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 در جیره غذایی،  (PTCC 1403 سویه)اثر پروبیوتیک الکتوکوکوس الکتیس 

  (Mugil cephalus)بازماندگی ماهی کفال خاکستری  و درصدی رشد هاشاخصبر 

 آدر برابر با کتری الکتوکوکوس گارویه
 
 
 
 
 
 
 

 ایران  ،چابهار ،لوم دریایی چابهاردانشگاه دریانوردی و ع ،دانشکده علوم دریاییشیالت، گروه  :*زادهجواد قاسم 

 84156-83111پستی: صندوق ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، طبیعی،دانشکده منابع شیالت،گروه  :سلجوقیظهیر شکوه 

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریایی شیالت،گروه  :پریا اکبری 

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریاییشیالت، گروه  :مهدی حسنی 

 

 1397 فروردینتاریخ پذیرش:            1396 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

د بازماندگی غذایی، بر عملکرد رشد و درص ( در جیره1403PTCC) الکتیس منظور بررسی اثر پروبیوتیک الکتوکوکوستحقیق حاضر به 

روز انجام گرفت. در این مطالعه، تعداد  30مدت در برابر باکتری الکتوکوکوس گارویه آ به .Mugil cephalus L)ماهی کفال خاکستری )

دد ع 30تکرار )با تعداد  3تیمار آزمایشی و  5تصادفی به  گرم در یک طرح کاملا  44/8±4/1قطعه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی  450

 3Dو D2D,1های آزمایشی ها عبارت بودند از دو تیمار آزمایشی شاهد )بدون استفاده پروبیوتیک( و تیماربندی شدند. تیماردر هر تکرار( دسته

 عدد بچه ماهی از هر 10روز،  30غذا بود. بعد از  واحد تشکیل کلنی پروبیوتیک بر گرم 6 × 108و  3 ×108، 1 /5×108ترتیب حاوی که به

صورت روش غوطه وری( چالش داده شدند و تلفات بهلیتر بهواحد تشکیل کلنی بر میلی 1 × 107 تکرار با باکتری الکتوکوکوس گارویه آ )تراکم

ننده کیافتدریمارهای تدر  چنین درصد بازماندگی های رشد و همنشان داد که تمامی شاخص روز پس از چالش ماهیان ثبت شد. نتایج  10روزانه تا 

نسبت  3Dو  2Dیمارهای تدر   (CF)، ولی فاکتور وضعیت(P>05/0)داری با گروه شاهد نشان ندادند یمعناختلف   پروبیوتیک بهبود یافت اما

درصد در 68 و 3Dدرصد در تیمار 64درصد در گروه شاهد به  40. درصد بازماندگی از (P<05/0)داری داشت یمعنبه گروه شاهد افزایش 

در جیره غذایی الکتوکوکوس الکتیس  (1403PTCC) نتیجه گرفت که استفاده از سویه توانیم یطورکلبه. (P<05/0) افزایش یافت 2Dتیمار

 شود.آ الکتوکوکوس گارویهباکتری ماندگاری بچه ماهی کفال خاکستری در چالش با  افزایش منجر به تواندیم

  آالکتوکوکوس گارویه ،کفال خاکستری ،های رشدشاخص، الکتوکوکوس الکتیس ،پروبیوتیک کلمات کلیدی:

 ghasemzadeh@cmu.ac.ar :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های آبزیان در سراسر جهان همواره باعث کاهش روند بیماری       

ترین تهدید برای مزارع پرورش ترین و جدیتولید شده است و اساسی

های اخیر پیشرفت که در سالطوریشود، بهماهی و میگو محسوب می

ارزش اقتصادی  رو کرده است وبهشکالت اساسی رواین صنعت را با م

توسعه ازجمله خصوص کشورهای درحالآن در کشورهای مختلف به

دلیل های آبزیان بهرو کرده است. بیماریبهایران را با کاهش زیادی رو

شود و غالباً شرایط زیست جاندار در محیط آبی، دیر تشخیص داده می

تر و احتمال سرایت و شیوع سریع تراکم باالدلیل در شرایط پرورشی به

همین ناپذیری همراه است، بهها با تلفات سنگین و اجتنابیبیمار

)قشقایی  ها را باید مد نظر قراردادهای پیشگیری از بیماریراهکار دلیل

 ارائه مشکالت این حل برای نیز هاییحلراه (. همواره1383و الیق، 

 بحث کنترل در جملهاز اندنداشته چندانی موفقیت که است شده

 ها( مطرحبیوتیکضدمیکروبی )آنتی داروهای از استفاده ها،بیماری

 ازجمله ایعدیده داروها مشکالت این خود هاسال از پس که گردید

 آوردند وجودبه را ... و محیطیزیست مسائل ها،پاتوژن شدن مقاوم

 ممنوع هابیوتیکآنتی از استفاده اکشوره اغلب در که امروزهطوریبه

 (.1389است )مطلبی و همکاران،  مواجه شدیدی هایمحدودیت با یا

ها بیوتیکهایی که در استفاده از آنتییتمحدودی با توجه به طورکلبه

ها و افزایش رشد و تولید یماریبمنظوره کنترل ی رشد بههامحرکو 

ها ای به پروبیوتیکیژهوتوجه  پروری وجود داشت باعث شد تا یآبزدر 

ها و یباکترها، سیانویباکترشامل  طورمعمولبهها شود. پروبیوتیک

ی میکروسکوپی هستند که یا با تغییر فلور میکروبی روده و هاجلبک

یا با تغییر شرایط محیط آبی باعث کاهش بیماری و افزایش رشد 

از  یگرد یفیتعر نیز Gatesoupe (1999)(. Fuller، 1992شوند )یم

که از  اییاختهتک  یهاسلول ارائه نمود: پرورییدر آبز هایوتیکپروب

و باهدف  ،زنده ماندن یتو قابل یزبانورود به لوله گوارشی م یقطر

بر مصارف  یفتعر ین. اگیرندیبهبود سالمتی مورداستفاده قرار م

ه جهت ب یزبانآن در بهبود سالمتی م یتو قابل یوتیکخوراکی پروب

ها یوتیکپروب یفتعار ینتردارد و از جامع یدحضور در لوله گوارش تأک

 Yasudaبار ینبرای اول پرورییدر آبزباشد. یم پرورییدر رابطه با آبز

خواهند شد  یافت هایییکردند که باکتر بینییشپTaga (1980 )و 

 یماریب ولوژیکیب یهاکنندهعنوان کنترلغذا بلکه به عنوانبه تنها نه که

باشند. هرچند یمید مف ییچرخه مواد غذا یهاکنندهو فعال یانماه

  اما  مشخص نیست صورت واضح ها بهپروبیوتیک مکانیسم عملکرد

  برای موادمغذی  رقابت ها یاطریق تولید باکتریوسین از ها پروبیوتیک

 سیستم تحریک بسب ها،یباکتر  متابولیسم  تغییر اتصال، هاییگاهجا یا و

مانع  که شوندیم یراختصاصی(غ)ایمنی اختصاصی و  بدن میزبان  ایمنی

چنین شوند؛ همیم میزبان  گوارش لوله ها در پاتوژن کلونی  تشکیل  از

 در زدامسمومیت ها، ترکیباتیتامینو تولید طریق ها ازپروبیوتیک

تغذیه  بهبود اشتها و  تحریک سبب هضمیرقابلغ تجزیه ذرات و   جیره

تواند منجر به افزایش رشد و تولید شوند که در نهایت مییم میزبان

های متعددی گزارش (.Kaoort ،2004پروری شود )در آبزی تربیش

عنوان پروبیوتیک در های مختلف باکتری بهدر زمینه استفاده از سویه

سویه توان به اثر جیره غذایی ماهیان و میگو صورت گرفته ازجمله می

زای ویبرو انگوئیالریوم بر مقاومت علیه عوامل بیماری K1کارنوباکتریوم

(Vibrio anguillarium( و آئروموناس سالمونیسیدا )Aeromonas 

salmonocidaeآالی رنگین( در قزل( کمانOncorhynchus mykiss )

(Joborn  ،سویه باکتری کارنوباکتریوم دایورژنز 1997و همکاران ،)

(Carnobacterium divergens بر علیه آئروموناس سالمونیسیدا در )

 Gadus( و روغن ماهی آتالنتیک )Salmo salarماهی آزاد آتالنتیک )

morhua()Gildberg پروبیوتیکی هایسویه (،2002 همکاران، و 

Enterbacter amingenus و انتروباکتر PIC15 افزایش مقاومت  منظوربه

و همکاران،  Burbankکمان )آالی رنگیندر بیماری آب سرد در قزل

بر شاخص رشد و ایمنی  Lactobacillus rhamnosus(، سویه 2011

و همکاران،  Oreochromis niloticus( )Piraratماهی تیالپیای نیل )

بر  12و الکتیک  Lactococcus lactisهای باکتری ( و سویه2011

( Paralichthys olivaceusرشد و پاسخ ایمنی ماهی کفشک زیتونی )

(، و 2013و همکاران،  Heo) Sterptococcus iniaeدر برابر بیماری 

آالی ماهی قزل رشد بر B. subtilisو  Bacilus licheniformisهای سویه

 یهاعفونت ( را نام برد.2013و همکاران،  Mocanuکمان )رنگین

 وقوعدر صورت  یول ،ستین معمول انیدر ماه گرچه یاسترپتوکوک

 Vendrell) ندینما وارد را یریناپذجبران یهاخسارت توانندیم یماریب

 گرید یباکتر نیاسترپتوکوکوس چند درجنس.  (2006و همکاران، 

 الکتوکوکوس مثل کنندیم جادیا یمشابه یهایماریکه ب دارند وجود

(Lactococcus،) انتروکوکوس (Enterococcus) واگوکوکوس و 

(Vagococcus) سیمجموعاًاسترپتوکوکوز هاآن از حاصل یهایماریب که 

 همکاران، و Doménech ،2006 همکاران، و Vendrell) نامندمی

1993،Elder  و Ghittino، 1999). ی گویم در استرپتوکوکال یسمیسپت

 (2001همکاران،  و Chen)(Macrobrachium rosenbergi) نیریشآب

و  Chen)(Mugil cephalus) یخاکستر کفالی ماه و
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 توانیمها را استفاده ازپروبیوتیک .است شده گزارش (2002همکاران، 

زیستی و  صورتبهی مثبت پژوهشگران دانست که دستاوردهایکی از 

ی آبزیان، باعث افزایش رشد و تولید هایماریبطبیعی عالوه بر کنترل 

. این شودیمی جانبی در این صنعت هانهیهزسطح، و کاهش  در واحد

 دکنندهیتولو  افتهیتوسعهی کشورهاموضوع دیر زمانی است که در 

 توانیمی طورکلبهو استفاده قرار گرفته است.  مطالعه موردآبزیان 

هدف  2ها را در در زمینه استفاده از پروبیوتیک گرفتهانجامتحقیقات 

کنترل  -2پروری افزایش رشد و تولید در آبزی -1 اساسی خالصه کرد:

در آبزیان. از طرف دیگر با توجه به رشد  هایماریبو پیشگیری از 

در  هاپژوهشی در کشور، نیاز به این نوع پروریآبزصنعت  روزافزون

با توجه به  (.Ali، 2002 ،Kaoort  ،2004) شودیمکشور احساس 

های مختلف پروبیوتیک و یهسواط با که اطالعات محدودی در ارتباین

در تحقیق حاضر )الکتوکوکوس الکتیس  استفاده موردچنین سویه هم

Lactococcus lactis subsp. PTCC 1403) کاربرد آن در جیره غذایی  و

آبزیان آب شور و گونه کفال خاکستری در  خصوصبهموجودات زنده 

 الکتوکوکوس) سویه این یرتأث بررسی هدف با تحقیق این لذا است، دسترس

خاکستری در مواجهه  کفال عملکرد رشد و بازماندگی ماهی بر الکتیس(

 آ طرح و اجرا گردید. و چالش علیه باکتری الکتوکوکوس گارویه

 

 هامواد و روش
در کارگاه  1394 ماه دی این پژوهش در: و شرایط پرورش ماهی       

 450دریایی چابهار انجام شد.پرورش ماهی دانشگاه دریانوردی و علوم 

( از مزرعه تکثیر Mugil cephalusعدد بچه ماهی کفال خاکستری )

میگوی مدنی واقع در کنارک خریداری و با وانت مجهز به مخزن 

فایبرگالس متصل به سیستم هوادهی به محل اجرای آزمایش، انتقال 

از  مدت یک هفته و اطمینانداده شد. پس از طی مرحله سازگاری به

گرم شمارش  44/8±40/1ها با میانگین وزنی ماهیها، بچهسالمتی آن

لیتری منتقل  60ای های شیشهآکواریوم 15به  عدد 30شده و با تراکم 

 28 /2±5/0طور میانگین در کل دوره درجه حرارت آب شدند. به

 pHلیتر و  گرم برمیلی 01/7±87/0اکسیژن محلول  ،گراددرجه سانتی

صورت هبود، و در طی دوره آزمایش دوره نوری ب 8/7±4/0 آب معادل

منظور هوادهی تاریکی تنظیم گردید. به ساعت 12 و روشنایی ساعت 12

ها، هر یک ازمخزن ها به یک سنگ هوا و تامین نیاز اکسیژن ماهی

که به منبع هواده متصل بود مجهز گردید. در تحقیق حاضر دوتیمار 

 21تهیه شده از شرکت تعاونی تولیدی  شاهد تنها با غذای تجاری

درصد  2/4درصد پروتئین خام،  34متر، میلی 2بیضاء شیراز )با قطر 

 1D ،2D،3Dتیمار  3درصد خاکستر( تغذیه شد، و  77/7چربی خام و 

 6×108و  3 ×108، 1 /5×108نیز با همین غذای مکمل شده با سطوح

گردیدند. همه تیمارها  کلنی پروبیوتیک بر گرم غذا تغذیه تشکیل واحد

 روزه انجام گردید.  30شامل سه تکرار بودند و آزمایش طی یک دوره 

 جیره به آن کردن اضافه و پروبیوتیک باکتری کشت       

ابتدا  نظر  موردبرای تهیه جیره آزمایشی با تراکم باکتریای : آزمایشی

 ( از مرکزPTCC 1403 باکتری پروبیوتیک )الکتوکوکوس الکتیس

صورت آمپول لیوفیلیزه های صنعتی ایران بهیباکترو  هاقارچ کلکسیون

تهیه شد. پس از خارج کردن باکتری از حالت لیوفیلیزه، در یک لوله 

در محیط کشت مایع )نوترینت براث( کشت   لیترمیلی 10آزمایش 

گراد و در مدت چهار ساعت درجه سانتی 30در دمای  .داده شد

 10 مک فارلند رسید، سپس این 5/0ظتی معادل با انکوباسیون به غل

استریل، زیر  کامالًبیوتیک را در شرایط لیتر حاوی باکتری پرومیلی

صورت لیتر محیط کشت مایع که بهمیلی 590هود و در کنار شعله به

 شده بود اضافه گشت. رشد باکتری پروبیوتیک در دماییهتهاستریل 

ترتیب به ساعت به 24 و 12، 8در ترتیب گراد بهدرجه سانتی 30

حاوی تراکم  که یدرسمک فارلند  2و  1، 5/0غلظتی معادل با 

واحد تشکیل  6× 108و  3 ×108، 5/1×108ترتیب با  باکتریایی به

کلنی پروبیوتیک بر گرم غذا بود که با استانداردهای مک فارلند تطابق 

های در فالکن های کشت حاوی باکتری پروبیوتیک رایطمحداده شد. 

مدت به 1600لیتری ریخته و در سانتریفیوژ با دور میلی 50 استریل

گراد قرار داده شد و ماده شفاف درجه سانتی 15دقیقه در دمای  15

آن در قسمت باالیی قرار گرفت؛ ماده شفاف آن نیز پس از اتوکالو دور 

 15 ها بهنشین شده در انتهای فالکنهای تهیباکترو  ریخته شد

های یرهجلیتر روغن ماهی اضافه شد و برای اسپری کردن روی میلی

 .)2011و همکاران،   (Burbankآزمایشی آماده شد

قبل از اضافه کردن : دهی به ماهیانسازی جیره و غذاآماده       

شی، غذاهای گرانوله برای کاهش های آزماییرهجپروبیوتیک به  باکتری

 (UV)دقیقه در معرض اشعه ماوراء بنفش  45مدت بار باکتریایی به

های لیتر روغن ماهی حاوی غلظتمیلی 15در مرحله آخر  گرفتقرار 

باکتری پروبیوتیک در این تحقیق بر روی جیره غذایی اسپری شد. 

ترل( فقط چنین برای تهیه جیره آزمایشی برای گروه شاهد )کنهم

پس  .لیتر( بدون افزودنی پروبیوتیکی اضافه شدمیلی 15روغن ماهی )

درجه  4های آزمایشی را در یخچال و دمای یرهجاز خشک شدن، 
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منظور تغذیه ماهیان استفاده گردید داری نموده و بهگراد نگهسانتی

(Burbank 2011ان،و همکار.) روزانه با توجه به درصد وزن  غذای مقدار

وزن  %3میزان بدن )توده زنده( محاسبه شد و در نوبت صبح و عصر به

روز در  کردن، یک بدن در اختیار بچه ماهیان قرار گرفت. عمل سیفون

 مانده غذایی و مدفوع ماهی ها از مخازن خارج گردید. انجام و باقی میان

منظور به: های رشد و تغذیهفراسنجه بررسی و یسنجزیست       

ها هر مخزن آزمایش تمام ماهی انتهای در رشد، هایشاخص گیریاندازه

متر( میلی 1گرم( و طول )با دقت  01/0خارج شده و وزن )با دقت 

در ها، سنجیهای حاصل از زیستها ثبت گردید. با استفاده از دادهآن

 Weightمانند، افزایش وزن بدن )یارهایی رشد، مع پارامترهای بررسی

WG =gain،) روزانه رشد میانگین)  (ADG=Daily Growth coefficient ،

، ضریب تبدیل غذایی (SGR= Specific Growth Rate)نرخ رشد ویژه 

(FCR= Food Conversion Rate)کارایی تبدیل غذا ،)  FCE= Food 

(Conversion Efficiencyفاکتور وضعیت ، (CF=Condition Factor) ،

 کارایی نسبت ،(PER= Protein Efficiency Rate) پروتئین کارایی نسبت

 =SVR) و درصد بازماندگی (LER= Lipid Efficiency Rate)چربی 

Survival Rate )محاسبه شدند (Heo  ،2013و همکاران:) 

WG (%) = [(W2 - W1) /W 1]  × 100 

W1  : )گرم( وزن نهایی ماهی ،W2 : )وزن اولیه ماهی )گرم 

ADG (%) = [Wt2–Wt1/Wt1×(t2–t1)]×100             
Wt2 :)گرم( وزن نهایی ماهی،Wt1 :)وزن اولیه ماهی )گرم ،(t2–t1) :

 طول دوره آزمایش )روز(
SGR (%) = [LnWt2–LnWt1 / t2–t1]×100 

LnWt2 : )لگاریتم وزن متوسط نهایی ماهی)گرم،LnWt1 : لگاریتم وزن

 طول دوره آزمایش )روز( : t2–t1، اولیه ماهی)گرم( متوسط
*FCR= g dry feed eaten/g live weight gain 

g dry feed eaten: گرم( غذای خورده شده( ،g live weight gain : وزن

 دست آمده )گرم( به
*FCE (%) = [g live weight gain/g Dry feed eaten]×100 

g live weight gain : ماهی)گرم( آمدهدستبهوزن ،eaten Dry feed 

g: )مقدار غذای خشک خورده شده )گرم 
*CF= [W/ L 3 ] ×100 

W: گرم(ماهی نهایی متوسط وزن(، L متر( )سانتی ماهی کل طول متوسط 

سازی آماده جهت آ:گارویه الکتوکوکوس زایماریب عامل کشت       

استفاده  ی لیوفیلیزهایزوله باکتر( ازEU727199) آالکتوکوکوس گارویه

 یمبتال به بیمار کمانینآالی رنگماهیان قزلاز  شد. ایزوله مذکور قبالً

 و Sharifiyazdi) جداسازی و شناسایی گردیده بود الکتوکوکوزیز

 هی(. پس از خارج کردن باکتری از حالت لیوفیلیزه، سو2010 همکاران،

 گرادسانتی درجه 25ی دما در گوسفند خون آگاری هاپلتی رو بر

ی دما در استوک کشت طیمح و یافت رشد ساعت 48ی ال 24 مدتبه

 (Tryptone soy broth) پتونیتر آبگوشت درجه سانتی گراد در -80

های رشد یافته سپس از پرگنه .شدی دارنگه سرولیگل درصد 15 با

واحد تشکیل کلنی  108،107،106های  سوسپانسیون باکتری با دوز

منظور آزمون ها بهروش مک فارلند تهیه گردید و از آنبه  لیتربر میلی

 (.MacFarland ،2000استفاده شد ) LC50تعیین میزان 

 :LC50میزان  تعیین ،زایماریبسویه  حساسیت تست آزمون       
 ساعت،  48مدت ام پس از اتمام دوره و قطع غذا بهدر روز سی

 96طی مدت  انیماه نصف و میرمرگ  که  LC50یینعت منظوربه

(. در این 1390این آزمون انجام شد )احمدی و همکاران، ،ساعت بود

واحد تشکیل کلنی  108،107،106های )آزمایش هر کدام از غلظت

بچه ماهی  25هریک از تکرارها تعداد  تکرار و در 2لیتر( در بر میلی

 وری باروش غوطهای بهدقیقه 1قرار داشت. ماهیان پس از چالش 

داری انتقال داده شدند و نتایج های اصلی نگهزا به مخزنعامل بیماری

 ؛2011و همکاران،  Hosseini ساعت بررسی شد ) 96آن طی مدت 

 (.1390احمدی و همکاران،

پس  آ:ی الکتوکوس گارویهزایماریبچالش ماهیان با عامل        

، زایماریبساعت قبل از چالش ماهیان با عامل  LC50 ،48از تعیین 

و همکاران، Choi  ؛2011و همکاران،  Burbank)ی قطع شد غذاده

روش دقیقه به 1مدت قطعه ماهی از هر تکرار را به 10. (2014

 لیتر،واحد تشکیل کلنی بر میلی107) زایماریبی با عامل ورغوطه

LC50) لیتری خود برگردانده  60ای شیشه هایآکواریوم به و داده چالش

المت و پایداری محیط، شاخص س عنوانبه شاهدشدند. از دو گروه 

 زایماریبقطعه ماهی در هر تکرار( در معرض عامل  10تعدادی ماهی )

قطعه ماهی از هر تکرار( را با  10) شاهدقرار داده نشد و گروه دیگر 

یر روزانه تا پایان روز دهم وممرگچالش داده و میزان  زایماریبعامل 

 :شدثبت شد. درصد بازماندگی از فرمول زیر محاسبه 

درصد بازماندگی  SVR(%) = 
 [ تعدادتلفات -تعداد ماهیان مورد آزمایش    100× [تعداد ماهیان مورد آزمایش /

 گیریاندازه از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه :آماری آنالیز       

 از استفاده با هاداده بودن های رشد و درصد بازماندگی، نرمالشاخص

جیده شد سپس با استفاده از آنالیز سن اسمیرنوف-کولموگروف آزمون
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ای دانکن، ( و آزمون مقایسه چنددامنهANOVAطرفه )واریانس یک

بین تیمارهای مختلف صورت گرفت. برای تجزیه  %5در سطح احتمال 

 استفاده گردید. XP ویندوز محیط در SPSS 16افزار نرم از هاداده تحلیل و

 

 نتایج
های نتایج مربوط به شاخص ذیه:های رشد، بقاء و تغشاخص       

رشد، بقاء و تغذیه در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش در 

های آورده شده است. نتایج نشان داد که افزودن غلظت 1جدول 

های غذایی تفاوت مختلف پروبیوتیک الکتوکوکوس الکتیس به جیره

فاکتور استثنای های رشد بقاء و تغذیه بهداری را در شاخصمعنی

یمارهای ت(. در بین P>05/0وضعیت نسبت به گروه شاهد ایجاد نکرد )

ی، هاشاخصدر  3Dو  1Dکننده پروبیوتیک بین تیمارهای یافتدر

، نسبت کارایی ADG)، میانگین رشد روزانه ) (WG)افزایش وزن

دار یمعناختالف  باهم  (LER) ، و نسبت کارایی چربی (PER) پروتئین

 .(P<05/0)وجود داشت 
 

و تغذیه در تیمارهای مختلف در طول دوره آزمایش ، بقاءهای رشدخطای معیار( شاخص ±مقایسه میانگین )میانگین :1جدول   

3D( غذای تجاری مکمل شده با

 (گرمبر کلنی تشکیل واحد6×108

2D( غذای تجاری مکمل شده با
 (گرمبر کلنی تشکیل واحد3×810

1D ( غذای تجاری مکمل شده با
 (گرمبر کلنی واحدتشکیل5/1×810

غذای تجاری ) شاهد

 (مکمل نشده با پروبیوتیک

 تیمار

 هاشاخص

51/44±0/48a 48/38±0/33a 36/94±0/41b 40/20±0/45ab افزایش رشد (WG) 

0/17±0/01a 0/16±0/01a 0/12±0/01b 0/13±0/01ab میانگین  رشد روزانه (ADG) 

1/69±0/01a 1/68±0/01a 1/7±0/08a 1/73±0/02a ضریب تبدیل غذایی (FCR) 

1/82±0/17a 1/6±0/19a 1/41±0/21a 1/48±0/15a ضریب ویژه رشد (SGR) 

0/56±0/01a 0/54±0/01a 0/49±0/01b 0/48±0/02b فاکتور وضعیت (CF) 

13/78±1/3a 12/62±0/86a 10/36±1/19a 11/94±1/34a کارایی تغذیه (FCE) 

0/68±0/01a 0/66±0/01ab 0/57±0/02b 0/59±0/03ab نسبت کارایی پروتئین (PER) 

0/58±0/04a 0/49±0/02ab 0/44±0/03b 0/46±0/02ab نسبت کارایی چربی (LER) 

a 93±0 a0 95± a0 91± a0 85± )بقاء )درصد 
 (.P<05/0دار است )جود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیو
 

نشان داد که در  LC50یین نتایج حاصل از تع: LC50تعیین        

سوسپانسیون  لیترمیلی بر کلنی تشکیل واحد 106،107،108 هایغلظت

، 10±34/0ترتیب ساعت به 96سلولی میزان مرگ و میر طی مدت 

 انیف ماهصن ریمرگ و مدرصد بود. لذا  85 ±23/4و 89/0±55

(LC50 طی مدت )واحد تشکیل کلنی بر  107ساعت در غلظت  96

 دست آمد.بهلیتر میلی

 مرگ درصد چالش ماهیان: درصد مرگ و میر تجمعی پس از       

چنین کننده پروبیوتیک و همهای دریافتگروه ماهیان در یتجمع ریم و

آ الکتوکوکوس گارویهی باکتر با یکی از گروه شاهد پس از چالش،

 شده داده نشان 1شکل در لیتر(واحد تشکیل کلنی بر میلی 107)

ترین میزان مرگ و میر در گروه شاهد مشاهده شد ولی است. بیش

واحد تشکیل کلنی بر گرم غذا با گروه  5/1×108تیمار یک حاوی 

ترین که کم(. درحالیP>05/0داری را نشان نداد )شاهد اختالف معنی

واحد تشکیل  3×108درصد مرگ و میر تجمعی در تیمار دو حاوی 

حاوی  3داری با تیمار الف معنیکلنی بر گرم غذا مشاهده شد که اخت

داری اختالف معنی ولی نداد گرم غذا نشان کلنی بر تشکیل واحد 6×108

را تیمار دو و سه در مقایسه با شاهد و تیمار یک نشان دادند 

(05/0>P). 

 
ماهیان کفال خاکستری در تیمارهای  یتجمع ریم و مرگ درصد :1شکل 

 107آ )الکتوکوکوس گارویهی باکتر با مدت ده روز پس از چالش،مختلف به

 لیتر(واحد تشکیل کلنی بر میلی
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  بحث

های رشد و تغذیه در بین تیمارهای مختلف در تغییرات شاخص       

های غلظت نمودن دوره آزمایش، اضافه که در پایان داد تحقیق، نشان این

مختلف پروبیوتیک الکتوکوکوس الکتیس به جیره غذایی تفاوت 

استثنای فاکتور های رشد، تغذیه و بقاء بهداری را در شاخصمعنی

های رشد ترین شاخصوضعیت ایجاد نکرد، هرچند از نظر عددی بیش

واحد تشکیل کلنی پروبیوتیک بر گرم غذا  6 × 108در تیمار حاوی 

( 2010و همکاران ) Fergusonمشاهده شد. در بررسی که توسط 

 Pedicoccusه از پروبیوتیک انجام گرفت مشخص شد که استفاد

acidlactici  در جیره ماهی تیالپیای قرمز(Oreochromis  niloticus) 

تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه  های ضریبشاخص داری دراختالف معنی

و  McIntoshچنین و ضریب کارایی پروتئین ایجاد نکرده است هم

 Biostartری ( نشان دادند که افزودن پروبیوتیک تجا2000همکاران )

HB-1  وHB-2  های یهسو)که حاوی مخلوطی ازB. Subtilis  

B. megaterium , B. polymyxa, B. lecchiniformis باشد( به آب یم

داری یمعنیر تأث( Peneaus vanameiمحیط پرورشی میگوی وانامی )

بر بازماندگی، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، کیفیت آب و رسوبات 

خوانی داشتند. تحقیق صورت با نتایج تحقیق حاضر همنداشت که 

دست آمده از ( نیز نتایج به2011و همکاران ) Piraratگرفته توسط 

 Lactobacillusها با بررسی اثر سویه کند. آناین تحقیق را تایید می

rhamnosus GG  ی رشد و ایمنی ماهی تیالپیای نیل هاشاخصبر

(Oreochromis niloticos)  روز نشان دادند که  30طی مدت در

و  (SGR)ضریب رشد ویژه  (FCR)ی ضریب تبدیل غذایی هاشاخص

کننده پروبیوتیک بهبود یافت اما ، درگروه دریافت(WG)افزایش وزن 

( 2013و همکاران ) Heo حاصل نشد. شاهدداری با گروه یمعناختالف 

اثر  (L.I2)گزارش نمودند که استفاده از سویه الکتوکوکوس الکتیس 

، کارایی (WG)های رشد ازجمله افزایش وزن مثبتی بر بهبود شاخص

در  (PER)و کارایی پروتئین  (SGR)، ضریب رشد ویژه  (FCE)تغذیه

نشان  شاهدداری با گروه یمعنداشت اما اختالف  ماهی کفشک زیتونی

دار بود، ، این اختالف معنی(CF)نداد، ولی در شاخص فاکتور وضعیت 

پروبیوتیک  افزودن که دادند نشان (1392) همکاران و مدبری کهتیدرصور

 Oncorhynchusکمان )آالی رنگینغذایی ماهی قزل جیره باکتوسل به

mykissداری موجب افزایش فاکتورهای مختلف رشد و طور معنی( به

ای ازجمله ضریب تبدیل غذایی شد، اما درصد بقاء بهبود شرایط تغذیه

چنین افزودن داری را نشان نداد. هماختالف معنی در بین ماهیان

 قزل پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی الکتیکی به جیره غذایی ماهی

کمان منجر به افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه شد الی رنگینآ

خوانی نداشت. ( که با نتایج این تحقیق هم1392)حسینی و همکاران، 

توان به نوع پروبیوتیک العه حاضر میاز دالیل تفاوت این مطالعه، با مط

مصرف شده، گونه میزبان، سیستم گوارشی متفاوت و در نتیجه تفاوت 

های موجود در دستگاه گوارش نسبت داد. بررسی مستقیم در باکتری

تاثیر پروبیوتیک در مطالعات کار دشواری است زیرا کاربرد پروبیوتیک 

، سطوح استفاده، تناوب به بسیاری از فاکتورها مانند ترکیب گونه

(. 2000همکاران،  و Gomze-Gil) دارد بستگی محیطی و شرایط استفاده

و  3×108در بررسی حاضر مقدار فاکتور وضعیت در تیمارهای حاوی 

داری را در مقایسه گرم غذا افزایش معنی کلنی بر واحد تشکیل 6×108

بر گرم غذا واحد تشکیل کلنی  5/1×108با تیمار شاهد و تیمار حاوی 

دست آمده در مکزیک درخصوص شاخص وضعیت دادند. نتایج به نشان

که تاثیر باکتوسل ولووسل را مورد مقایسه قرار دادند که باکتوسل 

کمان آالی رنگینباعث افزایش در شاخص وضعیت گردید ولی در قزل

ها دست آوردند که بر شاخص وضعیت آنو ماهی آزاد نتایج متفاوتی به

( 1391تاکامی و همکاران )آذری (.Efsa، 2007) سل تاثیری نداردباکتو

کمان را مورد آالی رنگینتاثیر باکتوسل بر شاخص وضعیت ماهی قزل

بررسی قرار دادند که نتایج حاکی از افزایش شاخص وضعیت در ماهی 

آال بود. علت این تناقضات را تغییر در نوع مکان و ماهی مورد قزل

یق حاضر تحقنتایج  توان دانست.در دوز مصرفی میپرورش و تفاوت 

روز بعد از چالش با عامل  10درخصوص درصد مرگ و میر تجمعی تا 

 در که داد نشان (L. gravieae) آگارویه الکتوکوکوس زاییماریب

( 1403PTCCالکتیس  )الکتوکوس پروبیوتیک کنندهیافتدر یمارهایت

ها نسبت به شاهد گی در این گروهتر بود و درصد بازمانداین تلفات کم

درصد در گروه شاهد به  40که درصد بازماندگی از یطوربهباالتر بود 

ارتقاء یافت و در  2Dدرصد در تیمار 68 و 3Dدرصد در تیمار  64

(. P<05/0داری را نشان دادند )یمعنمقایسه با گروه شاهد اختالف 

یین( پایوتیک با غلظت کننده پروبیافتدر) 1Dهرچند تلفات در تیمار 

داری با گروه شاهد مشاهده نشد یمعنکاهش پیدا کرد اما اختالف 

(05/0<P)های حاوی باکتری اسیدالکتیک به. استفاده از پروبیوتیک 

زا منجر مانی میزبان در مواجه با عامل بیماریافزایش میزان زنده

تی بر ضدعامل علت اثر آنتاگونیستوان بهشود که این عملکرد را میمی

باکتریوسین و محدود  همانند کشمواد باکتری زا از طریق ترشحبیماری

زا از طریق افزایش محل اتصال یا استفاده از ماده کردن عامل بیماری

و انرژی در دسترس و افزایش سد دفاعی از طریق افزایش 
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های یباکتر(. Gatsoupe ،1999در بدن میزبان دانست ) سطوح ایمنی

 همانند ترکیباتی که هستند هایییباکتر ازجمله کتیکیدالاس

های رشد میکروارگانیزم طریق ازکنند و بدینیم را تولید هاباکتریوسین

(. در گزارش 1993و همکاران،  Vadsteinکنند )یمدیگر جلوگیری 

دلیل این افزایش بقا و درصد بازماندگی را از بین رفتن  دیگری

 دانست یار(یستزکمک) مفید باکتری یلهوسبه مضر هاییباکتر

(Lemos  ،این احتمال وجود دارد که 1995و همکاران .)های یتجمع

های یتجمع که بر توانند آزاد کنندمیکروبی برخی مواد شیمیایی را می

میکروبی دیگر آثار ضدمیکروبی داشته باشد و بتوانند روابط بین 

و رقابت برای جذب مواد  ادنقرار دیر تأثجمعیتی را از طریق تحت 

( 2005و همکاران ) Maceyی موجود تغییر دهند. انرژ باشیمیایی 

ها توسط پروبیوتیک گزارش کردند ماهیانی که سیستم ایمنی آن

ها تر از ماهیانی که سیستم ایمنی آنتقویت شده است بسیار سریع

تقویت نشده است، قادر به پاسخگویی به استرس محیطی و عوامل 

(، اثر سویه 2013و همکاران ) Heoزا هستند. در مطالعات بیماری

چنین درصد های ایمنی و همبر پارامتر (L.I2)الکتوکوکوس الکتیس 

زای استرپتوکوکوس اینیائی یماریببازماندگی در چالش عامل 

(S.iniae)  در ماهی کفشک دریایی، را بررسی کردند. نتایج مربوط به

که هش مرگ و میر قابل مالحظه بود به صورتیدرصد بازماندگی و کا

روز چالش با عامل  9پس از   (L.I2)کننده پروبیوتیکیافتدردر گروه 

تنها  شاهدکه گروه درصد بازماندگی داشت، درصورتی 100زا بیماری

از خود نشان داد، که  ریوممرگدرصد نرخ  90درصد بازماندگی و  10

که پیشنهاد شد جایگزین جایی تا بود داریمعن شاهد این اختالف با گروه

در این تحقیق  آمده دستبهها باشد. نتایج بیوتیکمناسبی برای آنتی

درخصوص کنترل الکتوکوکوزیز در  با تحقیق حاضر مطابقت داشت.

گزارشی  (1389) یزیگوهررپناهیزدان توسط کمانینرنگ آالیقزل ماهی

های پروبیوتیک آوری سویههمارائه شده است. در این گزارش اثرات 

 (Lactobacillus plantarum و Leuconostoc mesenteroides های)سویه

کمان مورد آالی رنگینالکتوکوکوزیز در ماهی قزل را بر روی کنترل

دهنده کاهش مرگ ته شد. نتایج ارزیابی نهایی نشانارزیابی قرار گرف

 54تا 46به  شاهددرگروه درصد 78داری از طور معنیها بهو میر ماهی

که با نتایج تحقیق  گردید، کننده پروبیوتیکهای دریافتدرصد در گروه

(، با بررسی استفاده 2011و همکاران ) Barbankداشت.  مطابقت حاضر

 Entrobacter سویه و Entrobacter amingenus پروبیوتیکی هایسویه از

PIC15 یباکترمنظور افزایش مقاومت در برابر بهpsychrophilum 

Flavobacterium  کمان نشان آالی رنگیندر قزل

کننده پروبیوتیک، پس از چالش با عامل های دریافتدادند که در گروه

گروه شاهد  ومیر نسبت بهکاهش مرگ F. psychrophilumزای بیماری

دست آمده در این مطالعه نیز داری بود. نتایج بهدارای اختالف معنی

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان  حاضر مطابقت داشت.با تحقیق 

کننده در دو تیمار دریافت شده  های رشد بررسیشاخص داد که تمامی

(  3Dو  1403PTCC( )2Dپروبیوتیک سویه الکتوکوکوس الکتیس )

داری با گروه شاهد اختالف معنی  نسبت به گروه شاهد بهبود یافت اما

در   (CF)ف در شاخص فاکتور وضعیتنشان ندادند. تنها این اختال

چنین درصد تلفات دار بود. همبا گروه شاهد معنی 3Dو  2Dتیمارهای 

آ در تیمارهای زای الکتوکوس گاویهتجمعی در چالش با عامل بیماری

( 1403PTCCکننده پروبیوتیک )سویه الکتوکوس الکتیس دریافت

(2D  3وDنسبت به گروه شاهد کاهش معنی )نشان داد  داری را 

درصد  64درصد در گروه شاهد به  40که درصد بازماندگی از طوریبه

افزایش یافت، هرچند تلفات در  2Dدرصد در تیمار 68 و 3Dدر تیمار 

کننده پروبیوتیک با غلظت پائین( کاهش پیدا کرد )دریافت 1Dتیمار 

توان طورکلی میداری را با گروه شاهد نشان نداد. بهاما اختالف معنی

، (PTCC 1403)الکتیس  الکتوکوکوس که استفاده از رسید نتیجه به این

منظور افزایش ماندگاری ماهیان کفال خاکستری در جیره غذایی به در

 تواند پشنهاد گردد.آ میچالش با عامل بیماریزای الکتوکوکوس گارویه
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