهده م ــدمش ــیچ  ،کنی ه
هاي مورد نظر در بین از نظر شاخصداري اختالف معنی

امـا شـاخص    ،شـود بندي شده دیده نمـی تیمار هايگروه
و  )10/3±29/1(پروبیوتیـک CFUg-1106کبدي در تیمار

ــاء  ــاخص احش ــارش ــک CFUg-1 103اي در تیم  پروبیوتی

ن شاخص را بـه خـود اختصـاص    باالتری )14/3±57/16(
 .داد

، ضریب تبدیل غـذایی در  4با توجه به نتایج جدول 
داري از سـایر  بـه طـور معنـی    91/2±55/0تیمار شاهد با 

-اختالف معنیولی بین دیگر تیمارها تیمارها بیشتر بود، 

 CFUg-1 103تیمــار  ،در ایــن میــان .داري مشــاهده نشــد

ترین میزان ضـریب تبـدیل غـذایی را بـه     پروبیوتیک کم
ــت آورد ــدیل غــ   .دس ــازده تب ــارگیري   ب ــه ک ــا ب ذایی ب

هاي پروبیوتیکی تجاري مورد استفاده در الکتوباسیلوس
به طـور قابـل تـوجهی افـزایش یافـت و داراي       طرحاین 

امـا   ،)>05/0P( داري با گـروه شـاهد بـود   اختالف معنی
پروبیوتیـک اخـتالف   CFUg-1 106و  103بین تیمارهـاي  

نتـایج حاصـل از    .)>05/0P( داري وجـود نداشـت  معنی
ترین مقدار نسبت کارایی چربـی  بیش نشان داد که طرح

بـا گـروه شـاهد اخـتالف     ود که  ب CFUg-1 106در تیمار
و  103، امـا بـین تیمارهـاي     )>05/0P(داري داشـت معنی
، در عـین حـال   داري وجـود نداشـت  اختالف معنـی  106

 .نسبت به گروه شاهد بیشـتر بـود   103میزان آن در تیمار 
پروبیوتیـک   CFUg-1 106ماهی بـا رژیـم غـذایی حـاوي    

بـا گـروه    داراي بیشترین ضریب کارایی پروتئین بود که
، اما )>05/0P(داري اختالف داشت  شاهد به طور معنی
ــار  ــه تیم ــبت ب ــی  103نس ــتالف معن ــداد اخ ــان ن  داري نش

)05/0P<(.
  

  )Mean±SD(در طول دوره پرورش اي در کپور معمولیعملکرد تغذیه: 4جدول 

 تیمار
شاخص 

 کبدي
 ايشاخص احشاء

بازده تبدیل 
 غذایی

ضریب تبدیل 
 غذایی

نسبت کارایی 
 چربی

کارایی  ضریب
 پروتئین

19/2 شاهد ± 67/0 a 43/15 ± 75/1 a 34/0 ± 07/0 b 91/2 ± 55/0 a 77/1 ± 07/0 ab 86/0 ± 05/0 ab 

73/2 103تیمار ± 19/0 a 57/16 ± 14/3 a 60/0 ± 32/0 a 65/1 ± 08/0 a 55/2 ± 62/0 a 28/1 ± 30/0 a 

10/3 106تیمار ± 29/1 a 97/15 ± 00/3 a 49/0 ± 07/0 a 96/1 ± 43/0 b 94/2 ± 18/0 a 49/0 ± 07/0 a 

  .دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون نشان حروف مشابه
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  بحث
هـاي پروبیـوتیکی   در تحقیق حاضـر الکتوباسـیلوس  

تجاري در تیمارهـاي آزمایشـی نسـبت بـه گـروه شـاهد       
رتقـاء رشـد ماهیـان کپـور ایفـا      نقش بسیار مثبتـی را در ا 

 ،در بین تیمارهاي دیگر106تیمار  در به طوري که نمود،
حاصـــل نمـــود کـــه بـــه طـــور  ) 10/40(ي وزن بـــاالتر

دو  هـر  .داري با تیمارهـاي دیگـر اخـتالف داشـت     معنی
ــا پروبیوتیــک منجــر بــه رشــد   ــا   جیــره مکمــل شــده ب ب

و مصرف غذایی بهتـري در مقایسـه بـا جیـره     ها  راندمان
التر بـودن میــزان وزن و  بـا  .پایـه در گـروه شـاهد شـدند    

هاي رشد را در برخی تحقیقات دیگر نیـز  دیگر شاخص
مـدبري و  در بررسـی کـه توسـط     .توان مشاهده نمودمی

ن دنجام گرفت مشخص شد که افـزو ا) 1392( همکاران
آال بـه  باکتوسل به جیـره غـذایی مـاهی قـزل     پروبیوتیک
ي مختلـف  هـا داري موجـب افـزایش فـاکتور   طور معنـی 

تبـدیل   اي از جملـه ضـریب  رشد و بهبود شـرایط تغذیـه  
-اختالف معنی اما درصد بقاء در بین ماهیان ،غذایی شد

پروبیوتیــک رژیــم غــذایی حــاوي  .داري را نشــان نــداد
ــیلوس  ــاثیر مثبتـــی  الکتوباسـ ــر تـ ــه حاضـ ــر در مطالعـ بـ

ش فاکتورهاي رشد ازجمله نرخ رشد ویژه و میزان افزای
میزان ضریب  اي مانندوزن و برخی از فاکتورهاي تغذیه

 نسبت کارایی چربـی  بازده تبدیل غذایی، تبدیل غذایی،
به طوري که با گروه  نشان داد ضریب کارایی پروتئین و

توسط  ه شدهئارا نتایج .داشتداري اختالف معنیشاهد 
Swain   بر روي کپورهـاي هنـدي   )1996(و همکاران،  

ــایج تحقیــق حاضــر بــود  مشــابه همکــاران  و  Bogut.نت
بر افزایش وزن و نرخ  ثیر مثبت پروبیوتیک راات) 1998(

ــا  ــور ماهی ــژه کپ ــد نرشــد وی   Gastesceqe.نشــان دادن
هـا موجـب   کـه برخـی از پروبیوتیـک    بیان نمود) 1999(

هاي و در نتیجه شاخص گرددافزایش اشتهاي میزبان می

 محققـان  .کنـد رشد از جمله وزن نهایی بهبـود پیـدا مـی   
در دسـتگاه   هـاي موجـود  بیان نمودند که بـاکتري  دیگر

 موجـب کنند کـه  هاي گوارشی تولید میوارش آنزیمگ
 Baragi et(شـوند تسهیل مصرف غـذا و هضـم آن مـی   

al.,2004; Wang et al., 2007(.   بعضـی از   همچنـین
اظهار داشتند که ماهی تمایل به خـوردن غـذاي    محققان

غنی شده باپروبیوتیک را دارد که این منجر بـه افـزایش   
ایـن    ).Ferquson et al., 2010(گـردد  رشد ماهی مـی 

هـا  کـه پروبیوتیـک  نایدالیلـی اسـت بـراي اثبـات      موارد
و سـبب  کننـد  کمک موثري به هضم و جذب غـذا مـی  

بـا   ،شـوند هاي رشد مـی افزایش برخی و یا همه شاخص
ایـن وجــود نتــایج کـامال متفــاوتی از مطالعــات بــر روي   
اثــرات پروبیوتیــک در آبزیــان حاصــل شــده اســت کــه 

گونـه   وت نوع پروبیوتیک استفاده شده،ممکن است تفا
دلیـل تضـاد ایـن     تحقیـق، میزبان و همچنین طـول مـدت   

افـزودن پروبیوتیـک پـدیوکوکوس اسـیدي      .نتایج باشد
الکتیسی به جیره غذایی مـاهی آزاد دریـاي خـزر منجـر     

حسـینی و  ( به افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه شـد 
) 2009(و همکــــاران   Merrifield ).1392همکــــاران، 

ي در فاکتورهـاي رشـد   دار معنیاعالم کرد که اختالف 
از جمله ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ماهی 
قزل آالي رنگین کمان تغذیه شده با پروبیوتیک نسـبت  

ــاهد   ــان ش ــه ماهی ــت ب ــود داش  Zirongو Yanbo . وج
د و بـازده بهتـر غـذا بــا    دادنـد کـه رشـ   گـزارش  ) 2006(

 یـم غـذایی در کپـور معمـولی    هاي مکمل رژپروبیوتیک
هـاي آنزیمـی در روده و بهبـود    نتیجه افزایش فعالیـت  به

 .شـود هاي غذایی نسبت داده مـی وتئین در رژیمهضم پر
Van HaiوFotedar  )2009(  گزارش دادند که میگـوي

Latisulcatus penaeus    ده بـا رژیـم غـذایی    تغذیـه شـ
افزایش  ها با مکانیسم ها و پریبیوتیکحاوي پروبیوتیک
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سطح روده منجر به جذب بهتر مواد مغذي مکمـل و بـه   
ــد FCRتبــع آن کــاهش   الرو مــاهی فیتوفــاگ . گردی

)Hypopluhalmichthys molitrix(     تغذیــه شــده بــا
انسیون مخمر نـانوایی  آرتمیا ارومیاناي غنی شده با سوسپ

ي بــر ارتقــاء دار معنــیهــاي باســیلی تــاثیر و پروبیوتیــک
ــد   ــاي رش ــه   پارامتره ــوري ک ــه ط ــاهی دارد ب ــن م در ای

 84/7ها نرخ رشد ویژه تیمارهاي تحت تاثیر پروبیوتیک
 Jafaryan et( وزن بدن در روز افزایش یافت % 54/8به 

al., 2009.(    الرو مـــاهی فیتوفــاگ تغذیـــه شــده بـــا
در  % 2/142پروبیوتیک از نسـبت کـارایی رشـد معـادل     

ــا  ــه بــ ــا %4/102مقایســ ــار شــ ــورداردر تیمــ  هد برخــ
کـه   دادطالعات قبلی نشان م ).2009 جعفریان،(گردیدند

میـزان   ،هـاي تجـاري پروبیـوتیکی    هـاي باسـیلوس  مکمل
) Fenneropenaeus indicus(بقاي میگو سـفید هنـدي   

ــزایش    را ــروه شــاهد اف ــه گ ــژاد و ضــیایی(دادنســبت ب ن
  ).2006 همکاران،

یفیـت در  ک در بررسی اخیر مقدار فـاکتور شـاخص  
نتــایج  .داري را نشــان نــدادتالف معنــیبــین تیمارهــا اخــ

ــر پروبیوتیـــک پ  ــی اثـ ــل از بررسـ ــدکوکوس حاصـ دیـ
آال کــه توســط مصــلحی و پنتوساسـئوس بــر مــاهی قــزل 

داري  موجب افزایش معنـی  ،انجام شد) 1393(همکاران 
وتئین وکـاهش  درنرخ رشـد ویـژه، ضـریب کـارایی پـر     

ل غــذایی تیمارهــاي یضــریب تبــدداري در میــزان معنــی
یوتیــک در مقایســه بــا گــروه شــاهد شــده بــا پروبتغذیــه 
-شـاخص کیفیـت در گـروه    ثیر چندانی برااما ت، گردید

  .هاي تغذیه شده با پروبیوتیک نداشت
یـه شـده بـا    ه حاضر درصد بقاء ماهیان تغذعدر مطال
داري اخـتالف  بـه طـور معنـی   باگروه شـاهد  پروبیوتیک 

پروبیوتیــک CFUg-1103ماهیــان تغذیــه شــده بــا .داشــت
محمــدي آذرم و . شــترین درصــد بقــاء را نشــان دادنــدیب

کردند که پروبیوتیک پروتکسین بیان  )1383(همکاران 
 .شـود آال مـی افزایش درصد زنده مانی ماهی قـزل  باعث

-اید بتوان به از بین رفتن بـاکتري دالیل این افزایش را ش

هاي هاي مضر به وسیله باکتريبویژه باکتري  هاي دیگر
استفاده از باسیلوس به عنوان  .دانست) وتیکپروبی( مفید

ــاي موجــ P. monodonپروبیوتیــک در  ــزایش بق ب اف
شـد افـزایش   ، در حالی که مشخص میگو ببري سیاه شد

هــاي  بــا باســیلوس   P.monodonدر آزمــایش  بقــاء 
ي دار معنــــــیاخــــــتالف  ،پروبیــــــوتیکی تجــــــاري

بــین میـزان بقــاي   .) Rengpipat et al.,1998(نداشـت 
ــاي ــت تیمارهــاي مختلــف      الروه آزمــایش شــده تح

داري وجـود  اختالف معنی  (B.coagulans)پروبیوتیک
میـزان پروبیوتیــک  کــه  دهـد داشـت کـه ایــن نشـان مــی   

استفاده شده یکی از عوامل موثر بر نرخ بقاء الرو میگـو  
  .)Xu et al., 2008(باشد می

ــن  اي در شــاخص کبــدي و احشــاء   تحقیــقدر ای
داري تیمار شاهد از اخـتالف معنـی   سه باتیمارها در مقای
نشـان   )1391( جمالی و همکاران همطالع .برخوردار نبود

اي و  هـاي کبـدي، احشـاء   شاخصکه پروبیوتیک بر  داد
آال تاثیر چنـدانی نداشـته   نیز شاخص وضعیت ماهی قزل

  .است
تـوان بـه مطالعـه    هـاي حاضـر مـی   در تضاد بـا یافتـه  

Ferguson  هامطالعه آن .کرد اشاره) 2010(و همکاران 
در   P.acidlacticiبیان کرد که اسـتفاده از پروبیوتیـک   

هـاي  داري در شاخصیمعن اختالفجیره تیالپیاي قرمز 
ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه و ضـریب کـارایی   

 ،از دالیل تفاوت این مطالعـه  .پروتئین ایجاد نکرده است
صـرف  تیـک م تـوان بـه نـوع پروبیو   با مطالعه حاضـر مـی  

، سیستم گوارشی متفاوت و در نتیجـه  شده، گونه میزبان
ــاکتري هــاي موجــود در دســتگاه گــوارش  تفــاوت در ب
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بررسی مستقیم تاثیر پروبیوتیک در مطالعـات   .نسبت داد
ثیر کـاربرد پروبیوتیـک بـه    اکار دشـواري اسـت زیـرا تـ    

بسیاري از فاکتورها مانند ترکیب گونه، سطوح استفاده، 
 -Gomez( و شرایط محیطی بستگی داردتناوب استفاده 

Gil et al., 2000(.  
تـــوان گفـــت کـــه پروبیوتیـــک  در مجمـــوع مـــی

الکتوباسیلوس تجاري اثـر مثبتـی بـر فاکتورهـاي رشـد،      
ــور هــاي  تغذیــهبرخــی از شــاخص بقــاء و اي مــاهی کپ

نرخ رشـد   به طوري که با توجه به افزایش .معمولی دارد
زده تبـدیل غـذایی،   ویژه، درصـد افـزایش وزن بـدن، بـا    

نسـبت   ،ضـریب کـارایی پـروتئین   افـزایش وزن روزانـه،   
چربـی و درصـد بقـاء و کـاهش ضـریب تبـدیل        یکارای

غــــــذایی بهتــــــرین دوز کــــــاربردي پروبیوتیــــــک 
 .بود CFUg-1  106الکتوباسیلوس

  
  سپاسگزاري

شناســان محتــرم دانشــگاه از تمــامی مســئولین و کار
پرسـنل محتـرم    االنبیاء بهبهان بـه خصـوص  صنعتی خاتم

دانشکده منابع طبیعی و گروه شیالت که ما را در انجـام  
این پروژه حمایت کردنـد، کمـال تشـکر و قـدردانی را     

  .نماییممی
  

 منابع
، یگانـه،  .، حسـینی، ع .، عابدیان کناري، ع.اوجی فرد، ا .1

-ثیر پروبیوتیک اینولین جیـره بـر شـاخص   آت. 1389، .و

رخـی پارامترهـاي   شیمیایی عضله و ب ي رشد، ترکیبها
 Litopenaeus vannamei)همولنـف میگـوي وانـامی   

Boone)  .   مجله علمی پژوهشی شـیالت، دانشـگاه آزاد
 .17-22، )1(4اسالمی واحد آزادشهر، 

ــالی، ه .2 ــان، ح.جم ــار، ر.، جعفری ــلطا.، پاتیم ، .نی، م، س
چندگانـه در تغذیـه    هـاي به کارگیري باسـیلوس . 1391

 Oncorhynchus(کمـان آالي رنگـین الرو مـاهی قـزل  

mykiss( پارتنوژنتیکاسازي با ناپلی آرتمیا از طریق غنی 

)Artemia parthenogenetica(.  بـرداري و  مجله بهـره
  .85-101، )3(1پرورش آبزیان، 

، .، بـذرگر، س .، دیانـت پـور، و  .، بـذرگر، ل .حسینی، ا .3
ک باکتوسل بر روي رشـد  اثر اقتصادي پروبیوتی. 1392

تحقیقــات اقتصــاد   .کمــان ي رنگــینآالماهیــان قــزل 
 .157-169، )3(5 کشاورزي،

. 1386، .، حســینی فــر، س.، ایمــان پــور، م.ســوداگر، م .4
در ) اسـکوژن یـا وانـاژن   (استفاده از پروبیوتیک اپتـیمم  

جیره غذایی بچه فیل ماهیان پرورشـی و تـاثیر آن روي   
مجله علوم دریایی نـور،  . فاکتورهاي رشد و میزان  بقاء

3 ، 46-41. 

ــدي آذرم، ح .5 ــاري،  .محم ــدیان کن ــی، .م.ع، عاب ، ابطح
-روبیوتیک پروتکسین بر رشد و زندهتاثیر پ .1386،.ب

ــانی ال ــزل مـــ ــاهی قـــ ــینرو مـــ ــانآالي رنگـــ  کمـــ
)Oncorhynchus mykiss(.    ،مجله علوم دریـایی ایـران
 .69-77, )3و2(2

، خــارا، .، بهمــنش، ش.، آذري تاکــامی، ق.مــدبري، ع .6
ــاثیر مقــ. 1392، .ح ــاتی  ت ــار حی ادیر مختلــف زیســت ی

آالي در جیـــره غـــذایی قـــزل )Bactocell(باکتوســـل 
بر فاکتورهـاي   )Oncorhynchus mykiss(کمان رنگین

پــروري، نشــریه توســعه آبــزي. ایییــرشـد و فلــور باکتر 
7)4( ، 84-83. 

ــلحی، ف .7 ــتاري، م.مص ــوش خ.، س ــق، م، خ ــناور .ل ، ش
پروبیوتیــک اثـر  . 1393، .زاده، ع، عباســعلی.ماسـوله، ع 

 Pediococcus(پــــــدیوکوکوس پنتوساســــــئوس

pentosaceus ( ایمنــی تــاس مــاهی بــر عوامــل رشــد و
پژوهشی  -نامه علمیفصل. )Acipenser baerii(سیبري

 .81-92،  3نون شیالت، علوم وف

ــابی، .8 ــري، م.خ مین ــوي، س.، ذاک ــابی، ا.م.، موس ، .، مین
غــذادهی و درجــه حــرارت آب بــر  اثــر دفعــات. 1392
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