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 22/2/99911 تاریخ پذیرش: 91/99/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکيده

رشد بچه ماهی فاکتور های  ( و آهن بر Bactocellبا نام تجاری باکتوسل ) Pediococcus acidilacticiدر این تحقیق اثر پروبیوتیک 

گرم  21/9قطعه بچه ماهی آزاد با وزن اولیه  2390( مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور  تعداد Salmo trutta caspiusآزاد دریای خزر )

روز مورد بررسيی قرار گرفتند. برای تذذیه گروه شيياهد از  00تایی و یک گروه شياهد( به مدت  10تیمار با سيه تکرار  1آزمایشيی )گروه  1در 

غذای شيرکت اسيکرتینو و سيایر تیمارها از غذای تجاری به همراه مقادیر  کر شده پروبیوتیک و آهن در یک کیلوگرم غذا استهاده شد. در 

گرم( و طول  09/99باالترین مقدار وزن نهایی ) 1نتایج نشان داد تیمار  روز یک بار انجام شد.  90ت زیسيت سنجی هر طی دوره آزمایش عملیا

(. ضریب چاقی تیمارها از گروه شاهد P<0.05از نظر ضریب چاقی اختالف معنی دار آماری وجود داشت ) .سانتی متر( را دارا بود 19/90کل )

ظر ضييریب تبدیل غذایی، در ييد افزایش وزن، ضييریب رشييد ویژه و بازده پروتتین بین تیمارها اختالف معنی دار (. از نP<0.05بیشييتر بودند )

(. ضریب تبدیل غذایی و ضریب چاقی تیمارها بیشتر از گروه شاهد، در د افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه P<0.05آماری مشياهده نشد )

کنند و با تولید ویتامین ها و آنزیم های پروبیوتیک ها اشييتها را تحریک می(. P<0.05)بود تیمارها  سييایر و بازده پروتتین گروه شيياهد بیشييتر از

گوارشيی نظیر پروتتازها و تجزیه ترکیبات غیر قابل هميم، شيرایغ تذذیه ای بهتری را در ماهی ایجاد می نماید و موجب جذن مناسب تر مواد 

و یافتن  ورهای رشدفاکتبررسيی اثر پروبیوتیک باکتوسل به همراه آهن بر میزان ین تحقیق نیز ا يلی اهدف . غذایی و تولید گوشيت می گردند

 .راه حلی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درامد آبزی پروران انجام گرفت

 

 .(Salmo trutta caspius) باکتوسل، آهن، رشد، ماهی آزاد دریای خزر، كلمات كليدي:
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 مقدمه

ترکیبييات پروتتینی یکی از مواد غييذایی مورد نیيياز 

ویژه بدن ما بوده و گوشيت ماهی منبع مهمی برای تامین 

نوع  90این نیاز می باشييدز زیرا که گوشييت ماهی دارای 

ر منابع سای اسيید آمینه ضيرری برای بدن بوده و نسبت به

غذایی پروتتینی از همييم پذیری بهتری برخوردار اسييت 

(Austin et al., 1995 ميياهييی آزاد دریييای خييزر .)

(Salmo trutta caspius یکی )اسيييتنوانی با  از ماهیان

ارزش دریای خزر اسيييت که به دلیل ارزش غذایی باال، 

لذیذ بودن گوشيت آن و هچنین بازار پسندی بسیار زیاد 

باشد. در رژیم در شمال کشور، دارای اهمیت فراوان می

غييذایی این ميياهی ترکیبييات پروتتینی، کربوهیييدراتی، 

چربی، مواد معدنی نظیر کلسيييیم، فسيييهر، سيييدیم، کلر، 

، یييد، روی و فلورور و ویتييامین هييای منتل  گوگرد

 ,.Austin et alميحلول در آن و چربی وجود دارد)

(. امروزه اسيييتهاده از پروبیوتیک ها به دلیل بهبود 1995

تعادل میکروبی روده، هميييم و جذن بهتر مواد غذایی 

در دسيييتگياه گوارش و بهر وری بیشيييتر از مواد غذایی 

زایش درآميد در اسيييتهياده شيييده و کيياهش هزینييه و اف

دامپروری هيا، مرغيداری ها و مراکز آبزی پروری روبه 

(. از پروبیوتیييک هييا بييه Fuller, 1989افزایش اسيييت )

عنوان محرک رشيييد و جهت تحریک سيييیسيييتم ایمنی 

(. پروبیوتیييک هييا یييا Ali, 2000اسيييتهيياده می شيييود )

میکروارگيانیسيييم های زنده به عنوان راه حلی مطمتن و 

ی اکوسيييیسيييتم های میکروبیولوژیکطبیعی برای کنترل 

 .,Kesarcodi-Watson et alمحسيييون می شيييوند )

(. اسييتهاده از اکتوسييل ها برای پیشييگیری از رشييد 2008

عوامل عهونی بهترین جایگزین اسييتهاده از آنتی بیوتیک 

 Aubinباشد )هایی نظیر اریترومایسيین و فلورمینکل می

et al., 2005 اسيييييتييهيياده از پييروبييیييوتييیييک .) 

Saccharomyces boulardii  یا همان لووسييلS B  در

سالمت انسان به دلیل عدم بروز اختالالت روده ای مهید 

بوده و جایگزین مناسييبی برای آنتی بیوتیک هایی اسييت 

 ,Pajalahatiکه در درمان اسييهالنونی تجویز می گرد )

(. مطالعات نشان داده که استهاده از پروبیوتیک ها 1999

اهیان در برابر بیماری پرسيييینا بسيييیار در حهاظت آزاد م

(. همچنین نشان داده Mesalhy et al., 2008موثر است)

شيييده اسيييتهاده از باکتوسيييل باع  تذییرات مهیدی در 

جمعیييت میکروبی روده در ميياهیييان قزل آال و میگوهييا 

(. همچنین روشين شيده است که Hoff, 1989شيود )می

اسييترز زا را باکتوسييل مقاومت ماهیان در برابر عوامل 

 (. Gatesoupe, 1999دهد )افزایش می

پروبیوتیک ها از طریق عمل آنتگونیسيتی مستقیم با 

عوامل عهونت زا و یا از راه تحریک سیستم ایمنی باع  

 بهبود وضيييعیييت سيييالمتی در جييانوران می شيييونييد

(Pajalahati, 1999 پروبیوتیيک ها از طریق رقابت با .)

استهاده از مواد غذایی و  میکروبهای بیماری زا در جهت

همچنین در اتصييال به مناد دسييتگاه گوارش و کاهش 

تولید سييم و یا مواد سييمی در روده در بهبود وضيييعیت 

سيييالمتی در پسيييتانداران، پرندگان و آبزیان کمک می 

(. Gatesoupe, 1999ز  Mesalhy et al., 2008کنند )

 نظر بيه اینکيه الرو مياهیيان در محیغ های خار  از بدن

رشييد می نمایند و همچنین به دلیل نارز بودن سييیسييتم 

گوارشيييی آنها در معرط خطر ابتال به انواعی از بیماری 

های عهونی قرار دارند. لذا اسييتهاده از پروبیوتیک ها در 

 ,Gildbergمرحليه الروی بیشيييتر تو يييیييه می گردد )

، یکی از مهمترین روش Browdy(. بر اساز نظر 1998

 ها استهاده از پروبیوتیک ها می باشد های کنترل بیماری

(Browdy, 1998 مطيالعيات نشيييان داده کيه باکتری .)

ویبيدیوآلژینولیتیکوز بيه عنوان یک پروبیوتیک باع  
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 92افزایش تنم ریزی میگوهييای اکوادوری و افزایش 

در يييدی تولیييد در مزارع پرورش ميياهیييان می شيييود 

(Chim et al., 2007اسيييتهياده از باکتوسيييل باع .)  

افزایش تولیييد و کياهش در يييد مرر و میر در مزارع 

(. مصرف Castex et al., 2009پرورش میگو می شود )

پروبیوتیيک بياکتوسيييل منجر به کاهش شيييیوع بیماری 

Higripul ( در میگوها می گرددChim et al., 2005 .)

اسيييتهاده از پروبیوتیک باسيييیلوز سيييوتبلی  در جیره 

بیماری های کامپیلو  غذایی جوجه های گوشتی از وقوع

باکتر و همچنین عهونت های سيييالمونالیی به طور معنی 

(. Maruta et al., 1996داری جلوگیری می نمييایييد )

تحقیقات نشييان داده که اسييتهاده از پروبیوتیک ها باع  

افزایش ایمنوگلوبین ها و افزایش فعالیت ماکروفاژی در 

اه دستگدامنه وسيیعی از میکروارگانیسم های موجود در 

ز Dugenci et al., 2003) گوارشييی جانوران می شييود

Wang et al., 2008.) 

آهين عينصيييری ضيييروری تييقييریييبييا  برای تمييام 

 "هم"میکروارگانیسم ها می باشد، وجود آهن در بنش 

هموگلوبین، اتصييال اکسييیژن، ظرفیت حمل اکسييیژن و 

توانایی انتقال آن را به بافتها در موجودات چند سييلولی، 

 ,.Olafsen, 1998 & Bury et alمی دهييد ) افزایش

(. نیياز بعميييی از پاتوژنها به آهن زیاد اسيييت، به 2003

عنوان مثال در آزمایشيی ثابت شد که با افزایش آهن در 

جیره غيذایی آزاد مياهیيان مورد مطيالعه، مرر و میر به 

 & Rorvik et al., 1991 ورت خطی افزایش یافت )

Ali, 2000 محتوی آهن به فرمهای آلی (. غيذای مياهی

)هم( و غیر آلی )غیر هم( اسيييت که قابلیت دسيييترسيييی 

(. Niamul et al., 1998است ) %11تا  91زیستی به آن 

این چنین آزمایشييهایی نشييان دهنده اهمیت و نقش آهن 

در رشييد میکروارگانیسييم ها در محیغ به خصييو  در 

بيدن میزبيان اسيييت. بنيابراین بيا توجيه به نقش آهن در 

رآینيد خون سيييازی، عملکرد پروبیوتیکهييا در تقویييت ف

سيييیسيييتم ایمنی و تيأثیر گيذاری مثبيت بر روی رشيييد 

فيياکتورهييای خونی و فلور بيياکتریييایی روده نيياشيييی از 

 (.9911ترکیب توأم این دو )نا ری، 

بيا توجه به ارزش غذایی گوشيييت ماهی در سيييبد  

 نغيذایی و با عنایت به هزینه های باالی تولید آزاد ماهیا

از جمليه مياهی آزاد دریيای خزر، این مطيالعيه با هدف 

بررسييی اثر پروبیوتیک باکتوسييل به همراه آهن بر میزان 

افزلیش وزن و نرخ رشيييد ویژه این مياهیيان و یافتن راه 

حلی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درامد 

 آبزی پروران انجام گرفت.

 

 مواد و روشها

عدد  2390تعداد بر روی  9919این مطالعه در سال 

 ( Salmo trutta caspiusدریای خزر )بچيه آزاد ماهی 

سييانتی  29/1گرم و طول متوسييغ  21/9متوسييغ وزن با 

از مزرعييه پرورش ميياهی قزل کوثر واقع در منطقييه  متر

 1ر این تحقیق د عسييل محله دوهزار تنکابن تهیه گردید.

 00گروه تیميار و یيک گروه شييياهد در طی یک دوره 

. بچه ماهی ها ابتدا به مدت دو ههته به وزه انجيام شيييدر

منظور محاسييبه مقدار غذای مصييرفی در روز، سييازگار 

شيييدن بيا شيييرایغ محیطی و آن محيل انجام پروژه در 

هيا نگهيداری و تذيذیيه شيييدنيد. روی تراف ها به تراف

منظور جلوگیری از پرش بچه ماهیان به بیرون با اسييتهاده 

فاکتورهای فیزیکی و شييیمایی از توری پوشييانده شييد.  

، اکسيييیژن محلول، دمييا و دبی آن مورد pHآن نظیر 

 00اسيييتهاده در تراف های پرورش بچه ماهیان آزاد طی 

روز براسييياز جدول زمانی اندازه گیری و ثبت گردید 

 ( آورده شده است.9که مقادیر آنها در جدول )
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 و دبی آن در مقاطع زمانی مشنص در طول دوره آزمایش pHمیزان دما، اکسیژن محلول،  :9جدول 

 حداکثر حداقل میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمایی

pH 09/1 91/1 11/1 

 12/0 0 13/1 (ppmاکسیژن محلول )

 3/90 0/92 2/91 (c°دمای آن )

 9/0 01/0 99/0 (lit/sدبی )

 

پ  از آمياده سيييازی تیميارها نمونه برداری در دو 

مرحليه انجيام گرفيت. مرحليه اول ابتدا یک ههته قبل از 

شيييروع تیماربندی پ  از اینکه از هیو گونه ماده ضيييد 

ساعت توق  غذادهی  20غهونی اسيتهاده نشد و پ  از 

گیری فلور باکتریای روده و  از بچيه ماهیان جهت اندازه

میزان باکتری های اسييید الکتیک و آنالیز الشييه و اندازه 

گیری فياکتورهيای خونی، نمونه برداری انجام گرفت و 

روز تکرار شد. ضمنا  پ   00مرحله دوم پ  از گذشت 

از نمونه برداری در مرحله اول بچه ماهیان توسغ هاالمید 

آميياده سييييازی  مورد ضييييدعهونی قرار گرفتنييد. برای

(، بر اسييياز غلظت تعیین 2( جدول)9) ( و2تیمارهای )

شده توسغ کارخانه تولید کننده پروبیوتیک باکتوسل و 

گرم پروبیوتیک را  2پ  از محاسبات انجام شده، میزان 

( وزن AB204-Nمدل  METLERبا ترازوی حسييياز )

میلی لیتر آن مقطر حل شد و مقدار مورد نیاز  900و در 

ه سرنو بتدریج و بصورت یکنواخت در سطح به وسيیل

( و 3) غذا اسييپری و منلود گردید. در مورد تیمارهای

(، بر اسييياز اطالعات مندر  در راهنمای 2( جدول)2)

کارخانه تولید کننده هر قطره محلول آهن فریرون)شکل 

میلی گرم آهن بوده، پ  از محيياسيييبييه  9( حيياوی 9-3

ی لیتر آن مقطر میل 90میزان آهن مصيييرفی، آن را بييه 

میلی لیتر از این محلول را به وسيييیله  2اضيييافه نموده، و 

گرم غذا اسيييپری نموده و با غذا  200سيييرنو بر روی 

(، 1(، )0کامال  منلود گردید. در خصييو  تیمارهای )

(، طبق روش هييای گهتييه شيييده در 2( جييدول)1( و )1)

مورد هر کييدام از دو تیمييار پروبیوتیييک و آهن، ابتييدا 

تیک و سييپ  آهن به غذای توزین شييده اضييافه پروبیو

گردیيد. در ضيييمن به الروهای سيييه تراف نیز به عنوان 

(، غذای پلت منلود شييده با 2( جدول)9گروه شيياهد )

آن مقطر خورانده شيد. هر کدام از تیمارها با سه تکرار 

انجام شيد. کلیه غذاهای تهیه شده در معرط جریان هوا 

ه با غذا، تبنیر گردد. قرار داده شييد تا آن منلود شييد

پ  از تبنیر، غيذا را دوبياره وزن نموده تيا به وزن اولیه 

برسيييد و نهایتا  برای غذادهی اسيييتهاده گردید. در طول 

انجام این تحقیق کلیه غذاهای آماده شده برای تیمارهای 

منتل  در ینچال و دور از نور نگهداری شيييدند. الزم 

وره آزمایش به توضيييیح می باشيييد که قبل از شيييروع د

ارزش غييذایی غييذای پلييت شيييرکييت اسيييکرتینييو 

(Skretting ،فياقد پروبیوتیک از لحا  سيييطوب چربی )

پروتتین، رطوبت و میزان آهن مورد سنجش قرار گرفت 

   (، آورده شده است.9که نتایج آن در جدول)
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 تیمارهای مورد بررسی: 2جدول 

 تیمارمحتویات  تیمار

 غذای استاندارد )شاهد( 9

 (2g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک ) غذا  2

 (3g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک ) غذا  9

 (mg Fe/kg 7غذای استاندارد به همراه محلول آهن )غذا  3

 (mg Fe/kg 5غذای استاندارد به همراه محلول آهن )غذا  2

 (mg Fe/kg 7و محلول آهن )غذا  (2g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک )غذا  0

 (mg Fe/kg 5و محلول آهن )غذا  (2g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک )غذا  1

 (mg Fe/kg 7و محلول آهن )غذا  (3g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک )غذا  1

 (mg Fe/kg 5( و محلول آهن )غذا 3g/10Kgغذای استاندارد به همراه مکمل غذایی پروبیوتیک )غذا  1

 
 (Skrettingارزش غذایی غذای پلت شرکت اسکرتینو ) :9جدول 

 نتیجه آزمایش تیمار ردی 

 9/2 چربی 9

 1/91 رطوبت 2

 31/99 خاکستر 9

 2/09 پروتتین 3

 

بيه منظور تعیین بیوم  و غيذای مورد نیياز در طول 

قطعه بچه  90وزن و طول روز  90روز پرورش، هر  00

ماهیهای گروه های تیمار و شيياهد پ  از بیهوشييی 

ماهیها با عصييياره گل مینک با ترازوی دیجیتال با 

گرم و خغ کش بيا دقيت یک میلیمتر  09/0دقيت 

. جهت ارزیابی اثر در يييدهای انيدازه گیری گردیيد

منتل  پروبیوتیک و آهن بر کیهیت بچه ماهی آزاد در 

فوا ييييل زمييانی مشييينص وزن و طول آنهييا از طریق 

بیومتری انييدازه گیری گردیييد. کلیييه شيييياخص هييای 

بیولوژی بر اسيييياز مييدل هييای ارارييه شييييده توسيييغ 

Shepherd   وBromage (9112.انجام شد ) 

= وزن W(: Conditon Factorیت )شيياخص وضييع

100طول کل)سانتیمتر(.  =TL)گرم(، 
3


TL

W
CF=   

 Weight Gainدر يييييد افييزایييش وزن بييدن )

Perecent :)BWf ،)وزن نهایی )گرم =BWi وزن اولیه =

100بدن )گرم(. 


I

IF

BW

BWBW WGP=    

(: Feed Conversion Ratioضریب تبدیل غذایی )

F ،مقدار غذای مصرف شده =Wf وزن نهایی )متوسغ =

= وزن اولیييه بييدن )متوسيييغ وزن( Wiوزن( )گيرم(، 

)گرم(. 
WiWf

F


FCR=     

(: Specific Growth Rateضيييریب رشيييد ویژه )

lnWf=  ،)ليگيياریيتم طبیعی وزن نهييایی)گرم lnWi =

= طول دوره tليگيياریيتيم طيبيیيعی وزن اولیييه )گرم(، 

100ز(. پرورش)رو
lnln




t

WW IF
SGR=  
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= Wf(: Protein Efficiency Ratioبازده پروتتین )

= AP= وزن اولیييه بييدن )گرم(، Wiوزن نهييایی)گرم(، 

 =PERمقييدار پروتتین داده شييييده بييه ميياهی)گرم(. 

100


AP

WW IF 

 افزار نرم ها از داده کيل تحلیيل و تجزیيه برای

SPSS 17  وStatsDirect  و برای رسيييم نمودارهييا از

 از اطمینان گردید. جهت اسييتهاده  Excel 2007برنامه

 ( استهادهShapiro-wilkاز آزمون ) ها بودن داده نرمال

شيييد. در  يييورت نرمييال بودن توزیع داده هييای مورد 

طرفه  یک واریان  تجزیه بررسييی با اسييتهاده از آزمون

(Oneway ANOVA در سيييطح اطمینييان )ابتييدا %12 

آزمون  با سييپ  مشيينص و میانگینها کلی بین اختالف

 تهکیييک یکييدیگر از ( گيروهيهيياDuncanدانيکين )

گردیييدنييد و در مواقعی کييه داده هييا نرمييال نبودنييد، از 

-Kruskalوالی  ) –آزمون نيياپييارامتری کروسيييکييال

Wallis( جهت مقایسييه تیمارها و از آزمون )Conover-

Inmanد.ستهاده ش( برای مقایسه جهتی بین تیمارها ا 

 

 نتايج

( کمترین و بیشييترین 9بر اسيياز داده های نمودار )

و  2+آهن9بيياکتوسييييلمیزان وزن بييدن در گروه هييای 

به دست آمد و بر اساز آزمون آنالیز  1+آهن9باکتوسل

واریيان  یيک طرفه و دانکن مشييينص گردید که بین 

مورد بررسيييی از نظر میزان وزن اولیييه بچييه تیمييارهييای 

معنی دار آميياری وجود نييداشييييت ميياهیييان اختالف 

(P>0.05.)  

 

 

 میانگین تذییرات وزن بدن در تیمارهای منتل : 9شکل

 

کمترین و بیشييترین  (2بر اسيياز داده های نمودار)

 و 2+آهن9 بيياکتوسيييلمیزان طول کييل در گروه هييای 

 به دسيييت آمد و بر اسييياز آزمون 1+آهن9باکتوسيييل

ی تیمارهامشييينص گردید که بین  والی -کروسيييکال

مورد بررسييی از نظر میزان طول کل بچه ماهیان اختالف 

 (.P>0.05معنی دار آماری وجود نداشت )
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 میانگین تذییرات طول بدن در تیمارهای منتل : 2شکل

 

بر اسييياز آزمون های آنالیز واریان  یک طرفه و 

دانکن مشييينص گردید که بین تیمارها از نظر ضيييریب 

(. P<0.05چاقی اختالف معنی دار آماری وجود داشت )

اما از نظر ضيييریب تبدیل غذایی، در يييد افزایش وزن، 

 ضيييریب رشيييد ویژه و بازده پروتتین اختالف معنی دار

 (.P<0.05آماری مشاهده نشد )

 

 های رشد و مصرف غذایی بچه ماهیان آزاد دریای خزر طی دوره پرورششاخص :3جدول

 بازده پروتتین ضریب چاقی ضریب رشد ویژه در د افزایش وزن ضریب تبدیل غذایی تیمارها

  a 91/0±12/0  a13/2±10/22  a 31/0±03/2  a01/0±11/0  a 30/0±21/2 شاهد

  a 20/0±09/9  a 10/0±11/29  a 20/0±10/9  cd01/0±09/9  a 29/0±20/2 2باکتوسل

  a 91/0±09/9  a 99/3±19/20  a 90/0±11/9  bcd01/0±02/9  a 93/0±22/2 9باکتوسل

  a 93/0±10/0  a 29/3±19/29  a 92/0±11/9  bcd01/0±02/9  a 23/0±29/2 1آهن

  a 99/0±10/0  a 22/2±9/22  a 32/0±00/2  ab01/0±09/9  a 90/0±20/2 2آهن

  a 93/0±09/9  a 10/3±02/20  a 30/0±11/9  bc01/0±09/9  a 21/0±99/2 1+آهن2باکتوسل

  a 20/0±03/9  a 11/3±02/20  a 30/0±11/9  bc01/0±09/9  a 99/0±92/2 2+آهن2باکتوسل

  a 92/0±11/0  a 31/2±19/29  a 32/0±10/9  bcd90/0±02/9  a 92/0±29/2 1+آهن9باکتوسل

  a 90/0±11/0  a11/3±31/29  a 30/0±13/9  d01/0±09/9  a 21/0±90/2 2+آهن9باکتوسل

 

 

 بحث 

یکی از اهيداف اولیه آبزی پروری تولید گونه های 

منتل  آبزی برای تولیيد و همچنین بيازسيييازی  خيایر 

است. هدف ا لی مطالعه تذذیه ای با تبدیل غذای ماهی 

بيه گوشيييت در زمان کوتاه و به همراه سيييود و مزایای 

اقتصيادی دنبال می شود. نقش سودمند پروبیوتیک ها بر 

ده ای توسييغ محققین شيياخص های رشييد بطور گسييتر

 1منتل  گزارش شيده است. نتایج کسب شده در طی 
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ههته پرورش ماهی آزاد دریای خزر نشييان داد که میزان 

در  1+آهن2و باکتوسييل 2طول کل تیمارهای باکتوسييل 

آخرین مرحله نمونه برداری نسييبت به گروه شاهد روند 

کمترین و بیشييترین میزان طول افزایشييی داشييته اسييت و 

 و 2بيياکتوسييييلب در گروه هييای یييبييه تيرتکييل در 

به دسييت آمد. اما بر اسيياز آزمون  1+آهن9باکتوسييل

ای تیمارهوالی  مشييينص گردید که بین  -کروسيييکال

مورد بررسييی از نظر میزان طول کل بچه ماهیان اختالف 

در بررسييی (. P>0.05معنی دار آماری وجود نداشييت )

و آهن بر رشييييد و BioPlus 2B تييأثیر پروبیوتیييک 

زمييانييدگييی الرو قييزل آالی رنييگييیيين کييمييان بييا

(Oncorhynchus mykiss بيا میانگین وزن )گرم  99/0

(، بررسييی های آماری حاکی از 9911توسييغ نا ييری )

عيدم وجود اختالف معنی دار در طول کيل بین تیمارها 

 بود که نتایج تحقیق حاضر با آن همسو بود.

، 2ميييیيييزان وزن بيييدن تيييیيييميييارهيييای آهييين 

و  1+آهيين9کييتييوسيييييلبييا ،1+آهيين2بيياکييتييوسييييل

در آخرین مرحله نمونه برداری نسبت  2+آهن9باکتوسل

به گروه شيياهد روند افزایشييی داشييته اسييت و کمترین و 

و   2باکتوسيييلبیشيييترین میزان وزن بيدن در گروه های 

به دسييت آمد. اما بر اسيياز آزمون  1+آهن9باکتوسييل

آنالیز واریان  یک طرفه و دانکن مشييينص گردید که 

مورد بررسيييی از نظر میزان وزن اولیه بچه تیمارهای بین 

ميياهیييان اختالف معنی دار آميياری وجود نييداشييييت 

(P>0.05 .) در بررسی تأثیر پروبیوتیک BioPlus 2B و

آهن بر رشييد و بازماندگی الرو قزل آالی رنگین کمان 

(Oncorhynchus mykiss بيا میانگین وزن )گرم  99/0

مایشيی وزن (، در انتهای دوره آز9911توسيغ نا يری )

نهایی در تیمارهای واجد پروبیوتیک نسيييبت به شييياهد 

( اما در تحقیق حاضر وزن نهایی در P<0.01بیشيتر بود )

نسبت به گروه شاهد بیشتر بود  1+آهن 9تیمار باکتوسيل

(P<0.01 که نتایج تحقیق حاضيير با آن همسييو نبود که )

می توانيد بيه دلیيل تهياوت در پروبیوتیک، گونه و وزن 

 بررسی باشد.مورد 

بر اسييياز آزمون های آنالیز واریان  یک طرفه و 

دانکن مشييينص گردید که بین تیمارها از نظر ضيييریب 

(. P<0.05چاقی اختالف معنی دار آماری وجود داشت )

ضيييریيب چياقی تیمارها از گروه شييياهد بیشيييتر بودند 

(P<0.05 از نظر ضریب تبدیل غذایی، در د افزایش .)

بازده پروتتین بین تیمارها  وزن، ضيييریيب رشيييد ویژه و

(. P<0.05اختالف معنی دار آميياری مشييياهييده نشيييد )

همچنین بر اساز آزمون های آنالیز واریان  یک طرفه 

و دانکن ضييریب تبدیل غذایی و ضييریب چاقی تیمارها 

بیشيتر از گروه شياهد، در د افزایش وزن بدن، ضریب 

رها ارشيد ویژه و بازده پروتتین گروه شياهد بیشتر از تیم

(P<0.05  .) پروبیوتیک ها اشييتها را تحریک می کنند و

با تولید ویتامین ها و آنزیم های گوارشی نظیر پروتتازها 

و تجزیيه ترکیبيات غیر قابل هميييم، شيييرایغ تذذیه ای 

بهتری را در ميياهی ایجيياد می نمييایييد و موجييب جييذن 

منياسيييب تر مواد غيذایی و تولیيد گوشيييت می گردند 

(Imada et al., 1985 این احتمييال وجود دارد کييه .)

افزودن پروبیوتیيک به جیره غذایی، نسيييبت جذن مواد 

 Ghosh etغييذایی موجود در جیره را افزایش دهييد )

al.,  2002 .) Naser ( در بررسی اثر 9111و همکاران )

جیره آهن بر پاسييخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در 

ب متهاوت مياهی آزاد اقیيانوز اطل ، با افزودن سيييطو

آهن بيه جیره غيذایی تهاوت معنی داری را در ضيييریب 

تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشيييی مشييياهده نکردند 

ی در بررسيي که نتایج تحقیق حاضيير با آنها همسييو بود.

اثرات سيودبنش ناشی از کاربرد پروبیوتیک باکتریایی 
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Lactobacillus rhamnosu  در دوزهييای متهيياوت بييه

ی ماهی قزل آالی رنگین کمان  ييورت خوراکی بر رو

(، افزایش 2009و همکاران )Nikoskelainen توسيييغ 

رشد این گونه مشاهده شد که نتایج تحقیق حاضر با آنها 

همسييو نبود که می تواند به دلیل تهاوت گونه باکتوسييل 

و  Carriquiribordeمصيرفی و گونه مورد مطالعه باشد. 

ن ایین و باالی آه( با بررسی اثر مقادیر پ2003همکاران )

بر نوسييانات فیزیولوژیکی متابولیسييم آهن در ماهی قزل 

آالی رنگین کمان، تأثیری روی ضيييریب تبدیل غذایی 

که نتایج تحقیق حاضيير با آنها  ماهی ها مشيياهده نکردند

یکسيييان بود. در بررسيييی سيييطوب متهاوت پروبیوتیک 

BioPlus 2B بر روی رشد الرو قزل آالی رنگین کمان 

(، بازده پروتتین 2001و همکاران ) Farzanfar توسيييغ

در انتهييای دوره آزمييایشيييی در تیمييارهييای پروبیوتیکی 

نسيبت به گروه شاهد بیشتر بود که نتایج تحقیق حاضر با 

آنها همسييو نبود که می تواند به دلیل تهاوت پروبیوتیک 

در ارزیييابی اثرات و گيونييه ميورد مطييالعييه بيياشييييد. 

Pediococcus acidilactici  نباتی و لیوفیلیزه شيييده بر

رشيييد، بهره برداری از غيذا، تشيييکیل کلنی در روده و 

پييارامترهييای سيييالمييت ميياهی قزل آالی رنگین کمييان 

(Oncorhynchus mykiss تييوسييييغ )Merrifield  و

(، پیشرفت معنی داری در عملکرد رشد 2001همکاران )

در گروه استهاده نموده از پروبیوتیک در مقایسه با گروه 

( که نتایج تحقیق حاضر با P>0.05هد مشاهده نشد )شيا

 BioPlus در بررسيی تأثیر پروبیوتیک  آنها همسيو بود.

2B و آهن بر رشيييد و بازماندگی الرو قزل آالی رنگین

 99/0( با میانگین وزن Oncorhynchus mykissکمان )

(، در انتهای دوره آزمایشی 9911گرم توسيغ نا يری )

ن ب رشد ویژه، بازده پروتتیضيریب تبدیل غذایی، ضری

و رسيون پروتتین در تیمارهای واجد پروبیوتیک نسبت 

( اما در تحقیق حاضييير P<0.01بيه شييياهد بیشيييتر بود )

، 2+آهن2باکتوسيييل ضيييریيب تبيدیيل غذایی در تیمار

، بازده پروتتین و 2ضيييریيب رشيييد ویژه در تیمار آهن 

نسييبت به گروه شيياهد  1رسييون پروتتین در تیمار آهن 

( که تهاوتهای مشاهده شده ناشی از P<0.01بود ) بیشيتر

 میباشيييد. اختالف پروبیوتیک، گونه و وزن مورد مطالعه

در مطيالعيه تيأثیر پروبیوتیيک تجاری باکتوسيييل و پری 

بیوتیک مانان بر رشييد و سييیسييتم ایمنی ماهی قزل آالی 

(، یافته های 9911رنگین کمان پرورشيی توسغ جنابی )

تحقیق نشان داد که استهاده همزمان از این دو ماده باع  

افزایش رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان می گردد که 

ر با آن همسيييو نبود که می تواند به نتایج تحقیق حاضييي

دلیيل تهاوت پروبیوتیک مصيييرفی و گونه مورد مطالعه 

در مطالعه افزایش رشيييد ماهی قزل آالی رنگین باشيييد. 

کمان با اسييتهاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسييل و پری 

(، مشنص گردید که 9911بیوتیک مانان توسغ جنابی )

میلی  900 یزاناسيييتهاده توأم پروبیوتیک باکتوسيييل به م

گرم به طور معنی  2گرم و پری بیوتیيک ميانان به میزان 

داری سيييبب بهبود رشيييد ماهی قزل آالی رنگین کمان 

که نتایج تحقیق حاضر با آنها همسو نبود که خواهد شيد 

 می تواند به دلیل تهاوت گونه مورد مطالعه باشد.

در بررسييی مقایسييه ای مقادیر منتل  زیسييت یار 

( در جیره غذایی قزل آالی Bactocellسل )حیاتی باکتو

( بر فاکتورهای Oncorhynchus mykissرنگین کمان )

(، نتایج  9919رشد و فلورباکتریایی روده توسغ مدبری )

بدسييت آمده نشييان داد که پروبیوتیک باکتوسييل با دوز 

گرم بييه ازاه هر تن غييذا می توانييد در افزایش وزن  900

وثر باشيييد و همسيييو نبودن ماهی قزل آال رنگین کمان م

نتایج تحقیق حاضيير با آن می تواند به دلیل تهاوت گونه 

مورد مطيالعيه باشيييد. اسيييتهاده از پروبیوتیک ها بعنوان 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
5.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.5.7
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-729-en.html


 9911 پاییز، سومچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 990

جایگزینی برای روشيهای سابق مطرب شده و به نظر می 

می تواند بسييیاری از مشييکالت را مرتهع سييازد.  رسييد

ید آبزی داستهاده از پروبیوتیک ها در واقع تکنولوژی ج

پروری همگيام بيا محیغ زیسيييت به شيييمار می رود. با 

استهاده از این مواد هم می توان تولید را افزایش داد، هم 

کیهیت آن را ا يييالب کرد و هم اینکه آنها را به عنوان 

(. 9910)حسيييینی فر،  مبارزه بیولوژیک مد نظر قرار داد

ره یپروبیوتیک ها با تولید ویتامین ها و سيييم زدایی از ج

غيذایی و یا تجزیه ترکیبات غیر قابل هميييم، اشيييتها را 

تحریک می کنند و شييرایغ تذذیه ای بهتری را در ماهی 

(. مهم ترین Irianto & Austin, 2002ایجاد می نمایند )

دلیل این امر احتماال  در ارتباد با تولید آنزیم هایی مانند 

 پروتتولیتیک و پپتیدولیتیک توسييغ باکتری های موجود

در پروبیوتیييک مصيييرفی می بيياشييييد کييه ترکیبييات 

ماکرومولکول ها را به پپتیدها و آمینواسيييیدها هیدرولیز 

(. آهن عنصييری Fuller & Perdigơn, 2003می کند )

ضيييروری تقریبيا  برای تمام میکروارگانیسيييم ها بوده و 

اتصييال اکسييیژن، ظرفیت حمل اکسييیژن و توانایی انتقال 

ت چند سيييلولی، افزایش می آن را بيه بافتها در موجودا

 دهد.

 

 سپاسگزاري

دانیم مراتيب قدردانی و سيييپاز خود را از الزم می

آقيایيان مهنيدز کياظمی، مهندز  يييمدی و مهندز 

ر و سييای سييلطنت لشييگریطاولی و سييرکار خانم دکتر 

م اند ابراز داریعزیزانی که نقشيييی در این تحقیق داشيييته

حقیق میسييير چرا کيه بدون یاری آنها امکان انجام این ت

   نبود.
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