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 مقدمه

پروری حداکثر های آبزیهدف نهایی در انواع مختلف فعالیت       

در گرو سود دهی از طریق بهبود بازدهی تولید است که این مسئله 

ین تأممیزان رشد، سیستم ایمنی و کیفیت الشه در آبزیان است  بهبود

های مربوط به تولید را در بر درصد از هزینه 40-60 یآبزخوراک 

بنابراین در این بخش الزم است تا حد امکان از هدر رفت  ،گیردمی

ها از پروبیوتیک (.2006نژاد و همکاران، غذا جلوگیری کرد )ضیائی

مهم فلور میکرواورگانیسمی روده هستند که نقش مهمی در  اجزای

ها با این میکرواورگانیسم .افزایش هضم و جذب مواد غذایی دارند

هضم ترکیبات  های خارج سلولی مانند پروتئاز، آمیالز و.. بهترشح آنزیم

هایی همانند کنند و با تولید متابولیتکمک می غیرقابل هضم در جیره

ها شده( نجیره کوتاه )موجب افزایش رشد میکروویلیاسیدهای چرب ز

و همکاران،  Resendeدهد )و میزان جذب مواد غذایی را افزایش می

(. از سوی 2008و همکاران،  Bagheri؛ 2010و همکاران،  He؛ 2012

تحرک اشتهای  گوارشی، هایآنزیم فعالیت ها با بهبوددیگر پروبیوتیک

ها و قابلیت جذب مواد معدنی و عناصر کمیاب تولید ویتامین ماهی

ها از طریق رقابت یر مثبتی بر رشد دارند عالوه بر این پروبیوتیکتأث

ها مانع از ازدیاد برای دستیابی به مواد مغذی، تولید باکتریوسین

 پرورشی آبزیان  محیط و گوارش مجاری در طلبهای فرصتباکتری

( پروبیوتیک به چهار گروه 2000و همکاران،  Verschuereشوند )می

شوند. یمعمده، باکتریایی، قارچی، جلبکی و مخمری تقسیم 

اسید الکتیکی،  مثبت گرم یک باکتری عنوانپروبیوتیک پدیکوکوس به

 تواند محدودههوازی شناخته شده است. این گونه میکاتاالز منفی بی

 خواص(. Sang tash ، 2013و Safariوسیع اسیدیته را تحمل کند )

 با میزبان، بدن روی بر هاآن مفید اثرات و هاپروبیوتیک بخشسالمت

 قطعی نتایج ارائه اگرچه،. است همراه پروبیوتیک هایفراورده مصرف

 دلیلبه هامیکروارگانیسم این بخشسالمت اثرات تمامی مورد در

 نژادهای نیز و آزمایشگاهی شرایط نبودن ثابت نظیر تصادفی خطاهای

ازجمله  .باشدمی تریدقیق پژوهشی شرایط نیازمند باکتریایی، گوناگون

یر تأثعوامل دیگری که بر میزان رشد و بهبود سیستم ایمنی آبزیان 

تری نسبت اسیدهای آلی اثرات بیشمثبت دارد اسیدهای آلی است. 

طبیعی های اسیدهای آلی یکی از انواع محرک .ها دارندبیوتیکبه آنتی

که در ساختارشان دارای یک یا بیش از چند گروه کربوکسیل  باشندمی

شوند. این اسیدها در طی فرآیند تخمیر میکروبی تولید می. است

 غذایی مواد دارینگه و محافظت هایشان اغلب براینمک اسیدهای آلی و

و همکاران،  Kim ؛2012 و همکاران، Suryanarayana) شوندمی استفاده

موجب  مناسب دستگاه گوارش pHاسیدهای آلی با حفظ  .(2005

و با کاهش رقابت میکروبی برای شده بهبود قابلیت هضم پروتئین 

شوند از موجب افزایش رشد آبزی میمصرف مواد مغذی با میزبان 

لذا  ،استجذب مواد معدنی در جیره اسیدهای آلی های دیگر کاربرد

نقش جذب این ماده معدنی ماهی، آرد  درفسفر  با توجه به وجود

و همکاران،  Suryanarayana)کند آبزی فراهم میمهمی در پرورش 

 اسیدهای آلی در محیط روده که .(2005و همکاران،  Kim؛ 2012

pH  باالتری دارد، تجزیه شده و موجب کاهش pH شوند. با روده می

علت به های اسید یونیزه نشده واسیدی شدن محیط روده سایر ملکول

 خاصیت چربی دوستی که دارند از دیواره باکتری عبور کرده و در

پمپ هیدروژنی  .شوندمحیط خنثی سیتوپالسم باکتری یونیزه می

سلول با صرف انرژی پروتون را به  یحفظ هموستاز یغشا باکتری برا

اثرات مخرب خود را مانده باقیآنیون و  کندپمپ میاز سلول خارج 

و  Cuvin-Aralar) گذاردمی بر جای های باکتریامکبر ژنوم و اند

یک  پروپیونات سدیم(. 2007و همکاران،  Hossain؛ 2011همکاران، 

که از  شودطور صنعتی تولید میافزودنی غذایی متداول است که به

زدن یا از بین بردن دارنده برای جلوگیری از کَپکعنوان نگه آن به

فرم نمکی اسید پروپیونیک  پروپیونات سدیم .شودها استفاده میکَپک

که  Na(C2H5COO) با فرمول شیمیایی است که یک اسید آلی است

کند در بدن تولید میرا طی متابولیز اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب 

(Eidelsburger ،1998.)  اثرات مثبت استفاده از اسیدهای آلی و

 Sciaenops ocellatusرشد  عملکرد غذایی و بهبود جیره در آن هاینمک

(Castillo  ،2014و همکاران ،)Oncorhynchus mykiss (Pandey  و

و همکاران،  Litopenaeus vannamei (Silva(، 2008 ،همکاران

2014 ،)Oreochromis sp. (Koh  ،گزارش شده 2016و همکاران )

ها و اسیدهای آلی هر دو باعث افزایش فعالیت روده است. پروبیوتیک

اند ات زیادی گزارش دادهقشوند تحقیبهبود اکوسیستم استخرها میو 

افزایی مثبت زمان این دو مکمل غذایی دارای اثرات همکه استفاده هم

؛ جافرنوده و همکاران، Kondamudi ،2016و  Kandikatlaخواهد بود )

 از خانواده، Cyprinus carpio)با نام علمی ) کپورمعمولی ماهی (.1396

Cyprinidae علت های پرورشی در ایران است و بهترین گونهاز مهم

فرد و صرفه اقتصادی آن در نقاط مختلف کشور های منحصر بهویژگی

اثرات پروبیوتیک تجاری  و در این مطالعه شودپرورش داده می

(Pediococcus acidilacticiو نمک پروپیونات ) سدیم بر تنظیم بیان

  ماهی کپور مورد مطالعه قرار گرفت.در بچه (IGF-Iو  GH) های رشدژن

های آن همانند انسولین از غده هیپوفیز ترشح میانجی و رشد هورمون

کبد عمل  در IGF-Iعنوان محرک در تولید شود این هورمون بهمی

مطالعات  کند.مهمی در کنترل رشد ایفا می نقش IGF-I .کندمی

های آن همراه واسطهبه IGF-Iو  GH زیادی به کارکرد سوماتوژنیک

و همکاران،  Carnevali) اندپرداخته استخوانی ماهیانالرو و بچه در رشد

و  GH(. بنابراین بررسی 2005و همکاران،  Biga؛ 2005
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IGF-I های مناسب در تخمین میزان رشد استفاده عنوان شاخصبه

ارتباط بین میزان دهنده نشان IGFکرد عالوه بر این میزان سطح بیان 

 های مختلف است.رشد و تغذیه در گونه

 

 هامواد و روش

 یبیوزن تقر با) یکپورمعمول یماهقطعه بچه 142 پژوهش، نیا در       

در استان  یو پرورش کپورمعمول ریاز مراکز تکث یکیاز  (گرم 14

دانشگاه  برآبادیی فضلدیپروری شه به سالن آبزیو  یهتهگلستان 

 3ماهیان بالفاصله با محلول . یافتندانتقال علوم و کشاورزی گرگان 

مدت دو هفته جهت سازگاری با شرایط آزمایشگاهی و درصد نمک به

 1000ضدعفونی در مقابل هرگونه آلودگی انگلی خارجی در مخازن 

صورت تصادفی به داری شده و پس از اتمام دوره سازش بهلیتری نگه

لیتری از جنس  300های سیم شدند. پرورش در حوضچهگروه تق 4

پس از قطعه در هر حوضچه صورت گرفت.  33پلی اتیلن و با تراکم 

چهار  ی بهصورت کامالً تصادفماهیان بهبچه ون،یدو هفته آداپتاس

میزان دهی بهتقسیم بندی شدند غذا سه تکرار( )هر تیمار دارای ماریت

مدت هشت هفته انجام شد. در روز بهدرصد از وزن بدن دو بار  3

( محصول GFT-1صورت پلت )جهت تغذیه ماهیان از غذای تجاری به

درصد  6درصد پروتئین،  40شرکت فرآدانه )شهرکرد، ایران( با میزان 

درصد  8درصد فسفر و  1درصد خاکستر،  10درصد فیبر،  5چربی، 

 رطوبت استفاده شد.

از شرکت  یکیدالکتیکوکوس اس ویپد کیوتیپروپتهیه جیره:        

Takjen از شرکت  میسد وناتیو پروپSigma جیرهشدند هیته آلمان . 

 شدن تبدیل از بعد و گردیده مخلوط مقطر آب با ابتدا پایه غذایی

 درصد 1/0سطوح مختلف صفر،  مار بایچهار ت خمیر، صورتبه

 ،درصد کی میسد وناتیپروپ ،یکیدالکتیکوکوس اس ویپد کیوتیپروب

 1 میسد وناتیو پروپ درصد 1/0 یکیدالکتیکوکوس اسویپد بیترک

 از استفاده با سپس .گردید اضافه خوراک خمیر به ،یه شدندتهدرصد 

 هایپلت .گردید تبدیل رشته صورتبه خوراک صنعتی گوشت چرخ

 شده قرار داده گرادسانتی درجه 40 دمای در ساعت 2 مدتبه غذایی

گراد درجه سانتی 4 در مصرف زمان تا و کدگذاری بندی،بسته سپس و

در  تکرار درنظر گرفته شده است. 3 مار،یبرای هر ت داری شدند.نگه

های رشد شامل برداری از ماهیان انجام و شاخصانتهای دوره نمونه

  : گیری شدموارد زیر اندازه

 :(2006 ،و همکاران Taokan)افزایش وزن بدن 
                                                                 BWI = Wt2 – Wt1 

Wt2گرم وزن نهایی ماهی = ،Wt1 گرم وزن اولیه ماهی = 

ضریب رشد ویژه نیز یک  (:2010و همکاران،  Heنرخ رشد ویژه )

طور روزانه نشان شاخص رشد وزنی است که وضعیت رشد ماهیان را به

 دهد. می

P BWI (%) =
(final weight (g) –  initial weight (g)) 

initial weight(g)
× 100 

Ln final weight= ماهی نهایی وزن طبیعی لگاریتم، Ln initial weight =

 = طول دوره پرورش به روز Day، لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی

ضریب تبدیل غذایی  (:2010و همکاران،  Heضریب تبدیل غذایی )

باشد دهنده مقدار غذای مورد استفاده در هر آکواریوم میتر نشانبیش

که تمام غذای داده شده مورد استفاده ماهیان قرار زیرا اطمینان از این

FCR:                                گرفته است وجود ندارد =
feed intake (g)

weight gain (g)
 

Feed intake= گرم(غذای خورده شده )میلی مقدار ،Weight gain =

  گرم()میلی افزایش وزن
  :((2010و همکاران،  He)شاخص بازماندگی )درصد بقا( 

Survival =
initial fish number − dead fish number  

initial fish number
× 100 

Initial fish number =تعداد ماهیان در ابتدای دوره آزمایش، 

Dead fish number = تعداد ماهیان مرده در طول آزمایش 

 cDNA یسنتز و بررس RNA، استخراج رشد: یهاژن انبی       

و طبق دستورالعمل شرکت  وزولیبا استفاده از ب عیسنتز با ازت ما

کل با  RNA تیفیکشد.  استخراج (Bioflux- Bioer-Biozol)سازنده 

 یدرصد و فقدان آلودگ 5/1روی ژل آگارز  ،استفاده از الکتروفورز

DNA 280 به 260موج  نسبت جذب در طول از با استفاده یژنوم 

. شدانجام  (IMPLEN-P100)از دستگاه نانوفتومتر ا استفاده بو نانومتر 

شرکت فرمنتاز  شنهادییاساس روش پبر cDNAساخت رشته اول 

(Fermentase- France)  گردیدانجام .cDNAهای سنتز شده تا شروع 

 ی. طراحشدندداری نگه گرادیسانت درجه -20 زریدر فر هاشیآزما

( مرتبط با رشد با استفاده از GHو  IGF-I) یهابرای ژن مرهایپرا

دما و  سازینهیبعد از به qPCR. واکنش شدنجام ا 3 مریافزار پرانرم

 qPCR مریبا استفاده از پرا یکرولیترم 20 ییدر حجم نها ،یمواد مصرف

توسط  نیبتا اکت رفرنس ژن مریمذکور و پرا یهابرای ژن .شدی طراح

و با  (BIO-RAD, USA)شرکت  iQ5در دستگاه  وپارسیب بریسا تیک

تکرار سه  در برای بافت مغز کالیاپت iQ5 وردیافزار بااستفاده از نرم

. گردیدانجام  مریبرای پرا نهیدر دمای به یکیتکن تکرارسه  و یکیولوژیب

 هایسری غلظت qPCR ،طیبودن شرا نهیاز به نانیاطممنظور به

مخلوط  cDNAهای از نمونه( 50/1و  20/1،10/1،5/1،2/1،1)مختلف 

 هدف مریو با هر دو پرا هیهای مذکور تهمتفاوت از بافت مارهاییاز ت

یی کارا نیاستاندارد جهت تخم یو منحن ریتکرار تکث 3و رفرنس در 

(E) شد میترس مریهر پرا برای شیآزما رییتکرارپذ و (Bagheri  و

 .(2008، همکاران
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 انیب نییتع جهت آمده دستهای بهداده آماری: لیتحل و هیجزت       

با روش   نینسبت به بتا اکت (مرتبط با رشد) GHو IGFI ژن  ینسب

2- ∆∆ Ctاز آزمون  هانیانگیم سهی. جهت مقارندیگیقرار م زیآنال مورد

 انحراف ± نیانگیم صورتهب جی. نتاگردیدای دانکن استفاده چند دامنه

 نسخه SPSS)افزار ها با استفاده از نرمداده زی. آنالشدداده  شینما ارمعی

 .انجام شد (16

 

 نتایج 
ی رشد هاشاخصشدند و  سنجیزیستدر پایان دوره ماهیان        

 مورد ارزیابی قرارگرفت که با توجه به نتایجی که در جدول هاآندر 

آورده شده وزن در همه تیمارها باهم برابر بود در ابتدای دوره ولی  1

روند افزایشی در  ،در انتهای دوره طی بررسی وزن و نرخ رشد ویژه

ترین میزان در گروه مخلوط پروبیوتیک که بیش شدتیمارها مشاهده 

 پیوناتپروو پروپیونات سدیم وجود داشت و با گروه شاهد و گروه 

نتایج  (p<05/0)ی را نشان داد داریمعناختالف  تیکپروبیوسدیم و 

ی ضریب تبدیل غذایی نیز روند کاهشی را نشان داد که بین هاداده

ی مشاده شد داریمعنتیمارهای شاهد و سه گروه دیگر اختالف 

(05/0>p)  باهم تفاوت  پروبیوتیکسدیم و پیوناتپروو تنها در دو گروه

نرخ با نیز در همه تیمارها باهم برابر  (.p>05/0)مشاهده نشد داریمعن

.بود

 

 های رشد و بازماندگی ماهیان کپور معمولی پس از هشت هفته تغذیهبر برخی شاخص جیره آزمایشی تأثیر سطوح مختلف :1جدول

 فاکتورهای رشد شاهد پروپیونات سدیم پروبیوتیک مخلوط

67/0±3/15  28/0±63/15  88/0±25/15  89/0±76/14  وزن اولیه )گرم( 

35/56±0/47a 33/36±0/91b 30/16±2/22b 26/82±1/4c )وزن ثانویه )گرم 

20/2±1a 16/72±1/14b 14/9±1/35b 12/5±0/52c )افزایش وزن )گرم 

1/5±0/07a 1/9±0/12b 2/16±0/19b 2/67±0/11c ضریب تبدیل غذایی 

3/5±0/01a 3/4±0/028b 3/35±0/07b 3/2±0/05c )نرخ رشد ویژه )درصد 

 بقا )درصد( 100 100 100 100
 .باشددرصد می 05/0دار در سطح ها بیانگر تفاوت معنیوجود حروف غیرهمنام کوچک روی ستون

در ترکیب  GHترین میزان بیان ژن بیش 1 شکلبا توجه به        

دست آمد و اختالف هب صورت مخلوطبه پروپیونات و پروبیوتیک

سدیم که به تنهایی در داری را با میزان پروبیوتیک و پروپیوناتمعنی

 .(P<05/0جیره استفاده شده بودند از خود نشان داد )
 

 
ماهی کپور تغذیه شده با در بچهGH ژن : بیان1شکل 

 سدیم و ترکیب پروپیونات و پروبیوتیکپروبیوتیک، پروپیونات 
 

سدیم نیز در تیمار پروبیوتیک و پروپیونات IGF-Iبیان ژن        

ترین مقدار را بین تیمارها نشان داد و تنها با تیمار مخلوط بیش

 .(P<05/0داری مشاهده شد )پروبیوتیک اختالف معنی

 
با  ماهی کپور تغذیه شدهدر بچه IGF1 ژن : بیان2شکل 

 پروبیوتیک، پروپیونات سدیم و ترکیب پروپیونات و پروبیوتیک

 

 بحث 

پروری در طول یک دهه گذشته رشد چشمگیری صنعت آبزی       

پرورشی ماهی کپور در کشورهای های آبزیدر میان گونه است. داشته

گرمسیری سرعت تولید باالیی داشته است هر چند برخی از عوامل 

ای نامناسب بر سرعت تولید ماهی ها و شرایط تغذیههمانند بیماری

های عفونی و استفاده بوده است. وجود بیماری گذارتاثیر کپور
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ها باعث ایجاد مقاومت باکتریایی در برخی بیوتیکبیش از حد از آنتی

و  Balcázarطلب را به همراه داشته است )های فرصتاز باکتری

ها از طریق (. پروبیوتیک2012و همکاران،  Resende؛ 2006، همکاران

بهبود ضریب تبدیل غذایی، تولید پراکسید هیدروژن، اسیدهای آلی و 

های دیگر رقابت کرده و منجر به افزایش چندین ترکیب با باکتری

و همکاران،  Al-Faragiشوند )رشد در مراحل اولیه و بهبود بقا می

(. 2006و همکاران،  Zirong؛ 2015و همکاران،  Dehaghani؛ 2013

Ziaei-Nejad پروبیوتیکاثرات ( 2006) همکاران و Bacillus subtilis 
بر عملکرد رشد میگوی وانامی  810و  510مدت هشت هفته با دوز را به

مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد که میزان وزن نهایی در این 

را نشان داد  داریدو تیمار نسبت به گروه شاهد اختالف معنی

(05/0>p .)Kim ( نشان دادند که جیره حاوی2005و همکاران ) 

مدت به Bacillus licheniformis و  Bacillus subtilisپروبیوتیک

کمان منجر به بهبود رشد و آالی رنگینهشت هفته در ماهی قزل

ها اثبات بر هیدرولیز پروتئین افزایش وزن شد که توسط اسیدهای آلی

که غذا واجد سطوح باالیی از پروتئین است، ویژه زمانی بهشده است 

یابد. این کاهش بر فعالیت غلظت هیدروکلریک اسید معده کاهش می

فرآیند و  بر جای گذاشتهمنفی  یرپپسین و ترشح آنزیم پانکراس تأث

اسیدهای آلی زنجیره . (Luckstadt ،2008سازد )هضم را مختل می

شوند و کوتاه با انتشار غیرفعال از طریق اپیتلیوم روده جذب می

عنوان توانند در مسیرهای مختلف متابولیک برای تولید انرژی بهمی

استفاده شوند. لذا باید  در چرخه اسیدسیتریک ATP مثال برای تولید

، Luckstadt) فرمول جیره مورد محاسبه قرار گیرد ها درانرژی آن مقدار

تر از عنوان مثال، پروپونیک اسید یک تا پنج برابر بیش. به(2008

نمک پروپیونات سدیم نقش مهمی در تنظیم اعمال  .گندم انرژی دارد

و  H/+Na+ کند و باعث افزایش تغییرات در فعالیتتلیال ایفا میاپی

، Clifon و Toppingشود )ها در غشا اپیکال روده میبیان پروتئین

های غذایی حاوی داد که جیره (. نتایج این مطالعه نشان2001

پروپیونات موجب افزایش بیان ژن هر دو هورمون  پروبیوتیک و سدیم

GH  وIGF-I شود. میزان بیان ژن میGH  در گروهی که پروبیوتیک

تر از پروبیوتیک و اسیدهای و نمک آلی را دریافت کرده بودند بیش

 دلیل اثر هم افزایی این دو عامل بوده است.به احتماالًآلی بود که 

وسیله قسمت قدامی هیپوفیز ترشح شده و ( بهGHهورمون رشد )

و همکاران،  Bigaنقش حیاتی را در رشد طبیعی بدن بر عهده دارد )

 دلیل نقش پروبیوتیک و نمک پروپیوناتبه احتماالً(. بهبود رشد 2005

مطالعات قبلی ارتباط  های گوارشی است.آنزیمسدیم بر بهبود فعالیت 

های دیگر نشان دادند بر در گونه IGF-Iو  GHمثبتی را بین میزان 

( استفاده از نمک 2017و همکاران ) Hoseinifarاساس مطالعات 

و  GHسدیم منجر به بهبود بیان ژن پروپیونات

IGF-I 25/0سدیم )در ماهی زبرا شد. استفاده از نمک پروپیونات% ،

داری به افزایش معنی منجر سفید ماهی در جیره غذایی (%2و  1%، 5/0%

تغذیه پروپیونات  (.2016و همکاران،  Hoseinifar) آن شد رشد میزان در

کلسیم منجر به بهبود رشد، کارایی تبدیل غذا و تولید پروتئین در 

(. افزایش 2014و همکاران،  Hassaanماهی تیالپیا نیل شد )بچه

سدیم منجر به بهبود قابلیت عملکرد رشد و تغذیه با نمک پروپیونات

سیستم گوارشی  و میکروبیوتای گوارشی هایتنظیم فعالیت آنزیم هضم،

و همکاران،  Hoseinifa؛ SitiZahrah ،2009و  Sudeshشود )می

معدنی  موجب افزایش جذب مواد گوارش دستگاه شدن (. اسیدی2016

، Mukherjeeو  Yengkokpamشود )همانند فسفات از فیفات سویا می

و  85/4به  87/5جیره را از  pH(. اسیدهای آلی موجود در غذا 2007

pH  چنین فعالیت در کپورهندی تغییر داد هم 65/5به  62/6روده را از

(. در 2011و همکاران،  Zhaoآنزیم پپسین در معده افزایش یافت )

های پانکراس گزارش شده است که تعدادی از اسیدهای مورد آنزیم

ویژه سکرتین های گوارشی ترشح شده از پانکراس بهآلی بر آنزیم

گزار هستند که این آنزیم محرک ترشح صفرا و ترشحات خارج تاثیر

 بچه چنین میزان آمیالز، لیپاز و ترپسین درسلولی پانکراس است. هم

ماهی تغذیه شده با اسیدهای آلی افزایش یافت افزایش ترشح سکرتین 

و همکاران،  Haradaباشد ) pHدلیل کاهش در پانکراس ممکن است به

1988.) Da Silva از نمک  که استفاده گزارش دادند (2013) و همکاران

 مهار عوامل بیماریزا، بهبود تیتر سدیم از طریقپروپیونات

سرم، تغییر فلور باکتری روده و افزایش راندمان تغذیه  آگلوتیناسیون

 آلی تر اسیدهایبیش باعث بهبود عملکرد بدن میگوی وانامی شدند.

توانند عملکرد مفیدی داشته کوچک می دلیل ساختار ساده و اندازهبه

ها نفوذ کنند. مطالعات دیگر نشان راحتی در درون سلولباشند و به

و  Gislasonتاثیری بر میزان رشد نداشتند )اسیدهای آلی  داد که

دلیل رسد بهنظر می( که به2009و همکاران،  Ng ؛1996همکاران، 

نوع گونه ماهی و میزان اسید الی مورد استفاده و نوع اسید آلی باشد 

دهنده تشکیل مواد ظرفیت بافری آزمایشی، هایجیره ترکیبات چنینهم

نوع و سطوح اسیدهای  ،سن ماهیاناندازه و ، جیره، مدیریت پرورش

تغذیه و کیفیت آب از دیگر عوامل ، هاهایشان یا ترکیب آنو نمکآلی 

استفاده از  پژوهش در این (.2008 و همکاران، Luckstadt) باشندمؤثر 

موجب افزایش بیان  Pediococcus کیوتیو پروب میسدوناتینمک پروپ

فاکتورهای رشد ضریب تبدیل بر  متعاقباًشد که  GIF-Iو  GHهای ژن

های باکتری چنین افزایشهمیر دارد. غذای و افزایش رشد بدن، تأث

نظر شد. بهکپور ماهی های اسیدالکتیک در بچهمفید روده باکتری

وری اقتصادی با افزایش تواند به افزایش بهرهرسد این نتایج میمی

تا بازده محصول و وضعیت سالمت ماهیان در پروش تجاری ماهیان 

 .نمایدکمک حدودی 
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