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 1397 شهریور تاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

، تاثیرات سودمندی را در آن ایجاد کرده، سبب ق بهبود بار میکروبی روده میزبانای هستند که از طریهای غذایی زندهها مکملپروبیوتیک

 Lactobacillus caseiشوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح پروبیوتیک بهبود جذب مواد غذایی از روده می

(PTCC1608) 6/32±5/5آال، با وزن متوسط قطعه بچه ماهی قزل 4800. بود کمانآالی رنگینهای رشد و بازماندگی ماهی قزل بر شاخص 

های ترتیب با جیرهبه Cو  A ،Bقطعه ماهی(. ماهیان تیمارهای  400صورت تصادفی تقسیم شدند )هر تکرار با گرم در چهار تیمار با سه تکرار به

روز غذادهی شدند. ییمار شاهد با شرایط  60مدت بهازئی لیتر باکتری الکتوباسیلوس کباکتری در میلی 5×810 و 5×710، 5×610غذایی حاوی 

های صورت گرفت و شاخص 60و  30سنجی در روزهای صفر، مشابه اما بدون اضافه کردن باکتری به خوراک درنظر گرفته شد. زیست کاملا 

یزان رشد روزانه، میزان رشد نسبی، بازده رشد )ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت، بازده پروتئین، م

باعث بهبود  CFU/mL 610×5 غلظت با L. caseiنتایج نشان داد افزودن پروبیوتیک  گردید. مقایسه مختلف بین تیمارهای خوراک و بازماندگی(

زان رشد نسبی بهترین عملکرد را در که ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن و میطوریشود، بهآال میهای رشد در ماهی قزلدار شاخصمعنی

که در تیمار تغذیه شده (، درحالی>05/0P) دار نشان دادندروز از شروع آزمایش داشتند و با تیمار شاهد اختلف معنی 60و  30پس از  Aتیمار 

نسبت به گروه شاهد کاهش نشان دادند  های رشد و بازماندگیرخی شاخصبگیری در هر دو مرحله نمونه باالترین میزان پروبیوتیک با جیره حاوی

(05/0<P)های رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی در شاخص . تغییریCFU/mL 610×5 گیری نسبت به تیمار شاهد در مراحل مختلف نمونه

ترین تلفات مربوط به تیمار تغذیه شده شکه بیطوریدار نشان داد، بهنیز تفاوت معنیمشاهده نشد. میزان بقا در طول دوره در بین تیمارهای مختلف 

طورکلی نتایج تحقیق نشان داد افزودن . به(P>05/0)داری با تیمار شاهد داشت بود که تفاوت معنی CFU/mL 810×5با غلظت  L. caseiبا 

 CFU/mLبا غلظت  L. caseiپروبیوتیک 
ترین غلظت باعث بهبود اسبعنوان منقد، بهکمان انگشترنگین یآالقزلماهی به خوراک  5×610

 های باالتر این پروبیوتیک اثرات منفی بر رشد دارد.های رشد ماهی شد، ولی غلظتشاخص

  ی، پروبیوتیک، رشد و بازماندگL. casei ،Oncorhynchus mykiss کلیدی: کلمات

 alishahimoj@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
كه علت اینكمان از خانواده آزادماهيان بوده و بهآالي رنگينقزل       

ر برابر تغييرات محيطي مقاوم و از سرعت رشد مناسبي برخوردار د

اي است كه براي پرورش بسيار است در ميان آزادماهيان، تنها گونه

(. پراكنش 1385 جير،امناسب تشخيص داده شده است )وثوقي و مست

این ماهي در ایران، در حوزه دریاي خزر، دجله و كارون، زاینده رود، 

 (. پرورش آبزیان ازجمله قزلSattari ،2002اشد )بتجن و كرمان مي

تواند تامين هاي مصنوعي پرورشي، ميكمان در محيطآالي رنگين

كننده بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور باشد. توليد آبزیان در مقایسه 

تر بوده، ارزش غذایي آن تر و آسانهاي پروتئيني ارزانبا سایر فرآورده

حيواني است )آذري  كننده پروتئينمنابع تامين سایر تر ازمراتب بيشبه

ترین ماهيان كمان یکي از مهمآالي رنگين(. ماهي قزل1363تاكامي، 

، (Hardyشده است  دنيا پراكنده تمام در گسترده طوربه كه پرورشي است

كمان در ایران بخش رنگيني آال(. تکثير و پرورش ماهي قزل1991

خود اختصاص داده است )علوي ري را بهپرومهمي از صنعت آبزي

توليدكنندگان  ترینبزرگ از یکي عنوانبه ایران و (1382 همکاران، و یگانه

 .(Tacon ،2005هاي شيرین جهان مطرح است )آال در آبماهي قزل

بنابراین داشتن آگاهي كامل از نيازهاي زیستي این ماهي و شناخت 

يزان مقاومت در برابر شرایط و عوامل موثر در رشد، افزایش وزن و م

تر در واحد سطح ضروري است. عوامل محيطي و در نهایت توليد بيش

آال انجام تري در ارتباط با تغذیه ماهي قزلهر روزه مطالعات بيش

شود، خوراک با كيفيت باالتري توليد شود. رشد، شود و تالش ميمي

و پارامترهاي  بوده تبطمر غذایي( )ذخيره پيوسته تركيبات بدن با افزایش

ها توان از پروبيوتيکها ميكه ازجمله آن باشندمؤثر مي آنمتعددي بر 

یار، به هاي  پروبيوتيک یا زیست(. باكتريGatesoupe ،1999) نام برد

اي هستند كه از طریق بهبود تغييرات هاي غذایي زندهعنوان مکمل

جانور ميزبان ایجاد  ميکروبي روده ميزبان، تآثيرات سودمندي را در

ها اثرات (. در ماهيان استفاده از پروبيوتيکFuller ،1989د )ننكمي

مفيدي بر روي كارایي رشد، بازده خوراک و قابليت هضم ماده آلي و 

 (. در2003و همکاران، Lara-Flores ) پروتئين را نشان داده است

از  ستفادها راستاي در پروريآبزي در زیادي مطالعات اخير هايسال

 تبدیل ضریب رشد، بهبود مانند گوناگون اهداف به نيل براي هاپروبيوتيک

 گرفته هاي گوارشي انجامهاي ایمني و فعاليت آنزیمغذایي و پاسخ

و  Babu؛2009 همکاران، و Merrifield ؛2009 همکاران، و Son) است

،  Zirongو Yanbo ؛2008و همکاران،  Rengpipat؛ 2003همکاران، 

ترین مسائل توليد مدیریت تغذیه در ماهيان پرورشي از مهم(. 2006

هاي توليد از هزینه درصد 50بيش از  تغذیه آبزیان اغلب آید.شمار ميبه

كار بردن غذاي خوب و با توان با بهدهد. بنابراین، ميرا تشکيل مي

كيفيت باال، قيمت تمام شده توليد را كاهش داد. این امر از طریق 

البردن درصد بقا، كاهش ضریب تبدیل غذایي و كاهش هدر رفتن با

این  (.Mateo ،2005) پذیر استغذا )شناوري مناسب غذا( انجام

پروبيوتيک با تاثير بر فلور باكتریایي روده و افزایش كارایي هضم و 

هاي گوارشي در روده جذب مواد در روده با افزایش ميزان ترشح آنزیم

رشد ماهي  ها براكتريب ترشحي این هايستقيم آنزیمچنين تاثير مو هم

روده باعث افزایش توليد  فلور باكتریایي چنين تغييرتاثيرگذار است، هم

هاي دخيل در  ایمني مخاطي روده شده و نتيجه نهایي آن سایتوكين

رو ضرورت انجام مطالعات در از این بهبود رشد ماهي نيز خواهد بود.

بيش از  كمانآالي رنگينماهي قزلویژه تغذیه هاي مختلف بهزمينه

حال كه تا بهبا توجه به این (.Gatlin  ،2005و Liشود )پيش نمایان مي

آالي رنگين قزل ماهي بر روي L. caseiپروبيوتيک  اتاثر روي بر تحقيقي

این تحقيق  كمان در سطح مزارع پرورشي صورت نگرفته است، لذا در

آالي بازماندگي ماهي قزل هاي رشد وشاخص براثرات این پروبيوتيک 

 كمان بررسي خواهد شد.رنگين
 

 هامواد و روش

زاگرس ماهي  سردابي شركت مركز پرورش ماهيان پژوهش در این       

ایذه )خوزستان(  كيلومتري شمال شهر 70روستاي شيمن در  واقع در

سط چشمه متري تو 350آب مورد نياز این مركز از فاصله  اجرا شد.

آال، با ماهي قزلقطعه بچه 4800شد. تعداد روستاي شيمن تامين مي

استخر  3منظور از گرم انتخاب گردید. بدین 6/32±5/5وزن متوسط 

منظور به ليتر در ثانيه استفاده شد. 3متر و دبي  2×25سيماني به ابعاد 

دو  شيراز( با 21تغذیه ماهيان از جيره غذایي تجاري )كارخانه بيضا 

استفاده شد )حداقل مقادیر قد( )مخصوص ماهي انگشت 3و  2شماره 

درصد 4تا  5/2درصد، فيبر  16 تا 14درصد، چربي 40 تا 36پروتئين

( توسط دانشگاه شهيد PTCC1608) L. caseiدرصد(.  10و رطوبت 

روز درنظر گرفته شد.  60چمران اهواز تهيه شد. طول دوره پرورش 

توجه به دماي  و با معمول استاندارهايي براساس ميزان و دفعات غذاده

 Websterصبح و عصر انجام شد. )غذادهي در دو نوبت  گرفت. انجام آب

و هر تکرار  تيمار هركدام با سه تکرار 4(. ماهيان در 1997و همکاران، 

بندي شدند، شامل تيمار شاهد كه با جيره تقسيم قطعه ماهي 400

كه  Cو  A ،Bي )جيره پایه( و تيمارهاي غذایي بدون مکمل پروبيوتيک

CFU/mL یا و 5×710 ،5×610غذایي حاوي  هايجيره با ترتيببه
810×5 

نژاد و همکاران، روز غذادهي شدند )ضيایي 60مدت ، بهL. casei مکمل

در طول دوره )روز  بار 3 ماهيان،بچه رشد ميزان بررسي منظوربه (.1394

 هاكل و وزن( بچه ماهي گيري طولندازه)ا سنجيزیست (60و  30 صفر،

ميزان به ميخک گل پودر از هوشيبي براي مرحله هر در ،شد انجام
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100ppm  ماهي از هر یک نمونه بچه 20ترتيب كه بدین ،استفاده شد

 هاو وزن آنصورت تصادفي صيد شده و طول از استخرهاي پرورشي به

گيري هاي زیر اندازههاي رشد براساس رابطهشاخص. تعيين گردید

 :(Bagenal، 1978 ؛2010و همکاران،  Salasشدند )

 =BWG( Body Weight Gainدرصد افزایش وزن ): 

متوسط وزن نهایي(   /)متوسط وزن اوليه  - متوسط وزن اوليه   100×  

 PER = (Protein Efficiency Ratioنسبت بازده پروتئين ): 

 یش وزن بدن به گرم مقدار پروتئين مصرفي به گرم / افزا

 =SR (Survival Rateدرصد ميزان بقاء ): 

 تعداد ماهيان ابتداي دوره(  –)تعداد ماهيان انتهاي دوره × 100

 =SGR (Specific Growth Rateضریب رشد ویژه ):  
 100×طول دوره پرورش روز/ -لگاریتم وزن اوليه )گرم( لگاریتم وزن نهایي بدن)گرم(

 =FCR( Feed Conversion Ratioي )ضریب تبدیل غذای:  

 ميانگين افزایش وزن تر بدن )گرم(/ميزان غذاي داده شده )گرم( 

 = CF (Condition factorفاكتور وضعيت ):  

 100× 3طول كل ماهي بر حسب سانتي متر  / وزن ماهي بر حسب گرم

 FER = (Food Efficiency Ratioنسبت بازده غذایي ): 

 ه به گرم / افزایش وزن بدن به گرممقدار غذاي خورده شد

 =DGR (Daily Waight Gainافزایش رشد روزانه ): 
× 100 تعداد روزهاي پرورش /(ميانگين وزن اوليه – ميانگين وزن نهایي)                                                                         

 = RGR (Relative growth rateميزان رشد نسبي ): 

وزن اوليه  –وزن اوليه / وزن نهایي    100×  

 افزار آماريبراي آناليز اطالعات از نرم: هاتجزیه و تحلیل داده       

16SPSS  ها توسط آزمونداده ،شد استفاده ( آناليز واریانسANOVA )

درصد مورد بررسي قرار گرفتند. براي  95طرفه با ضریب اطمينان یک

در Tukey ها از آزمون تکميلي ن تفاوت ميانگيندار بودبررسي معني

چنين ترسيم نمودار درصد استفاده شد. هم 05/0داري سطح معني

 انجام گرفت.  2007Excel افزاردر فضاي نرم

 

 نتایج
 L. caseiپروبيوتيک مختلف هايغلظت خوراكي تجویز حاصل از نتایج       

شده  آورده 1 شکل مان دركرنگين آاليبر درصد افزایش وزن ماهي قزل

ماهيان روز اول، در بچه 30ترین درصد افزایش وزن در است. بيش

CFU/mLتغذیه شده با خوراک حاوي 
)تيمار  L. casei باكتري 5×610

A) تغذیه شده با خوراک  تيمار در آن ترینكم و (09/89±37/19) ميزان با

CFU/mL حاوي
 زانمي با (C )تيمار .casei L باكتري 5×810

ترین درصد افزایش وزن در پایان ( مشاهده شد. بيش47/13±29/40)

( و 50/219±18/71با ميزان ) Aدوره در تيمار 

( مشاهده گردید. 60/140±10/61با ميزان ) Cترین آن در تيمار كم

درصد افزایش وزن فقط در تيمار تغذیه شده با خوراک  دارمعني افزایش

CFU/mLحاوي 
 مرحله دو هر در (A )تيمار  .caseiL باكتري 5×610

داري معني تفاوت تيمارها بقيه در (،>05/0P) مشاهده گردید گيرينمونه

 (.<05/0P) مشاهده نشد

رشد ویژه تيمارهاي مورد مطالعه در شکل  نتایج مربوط به ضریب       

روز اول، در  30ترین ضریب رشد ویژه در شده است. بيش آورده 2

CFU/mLتيمار حاوي 
( با ميزان A)تيمار  L. caseiباكتري  5×610

CFU/mLترین آن در تيمار حاوي و كم (19/0±92/0)
باكتري  5×810

L. casei  تيمار(C )( مشاهده شد. بيش49/0±18/0با ميزان ) ترین

( و 88/0±22/0با ميزان ) Aضریب رشد ویژه در پایان دوره در تيمار 

( مشاهده گردید. افزایش 62/0±17/0با ميزان ) C ترین آن در تيماركم

دار نرخ رشد ویژه فقط در تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي معني

CFU/mL
گيري نمونه مرحله دو هر در (A يمار)ت L. casei باكتري 5×610

 مشاهده داريمعني تفاوت تيمارها بقيه در (.>05/0P) گردید مشاهده

 .(<05/0P) نشد

یج مربوط به ضریب تبدیل غذایي تيمارهاي مورد مطالعه در نتا       

روز اول  30ضریب تبدیل غذایي در  ترینآورده شده است. كم 3شکل 

CFU/mLدر تيمار حاوي 
( با ميزان A)تيمار  L. caseiباكتري  5×610

 

 
 دوره پایان دوره و درصد افزایش وزن در تیمارهای مختلف میان مقایسه :1شکل 

است. 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنيانحراف معيار نشان *  
 

   

 
 مقایسه ضریب رشد ویژه در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره :2شکل

است. 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معني* انحراف معيار نشان  
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CFU/mLتيمار حاوي  در آن ترینبيش و (10/0±78/1)
باكتري  5×810

L. casei تيمار( C) ترین ضریب ( مشاهده شد. كم64/3±26/0يزان )با م

( و 62/1±07/0با ميزان ) Aتبدیل غذایي در پایان دوره در تيمار 

( مشاهده شد. بر این 70/2±32/0باميزان ) Cترین آن در تيمار بيش

با خوراک  شده تغذیه تيمار در غذایي تبدیل ضریب داركاهش معني اساس

CFU/mLحاوي 
( در هر دو مرحله A)تيمار  eiL. casباكتري  5×610

 خوراک با شده تغذیه تيمار در (.>05/0P) گردید مشاهده گيرينمونه

CFU/mLحاوي 
داري معني تفاوت (،B )تيمار L. caseiباكتري  5×710

ضریب تبدیل غذایي مشاهده نشد، از طرفي در تيمار تغذیه شده با  در

CFU/mLخوراک حاوي 
(، افزایش Cر )تيما L. caseiباكتري  5×810

 (.>05/0P) ضریب تبدیل غذایي نسبت به گروه شاهد مشاهده شد

از لحاظ  4چاقي براساس شکل  ا ضریبمورد فاكتور وضعيت ی در       

دار بين تيمارها در ميان دوره و پایان دوره وجود آماري اختالف معني

هاي مورد نتایج مربوط به نسبت بازده غذایي گروه (.<05/0P) نداشت

ترین نسبت بازده غذایي در آورده شده است. بيش 5مطالعه در شکل 

CFU/mL حاوي تيمار در روز اول 30
( A )تيمار L. caseiباكتري  5×610

CFU/mLآن در تيمار حاوي  ترینكم و (6/56±14/67) ميزان با
810×5 

( مشاهده شد. 23/28±26/5( با ميزان )C)تيمار  L. caseiباكتري 

با ميزان  Aترین نسبت بازده غذایي در پایان دوره در تيمار بيش

( 90/39±91/11با ميزان ) Cترین آن در تيمار ( و كم08/9±68/62)

افزایش  Aطوركه در شکل مشخص است تيمار مشاهده شد. همان

گيري نسبت داري در ميزان بازده غذایي در هر دو مرحله نمونهمعني

(. تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي >05/0P) به گروه شاهد نشان داد

CFU/mL
( نسبت به گروه شاهد B)تيمار  L. caseiباكتري  5×710

روز اول كاهش  30 در C(. تيمار <05/0Pداشت )داري نتفاوت معني

 (.>05/0P) دار در نسبت بازده غذایي با گروه شاهد نشان دادمعني

آورده شده است.  6پروتئين در شکل  نتایج مربوط به نسبت بازده

 حاوي تيمار در اول روز 30 در پروتئين بازده نسبت ترینبيش

CFU/mL
( 3/21±08/31) ( با ميزانAر )تيما L. casei باكتري 5×610

CFU/mLآن در تيمار حاوي  ترینكم و
)تيمار  L. caseiباكتري  5×810

C( با ميزان )ترین نسبت بازده ( مشاهده گردید. بيش56/13±04/4

ترین ( و كم83/19±15/2با ميزان ) Aپروتئين در پایان دوره در تيمار 

 افزایش Aد. تيمار ( مشاهده ش88/9±84/1با ميزان ) Cآن در تيمار 

گيري نسبت ميزان بازده پروتئين در هر دو مرحله نمونه داري درمعني

 (. تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي>05/0P) به گروه شاهد نشان داد

CFU/mL
تفاوت  گروه شاهد به نسبت (B )تيمار L. casei باكتري 5×710

كاهش  روز اول30در  C(. تيمار <05/0P) داري نشان ندادمعني

 (.>05/0P) داشتداري در نسبت بازده پروتئين با گروه شاهد معني
 

 
 فاکتوروضعیت در تیمار های مختلف میان دوره و پایان دورهمقایسه  :4شکل

 

 
 پایان دوره و دوره میان مختلف تیمارهای در خوراک نسبت بازده مقایسه :5شکل

 است. 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنيحروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشان
 

آورده شده است.  7نتایج مربوط به درصد بازماندگي در شکل        

هاي تحقيق، نشان داد كه افزودن غلظت این از آمده دستهنتایج ب

كمان نه تنها آالي رنگينقزل ماهي غذایي به جيره L. caseiپروبيوتيکي 

باالي این پروبيوتيک  غلظت بلکه اشتهند بازماندگي در عملکرد خوبي

ترین تلفات در تيمار حاوي باعث تلفات در ماهي شده است بيش

CFU/mL
 ( با ميزانC)تيمار  L. caseiباكتري  5×810

 

 
 مقایسه ضریب تبدیل غذایي در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره :3شکل 

 است. 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنيحروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشان
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CFU/mLترین آن در تيمار حاوي ( و كم03/6±4/12(
باكتري  5×610

L. casei تيمار( Aبا ميزان ) (73/5±22/6) شد. مشاهده دوره در پایان 

نسبت به تيمار  Cدار بين تيمار معني اختالف وجود از نتایج حاكي

 (.>05/0P) بوددر پایان دوره  B و Aشاهد و تيمارهاي 

 

است. نتایج  شده آورده 8 شکل رشد روزانه در ميزانمربوط به نتایج       

باشد، ي پروبيتيکي ميتحت تأثير تيمارها روزانه رشد ميزان كه داد نشان

رشد روزانه مربوط  ترین ميزانروز اول آزمایش، بيش 30كه درطوريبه

CFU/mLبه تيمار حاوي 
( با ميزان A)تيمار  L. caseiباكتري  5×610

داري معني اختالف C و B تيمارهاي و شاهد تيمار با كه بوده (10/0±94/0)

 Cنه مربوط به تيمار ترین ميزان رشد روزا(، كم>05/0P) داشته است

داري معني تفاوت شاهد تيمار با C و B تيمار اما بوده) 42/0±08/0) ميزان با

(. نتایج حاصل از محاسبه ميزان رشد روزانه در روز <05/0P) نداشتند

ميزان رشد  (، باالترین15/1±17/0) ميزان با  Aكه تيمار داد نيز نشان 60

 ،(>05/0P) شان دادن دارمعني اختالف روزانه را داشته كه با تيمار شاهد

ترین ميزان رشد روزانه را در پایان ( كم73/0±22/0با ميزان ) Cتيمار 

 (.<05/0P) نشان داد Aداري با تيمار دوره داشته كه اختالف معني

 آورده شده است. 9ميزان رشد روزانه در شکل نتایج مربوط به       

ي تحت تأثير تيمارهاي پروبيتيکي نتایج نشان داد كه ميزان رشد نسب

 حاوي تيمار ،دوره ميان در كهطوريبه باشد،مي

CFU/mL
( 90/89±37/91( با ميزان )A )تيمار .casei L باكتري 5×610

ترین ميزان رشد نسبي مربوط داشته و كم را نسبي رشد ميزان ترینبيش

CFU/mLبه تيمار حاوي 
ميزان  با (C )تيمار L. casei باكتري 5×810

 نسبت به تيمار  A( بود. با توجه به این نتایج تيمار48/00±13/44)

 (.>05/0P) باشدمي دارمعني داراي اختالف  Cو Bشاهد و دو تيمار 

كه  داد دوره نيز نشان در پایان نسبي رشد نتایج حاصل از محاسبه ميزان

ف اختال با سایر تيمارها و بود  Aمربوط به تيمار ،ترین ميزانبيش

ترین ميزان رشد نسبي در چنين كم(. هم>05/0P) داددار نشان معني

 مشاهده شد. Cتيمار 

 

 بحث
هاي روده باعث ها با تغيير جمعيت و نسبت باكتريپروبيوتيک       

 گردندزا ميبهبود جذب مواد غذایي و جلوگيري از رشد عوامل بيماري

(Gibson وRoberfroid ، 1995 .) یکي از عملکردهاي اصلي و سودمند

ها در موجودات زنده، بهبود تغذیه ميزبان از طریق توليد پروبيوتيک

هاي رشد و در نتيجه افزایش بقا و بازده هاي گوارشي و مکملآنزیم

اي اي و پيش هضم عوامل تغذیهغذایي، جلوگيري از اختالالت روده

ها دهنده غذا است. از ميان فواید پروبيوتيکتشکيل موجود در مواد

ها در ارتقاي سالمت و بهبود بقاي ميزبان توان به اثرات مثبت آنمي

 

 
 دوره دوره و پایان تیمارهای مختلف میان در بازده پروتئین نسبت مقایسه :6شکل

 است. 05/0در سطح دار دهنده تفاوت معنيحروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشان
 

 
پایان دوره دردرصد تلفات در تیمارهای مختلف مقایسه  :7شکل   

 است 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنيانحراف معيار نشان *
 

 

 
 در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دورهمقایسه نسبت افزایش وزن روزانه  :8شکل 

 است 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنيحروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشان
 

 
 رهای مختلف میان دوره و پایان دورهامقایسه میزان رشد نسبي در تیم :9شکل 

 .است 05/0دار در سطح دهنده تفاوت معني* انحراف معيار نشان



 ....هایشاخص بر Lactobacillus caseiبررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک         و همکاران           بردمیلیالماسی

264 
 

نتایج حاصل از مطالعه حاضر (. 2008و همکاران،  Wangاشاره كرد )

مورد استفاده با غلظت  L. caseiباكتري نشان داد كه سطوح مختلف 

CFU/mL610×5 تيمار در A  دوره پرورشي باعث بهبود  60و  30تا روز

 طوريبه شد، قدانگشت كمانرنگين آاليقزل ماهي تغذیه و رشد عملکرد

ضریب تبدیل غذایي، ضریب رشد ویژه، ميزان رشد هاي شاخصكه 

داري طور معنيهنسبي، ميزان كارایي پروتئين و ميزان رشد روزانه ب

تواند این بهبود رشد مي (.>05/0P) نسبت به گروه شاهد بهبود یافت

علت تاثير مثبت این باكتري بر فلور دستگاه گوارش و افزایش ميزان به

تحقيقات متعدد صورت  صورت گرفته باشد، مصرفي جذب غذاي و هضم

ها به جيره غذایي مسئله هستند كه افزودن پروبيوتيک این بيانگر گرفته

( بيان 1999)  Gatesoupeدهد.ها را افزایش ميانواع ماهيان، رشد آن

شوند اشتهاي ميزبان مي ها موجب افزایشنمود كه برخي از پروبيوتيک

كنند. نهایي بهبود پيدا مي هاي رشد ازجمله وزنو درنتيجه آن شاخص

هاي  Bacillusبيانگر توانایي )1391(هاي جمالي و همکاران بررسي

رشد و بقاء الروهاي ها بر نرخ پروبيوتيکي و تأثيرات ارتقاء دهنده آن

در راستاي نتایج تحقيق حاضر باشد. كمان ميآالي رنگينماهي قزل

Staykov ( اثرات اليگوساكاریدمانان به2007و همکاران ) دست آمده

در بهبود عملکرد  Saccharomyces cerevisiaeاز پروبيوتيک مخمر 

ن در كماآالي رنگينرشد، بازماندگي و افزایش ایمني در ماهي قزل

 در مطالعه كردند. گزارش را طویل هايكانال و قفس سيستم پرورش در دو

 Bacillus subtilis تجاري هايپروبيوتيک كه شد مشخص دیگري

CH201  وB. licheniformis CH200  قادر به بهبود درصد بقا، ضریب

هاي دستگاه گوارش  Bacillusرشد ویژه، ضریب چاقي و افزایش تعداد 

 (.2008و همکاران،  Bagheriكمان بودند )آالي رنگينلدر ماهي قز

Jafaryan ( با به2008و همکاران ،) كارگيري مخلوطBacillus هاي

آالي رنگين هاي آزمایشي الرو ماهي قزلپروبيوتيکي تجاري در جيره

كاهش دادند،  59/1به  74/1كمان، ميزان ضریب تبدیل غذایي را از 

(، 2013و همکاران )  Shyneطابقت دارد.كه با نتایج تحقيق حاضر م

 با ميزان L. plantarumو  L. caseiنشان دادند كه تغذیه با 

CFU/mL710×5 روز داراي بهترین عملکرد رشد در ماهي  30مدت به

اي تغذیه تأثير (1391) چي و همکارانكمان بود. توكمهآالي رنگينقزل

برخي  هاي رشد وشاخص را بر L. rhamnosusپروبيوتيک  و  Cویتامين

كمان مورد مطالعه آالي رنگيناز پارامترهاي پاسخ ایمني ماهي قزل

ماهي در هاي رشد دار شاخصحاكي از افزایش معنيقرار دادند نتایج 

كه اختالف  ند( اعالم كرد2009)و همکاران    Merrifildبود. آالقزل

 و ضریب تبدیلرشد ازجمله ضریب رشد ویژه  فاكتورهاي در داريمعني

 پروبيوتيک با شده تغذیه كمانرنگين آاليقزل ماهي غذایي

Lactobacillus  نسبت به ماهيان شاهد وجود دارد. در مطالعهGiri   و

غلظت مختلف به  3در  L. plantarum(، افزایش 2013همکاران )

داري را در ، افزایش آماري معنيLabeo rohitaجيره غذایي ماهي 

روز نسبت به گروه شاهد  60بدیل غذایي در مدت وزن و ضریب ت

هاي رشد مثل ضریب رشد ویژه، ضریب نشان داد. بهبود شاخص

كه در تحقيق حاضر اتفاق  تبدیل غذایي بدون تغيير شاخص وضعيت

رغم بهبود وضعيت رشد افتاده است، گویاي این واقعيت است كه علي

وبيوتيک، فنوتيپ ماهي در تيمارهاي تغذیه شده با خوراک حاوي پر

عبارت دیگر ظاهري و نسبت وزن به طول بدن تغييري نيافته است، به

باال رفتن ذخيره چربي   علت چاق شدن وافزایش رشد و وزن ماهي به

باشد. تمامي تيمارها از نظر نسبت چاقي و چربي ذخيره در یک نمي

از حد بوده و افزایش وزن تيمارهاي تغذیه شده با پروبيوتيک ناشي 

هاي بدن( بوده است. در مطالعات دن )نه فقط چربيبافزایش وزن توده 

-Laraمختلف نتایج مشابه نتيجه این تحقيق گزارش گردیده است. 

Flores ( نشان دادند كه استفاده از مخمر 2003و همکاران )

Saccharomyces cerevisiae ماهيان بچه جيره در غذایي مکمل عنوانبه

سبب بهبود نرخ رشد ویژه و كارایي  Oreochomis niloticusنورس 

ها فرآیندهاي شود كه پروبيوتيکتصور مي شود.مصرف پروتئين مي

هاي مفيد، افزایش گوارشي را از طریق افزایش جمعيت ميکروارگانيسم

ها، بهبود تعادل ميکروبي روده و در نتيجه فعاليت آنزیمي باكتري

و  Suzerدهند )ت تاثير قرار ميبهبود هضم و جذب مواد غذایي و تح

ها ها از پروبيوتيکهایي كه در آن(. نتایج پژوهش2008همکاران، 

هاي ذكر شده با شركت در باكتري استفاده شده، نشان داده است كه

، كارایي دستگاه پروتئين، چربي و نشاسته موجود در غذا فرایند هضم

شوند هاي رشد ميگوارش را افزایش و در نهایت موجب بهبود شاخص

(Wang وXu  ،2006 )هاي هاي مختلف باكتريلذا احتماالً غلظت

اند سبب افزایش ( به این وسيله توانستهA پروبيوتيکي آزمایشي )تيمار

آالي هاي موجود در جيره غذایي ماهيان قزلبازده استفاده از پروتئين

اي رشد هرغم گزارشات متعدد از بهبود شاخصقد گردند. عليانگشت

ها، گزارشاتي از عدم دنبال مصرف خوراكي پروبيوتيکهو بازماندگي ب

هاي رشد و بازماندگي ماهي نيز وجود ها بر شاخصتاثير پروبيوتيک

( تاثير پربيوتيک اینولين را بر عملکرد 1387دارد، اكرمي و همکاران )

تحقيق  این در كردند. بررسي كمانرنگين آاليقزل ماهي مانيو زنده رشد

، شاخص وضعيت و نسبت كارایي غذاضریب تبدیل غذایي، كارایي 

 پروتئين تحت تاثير سطوح مختلف پروبيوتيک اینولين قرار نگرفت

(05/0P>هم .)ها نيز بعد از یک چنين ميزان بازماندگي و بقاي ماهي

داري بين تيمارها نشان روزه تغذیه با پروبيوتيک تغيير معني 60دوره 

( نيز عدم تأثير سطوح مختلف 1390چنين قبادي و همکاران )هم نداد.

هاي رشد، بقا، تركيب پروبيوتيک مانان اليگوساكارید را بر شاخص

جوان پرورشي گزارش  ماهيروده در فيل  Lactobacillusالشه و تراكم

كه تغذیه  كردند گزارش (1996) و همکارانAdamek نمودند. 
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و  62/0روز با جيره غذایي حاوي  37مدت كمان بهآالي رنگينقزل

هاي گرم پروبيوتيک آسکوژن در هر كيلوگرم غذا، رشد و شاخص 5/2

گرم آسکوژن،  62/0اي را افزایش داد. در جيره غذایي حاوي تغذیه

درصد افزایش نرخ رشد ویژه )نسبت به  9درصد افزایش رشد و  9/8

گرم  5/2ه ماهيان شاهد( مشاهده شد. این مقادیر در مورد جير

گرم آسکوژن  5درصد بود، اما در جيره  13و  5/10ترتيب آسکوژن، به

بر كيلوگرم غذا، كاهش رشد مشاهد شد كه باز هم منطبق با مطالعه 

( گزارش كردند كه افزودن 1386فر )پوراميني و حسينيحاضر است. 

به جيره  Saccharomyces cerevisiaeدرصد مخمر  5و  2، 1سطوح 

داري كمان هيچ تاثير معنيآالي رنگينماهيان نورس قزلهغذایي بچ

نتایج گزارش  موجود در هايتفاوت در مجموع هاي رشد ندارد.شاخص بر

ها در كارگيري انواع پربيوتيکشده توسط محققين مختلف در به

توان با نوع گونه پرورشي، اندازه هاي مختلف آبزیان پرورشي را ميگونه

ي، طول دوره پرورش، شرایط محيطي، رفتارهاي و سن گونه پرورش

 نوع پرورشي، آبزي فيزیولوژیک خصوصيات ماهي، گونه ايتغذیه

پروبيوتيک مصرفي، درجه خلوص و ميزان مورد استفاده در جيره و 

هاي ميکروبي ویژه قادر به استفاده از انواع مختلف جمعيت احتماالً

در تحقيق حاضر  (.1387پربيوتيک مرتبط دانست )اكرمي و همکاران، 

كاهش نسبي  CFU/mL610×5در غلظت  L. caseiتجویز پروبيوتيک 

بازماندگي بعد از دو ماه را باعث شد ولي این كاهش از نظر آماري 

 CFU/mL 810×5كه تجویز غلظت درصورتي (.P<05/0) دار نبودمعني

كه يطوره، بگردیددار تلفات و كاهش بازماندگي را باعث افزایش معني

( % 26/6نسبت به تلفات تيمار شاهد ) (% 4/12تلفات در این تيمار )

 حامل همراهبه هاپروبيوتيک از استفاده داشت. داريمعني افزایش

بيولوژیک )مثل آرتميا و دافني( نيز در ميزان بقاي ماهي تاثيرگذار 

استفاده از دافني غني شده با مخمر  (2007) و همکاران Jafarianاست، 

S. cerevisiae ماهي ایراني را باعث افزایش در تغذیه الروهاي تاس

استفاده مثبت  تاثير. درصد دانستند 92به  88بازماندگي و نرخ بقا از 

ماهيان نورس تيالپياي نيل بر بازماندگي بچه S. cerevisiaeمخمر از 

( Lara-Flores ،2003و همکاران ،)كمانآالي رنگينقزل ( Siwicki و

مشاهده  (Gatlin  ،2005و Li)باس مخطط  و هيبرید (1994کاران، هم

چنين در مطالعه دیگري كه به بررسي اثر پروبيوتيک شده است. هم

طي تکامل الروي  Sparus auratusبر ماهي   Lactobacillusتجاري

پرداخته بود، گزارش شد كه اضافه نمودن پروبيوتيک به آب، تفاوت 

و  Suzer)بقاء الروهاي تيمار شده نشان نداد  داري را در درصدمعني

( كه تاثير 2007و همکاران ) Farzanfar. در مطالعه (2008همکاران، 

كمان بررسي آالي رنگينسطوح متفاوت پروبيوتيک را بر ماهي قزل

دار نبود. در كردند نيز، درصد بقاء بين تيمارها داراي اختالف معني

( نتایج خوبي را در 2011)و همکاران  Askarianمقایسه با این نتایج، 

 د.دنآور دستهب ایراني ماهيماهي و تاسفيل الروهاي بقاي درصد افزایش

جنوس )توليدي توسط خود ميزبان( و اندو هاي گوارشيافزایش آنزیم

هاي هضم شاخص بهبود روده( هايباكتري توسط شده )توليد جنوساگزو

نتایج تحقيق حاضر پروبيوتيک  اساسبرو جذب را باعث شده است. 

L. casei ترین تأثير مثبتي بر افزایش بازماندگي نداشته و برعکس بيش

علت این تلفات، باال بودن  احتماالًداشته است،  Cرا هم در تيمار  تلفات

ناكافي و انباشت این  غذایي و تخمير و تجزیه در جيره L. caseiغلظت 

بار بر يجه تاثير نامطلوب و زیاننتپروبيوتيک در دستگاه گوارش و در

هاي انتروسيت روده بوده كه موجب هضم نشدن غذا در دستگاه سلول

درنهایت منجر به انسداد روده و تلفات شده است  گوارش ماهي شده و

(Olsen  ،2001و همکاران.) حاضر تحقيق هايیافته اساسبر طوركليبه 

 آاليماهي قزل ه جيره غذايب L. caseiپروبيوتيک افزودن گفت توانمي

هاي رشد شده و بهترین عملکرد اكثر شاخص كمان باعث بهبودرنگين

روزه  60و 30زماني  در دوره CFU/mL610×5 در غلظتاین ماده 

 كه هایي استروش هپروري اهميت دارد توسعآبزي چه درباشد. آنمي

از این مکمل توان شود. لذا ميمي رتتر و مطمئنارزان به توليد منجر

 ماهي رشدهاي منظور بهبود شاخصعنوان كاندید مناسب بهبهغذایي 

 استفاده نمود.   آالي كشوردر صنعت پرورش ماهي قزل
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