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 چکيده

وری غذذایی،   عملکرد رشد و بهرهبا هدف بررسی محدودیت خوراك و پدیده رشد جبرانی و اثر پروبیوتیک باسیالکت بر این پژوهش 

بدون تیمار  شامل تیمار در قالب سه طرح کامالً تصادفیآزمایش با استفاده از  کمان انجام شد. آالی رنگین و ترکیب الشه ماهی قزل بازماندگی

ی تغذیذه مجذدد، تیمارهذا بذه      در مرحله باسیالکت انجام شد. بدونبا و  هفته دوبه مدت محدودیت خوراك  هایماریت، الکتیو باس یگرسنگ

فذو   روز بذا تیمارهذای    42بذه مذدت   گرم  21/29±99/9میانگین وزن  قطعه بچه ماهی با 951شدند. تعداد  هفته در حد سیری تغذیه چهارمدت 

 درصذد بقذا ،  ضریب تبدیل غذایی، درصد افزایش رشد بدن، ضریب رشد ویژه،  اثر تیمارها بر رشد وزنی و طولی، نتایج نشان داد تغذیه شدند.

، درصذد  میذزان کذارایی پذروت ین   و  نسبت بازده غذاییهمچنین اثر تیمارها بر  (.P >15/1) بودداری  درصد بازماندگی معنیو  تیشاخص وضع

 بهبودسبب  ،الکتیمجدد بدون باس هینسبت به گروه تغذ باسیالکتحذاوی پروبیوتیک   جیره (.P >15/1) بودداری  معنی و چربی الشه پروت ین

، بیشتر از گروه الکتیباسبا  مجدد هیتغذو  هفته گرسنگی دودر ماهیان با   ضریب رشد ویژهنتایج نشان  نذرخ بقذا  بچذه ماهیان تحت تیمار شد.

و  اثر مثبتذی روی فاکتورهذای رشذذد    ،باسیالکتکذذه پروبیوتیذک  نشان داددرمجموع ایذذن تحقیذذق  بود. الکتیباسبدون  مجدد هیتغذماهیان 

 .شتکمان دا آالی رنگین قزلهمچنین ترکیب الشه در مقایسه با تغذیه مجدد بدون باسیالکت در  ای تغذیه

 

 .کمان رنگین آالی عملکرد رشد، ترکیب الشه، قزل جبرانی،، رشد الکتیپروبیوتیک باس :کلمات کليدی
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 مقدمه

عنذوان محذرك    ها ترکیباتی هستند که بهپروبیوتیک

از  رشد و جهت تحریک سیستم ایمنذی اسذتفاده شذده و   

وری بیشذتر از مذواد غذذایی در     این ترکیبات بذرای بهذره  

(. Ali et al., 2003شذذود ) اسذذتفاده مذذی پذذروری آبذزی 

هذا بذه جیذره غذذایی باعذا افذزایش       فزودن پروبیوتیذک ا

 Irianto) های گوارشی و تحریذک اشذتها   فعالیت آنزیم

and Austin, 2002) ایجذذاد تعذذادل موجذذب  همچنذذین

میزبذذان، سذذاخت ترکیبذذات مفیذذد از  میکروبذذی در روده 

هذا، تحریذک و افذزایش     ها و برخی آنذزیم  جمله ویتامین

کارایی سیستم ایمنی و افذزایش رشذد و توسذعه سذطوح     

. یکذی از انذذواع  (Liu et al., 2011) شذود  غذذایی مذی  

از یذک  ( بذوده کذه   Bacilact) الکتیباسذ ها پروبیوتیک

. شذذود  حاصذذل مذذی بذذاکتری باسذذیلوآ کوآگذذوالن    

 و بهبود تولید موجب (باسیالکت)های باسیلوآ  تریباک

گذردد  مذی کاهش مشکالت گوارشی  همچنین ،سالمت

(Merrififld et al., 2009).     توکمذه چذی و همکذاران

 و C اسذذتفاده تذذويم ویتذذامین  ( در تحقیقذذی 9919)

هذایی نيیذر وزن نهذایی،     توانذد شذاخص   مذی  الکتوباسیل

مذذاهی  درصذذد افذذزایش وزن بذذدن و ضذذریب رشذذد ویذذژه

 (9911ناصذذری و همکذذاران ). آال را بهبذذود ببخشذذد قذذزل

 .B هذذاینشذذان دادنذذد سذذطوح مختلذذت پروبیوتیذذک  

licheniformis و Bacillus subtilis  طور   توانند به می

آالی  هذذذای رشذذذد مذذذاهی قذذذزل   داری شذذذاخص معنذذذی

کمان ماننذد وزن نهذایی، ضذریب تبذدیل غذذایی،       رنگین

پذروت ین را افذزایش   ضریب رشد ویژه و نسذبت کذارایی   

کذه   داد نشذان  (9915کذاممی و همکذاران )  دهند. نتایج 

جیره   Acidilactici Pediococcus افزودن پروبیوتیک

کیلوگرم جیره دارای  91گرم پروبیوتیک در  2میزان  به

آالی  هذای رشذد در مذاهی قذزل     اثرات مثبت بر شذاخص 

 .بودکمان  رنگین

غیرمعمذول  رشد جبرانذی یذک دوره رشذد سذریع و     

است که بذه دنبذال یذک دوره کذاهش رشذد و درنتیجذه       

دسترسی یذا بعیذی از شذرای      محدودیت در غذای قابل

نامساعد محیطی از قبیل دمذای پذایین، کذاهش اکسذیژن،     

 ,.Nikki et al) افتذد  افزایش جابجایی و غیره اتفا  مذی 

2006; Heide et al., 2006).  توانذد   مذی جبرانذی   رشذد

هذذذای جذذذاری در صذذذذنعت  زینذذذهمنجذذذر بذذذه کذذذاهش ه

پذذروری از راه افذذزایش کذذارایی تبذذدیل غذذذایی،    آبذذزی

جذویی در میذزان غذذای     افزایش ضذذریب رشذد و صذرفه   

رشذذد جبرانذذی، رشذذد سذذریع پذذ  از     . مصذذرفی شذذود 

ای از کذذذذاهش رشذذذذد کذذذذه نتیجذذذه    گذرانذذذذدن دوره

 ,Quinton and Blake)محرومیذذت غذذذایی اسذذت   

هذای غذذا    ش هزینهیک روش مناسب برای کاه (.1990

در پرورش مذاهی سذود بذردن از ویژگذی رشذد جبرانذی       

صذورت گسذترده در ماهیذان گذزارش شذده       است که بذه 

بهبذذود مصذذرف غذذذا، افذذزایش نذذرخ رشذذد و      .اسذذت

هذای   ای از جملذه مکانیسذم   پذذیری رییذم تغذیذه    انعطاف

بذوده اسذذت   هذذا یرشذد جبرانذی در مذذدیریت تغذیذه مذاه    

(Azodi et al., 2015.)  طذذی دوره محذذدودیت  مذاهی

کنذد.   تغذیه، ذخایر مواد مغذی الشه خود را مصرف می

در زمان تغذیه مجذدد، پدیذده رشذد جبرانذی وارد عمذل      

 ,.Heide et alیابذد )  شود و نذرخ رشذد افذزایش مذی     می

هذذای  و افزودنذذیمناسذذب  هذذای اسذذتفاده از جیذذره (.2006

منيور جبذران کذاهش رشذد در زمذان پذ  از        به غذایی

پروری بسیار ضروری و مهذم   ت غذایی در آبزیمحرومی

(. نتایج یک پژوهش نشان Caruso et al., 2012)است 

های کوتذاه گرسذنگی کذه بذا تغذیذه مجذدد تذا         داد دوره

هذایی کذه    شود، در مقایسه با ماهی مرحله اشباع دنبال می
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شوند، ازنيذر میذزان رشذد     هر روز تا حد اشباع تغذیه می

ا تفذاوت بسذیار انذدکی را نشذان     هیچ تفاوتی ندارنذد و یذ  

تحقیذق   یذک  نتذایج  (.Kindschi et al., 1998)دهند  می

کذذذه گرسذذذنگی و محرومیذذذت غذذذذایی بذذذر    نشذذذان داد

آال تأثیرگذذار بذوده و    فاکتورهای رشد بچه ماهیذان قذزل  

بذر  اسذت.  آال گردیده باعا کاهش رشد بچه ماهیان قزل

طذور  بچه ماهیانی که در کل دوره پرورش به  این اساآ

مستمر غذادهی گردیدند دارای رشذد بهتذری نسذبت بذه     

 Furné) سایر تیمارهای گرسنگی و رشد جبرانی بودنذد 

et al., 2006.) تذذأثیر تعیذذین منيذذور ای بذذه مطالعذذه در 

 رشذد،  بذر  مذدت  کوتاه گرسنگی و گرسنگی های چرخه

 آالی قذذذزل بذذذدن ترکیذذذب و ای تغذیذذذه عملکردهذذذای

 خذذوراك، از اسذذتفاده رشذذد، کمذذان، عملکذذرد  رنگذذین

 تیمارهذذا اخذذتالف رطوبذذت بذذین و بذذدن کامذذل خاکسذذتر

 و Azodi et al., 2015).) Aliنداشذذت  داری معنذذی

 ( نشان دادند رشد جبرانذی در ماهیذان و  2119همکاران )

تذرمیم   را زان رشد بذدن  یم بعد از گرسنگی، تغذیه مجدد

هذا در بذدن بذه دوره قبذل از رشذد       و سذط  چربذی   نموده

 .رسد میجبرانی 

در تحقیذق حاضذر،   با توجه به مطالذب ذکذر شذده      

  زمان با اعمال برنامه محدودیت غذذذایی، از محذرك   هم

شذده تذا بذه رشذد جبرانذذی        رشذذد پروبیذوتیکی اسذتفاده   

با جستجوهای صذورت   که ازآنجا .یافت مطلذوب دست

ای روی اثذذر دوره گرسذذنگی   عذذهگرفتذذه، تذذاکنون مطال 

و  )محرومیت غذایی( و رشد جبرانی )غذذادهی مجذدد(  

 اثر پروبیوتیک باسیالکت در طی محذدودیت خذوراك  

مذذاهی و ترکیذذب الشذذه  بذذر روی رشذذد و بازمانذذدگی   

کمذذان صذذورت نگرفتذذه اسذذت مطالعذذه  آالی رنگذذین قذذزل

 .حاضر انجام پذیرفت

 

 ها مواد و روش

ماهیان سردابی سذراب  این تحقیق در مرکز پرورش 

اسذتان   امیر واقع در روستای سراب امیر شهرسذتان الشذتر  

بچه ماهیذان مذورد نیذاز     .انجام شد 9911در سال  لرستان

 .مرکز تکثیر و پرورش احرار در همذان محذل تهیذه شذد    

کمذذان  آالی رنگذذین بچذذه مذذذاهی قذذزل  قطعذذه 211ابتذذدا 

 انتخاب و جهت سذازگاری بذذا شذذرای  جدیذد محیطذی    

بذذه مذذدت دو هفتذذه بذذذا غذذذای  )  pHکسذذیژن، دمذذا و ا)

کنسانتره متداول مورداستفاده بذرای تغذیذه بچذذه ماهیذان   

در شروع انجذام تعذداد میذانگین     .آال تغذیه گردیدند قزل

و پذ  از   هر تیمار مشخص شذد  ماهیان وزنی و بیوماآ

آالی  بچذذه مذذاهی قذذزل  قطعذذه 951بنذذدی تعذذذداد   رقذذم

 1گذرم در   21/29±99/9ین وزنذی کمان بذا میذانگ رنگین

 9یمار و ت 9 در قالبقطعه  51با تراکم  لیتری 241 تراف

روز نگهداری گردید. نتایج حاصل  42تکرار بذذه مدت 

بذار( در   روز یذک  95سنجی بچذه ماهیذان ) هذر  از زیست

هریک از تیمار تکرارهای پرورش، بذذا در نيذذر گذرفتن    

در  دول اسذذتاندارد میانگین دمای آب و بذر اسذذاآ جذذ   

در خالل مدت انجذام آزمذایش، دمذای     .نير گرفتذه شذد

 اسذذذذتخرهاو میذذذذزان اکسذذذذیژن محلذذذذول در   pHآب، 

 pH نگیری و ثبت گردید. در خالل آزمایش میزا اندازه

بود و میزان اکسذیژن محلذول    4/1-1/1آب در محدوده 

آب ورودی در دمذذذای و میذذذزان  2/1-1/1در حذذذدود 

 گراد ثبت گردید. سانتیدرجه  5/99حدود 

هذر   هذای  مذاهی  در شروع میانگین وزنذی و بیومذاآ  

 یآزمایشذ تیمارهای اساآ این بر  تیمار مشخص گردید.

، الکتیباسذ  کیوتیو پروب یبدون گرسنگ تیمار 9شامل 

 کیوتی+ پروب یهفته غذاده 4و  یدو هفته گرسنگ ماریت

 دو هفتذه  مذار یت)تغذیه مجدد با باسیالکت( و  الکتیباس

 کیذذذوتیبذذذدون پروب یهفتذذذه غذذذذاده  4و  یگرسذذذنگ
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ماهیذان   باسذیالکت( بذود.   بدون)تغذیه مجدد  الکتیباس

 بذدون دو تیمار تغذیه مجدد با باسیالکت و تغذیه مجدد 

هفته در معرض محرومیت غذذایی   2به مدت باسیالکت 

ی  در مرحلذه  .(9911)رحیمذی و همکذاران،   قرار گرفتند

هفتذه در حذد    4ی تیمارهذا بذه مذدت     تغذیه مجدد، همذه 

در هذر   2/1 باسذیالکت پروبیوتیذذک   دندشسیری تغذیه 

 کاممی و همکذاران، )استفاده شد  خوراكاز  کیلوگرم

9915). 

در طول دوره آزمایش غذای موردنیاز بچذه ماهیذان   

در تیمار غذادهی کامل با توجذه بذه وزن تذوده زنذده در     

سذنجی( بذه    پ  از هر بذار زیسذت  )مانی مختلت مقاطع ز

وزن بدن اما در تیمارهای گرسنگی هیچ  درصد 5میزان 

شد اما در دوره رشذد جبرانذی    غذایی به ماهیان داده نمی

درصد وزن بدن و سه  5غذا مانند تیمار شاهد و به میزان 

شذدند. همچنذین در طذول دوره     بار در روز غذادهی مذی 

نواخذت در سذط  آب توزیذع    صورت یک پرورش غذا به

گردیذذد. بذذرای آگذذاهی از تذذأثیر گرسذذنگی و رشذذد    مذذی

آال، از هذر   جبرانی روی بازمانذدگی و رشذد مذاهی قذزل    

سذنجی   هفتذه بچذه ماهیذان جهذت زیسذت      2 بعد ازتکرار 

 5بذرای هذر تکذرار    شذدند   صورت تصادفی انتخاب می به

 قطعه ماهی بیومتری گردید.

 آنذذالیز  و مورداسذذتفاده غذذذایی  اجذذزای 9جذذدول 

تعیذین  دهذد. بذرای   را نشان می پایه جیره غذایی شیمیایی

خاکستر، کلسذیم و فسذفر هذر     ،پروت ین خام، چربی خام

 های مندرج در روشبر اساآ  های غذایی یک از نمونه

AOAC (9111 )(.9جدول ) گیری شد اندازه 

 پایه )درصد( جیره غذایی شیمیایی آنالیز و مورداستفاده غذایی اجزای :9جدول 

 درصد اجزای غذایی

 59/59 پودر ماهی

 91/1 پودر گوشت

 42/29 آرد سویا

 41/92 روغن ماهی

 5/9 مخلوط ویتامین

 5/9 )مخلوط مواد معدنی

 2/1 اکسیدان آنتی

 9 بایندر

 9 پرکننده )خاك رآ(

 درصد وزن خشک() رهیجآنالیز تقریبی 

 45 پروت ین

 94 چربی

 2/1 رطوبت

 11/1 خاکستر

  ،=IU9111111A=،  IU411111 D3=، mg41111 E=،  mg2111K3=،mg 5411C= ،mg1111B1 های:*هر کیلو مکمل ویتامین حاوی ویتامین

mg1111B2=، mg92111B3=، mg41111B5=، mg4111B6=، mg2111B9=، mg1B12=، 

  mg41 mg,H2=11111mg,C=21111Inositol= 

 گرم یلیم 911، کبالت: گرم یلیم 21، سلنیوم: گرم یلیم 91111، روی: گرم یلیم 1111هر کیلو مکمل معدنی حاوی: آهن: ٭٭

 .باشد می مگر یلیم 1111کلراید  ، کولینگرم یلیم 111، ید: گرم یلیم 5111، منگنز: گرم یلیم 1111م :
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 ایهای رشد و تغذیهشاخص

های مورد استفاده در ذیل آورده شده اسذت  فرمول

(Farhangi and carter, 2001): 
وزن اولیه بدن –= )وزن نهایی بدن )گرم(9درصد افزایش وزن بدن

 / وزن اولیه بدن )گرم(911×)گرم(( 

میذانگین   -میانگین وزن نهایی= ) )گرم( 2بدن افزایش وزن روزانه

 )روز( دوره پرورش(/ وزن اولیه

وزن  Ln-وزن نهایی بذدن )گذرم(   Lnدرصد( = )) 9نرخ رشد ویژه

 )روز( دوره پرورش/ 911 ×( اولیه بدن )گرم(

میذذانگین (/)گذذرم شذذدههمیذذزان غذذذای داد=4نسذبت تبذذدیل غذذذایی 

 افزایش وزن خشک بدن )گرم(

میذذانگین افذذزایش وزن خشذذک بذذدن    =  5بذذازده تبذذدیل غذذذایی  

 شده )گرم( میزان غذای داده/)گرم(

مقذدار  /میزان افزایش وزن بذدن )گذرم(  = 1ضریب کارایی پروت ین

 )گرم( پروت ین غذای خورده شده

 تعذداد /  شذده  خذورده  غذذای  وزن کل=  1شده مصرف غذای کل

 کانال هر در ماهی

بذرای آزمایش ترکیب شیمیایی الشه در پایان دوره 

طور تصذادفی انتخذاب و    نمونه از هر تکرار به 5آزمایش 

بعد از خارج کردن امعا  و احشذا  و جذدا کذردن سذر و 

بالذذذذه و فیلذذذذه نمذذذذودن کامذذذل ماهیذذذان، بذذذذه کمذذذذک  

گوشت، چذذرخ شذذده و مخلذوط حاصذذله بعذذد از       چرخ

گذراد   درجه سانتی -21مذای کدگذذاری در فریذزر در د

روز( نگهذداری و   91تا زمان انجام آزمایش )بذه مذذدت  

منجمد شد و سپ  بذه آزمایشذگاه جهذت آنذالیز الشذذه  

منتقذل گشذت. بذرای آنذالیز تقریبذی ترکیذذذب جیذذذره و   

                                                             
1. WG = Weight Gain 
2.DGR = Daily Growth ratio 
3.SGR = Specific growth ratio 
4.FCR= Feed conversation ratio 
4.FER = Feed efficiency ratio 
5.PER = Protein efficiency ratio 
6.TFI = Total food intake 

 

الشذذذذه ماهیذذذذان جهذذذذت کنتذذذذرل مقذذذذادیر پذذروت ین،    

 نذذدرج درهذذای م چربذذی، خاکسذذتر و رطوبذذت از روش

AOAC (9111 ) دشاسذتفاده. 

ذخیذره   EXCELافزار  آمده در نرم دست های به داده

افذزار   آماری با اسذتفاده از نذرم   های اولیه وتحلیل و تجزیه

هذا بذا    انجام شد. ابتدا نرمال بودن داده  SPSS20 آماری

 .بررسی شد اسمیرنت -استفاده از آزمون کولموگروف

قالذب طذرح کذامالً تصذادفی بذا      ها در  تجزیه آماری داده

 SAS افذزار  نرم با( GLM) یاستفاده از مدل خطی عموم

بذا مذدل    تکذرار  9تیمذار و   9 با 9/1نسخه   2119در سال 

مقایسه میانگین با آزمذون دانکذن    تجزیه شد. زیرآماری 

 .درصد صورت گرفت 5دار در سط  معنی
 Yij= μ + Tj + ε ij 

=میذانگین کذل    μوابسذته، متغیذر  =Yij کذه در ایذن مذدل:   

= اثذر  ε ij( و j= 9،2،9)  اثر ثابت تیمار= Tj،)مقدار ثابت(

 تصادفی خطا

 

 نتایج

از نيذر وزن   بین تیمارهذا  2با توجه به جدول شماره 

 بذر ایذن اسذاآ    (.<15/1Pدار نداشت ) تفاوت معنیاولیه 

 انیو پا یبین تیمارهای موردبررسی وزن پ  از گرسنگ

آال اخذتالف   دوره آزمایش و طول بدن بچه ماهیان قذزل 

میذزان درصذد    (.>15/1P)دار آماری وجود داشت  معنی

دار  افزایش وزن بدن ماهی در بین تیمارها اختالف معنی

 کیذ وتیو پروب یگروه بدون گرسذنگ  (.>15/1P)داشت 

را نسذبت بذه دو    شترییوزن و طول ب شیافزا ،الکتیباس

و  یحذداکثر وزن پ  از گرسنگ .نشذان داد گریگروه د

و  یبذدون گرسذنگ   مذار یدوره آزمایش متعلذق بذه ت   انیپا

مجذدد بذا    هیذ تغذ مذار یو بذا ت  هبود الکتیباس کیوتیپروب
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حذداقل   (.<15/1Pدار نداشذت )  تفاوت معنی الکتیباس

بذذه   الکتیمجذدد بذدون باسذ    هیذ تغذ ماریوزن متعلق به ت

(. بذا توجذه بذه نتذایج     2ول گذرم بذود )جذد 29/95 ذزانیم

میذزان ضذریب تبذدیل غذذایی، درصذد       بین آمده دست به

 درصذذد بقذذا ،افذزایش رشذذد بذذدن، ضذذریب رشذد ویذذژه،   

اخذتالف   تیمارهذا  درصد بازمانذدگی و  تیشاخص وضع

اثر تیمارها  نیهمچن (.>15/1P)داری وجود داشت  معنی

 میذذزان کذذارایی پذذروت ین   و  نسذذبت بذذازده غذذذایی   بذذر 

   (.>15/1P) بودداری  معنی

 کمان در طی دوره گرسنگی و تغذیه مجدد آالی رنگین ای ماهیان قزلو تغذیه های رشد شاخص :2جدول 

یبدون گرسنگ ایو تغذیه های رشد شاخص  

الکتیباس و پروبیوتیک  

تغذیه مجدد با  

 باسیالکت

تغذیه مجدد بدون 

 باسیالکت

 99/29±91/1 25/29 ±94/1 29/29±91/1 )گرم(وزن اولیه 

 a 12/91 95/1± ab94/91 99/1± b 19/91 ±49/1 طول کل )سانتیمتر(

 a 14/21 42/9± b 92/24 21/9± b 15/24 ± 59/9 وزن پ  از گرسنگی

 a 41/41 15/2 ± a 91/42 11/9± b 29/95 ± 29/2 وزن نهایی )گرم(

 a 19/19 11/1 ± a 12/19 91/5± b 99/59 ± 99/1 درصد افزایش وزن )درصد(

 a 11/9 92/1 ± a 14/9 99/1± b 22/9 ± 94/1 شاخص رشد ویژه )درصد(

 a 11/1 19/1± ab14/1 12/1± b 12/1 ± 14/1 درصد() یبدنشاخص وضعیت 

 a 29/11 15/1±ab99/11 19/1± b 95/15 ± 15/1 درصد بازماندگی )درصد(

 a 21/9 12/1±b95/9 12/1± b 91/9 ± 19/1 ضریب تبدیل غذایی

 b 21/11 95/1±b44/11 92/1 ± a 99/991 ± 99/1 نسبت بازده غذایی

 b24/2 92/1 ± a 12/2 99/1 ± a 12/2 ± 11/1 میزان کارایی پروت ین
a-c ها می هر ردیت، وجود حروف غیرمشابه به معنی اختالف میانگین در ( 15/1باشدP<.) 

 

اثذذر تیمارهذذا بذذر درصذذد   نشذذان داد 9جذذدول نتذذایج 

 (.>15/1P)بود دار  الشه معنی پروت ین، چربی و رطوبت

خذذتالف ا بذذین تیمارهذذای مختلذذت  9بذذر اسذذاآ جذذدول  

مشذذذاهده نشذذذد  درصذذذد خاکسذذذترداری از نيذذذر  معنذذذی

(15/1P>.)   

 

 کمان در طی دوره گرسنگی و تغذیه مجدد آال رنگین ماهیان قزلترکیبات الشه تغییرات  :9جدول 

 شاخص

 

و  یبدون گرسنگ

الکتیسبا کیوتیپروب  

تغذیه مجدد با  

 باسیالکت

تغذیه مجدد بدون 

 باسیالکت

 پروت ین
 

 a 91/91 19/9 ± ab 15/94 11/1 ± b 29/99 ± 92/9 بعد از گرسنگی

 a 19/91 91/1 ± ab 41/94 51/1 ± b 91/99 ± 19/1 پایان آزمایش

 

 چربی

 a 49/1 49/1 ± ab 91/1 91/1 ± b 11/5 ± 45/1 بعد از گرسنگی

 a 12/1 42/1 ± ab 12/1 91/1 ± b 19/1 ± 49/1 پایان آزمایش

 

 خاکستر

 12/9 ± 42/1 91/9 ± 41/1 12/9 ± 41/1 بعد از گرسنگی

 91/9 ± 52/1 29/9 ± 55/1 11/9 ± 12/1 پایان آزمایش

 

 رطوبت

 a 19/15 41/1 ± b 12/19 52/1 ± b 99/19 ± 15/1 بعد از گرسنگی

 b 14/19 19/1 ± a11/11 11/1 ± a42/11 ± 11/1 پایان آزمایش
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a-c ها می هر ردیت، وجود حروف غیرمشابه به معنی اختالف میانگین در ( 15/1باشدP<.) 

 بحث

گذردد بچذه    مشاهده مذی  جدول دوطور که در  همان

 الکتیسذ با کیذ وتیو پروب یماهیان تیمار بذدون گرسذنگ  

طذور مسذتمر غذذادهی     بذه پذرورش  طول دوره  کلکه در

شذذدند نسذذبت بذذه تیمارهذذای گرسذذنگی و رشذذد جبرانذذی  

 داددارای رشد وزنی و طولی بیشتری بودند. نتایج نشذان  

مجذذدد  هیذذتغذ مذار یگرسذنگی باعذذا کذاهش رشذذد در ت  

گردیذده و رشذد جبرانذی نتوانسذته ایذن       الکتیبدون باس

مجذدد بذا    هیذ تغذ ماریت اما در جبران کندا کاهش رشد ر

شذذده جبذذران و بذذا تیمذذار  وزن از دسذذت داده  الکتیباسذذ

  جیذره فذو   در آزمذایش  دار نداشت.  شاهد تفاوت معنی

 هیذ نسذبت بذه گذروه تغذ    کتباسذیال حذاوی پروبیوتیذک  

سذبب ارتقذا  نذذرخ بقذذا  بچذذه       ،الکتیمجدد بدون باس

به تغذیه مجدد،  یهای متابولیک ماهیان شد. اگرچه پاسخ

، مذذدت تیممکذذن اسذذت در ارتبذذاط بذذا شذذرای  زیسذذ     

تغذیذه   امذا  ماهی متفاوت باشد  گونهو  محرومیت از غذا

اعمال  قبل از تغذیه مجدد ارتباط مستقیم با بهبود سطوح

(. بذا توجذه بذه    Caruso et al., 2012)گرسذنگی دارد  

توانذذد از طریذذق   رشذذد جبرانذذی مذذی ، ذکرشذذدهمطالذذب 

ازحد غذا، افزایش کارایی غذا و یا ترکیبی  دریافت بیش

 .از غذای کذافی و افذزایش کذارایی غذذا حاصذل گذردد      

آالی  قذذزل  ماهیذذانهذذا نشذذان داده اسذذت کذذه     بررسذذی

های غذایی محدود بذرای سذه هفتذه     کمان با جیره رنگین

صورت  شده بودند، بعد از سه هفته تغذیه مجدد به تغذیه 

 Kindschi)وزن بودنذد   گروه شاهد هذم  ماهیانکامل با 

et al., 1998 .) 

و  محمد نژاد شموشذکی در تطابق با پژوهش حاضر 

رشد  گرسنگی باعا کاهشدریافتند  (9912همکاران )

آال شده و رشذد جبرانذی نتوانسذته اسذت      بچه ماهیان قزل

د، این موضذوع در مذورد   این کاهش رشد را جبران نمای

نتذایج   .صاد  اسذت  الکتیباس دونمجدد ب هیتغذتیمار 

بستگی به در ماهی محققین نشان داد رشد جبرانی برخی 

(. 2119 همکذاران،  و Ali) دارد دوره محرومیت غذذایی 

 آالی برخذذذی از ماهیذذذان از قبیذذذل مذذذاهی قذذذزل  مطالعذذذه

 مذذاهی و مذذاهی چذذار قطذذب شذذمال، آزادکمذذان،  رنگذذین

ایذن ماهیذان، پذ  از     نذرخ رشذد   نشان داد هیبرید تیالپی

و تغذیذه مجذدد بذاالتر     محرومیت از خوراك یک دوره

که ،(2191،و همکاران Tian) از ماهیان گروه شاهد بود

 دونمجذدد بذ   هیتغذ ردر مورد تیما با نتایج تحقیق حاضر

و همکذاران   Abolfathiهمچنذین  همسو بود.  الکتیباس

ابراهیمی  و (Rutilus caspicus( در ماهی کلمه )2192)

تذذذأثیر دوره  در بررسذذذی (9911و همکذذذاران ) درچذذذه

گرسذذنگی و غذذذادهی مجذذدد بذذر عملکذذرد رشذذد مذذاهی  

 گذذزارش نمودنذذد کذذه بهبذذود  کمذذان، آالی رنگذذین قذذزل

در تغذیذه   شذیمیایی الشذه   و ترکیذب  هذای رشذد   شاخص

کمذان   آالی رنگذین  دهنده توانایی ماهی قزل ، نشانمجدد

 در جبران کمبود رشد ناشذی از محرومیذت غذذایی بذود    

 کند. که نتایج این تحقیق را تائید می

بهبذذود  پروبیذذوتیکی در اثذذر ترکیبذات بذین،   درایذن  

 ماهیذان نشذان دهنذده    در بقذا   افذزایش  و رشذد  عملکرد

اسذتفاده از  افذزایش کذارایی   مهم این ترکیبذات در  نقش 

 پذژوهش  (.Irianto and Austin, 2002) اسذت  غذذا 

آالی  قذذذذزل ی( در مذذذذاه9911و همکذذذذاران ) یجنذذذذاب

در باکتوسذل   کیوتیپروب ماریکمان نشان داد که ت رنگین

 یدارا کیذ وتیپروب با تیمارهای فاقذد شاخص رشد  بهبود

ای نتیجذه دار بذود. در تحقیذق جذاری نیذز      اختالف معنذی 

مجذدد بذا    هیذ تغذ مذار یو در ماهیان ت شد مشابه به حاصل

مجدد  هیتغذ  رشد بیشتری در مقایسه با گروه ،الکتیباس
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و  ناصذذری همچنذذین شذذد. مشذذاهده الکتیباسذذ دونبذذ

نیذذذز بذذذه نتذذایج مثبتذذی در اسذذتفاده از   (9911همکذذاران )

کمذذان  آالی رنگذذین الرو مذذاهی قذذزل در  پروبیوتیذذذک

( 2199و همکاران ) Shenavar Masouleh .ندیافت دست

رشذذذذد بذذذذاالتری را در تیمارهذذذذای حذذذاوی    بیضذذذذر

تذاآ مذاهی ایرانی  رشدپروبیوتیک نسبت بذه شذاهد بذر 

( 9911) و همکذاران  در تحقیذق ناصذری   .مشاهده کردند

فذزایش  هذا در ا کدرسذتی نقذش مثبذت پروبیوتیذ     نیذذز به

شده است و به این نتیجذه   آال اشاره وزن الرو ماهیان قزل

 BioPlus رسیدند که افزودن یذک درصذد پروبیوتیذک  

2B در ایذن  بخشذد  داری وزن را بهبذود مذی   طور معنی به .

گزارش کردنذد کذذذه    (9915مند و همکاران ) میان، بهره

 پریبیوتیک ایمونذوین بذر رشذد جبرانذی بچذه     از اسذتفاده 

نتوانسذت میذزان    گیسنبعد از یک هفته گر کوی ماهیان

انذدازه گذروه شذاهد افذزایش      ماهیذان را بذه   رشد در بچذه 

 بذذدون گرسذذنکی دهذذد، امذذا در مقایسذذه بذذا گذذروه سذذوم 

پریبیوتیک ایمونذوین توانسذت   تیمار حاوی پریبیوتیک، 

 .رشد جبرانی حاصل کنذد  زمینه تری را در نتایج مطلوب

افذزودن پروبیوتیذک بذه جیذذره غذذذایی،    رسد به نير می

نسبت جذب مواد غذذایی موجذود در جیذره را افذذزایش  

 Austin و Irianto (.Ghosh et al., 2005) دهذذذد

هذذا بذذذه کذذه اضذذافه کذذردن پروبیوتیذذک ( معتقدنذذد2112)

هذای گوارشذذی و    افذزایش فعالیت موجبغذذای مذاهی 

 .شذود  یش رشذد مذی  تحریک اشتها و نهایتاً افذزا  ،آنزیمی

در  الکتینشذذان داد اسذذتفاده از باسذذ   جینتذذادرمجمذذوع 

 مذار یت ییکه وزن نها طوری خوراك تأثیر مثبت داشته به

 هیذ تغذ مذار ینسذبت بذه ت   الکتیباسذ  حذاوی مجدد  هیتغذ

)جذدول   دادنشذان  وزن  شیافذزا  الکتیمجدد بدون باس

2.) 

بذدون   رشد در تیمار  بهترین شاخص دادنتایج نشان 

مجذدد   هیتغذ ماریتو  الکتیسبا کیوتیو پروب یگرسنگ

 .( درصذد بذود  14/9( و )11/9به ترتیب بذا )  الکتیبا باس

که سرعت رشد در ماهیان تحت تذأثیر شذرای     ازآنجایی

خصذو  شذدت تغذیذه قذرار دارد،      مختلت محیطذی بذه  

ف در ضرایب رشذد ویذژه بذین تیمارهذای     المشاهده اخت

هیذان تیمارهذای   مختلت آزمایش طبیعذی اسذت، زیذرا ما   

های متفذاوتی از محرومیذت غذذایی را در     مختلت نسبت

گیذذری بذذا  ایذذن نتیجذذه .انذذد طذذی آزمذذایش تجربذذه کذذرده 

آالی  قذذذزل ماهیذذذان  مشذذذابه روی نتذذذایجهذذذای  یافتذذذه

و  ایمذانی )د دار هیبریذد تیالپیذا همخذوانی   ن و کمذا  رنگین

رحیمذذی و (. ; Azodi et al., 2015 9911 ،همکذذاران

 کمذذان آالی رنگذذین در مذذاهی قذذزل  (9911)همکذذاران 

بیشترین میذزان ضذریب رشذد ویذژه،     گزارش نمودند که 

هفتذذه  5هفتذذه گرسذذنگی و  4و  9 یمتعلذذق بذذه تیمارهذذا

دار  بذا تیمار شاهد اخذتالف معنذی  مجدد بوده وغذادهی 

آمده از تأثیر گرسنگی بر سذرعت   دست نتایج به .داشذتند

خذذذی مطالعذذذات در ایذذذن پذذژوهش، بذذذا نتذذایج بر   رشذذد 

( و 9111) Blakeو  Quintonهمچذذذذون  پژوهشذذذذگران

و بذا برخذی   شذت  مطابقت دا (9911رحیمی و همکاران )

 and Bosworth, 2005همخذوانی نداشذت )   هذا  گزارش

Weber.) و  تواند ناشذی از شذدت   ها می علت این تفاوت

و یذذا  کیفیذذت تغذیذذه مجذذدد محرومیذذت غذذذایی، مذذدت

 ;Nikki et al., 2006)باشذد   متفذاوت  شرای  آزمایشی

Xie et al., 2001). ا توجه به باالتر بودن ضریب رشد ب

کذذه از   الکتیباسذذ بذذا  مجذذدد  هیذذتغذدر تیمذذار    ویذذژه

توان به ایذن   آید، می های رشد جبرانی بشمار می شاخص

هفتذه   2نتیجه رسید که فرآیند رشد جبرانی در ماهیان با 

ز گذروه  ، بیشذتر ا الکتیباسذ بذا   مجدد هیتغذو  گرسنگی

 بود.  الکتیباسبدون  مجدد هیماهیان تغذ
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 موجذذبتغذیذه مجذدد   داد نتذایج ایذن تحقیذق نشذذان    

شذاخص رشذذد   ،افذزایش فاکتورهذای افذزایش وزن بذدن    

همکذاران   وAli . شذاخص فذاکتور وضذعیت شذد     ویژه و

( نشان دادند رشد جبرانذی باعذا کذاهش شذدید     2119)

رشد در طی فذاز محرومیذت از خذوراك گردیذده ولذی      

 یابذد.  میزان خوراك روزانه در تغذیه مجدد افزایش می

بذین   گونذه تفذاوتی مذا    هذیچ  دادبرخی از مطالعات نشذان  

تبذدیل   از نيذر کذارایی  تیمارهای گرسنگی و شاهد کذه  

پاسذخ بذه   (. Heide et al., 2000) شتنداوجود غذایی 

رشد جبرانی، بیشتر همراه با بهبود کارایی تبدیل غذذایی  

و افذذزایش مصذذرف غذاسذذت. کذذارایی تبذذدیل غذذذایی و  

 Xie et)کنند  افزایش مصرف غذا معموالً باهم بروز می

al., 2001). همچنین Khattab ( بذذذا  2115همکاران ) و

روی    Microccus luteus   اسذذتفاده از پروبیوتیذذک

دسذت   تری را به پایین اهی تیالپیا ضریب تبدیل غذاییم

آمده در این تحقیق مطابقت  دست  آوردند که با نتایج به

کذه   نذد نشذان داد ( 9919د. کذریم زاده و همکذاران )  دارن

 کمذان  آالی رنگذین  قذزل در ماهی  ضریب تبدیل غذذایی

ذاهش یافذذت داری کذ طور معنی پروبیوتیک بهبا مصرف 

و نذذذذرخ رشذذذذد در تیمارهذذذذای پروبیذذوتیکی اخذذتالف   

مراتذب بیشذتر از    داری با سذایر تیمارهذا داشذته و بذه  معنی

 Shenavar Masoulehهمچنذین در مطالعذذه   .ها بذود آن

ریب تبذذذذذدیل غذذذذذذایی در ( ضذذذذ2199و همکذذذذاران )

روی تذاآ   شاهدتیمارهذای حاوی پروبیوتیک نسبت به 

داری  بهبذود معنذی    persicus Acipenser نذذی ماهی ایرا

 .داشذت

در تیمذذار محذذدودیت  نتذذایج ضذذریب تبذذدیل پذذایین 

،  نشذان داد در طذی تغذیذه مجذدد     الکتیباسخوراك با 

میزان خوراك مصذرفی بذه ازای واحذد وزن متذابولیکی     

گیذری از مذواد مغذذی و     یافته و راندمان بهره بدن افزایش

بهبود یافته است. علت ایذن  های دستگاه گوارش  فعالیت

 ،الکتیباسذ بذدون   در گروه محدودیت غذذایی  موضوع

کاهش دریافت انریی و پروت ین و درنتیجه سرعت رشد 

توانذد   ر مذی مذ علذت ایذن ا  کم و کاهش وزن بدن هست. 

هذذا، کذذو فاکتورهذذا و افذذذزایش فعالیذذذت    سذذنتز ویتذذامین 

بهبذذود   موجذب  کذه  بذوده ها آنزیمذی توس  پروبیوتیک

این احتمذال  . همچنینشود میتگاه گوارش سذرد دعملک

هذم وجذود دارد کذذه افذذزودن پروبیوتیذذک بذذه جیذذره       

ره را یذ غذذایی، نسبت جذب مواد غذذایی موجذذود در ج 

  (.Ghosh et al., 2002) دهد میافذزایش 

ضریب تبذدیل   توان نتیجه گرفت که طورکلی می به 

کذه در  شود  محدودیت خوراك باعا میتر تیمار  پایین

میزان خوراك مصرفی  آال، ماهیان قزل طی تغذیه مجدد

یافتذذه و رانذذدمان  وزن متذذابولیکی بذذدن افذذزایش  یبذذه ازا

جهذذت  دسذذتگاه گذذوارشدر از مذذواد مغذذذی  وری بهذذره

 .یابدد جبران کاهش وزن بهبو

ترین پارامترهایی اسذت  همفاکتور وضعیت یکی از م

ماهی اسذت کذه   دهنده وضعیت فیزیولوییک  که توضی 

در  .گذرانذذد اولذذین مراحذذل بلذذو  جنسذذی خذذود را مذذی   

 همکذذاران و Falahatkarتوسذذ شذذده  آزمذذایش انجذذام 

( 2111) همکذذارانو  Velisekومذذاهی  روی فیذذل (2111)

گذزارش نمودنذد کذه    کمذان   آالی رنگذین  در ماهی قذزل 

کذذاهش در فذذذاکتور   موجذذذب محرومیذذت از خذذوراك  

 .بود ن پژوهشای نتایجبا طابق در تکه  دشوضعیت 

محققین ثابذت کردنذد کذه در اثذر تغذیذه بذا       برخی  

افذزایش   در ماهیذان ها نسبت کارایی پروت ین پروبیوتیک

و  انیذذذجعفر(. 9911، ناصذذذری و همکذذذاران) یابذذذد مذذذی

هذا روی  پروبیوتیکنتیجه گرفتند که ( 9911همکذاران )

مقایسذذه  مذاهی در   فیلدر  (PER) نیبت کارایی پروت سن

آذری . دار داشذتند  شاهد، تأثیرات مثبت و معنی بذا تیمار
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 9911زمستان ، چهاردهم، شماره چهارمپروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 921

( تأثیر باکتوسل بذر شذذاخص   9919تاکذامی و همکاران )

کذه   نذد بررسذی قرارداد  را مذورد  آال وضذعیت ماهی قذزل 

نتذایج حذاکی از افذزایش شذاخص وضذذعیت در مذذاهی   

داری را در ایذذن فذذاکتور    آال بذذود و تفذذاوت معنذی    قزل

ر تطابق با پژوهش حاضذر اسذت.   که د مشذاهده نمودنذد

Xie ( 2119و همکذذاران) و Ali ( 2119همکذذاران ) در

دار بذین میذزان    مطالعات خود عدم وجذود تفذاوت معنذی   

خذذذوراك مصذذذرفی در تیمارهذذذای تحذذذت محذذذدودیت 

کذه بذا نتذایج ایذن      خوراك و شذاهد را گذزارش کردنذد   

طذول  نتذایج ایذن مطالعذه نشذان داد     مطالعه مطابقت دارد. 

تغذیه مجذدد بایذد از طذول دوره گرسذنگی بیشذتر      دوره 

باشد تا موجذود بتوانذد تغییذرات حاصذل از گرسذنگی را      

 .جبران کند

کیفیت الشه یکذی از مذواردی اسذت کذه در رشذد       

در تحقیقذی  جبرانی از اهمیت بذاالیی برخذوردار اسذت.    

کمذان، ترکیذب الشذه در     آالی رنگذین  روی مذاهی قذزل 

داری نشذان   تفذاوت معنذی  پایان دوره محرومیت غذذایی  

(. همچنذذذین برخذذذی 9911، و همکذذذاران ایمذذذانینذذذداد )

محققین ثابت کردند که کیفیت الشذه در اثذر تغذیذه بذا     

، ناصذذری و همکذذاران) یابذذد هذذا افذذزایش مذذیپروبیوتیذذک

مطالعه حاضر مقادیر مربوط به پروت ین الشذه   در (.9911

 داری را تفذاوت معنذی  و پایان آزمذایش  بعد از گرسنگی 

. در تأییذد مطالعذه   های آزمایشذی نشذان داد   در بین گروه

الشذه   میزان پذروت ین  (2195همکاران ) و Azodi حاضر،

 92 مذدت  بذه  و گرسنگی روز آال در تیمار سه ماهی قزل

گذذزارش  تیمارهذذا سذذایر از بذذاالتر را روز تغذیذذه مجذذدد

ای مشابه محرومیت غذایی  که در مطالعه درحالیکردند. 

و  ایمذانی دار بر میزان پروت ین الشذه نداشذت )   معنیتأثیر 

شذده    رسد کاهش مشذاهده  به نير می(. 9911 ،همکاران

در میزان پروت ین الشه پذ  از دوره محرومیذت غذذایی    

بذه دلیذل اسذتفاده     الکتیباسبدون  مجدد هیتغذ در تیمار

منيذور تذأمین انذریی      شذده در بذدن بذه    از پروت ین ذخیره

عنذوان یذک منبذع     زمان محرومیت غذایی بهموردنیاز در 

 کاهش جزئیدر مقابل،  .الوصول انریی بوده است سهل

 الکتیباسذ بذا   مجدد هیتغذ تیماردر  میزان پروت ین الشه

دهنذده جبذران کمبذود پذروت ین      در پایان آزمذایش نشذان  

وسذیله پروبیوتیذک    بذه الشه در طی دوره غذادهی مجدد 

وت ین الشذه را در تیمذار   که توانسته است میذزان پذر   بوده

محروم از غذا در حد پروت ین الشه در تیمار شاهد تأمین 

کند. بهبود نسذبی بذازده مصذرف پذروت ین پذ  از دوره      

 12/2) الکتیباسذذبذذا  مجذذدد هیذذتغذیذذه مجذذدد در تغذ 

 .(2جدول )مؤید این وضعیت است درصد( 

میزان چربی الشه نیز پ  از دوره گرسنگی و هذم   

 الکتیباسبدون  مجدد هییش در تیمار تغذدر پایان آزما

 هیذذتغذو  داری را نسذذبت بذذه گذذروه شذذاهد تفذذاوت معنذذی

میذزان چربذی    اینعالوه بر . نشان داد الکتیباسبا  مجدد

 الکتیباسذ با  مجدد هیتغذو الشه در ماهیان گروه شاهد 

داشذت کذه در تیمذار     افذزایش انذدکی   در پایان آزمایش

رسد. این در حالی بود که تیمذار   شاهد منطقی به نير می

محرومیذت غذذایی   بذا وجذود    ،الکتیباسبا  مجدد هیتغذ

 صذورت جزئذی   بذه  ای میزان کاهش چربذی الشذه   دوهفته

 میذزان  ( نشذان داد 2195همکذاران )  و Azodi نتذایج . بود

 92 مدت به و گرسنگی روز در تیمار سه بین بدن چربی

نتایج حاصل بود.  شاهد گروه باالتر از وز تغذیه مجددر

های حاصل از مطالعات مشذابه روی همذین مذاهی     با یافته

دار  درمجموع کذاهش معنذی  داد. مطابقت خوبی را نشان 

بذذدون  مجذذدد هیذذمیذذزان پذذروت ین الشذذه در تیمذذار تغذ  

 ،کذذه محرومیذذت غذذذایی را تحمذذل نمذذوده    الکتیباسذذ

دهنده مصذرف پذروت ین در دوره گرسذنگی کامذل      نشان

 Boujardکننده انریی است ) عنوان منابع تأمین غذایی به
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et al., 2000 .)در بذذدن مذذاهی دار وزن  کذذاهش معنذذی

 الکتیباسذ بذا   مجذدد  هیذ همین تیمار نسبت به تیمذار تغذ 

توانسذته  کذه پروبیوتیذک    دلیل دیگری بر این ادعا اسذت 

 راه را در تیمذار محذروم از غذذا    الشذ  چربذی است میزان 

 Kalavathy گذزارش  اگرچذه در  (.9جدول )تأمین کند 

اسذذتفاده از پروبیوتیک الکتوباسذیل   (2119) و همکاران

آزمایش  های که با یافته ذدشالشه کاهش چربی  موجب

 .شتدانحاضر مطابقت 

در تحقیذذق حاضذذر، درصذذد رطوبذذت الشذذه بعذذد از   

این توجیذه   گرسنگی افزایش داشته است که تأییدکننده

رطوبت و چربی در ترکیب الشه ماهیذان   علمی بوده که

 Boujard etترکیبات مخالت هم هسذتند ) از نير میزان 

al., 2000  در  افذزایش نسذبی وزن ماهیذان    (. با توجذه بذه

جذدول  رطوبت الشذه ) و  (2)جدول زمان تغذیه جبرانی 

ایذن   ،که با ابقا  پروت ین و چربذی الشذه همذراه بذوده     (9

 رسد. به نير میپذیر  وضعیت کامالً منطقی و توجیه

کذذذه پروبیوتیذذک    نشان داددرمجموع ایذذن تحقیق 

ای تغذیذه اثر مثبتی روی فاکتورهای رشذد و  ،باسیالکت

 ادر تغذیذذه مجذذدد بعذذد از دو هفتذذه محرومیذذت از غذذذ    

ا توجذه بذذه بذاالتر بذذودن   . بذ کمذذان دارد آالی رنگذین  قذزل 

 مجذدد  هیذ تغذدر تیمار ی مصرف غذا  ضریب رشد ویژه

هذای رشذد جبرانذی بشذمار      کذه از شذاخص   الکتیباسبا 

توان بذه ایذن نتیجذه رسذید کذه فرآینذد رشذد         آید، می می

بذا   مجذدد  هیذ تغذو  هفته گرسنگی 2جبرانی در ماهیان با 

بذدون   مجذدد  هیذ گذروه ماهیذان تغذ   ، بیشذتر از الکتیباس

که با توجه بذه قذدرت   طوری  به .را نشان داد الکتیباس

موجذذب بذذذه غذذذذا،  باسذذیالکتندگی پروبیوتیذذذک بچسذذ

افذذذزایش فاکتورهذذذای رشذذذد، کذذذاهش ضذذریب تبذذدیل  

در تغذیه مجذدد   میزان کارایی پروت ینافزایش  و غذایی

درنتیجذه   .حاصذل شذد   بعد از دو هفته محرومیت از غذذا 

بعذذذد از  مجذذذدد هیذذذتغذدر  باسذذذیالکتپروبیوتیذذذذذذک 

جلذوگیری از  عذالوه بذر   محرومیت از خوراك توانسذت  

نیذاز   کاهش میذزان غذذای مذورد  با پروت ین الشهکاهش 

هذای   ر تذنش بذ ت مذاهی در برا مذ اال بذذردن مقاو موجب بذ 

  ضذذریب کذذارایی پذذروت ین در جیذذره افذذزایش و  محیطذذی

  .بهبذود میزان بقا  شود سذببو  محرومیت از خوراك

 

 سپاسگزاری

در اینجا بر خذود الزم مذی دانذیم از زحمذات کلیذه      

کسذذانی کذذه مذذا را در انجذذام ایذذن تحقیذذق یذذاری نمودنذذد  

   .سپاسگزاری نماییم

 

 منابع

، م.، برهذانی، م.،  زارع شهرکی ، ع.،ابراهیمی درچه .9

تذأثیر دوره گرسذنگی و غذذادهی مجذدد بذر      . 9911

آالی  پالسذذمای خذون مذذاهی قذذزل عملکذرد رشذذد و  

مجلذذه . (Oncorhynchus mykiss)کمذذان رنگذذین

 .911تا959 اتصفح، 1( 9، )شناسی آبزیان بوم

 .،.، مذذذدبری، ع.، بهمذذذنش، ش  آذری تاکذذذامی،  .2

آال و  بررسی افزایش باکتوسل به جیذره قذزل  . 9919

اثذذرات آن بذذر روی فاکتورهذذذای رشذذذد، ایمنذذذی و  

محیطذذی. طذذذرح  هذذای  مقاومذذذت مقابذذذل اسذذترآ  

 24تحقیقذذذذاتی، دانشذذذذگاه آزاد واحذذذد الهیجذذذان، 

 .صفحه

، ر.، بختیذاری،  پرست زدانیایمانی، ا.، فرهنگی، م.،  .9

م.، شذذذذکوه سذذذذلجوقی، ي.، مجذذذذازی امیذذذذری،    

ای و رشد در مذاهی   تغذیه یها شاخص .9911  .ب

 (Oncorhynchus mykiss) کمان نیآالی رنگ قزل

 یمختلت محرومیت غذایی و غذاده یها طی دوره
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 اتصذفح  (،2)91مجدد، مجله علمی شیالت ایران، 

 .92تا 9

سذلیمانی  ،  .، رشذیدیان ، ا.، کذامرانی منذد، م.،   بهره .4

تذذذأثیر جیذذذره حذذذاوی پریبیوتیذذذک   . 9915، ا.، راد

ایمونذذذوین بذذذر تغذیذذذه، رشذذذد جبرانذذذی و برخذذذی  

 Koi. var carpio) یپارامترهای خونی مذاهی کذو  

Cyprinus)مجلذذه . هذذای گرسذذنگی  ، پذذ  از دوره

 .92تا29(، 9)1آبزیان،  شناسی بوم

 ،، دلشذاد .آ ،، مشذکینی .ح ،، شمسی.ا ،توکمه چی .5

هذای   بهبود شاخص. 9919 ،ا. ،، قاسمی مغانجوقی.ر

رشذذد و برخذذی از پارامترهذذای پاسذذخ ایمنذذی مذذاهی  

 (Oncorhynchus mykiss) کمان آالی رنگین قزل

 و پروبیوتیذذک C ویتذذامینبذذا اسذذتفاده تذذويم از  

(Lactobacillus rhamnosus.)   مجلذذذه علمذذذی

 .22تا  99 اتصفح، (9) 29 شماره ،شیالت ایران

. 9911ع.،  عابذدیان،  ،. م نذی،  سذلطا  ،. ح جعفریان، .1

 برکذذارآیی باسذذیلی هذذای پروبیوتیذذک تذذاثیر برخذذی

 Huso)فیلماهی  الرو بدن مغذی ترکیبات و تغذیه

huso)طبیعذذذی ومنذذذابع کشذذذاورزی علذذذوم . مجلذذذه 

 .  11-19، 94. گرگان

 ،.ر و جلیلی، ا . توکمه چی،آ . مشکینی،ر جنابی، .1

آالی رنگذذین بذذا   . افذذزایش رشذذد مذذاهی قذذزل 9911

 اسذذتفاده از پروبیوتیذذک باکتوسذذل و پذذری بیوتیذذک 

مانان، پژوهشکده آرتمیذا و جذانور آبذزی دانشذگاه     

 صفحه. 22 ارومیه،

 گنذذذدمکار، ح.، نسذذذب، ا.، راسذذذتیان کذذذاممی، ا.، .1

تذذذذذذأثیر . 9915محمذذذذذذودی، ر.،  مهذذذذذذدوی، ج.،

پروبیوتیک باکتوسذل بذر برخذی فاکتورهذای رشذد      

 Oncorhynchus)کمذان   آالی رنگذذین مذاهی قذزل  

mykiss) .سذذتیز  یفصذذلنامه علمذذی پژوهشذذی محذذ 

 .222-295، (9)1، جانوری

 ،.ع اسذذماعیلی مذذال، ،.ع نذذادری، ،.  کذذریم زاده، .1

هذذا در صذذنعت  . فوایذذد کذذاربرد پروبیوتیذذک  9919

 صفحه. 15 ،پروری، انتشارات پرتو آبزی

 ،، منذوچهری ، م.مذازینی  ،.م ی،محمد نژاد شموشذک  .91

هذذذذای مختلذذذذت  ررسذذذذی اثذذذذر دوره. ب9912 ،.ف

محرومیذذت غذذذایی و رشذذد جبرانذذی روی رشذذد و   

 کمذذان آالی رنگذذین بازمانذذدگی بچذذه مذذاهی قذذزل 

Oncorhynchus mykiss) ) . فصذذذلنامه علمذذذی

پژوهشی فیزیولویی و تکوین جانوری شماره پیاپی 

تذا   2، صذفحات  12، زمستان 94، شماره 1، جلد 24

29. 

 ،خذذذارا، ح. ،نيذذذامی بلذذذوچی، ش. ،ناصذذذری، آ. .99

. 9911لشتو آقایی،  . و شذکوری، م.،   ،فرزانفر، ع.

آالی  بررسذذذی عملکذذذرد رشذذذد الرو مذذذاهی قذذذزل  

در ( Oncorhynchus mykiss) کمذذذان رنگذذذین

اسذذتفاده از سذذطوح متفذذاوت پروبیوتیذذک و آهذذن    

 9(، 9)2مکمل شده در جیره غذایی. مجله شیالت، 
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