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کمانآالي رنگینتاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهاي رشد ماهی قزل
Oncorhynchus mykiss)(

یاسوج،مطهريشهیدسردآبیماهیاننزاداصالحوژنتیکتحقیقاتمرکز:*کاظمیاسماعیل

یاسوج،مطهريشهیدسردآبیماهیاننزاداصالحوژنتیکتحقیقاتمرکز:نسبابوالحسن راستیان

یاسوج،مطهريشهیدسردآبیماهیاننزاداصالحوژنتیکتحقیقاتمرکز:گندمکارالهحبیب

یاسوج،مطهريشهیدسردآبیماهیاننزاداصالحوژنتیکتحقیقاتمرکز:جواد مهدوي

یاسوج،مطهريشهیدسردآبیماهیاننزاداصالحوژنتیکتحقیقاتمرکز:رقیه محمودي

1393اسفند: تاریخ پذیرش1393آذر: تاریخ دریافت

چکیده
این پروبیوتیک با . در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است2009باشد که در سال باکتوسل نخستین پروبیوتیک مجاز در آبزیان می

. گرددو بازماندگی انواع ماهی و میگو میایجاد تغییرات مفید در جمعیت میکروبی روده و تولید اسیدالکتیک منجر به بهبود رشد، تولید 
Pediococcusبدین جهت تحقیقی جهت مقایسه اثرات سه دز متفاوت پروبیوتیک باکتوسل حاوي باکتري acidilacticiهاي شاخصبر

10باکتوسل در گرم پروبیوتیک1دز : گروه،گروه اول4این تحقیق در قالب . کمان مورد بررسی قرار گرفترنگینآاليرشد ماهی قزل
گرم پروبیوتیک 3دز : کیلوگرم جیره غذایی ، گروه سوم10گرم پروبیوتیک باکتوسل در 2دز : کیلوگرم جیره غذایی ،گروه دوم

تکرار در هر تیمار، تغذیه ماهیان با میانگین 3با بدون پروبیوتیککنسانترهغذاي:کیلوگرم جیره غذایی و گروه شاهد10باکتوسل در 
، 78/0، 84/0(ترتیب به4الی 1براي تیمارهاي ) FCR(در پایان نرخ ضریب تبدیل غذایی . هفته انجام گرفت4مدت گرم به400وزنی 

) SGR(چنین در بررسی فاکتور نرخ رشد ویژه هم). P<05/0(داري را با هم نداشتند دست آمد که اختالف معنیبه) 47/1و0/ 82
ترین مقدار مربوط به گروه شاهد و با بقیه تیمارها اختالف دست آمد که کمبه) 96/0و4/1، 4/1،5/1(ارقام ،4الی 1تیمارهاي 

داري گروه اختالف معنی4هاي تغذیه شده  در ماهیTotal Length)(در بررسی فاکتور طول کل .)P>05/0(داري داشت معنی
Pediococcusین است که افزودن پروبیوتیکدهنده انتایج این آزمایش نشان). P<05/0(دست نیامد به acidilacticiمیزان جیره به
.باشدکمان میآالي رنگینهاي رشد در ماهی قزلجیره داراي اثرات مثبت بر شاخصکیلوگرم 10در پروبیوتیکگرم 2

Pediococcus acidilacticiکمان، تغذیه،آالي رنگینپروبیوتیک، باکتوسل، قزل:کلمات کلیدي

Esmaeil.kazemi.1986@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
تغذیه و تامین غذاي سالم و کافی از بدو خلقت تاکنون 

پروري که یک آبزي. استترین مسئله حیاتی انسان بودهمهم
بخش اساسی و در حال رشد صنعت کشاورزي را در سرتاسر 

دهد، یکی از منابع مهم تامین پروتئین مورد دنیا تشکیل می
دلیل یش تقاضاي مصرف ماهی بهافزا. باشدنیاز جامعه بشري می

رشد سریع جمعیت و افزایش آگاهی از ارزش غذایی و ارجحیت 
که گوشت ماهی بهحیوانی و اینهايماهی بر سایر پروتئین

نقش آن در کاهش عنوان غذایی کم کالري، کم چربی و نهایتاً
کلسترول خون، و تکامل بافت عصبی با توجه به وجود اسیدهاي 

رشد این صنعت را تسریع نموده است-3nگروهچرب ضروري 
)Hwang ،راي تامین این تقاضا، افزایش ب). 1997و همکاران

پرورش آبزیان از جمله ماهی و افزایش میزان تولید در واحد 
هاي مهم تامین نیاز جمعیت رو به تزاید در سطح یکی از راه
هی در شرایط کنونی که مزارع پرورش ما. شوددنیا محسوب می

هاي باشند، شناخت و استفاده از تواناییدر حال گسترش می
موجود در زمینه پرورش ماهیان سردآبی در سطح کشور، لزوم 
افزایش دانش و آگاهی در مورد فناوري زیستی این نوع ماهیان 

.سازدرا الزامی می
ویژه ماهی در بین ماهیان پرورشی، ماهیان سردآبی به

از اهمیت (Oncorhynchus mykiss)کمان نآالي رنگیقزل
تر به غذاي دستی خاصی برخوردار است، زیرا این ماهی آسان

عادت کرده و نسبت به تغییرات محیطی و درجه حرارت و 
تري برخوردار است و شرایط کیفیت آب از حساسیت کم

-Tovar؛ 2006و همکاران، Waché (کندپرورشی را تحمل می

Ramirezبا توجه به گسترش مصرف انواع ). 2002ن، و همکارا
مواد افزودنی در غذا و افزایش چشمگیر تولیدات جهانی 

توان حجم و میزان راحتی میههاي دام، طیور و آبزیان بفرآورده
عنوان یک شده را که بهدارو و ترکیبات شیمیایی استفاده

کنندگان این زیست را تهدید و سالمت مصرفآالینده، محیط
چنین هم. اندازد را برآورد نمودها را به مخاطره میرآوردهف

هاي مادرزادي، عدم تاثیر داروهاي افزایش روز افزون ناهنجاري
پادزیست، فزونی پدیده مقاومت میکروبی و صدها عارضه دیگر 

باشند که به عنوان معضالت بهداشتی کنونی جوامع بشري میبه
طور که بهشود، درحالیده میرویه این داروها نسبت دامصرف بی

. گرددرویه از این مواد جهت افزایش تولید استفاده میبی
)Honsen ،1992و همکاران .(

این راستا محققین همواره سعی و تالش وافري در امر در
ترین زمان ممکن، با صرف حداقل افزایش تولیدات در کوتاه

هایی که افزودنیده ازترین عوارض جانبی با استفاهزینه و کم
هاي مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتی و ضمن حفظ ویژگی

هاي اخیر توجه خود را اند و در دههمحیطی باشند، نمودهیستز
هاي بیولوژیک در جیره جهت افزایش به استفاده از افزودنی

. اندتولید معطوف داشته
ها، ، پروبیوتیکهاتوان به آنزیمها میاز جمله این افزودنی

نموداشاره...ومخمر،(SCP)سلولیتکهايها، پروتئینپربیوتیک
)Gatesoupe ،1999 .(براي زندگی"معناي واژه پروبیوتیک به"

ولبار توسط لیلی و استیلاز ریشه یونانی است که براي اولین
هایی که وسیله میکروارگانیزمبراي مواد مترشحه به)1965(

سپس،شدکار گرفتههشوند بدیگر میدر موجوداتموجب رشد
هاي بافتی از این واژه تحت عنوان عصاره)1971(اسپرتی 

Fuller،a1992(.Parker(نمودیادموجب تحریک رشد میکروبی

ها یا موادي که در تعادل ها را به ارگانیزمپروبیوتیک)1974(
کارگیري هریف بباشند تعریف نمود، این تعگذار میروده تاثیر
کند ولی با وجود ها را به میکروفلور روده مرتبط میپربیوتیک

هابیوتیکآنتیحتیکهبخشدواژه مواد، مفهوم وسیعی به آن می
نمود که تري ارایهجامعتعریف)Fuller)1989.شودمیشاملرا

هاي غذایی میکروبی ها مکملمطابق با این تعریف پروبیوتیک
ز طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات هستند که ا

هاي غذایی این تعریف بر مکمل. سودمندي بر میزبان دارند
هاي زنده تاکید دارد و مواد تهیه شده تشکیل شده از باکتري

عنوان پروبیوتیک و نیز مواد غذایی تخمیر شده را دربربه
یک در این تعریف را براي پروبیوت)Gatesoupe)1999. گیردمی

اي هستند که از یاختههاي تکپروري ارائه نمود سلولآبزي
ماندن در آن طریق ورود به لوله گوارش و دارا بودن توانایی زنده

. گردندمحیط سبب بهبود سالمتی میزبان می
ها را در نتایج تحقیقات موجود اثرات سودمند پروبیوتیک

تی آبزیان به اثبات افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل و سالم
کار هتوان در پرورش آبزیان برسانده بنابراین این ترکیبات را می

استفاده از یک نوع محصول تجارتی حاوي باکتري و مخمر . برد
پروبیوتیک، از طریق افزودن به غذا بصورت موفقیتعنوانه ب

آمیزي منجر به افزایش وزن بدن و درصد بقاء در ماهی 
و Mohanty(شده است(Catla catla)تال کپورهندي گونه کا

.)1996همکاران، 
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Austin دریافتند که وجود باکتري )1995(و همکاران
هاي بیماریزاي تواند عفونت ناشی از سویهمیویبریو آنگالریوم

Aeromonas)سالمونیسیداآئروموناسمانندمعمولی salmonicida)

(Salmo salar)دماهی آتالنتیک را در آزاویبریو آنگالریومو 

. کاهش دهد که این یکی از اثر مثبت پروبیوتیک است
Kennedy از باکتري پروبیوتیک در پرورش )1998(و همکاران

ها در ها از پروبیوتیکآن. کردنداستفادهدریاییماهیانالرو
درام، ، رد(Centropomus undecimalis)پرورش ماهی اسنوك 

دار، کفال مخطط استفاده نموده و مشاهده ی خالآالي دریایقزل
هاي پروبیوتیک در استخرهاي کردند که استفاده از باکتري

پرورش ماهی سبب افزایش بقاء، همگونی در اندازه و نرخ رشد 
ها به اي یا متناوب باکتريافزودن دوره. شودماهی می

دنبال استخرهاي پرورشی، تغییر در فلور باکتریایی استخر را به
انکوباسیونهايتخمدرکهشدندمتوجههاآنعالوهبه.داشتخواهد

هاي پروبیوتیک در مقایسه با شده در محیط حاوي باکتري
هاي هاي انکوباسیون شده در محیط عاري از باکتريتخم

ها و مرگ پروبیوتیک، احتمال توسعه و رشد بیش از حد باکتري
.تر استتخم کم

Olssonهاي باکتري که توانایی سویه)1992(همکاران و
زیست شدن را با روده و موکوس پوست در توربوتهم

(Scophthalmus maximus) و داب(Limanda limanda) دارند
هايپاتوژنرشدمانعهااین باکتريکهو دریافتندنمودندبررسیرا

)Gatesoupe)1989. شوندمیآنگوئیالرومویبریوقبیلازماهی
نشان داد که نرخ رشد ماهی توربوت در اثر تغذیه با روتیفر غنی 

) 1383(محمدي و همکاران .یابدشده با پروبیوتیک افزایش می
کمان از پروبیوتیک پروتکسین در جیره ماهی قزل آالي رنگین

وزن نهایی بدن و ضریب ،و از نتایج حاصلاندکردهنیز استفاده 
دنبال داري را بهبه شاهد افزایش معنیها نسبترشد ویژه آن

. داشت
عالوه بر این بازماندگی الروهاي تغذیه شده با پروبیوتیک 

ها پروبیوتیک.داري افزایش یافتطور معنینسبت به شاهد به
ضرر هستند که به سالمت موجود میزبان بیهايمیکروارگانیزم

برابر از میزبان درطور مستقیم یا غیرمستقیم هکمک کرده و ب
نماید و با تاثیر بر میکروفلور روده زا محافظت میبیماريعوامل

تر مواد غذایی و در نتیجه افزایش جذب بیشسبب هضم و
. شوندرشد، کاهش ضریب تبدیل و عملکرد رشد در موجود می

پروري ایران، آبزيدري رنگین کمانآالعلت اهمیت ماهی قزلبه
چنین خصوصیات اثبات شده لید آن و همسیاست افزایش تو

بیوتیک، در پژوهش حاضر تاثیر یترکیبات پروبیوتیک و پر
استفاده از سطوح مختلف این مواد در جیره غذایی ماهی قزل

کمان، بر عملکرد رشد ماهی مورد بررسی و ارزیابی آالي رنگین
.قرار گرفت

هاشمواد و رو
1391خرداد این تحقیق در :زمان و مکان انجام مطالعه

مطهري یاسوج شهیدسردآبیماهیاننژاداصالحتحقیقاتدر مرکز
آب، اکسیژن دمايچونهمآبکیفیعواملگیرياندازه.شدانجام

در طول دوره پرورش . انجام گرفتهفتگیصورتبهpHمحلول و
71/7±09/0آب برابر 21/0±32/13 ،pH(c◦)میانگین دماي آب

.محاسبه گردیدگرم در لیتر میلی27/8±34/0ژن محلولو اکسی
آالي ماهیان قزل:تامین و معرفی ماهیان به استخرها

400±10ماهیان با میانگین وزنی کمان از قسمت تکثیررنگین
قبل از ذخیره . بندي تهیه شدندگرم پس از طی عملیات رقم

هیپوکلریت سدیم وسیله مواد ضدعفونی نظیر هسازي، استخرها ب
ماهیان نیز . کامالً ضدعفونی و سپس با آب شستشو داده شدند

درصد ضدعفونی و در مرحله بعد در 4ابتدا با محلول نمک 
.عدد در هر استخر توزیع شدند30به تعداد ها داخل استخر

ماهیان نیز ابتدا با محلول :ساخت غذا و تغذیه ماهیان
عدد در هر تکرار 30س به تعداد درصد ضدعفونی و سپ4نمک 

دلیل حمل و ساعت گرسنگی به24ماهیان بعد از .گرفتندقرار
غذاي تولیدي شرکت (شاهدبا جیره هفتهمدت یک نقل، به
بعد از مرحله سازگاري . منظور سازگاري تغذیه شدندبه) فرادانه

سپس با . سنجی ماهیان انجام شددر ابتداي آزمایش زیست
حاوي Bactocellیمارهاي تعیین شده پروبیوتیک توجه به ت

به گرم3و 2، 1سطح 3در Pediococcus acidilacticiباکتري 
گروه شاهد بود چهارمتیمار. اضافه شدشاهدجیرهکیلوگرم 10

3آزمایش در . به آن اضافه نشدپروبیوتیکیگونه مکملکه هیچ
با آب مخلوط و مکمل پروبیوتیک ابتدا.تکرار در نظر گرفته شد

ها پس از آماده شدن در جیره.سپس به جیره پایه اضافه شد
گراد و دور از نور قرار درجه سانتی4ظروف پالستیکی در دماي 

غذادهی . داده شده و براي غذادهی به ماهیان استفاده شد
3درصد وزن بدن و در 5/1میزان بهطی چهار هفته ماهیان 

.انجام گردید18و 12، 8وعده در ساعات 
براي بررسی رشد ماهیان و :سنجش فاکتورهاي رشد

از شاخص هاي رشد شامل چهارممقایسه بین تیمارها در هفته 



کمان آالي رنگینتاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهاي رشد ماهی قزلکاظمی و همکاران

218

، ضریب )FCR(، ضریب تبدیل غذایی)WG(افزایش وزن بدن 
و درصد افزایش وزن بدن استفاده شد که با ) SGR(رشد ویژه

:)Mishra ،2006(ردید هاي زیر محاسبه گاستفاده از فرمول

W1 -W2 =WG:)افزایش وزن بدن(1فرمول

):ضریب تبدیل غذایی(2فرمول
FCR= )گرم(شده مقدار غذاي خورده / )گرم(بدن افزایش وزن 

:)درصد افزایش وزن بدن(3فرمول
100×]W1/)W1-[(W2% =WG

:)2006، همکارانوXue() ضریب رشد ویژه(4فرمول
SGR= 100×( Ln FBW- LnIBW)/n

SGR= ویژهرشدنرخ (% day -1)

طرح کلی این تحقیق در قالب : هاتجزیه و تحلیل آماري داده
هاي دادهکلیه.گردیدریزي و اجراکامالً تصادفی، برنامهطرح
هادادهوثبتExcel)2007(افزارنرمدرمرحلههردرشدهآوريجمع

، Kolmogronov-Smirnovوسیله ها بهپس از کنترل همگی آن
و (one-way ANOVA)طرفه با استفاده از آنالیز واریانس یک

ها ، جهت مقایسه میانگینPOST HOCعنوان هبTukeyآزمون
ها و تجزیه و تحلیل کلیه داده. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

.انجام پذیرفتSPSSافزار سیله نرموعملیات مربوطه به

نتایج
هايشاخصمیانگینمقایسهنتایج1جدول:رشدهايشاخص

کمان نسبت به اثر سطوح مختلف آالي رنگینرشد ماهیان قزل
. دهدنشان می) پایان دوره(چهارمهفتهجیره را در پروبیوتیک در

یک در جیره به ترکیب غذایی نتایج نشان داد که افزودن پروبیوت
هاي رشد شامل کمان سبب بهبود شاخصآالي رنگینماهی قزل

افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و 
ترین میزان بیش. کاهش ضریب تبدیل غذایی گردیده است

کیلوگرم جیره 10گرم باکتوسل در 2افزایش وزن بدن در تیمار 
داري را نشان با گروه شاهد اختالف معنیمشاهده شد کهغذایی

در بین بقیه تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک ). P>05/0(داد 
داري از نظر افزایش وزن بدن مشاهده در جیره اختالف معنی

. )P<05/0(نشد 
در رشد ویژهضریبافزایش وزن بدن و میزانترین بیش

اهده شد که با مشکیلوگرم جیره10گرم باکتوسل در 2تیمار 
داريمعنیاختالف).P>05/0(داشتداريمعنیاختالفشاهدگروه

گروه شاهد با سایر . )P<05/0(بین سایر تیمارها مشاهده نشد 
.)P>05/0(باشدداري میها داراي اختالف معنیگروه

گرم باکتوسل 2غذایی در تیمار تبدیلضریبمیزانترینکم
با دیگر تیمارهاي پروبیوتیک کهشدهمشاهدجیرهکیلوگرم10در
ترین بیش). P<05/0(دادننشانراداريمعنیاختالفشاهدگروهو

بود که با دیگر تیمارهاي شاهدگروهدرغذاییتبدیلضریبمیزان
.)P<05/0(داد نداري را نشان پروبیوتیک اختالف معنی

در تیمارهاي مختلف در جیره حاوي پروبیوتیکشده با کمان تغذیهرنگینآاليهاي رشد بچه ماهیان قزلنتایج شاخص:1جدول
)تکرارSE3± میانگین (چهارم پایان هفته 

گرم باکتوسل3گرم باکتوسل2گرم باکتوسل1شاهدتیمار/رشدشاخص
400±4005/5±4007/6±4008/6±8/5)گرم( متوسط وزن اولیه 

b32±486a17±534a29±546a17±536)گرم(نویهمتوسط وزن ثا
b32±86a17±134a29±146a17±136)گرم( افزایش وزن بدن 

a67/0±47/1a11/0±84/0a18/0±78/0a11/0±82/0ضریب تبدیل غذایی
b34/0±96/0a16/0±44/1a27/0±55/1a15/0±46/1(% )ضریب رشد ویژه 

a75/0±5/33a1/0±4/34a65/0±7/34a95/0±2/34)متریتانس(بدن طولمتوسط
.)>05/0P(دار است معنینشانه اختالف سطرحروف غیرهمسان در هر 
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بحث
ها و هاي غذایی مانند پروبیوتیکامروزه استفاده از مکمل

عنوان جایگزینی به) بیوتیکسین(ها ها و ترکیبی از آنپربیوتیک
بیوتیک درمانی هاي درمانی قبلی مانند آنتیبراي روشمناسب

Irianto(و استفاده از داروهاي ضدمیکروبی مطرح گردیده است

از این ترکیبات استفادهیجهانخواروبارسازمان).Austin،2002و
عنوان عمده بهآبزیانزیستو کیفیت محیطزیستنبهبودجهترا

).FAO ،2009(استعیین نمودهپروري تآبزيدرآیندهتحقیقات
ج حاصل از این نتای1جدولبراساس:هاي رشدشاخص-
نشان داد که افزودن پروبیوتیک چهارم هفته درتحقیق

Pediococcus acidilacticiآالي به ترکیب غذایی ماهی قزل
داري در وزن نهایی بدن، کمان منجر به افزایش معنیرنگین

داري بدن، ضریب رشد ویژه و کاهش معنیدرصد افزایش وزن
.در ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد شده است

Bairagiباسیلوسکهانددادهنشان)2002(همکارانو
میکروبی دستگاهازجمعیتشدهجداسابتیلیسوسیرکوالنس

Cyprinus(کپورمعمولیوروهو، کاتالماهیگوارش carpio (
پروتئازولیپاز، آمیالزجملهازسلولیخارجهايآنزیمايدار

منظورهبماهیانغذاییهايدر جیرهکارگیريهبقابلیتوبوده
. باشندمیدارارارشدپارامترهايمغذي وموادسطوحارتقاء

دراشتهاتحریکطریقازاستها ممکنپروبیوتیکچنینهم
ارتقاءمیکروبی، موجبمتابولیسمافزایشیا باوآبزیانالروهاي

).Austin ،2002وIrianto(گردندمیزبانتوسطتغذیهسطح
هاي مختلف مبین اثرات مثبت و در طالعات گوناگون بر گونهم

هاي دیگر حاکی از بدون اثر بودن پروبیوتیک در برخی گونه
.رشد ماهیان دارد

و Mohantyهاي در این تحقیق با یافتهآمدهدستهبنتایج 
استفاده از محصول حاوي باکتري و مخمر باکه)1996(همکاران

عنوان پروبیوتیک، از طریق افزودن به غذا منجر به افزایش به
اندوزن بدن و درصد بقا در ماهی کپورهندي گونه کاتال شده

هاي پروبیوتیکتاثیر،)Boyd)1998وQueiroz .داردمطابقت
دراستخرهاي هفته3مدتبهروگاهیاهیمگربهبرباسیلوسحاوي

گر این است که ها بیاننتایج آن.خاکی مورد آزمایش قرار دادند
درصد پروبیوتیک در جیره باعث 1/0میزان تغذیه ماهیان به

.افزایش رشد و بازماندگی گردید
رويبر) 1996(همکارانSwain توسطمشابهینتایج
Bogut،)1994(همکارانوNoh.شدهندي مشاهدهکپورهاي

هايپروبیوتیککهکردنداثباتنیز)1998(همکارانو

Streptococcus faeciumطیباکتري درازشدهتهیهتجاري
وتغذیهکاراییبهبودموجبکپورماهیهايجیرهباسازيمکمل

ها مشاهده کردند که در ماهیان تغذیه شده با گردید، آنرشد
SGRو میزان % 42/12هفته میزان رشد 6ت مدپروبیوتیک به

FCRچنین نسبت به گروه شاهد افزایش داشت و هم% 20/10

که با مطالعه حاضر ،درصد کاهش یافت% 37/17میزان به
.مطابقت دارد

ویژه در پروبیوتیک در این تحقیق سبب افزایش رشد به
گردید که با نتایجکیلوگرم جیره10گرم باکتوسل در 2تیمار 

که از دو نوع باکتري ) 2003(و همکاران Lara-Floresحاصل از 
.Sپروبیوتیکی faeciumوLactobacillus acidophilus همراه با

عنوان مکمل غذایی در بهSaccharomyces cerevisiaمخمر
و سبب افزایش در ماهی تیالپیاي نیل استفاده نمودهجیره بچه

. اردنرخ رشد ویژه شده است، مطابقت د
، الکتوباسیلوس اسیدفیلوسدر مطالعه دیگر از باکتري 

Spirulina)اسپرولینا ماکسیموسو سروزیاساکارومایسسمخمر

maximus) درصد جیره در کپورمعمولی 3و 2، 1در سطوح
ترین تولید و درصد بیش3استفاده شد، ثابت گردید در سطح 

چنین سبب هم. دار با سایر تیمارها داشته استاختالف معنی
افزایش بقا، نرخ رشد، مقدار رشد ویژه، ضریب تبدیل و بازده 
پروتئین گردید و باالترین ضریب تبدیل نیز در گروه شاهد 

و همکاران Ghosh).2008و همکاران، Muthu(دست آمدهب
شدنجایگزینطیبیان کردند که پروبیوتیک در جیره ) 2003(

رامثبتینقشغذابهترجذبومهضدرالروهاي ماهیرودهدر
توانند  ها میپرویوتیک. گردندمیرشدافزایشباعثوایفاء نموده

زدا با افزایش اشتها، تغذیه، تولید ویتامین ها و ترکیبات سم
)Detoxification (شونددر جیره باعث افزایش رشد می)Irianto

).Austin ،2002و
خوبی توانسته بهدر جیرحاضر پروبیوتیکتحقیقدر
در پرورشکه)1جدول (دادهکاهشراغذاییتبدیلضریب
در. گرددتلقی میمهماهدافازیکیپروارييآالقزلماهی
ذکرپروبیوتیکیهايباسیلوسازمشابهیراستا تأثیراتهمین
همکاران،وJafarian(ایرانیماهیتاسالروهايدرباالدرشده

a2007(،از ناپلیتغذیهطیدرماهیفیلروهايالچنینهم
وJafarian(آمددستهبهاباسیلوساینباشدهغنیآرتمیاي

هايکه باسیلوسدادنشانمطالعاتاین). b2007همکاران، 
غذاییتبدیلماهی ضریبفیلالروهايدرتوانستندپروبیوتیکی

ضرحاتحقیقدرکهدرحالی. دهندتقلیل77/2به 45/3از را
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در تیمار78/0در گروه شاهد به 47/1غذایی از ضریب تبدیل
احتماالً نشانویافتکاهشکیلوگرم جیره10گرم باکتوسل در 2

قزلماهیوزن پرواريمورددردهنده این است که پروبیوتیک
در مطالعات صورت.استداشتهخوبیکمان عملکردرنگینآالي

در جیره غذاییلوس اسیدوفیلوسالکتوباسیگرفته با استفاده از 
و) 2008و همکاران، Sparus aurata)(Suzer(سیم دریایی
و همکاران، Subhash((Pinltada margaritifera)تغذیه اویستر

این باکتري تغذیه مشخص شده که در تیمارهایی که از) 2007
میزان بقا، وزن، طول ) >05/0P(داريطور معنیاند بهنموده

داري رشد ویژه افزایش و ضریب تبدیل کاهش معنینهایی و
یافته است که باز هم نتایج حاصل از آزمایش حاضر را تائید 

.نمایدمی
از ) 2008(و همکاران Bagheriدر بررسی دیگري، 

پروبیوتیک تجاري حاوي باسیلوس جهت تغذیه الرو ماهی قزل
سطح 5د ها در بررسی خوآن. کمان استفاده کردندرنگینآالي

میزان رشد ویژه، فاکتور . از پروبیوتیک را به جیره اضافه کردند
طور جزئی ولی ضریب تبدیل غذا با هوضعیت، بازده پروتئین ب

در . استداري نسبت به گروه شاهد افزایش داشتهاختالف معنی
10درگرم 2استفاده از پروبیوتیک با دوز بیش از ،تحقیق حاضر

.بهبود عملکرد رشد را نشان ندادجیره افزایشکیلوگرم
درهاپروبیوتیکسازيکه مکملدهدمینشانتحقیقات

برايارزشبابسیارمدلیکعنوانآن بهتوسعهوآبزیانغذاي
ضروريبسیارتغذیهکاراییورشدمنظور افزایشبهنویسیجیره

اساس عنوانهمینبر) 2002و همکاران، Bairagi(بودخواهد
طریقازتواندمیجیرهدرهاپروبیوتیککارگیريبهکهگرددمی

کاراییافزایشباعثرشد ماهیان،براينیازموردغذايکاهش
داشتهدرپیآبزیاندرراپرورشیهايکاهش هزینهوشدهتغذیه
).Zirong ،2006و Yanbo(باشد

ها در جیره آزاد ماهیان طورکلی، استفاده از پروبیوتیکبه
شوندباعث افزایش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

)BirkbeckوRingo ،2005.( افزایش جوامع میکروبی روده
هایی هاي گواشی و تولید ویتامینباعث افزایش فعالیت آنزیم

Wache(شود که در وضعیت بهداشتی و تغذیه ماهی موثرندمی

).2006و همکاران، 
ي رشد با توجه به هار تحقیق حاضر، بهبود شاخصد

رسد احتماالً نظر میمطالعات انجام شده در ماهیان مختلف، به
.Pپروبیوتیک دلیل اثرات مثبت هب acidilacticiه بر در جیر

مرفولوژي دستگاه گوارش، افزایش اشتها، بهبود بهداشت و
اي و افزایش جذب مواد جوامع میکروبی، کاهش مواد ضدتغذیه

در پروبیوتیکدر ماهیان تغذیه شده با معدنی و اسیدهاي چرب
.باشداین مطالعه می

نیاتشکر و قدرد
وسیله از ریاست و همکاران محترم مرکز بدین

تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید 
خاطر ارائه امکانات آزمایشگاهی و مطهري یاسوج به

.شودهاي فکري و فنی سپاسگزاري میمشارکت
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