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چکیده
پروبیوتیکها مکملهای غذایی زندهای هستند که از طریق بهبود بار میکروبی روده میزبان ،تاثیرات سودمندی را در آن ایجاد کرده ،سبب
بهبود جذب مواد غذایی از روده می شوند .هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح پروبیوتیک Lactobacillus casei

( )PTCC1608بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزلآالی رنگینکمان بود 4800 .قطعه بچه ماهی قزلآال ،با وزن متوسط 32/6±5/5
گرم در چهار تیمار با سه تکرار بهصورت تصادفی تقسیم شدند (هر تکرار با  400قطعه ماهی) .ماهیان تیمارهای  B ،Aو  Cبهترتیب با جیرههای
غذایی حاوی  5×107 ،5×106و  5×108باکتری در میلیلیتر باکتری الکتوباسیلوس کازئی بهمدت  60روز غذادهی شدند .ییمار شاهد با شرایط
کاملا مشابه اما بدون اضافه کردن باکتری به خوراک درنظر گرفته شد .زیستسنجی در روزهای صفر 30 ،و  60صورت گرفت و شاخصهای
رشد (ضریب رشد ویژه ،درصد افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی ،فاکتور وضعیت ،بازده پروتئین ،میزان رشد روزانه ،میزان رشد نسبی ،بازده
خوراک و بازماندگی) بین تیمارهای مختلف مقایسه گردید .نتایج نشان داد افزودن پروبیوتیک  L. caseiبا غلظت  5×106 CFU/mLباعث بهبود
معنیدار شاخصهای رشد در ماهی قزلآال میشود ،بهطوریکه ضریب رشد ویژه ،درصد افزایش وزن و میزان رشد نسبی بهترین عملکرد را در
تیمار  Aپس از  30و  60روز از شروع آزمایش داشتند و با تیمار شاهد اختلف معنیدار نشان دادند ( ،)P<0/05درحالیکه در تیمار تغذیه شده
با جیره حاوی باالترین میزان پروبیوتیک در هر دو مرحله نمونهگیری برخی شاخصهای رشد و بازماندگی نسبت به گروه شاهد کاهش نشان دادند
( .)P<0/05تغییری در شاخصهای رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی  5×106 CFU/mLنسبت به تیمار شاهد در مراحل مختلف نمونهگیری
مشاهده نشد .میزان بقا در طول دوره در بین تیمارهای مختلف نیز تفاوت معنیدار نشان داد ،بهطوریکه بیشترین تلفات مربوط به تیمار تغذیه شده
با  L. caseiبا غلظت  5×108 CFU/mLبود که تفاوت معنیداری با تیمار شاهد داشت ( .)P<0/05بهطورکلی نتایج تحقیق نشان داد افزودن
پروبیوتیک  L. caseiبا غلظت  5×106 CFU/mLبه خوراک ماهی قزلآالی رنگینکمان انگشتقد ،بهعنوان مناسبترین غلظت باعث بهبود
شاخصهای رشد ماهی شد ،ولی غلظتهای باالتر این پروبیوتیک اثرات منفی بر رشد دارد.
کلمات کلیدی ،Oncorhynchus mykiss ،L. casei :پروبیوتیک ،رشد و بازماندگی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

259
alishahimoj@gmail.com

الماسیبردمیلی و همکاران

بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک  Lactobacillus caseiبر شاخصهای....

مقدمه
قزلآالي رنگينكمان از خانواده آزادماهيان بوده و بهعلت اینكه
د ر برابر تغييرات محيطي مقاوم و از سرعت رشد مناسبي برخوردار
است در ميان آزادماهيان ،تنها گونهاي است كه براي پرورش بسيار
مناسب تشخيص داده شده است (وثوقي و مستاجير .)1385 ،پراكنش
این ماهي در ایران ،در حوزه دریاي خزر ،دجله و كارون ،زاینده رود،
تجن و كرمان ميباشد ( .)2002 ،Sattariپرورش آبزیان ازجمله قزل
آالي رنگينكمان در محيطهاي مصنوعي پرورشي ،ميتواند تامين
كننده بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور باشد .توليد آبزیان در مقایسه
با سایر فرآوردههاي پروتئيني ارزانتر و آسانتر بوده ،ارزش غذایي آن
بهمراتب بيشتر از سایر منابع تامينكننده پروتئين حيواني است (آذري
تاكامي .)1363 ،ماهي قزلآالي رنگينكمان یکي از مهمترین ماهيان
پرورشي است كه بهطور گسترده در تمام دنيا پراكنده شده است )،Hardy
 .)1991تکثير و پرورش ماهي قزلآالي رنگينكمان در ایران بخش
مهمي از صنعت آبزيپروري را بهخود اختصاص داده است (علوي
یگانه و همکاران )1382 ،و ایران بهعنوان یکي از بزرگترین توليدكنندگان
ماهي قزلآال در آبهاي شيرین جهان مطرح است (.)2005 ،Tacon
بنابراین داشتن آگاهي كامل از نيازهاي زیستي این ماهي و شناخت
عوامل موثر در رشد ،افزایش وزن و ميزان مقاومت در برابر شرایط و
عوامل محيطي و در نهایت توليد بيشتر در واحد سطح ضروري است.
هر روزه مطالعات بيشتري در ارتباط با تغذیه ماهي قزلآال انجام
ميشود و تالش ميشود ،خوراک با كيفيت باالتري توليد شود .رشد،
با افزایش پيوسته تركيبات بدن (ذخيره غذایي) مرتبط بوده و پارامترهاي
متعددي بر آن مؤثر ميباشند كه ازجمله آنها ميتوان از پروبيوتيکها
نام برد ( .)1999 ،Gatesoupeباكتريهاي پروبيوتيک یا زیستیار ،به
عنوان مکملهاي غذایي زندهاي هستند كه از طریق بهبود تغييرات
ميکروبي روده ميزبان ،تآثيرات سودمندي را در جانور ميزبان ایجاد
ميكنند ( .)1989 ،Fullerدر ماهيان استفاده از پروبيوتيکها اثرات
مفيدي بر روي كارایي رشد ،بازده خوراک و قابليت هضم ماده آلي و
پروتئين را نشان داده است ( Lara-Floresو همکاران .)2003 ،در
سالهاي اخير مطالعات زیادي در آبزيپروري در راستاي استفاده از
پروبيوتيکها براي نيل به اهداف گوناگون مانند بهبود رشد ،ضریب تبدیل
غذایي و پاسخهاي ایمني و فعاليت آنزیمهاي گوارشي انجام گرفته
است ( Sonو همکاران2009 ،؛  Merrifieldو همکاران2009 ،؛ Babuو
همکاران2003 ،؛  Rengpipatو همکاران2008 ،؛  Yanboو ،Zirong
 .)2006مدیریت تغذیه در ماهيان پرورشي از مهمترین مسائل توليد
بهشمار ميآید .تغذیه آبزیان اغلب بيش از  50درصد از هزینههاي توليد
را تشکيل ميدهد .بنابراین ،ميتوان با بهكار بردن غذاي خوب و با
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كيفيت باال ،قيمت تمام شده توليد را كاهش داد .این امر از طریق
باالبردن درصد بقا ،كاهش ضریب تبدیل غذایي و كاهش هدر رفتن
غذا (شناوري مناسب غذا) انجامپذیر است ( .)2005 ،Mateoاین
پروبيوتيک با تاثير بر فلور باكتریایي روده و افزایش كارایي هضم و
جذب مواد در روده با افزایش ميزان ترشح آنزیمهاي گوارشي در روده
و همچنين تاثير مستقيم آنزیمهاي ترشحي این اكتريها بر رشد ماهي
تاثيرگذار است ،همچنين تغيير فلور باكتریایي روده باعث افزایش توليد
سایتوكينهاي دخيل در ایمني مخاطي روده شده و نتيجه نهایي آن
بهبود رشد ماهي نيز خواهد بود .از اینرو ضرورت انجام مطالعات در
زمينههاي مختلف بهویژه تغذیه ماهي قزلآالي رنگينكمان بيش از
پيش نمایان ميشود ( Liو  .)2005 ،Gatlinبا توجه به اینكه تا بهحال
تحقيقي بر روي اثرات پروبيوتيک  L. caseiبر روي ماهي قزلآالي رنگين
كمان در سطح مزارع پرورشي صورت نگرفته است ،لذا در این تحقيق
اثرات این پروبيوتيک بر شاخصهاي رشد و بازماندگي ماهي قزلآالي
رنگينكمان بررسي خواهد شد.
ب

مواد و روشها
این پژوهش در مركز پرورش ماهيان سردابي شركت زاگرس ماهي
واقع در روستاي شيمن در  70كيلومتري شمال شهر ایذه (خوزستان)
اجرا شد .آب مورد نياز این مركز از فاصله  350متري توسط چشمه
روستاي شيمن تامين ميشد .تعداد  4800قطعه بچهماهي قزلآال ،با
وزن متوسط  32/6±5/5گرم انتخاب گردید .بدینمنظور از  3استخر
سيماني به ابعاد  2×25متر و دبي  3ليتر در ثانيه استفاده شد .بهمنظور
تغذیه ماهيان از جيره غذایي تجاري (كارخانه بيضا  21شيراز) با دو
شماره  2و ( 3مخصوص ماهي انگشتقد) استفاده شد (حداقل مقادیر
پروتئين 36تا  40درصد ،چربي 14تا  16درصد ،فيبر  2/5تا 4درصد
و رطوبت  10درصد) )PTCC1608( L. casei .توسط دانشگاه شهيد
چمران اهواز تهيه شد .طول دوره پرورش  60روز درنظر گرفته شد.
ميزان و دفعات غذادهي براساس استاندارهاي معمول و با توجه به دماي
آب انجام گرفت .غذادهي در دو نوبت صبح و عصر انجام شدWebster( .
و همکاران .)1997 ،ماهيان در  4تيمار هركدام با سه تکرار و هر تکرار
 400قطعه ماهي تقسيمبندي شدند ،شامل تيمار شاهد كه با جيره
غذایي بدون مکمل پروبيوتيکي (جيره پایه) و تيمارهاي  B ،Aو  Cكه
بهترتيب با جيرههاي غذایي حاوي  5×107 ،5×106و یا 5×108CFU/mL
مکمل  ،L. caseiبهمدت  60روز غذادهي شدند (ضيایينژاد و همکاران،
 .)1394بهمنظور بررسي ميزان رشد بچهماهيان 3 ،بار در طول دوره (روز
صفر 30 ،و  )60زیستسنجي (اندازهگيري طول كل و وزن) بچه ماهيها
انجام شد ،در هر مرحله براي بيهوشي از پودر گل ميخک بهميزان
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 ppm100استفاده شد ،بدینترتيب كه  20نمونه بچهماهي از هر یک
از استخرهاي پرورشي بهصورت تصادفي صيد شده و طول و وزن آنها
تعيين گردید .شاخصهاي رشد براساس رابطههاي زیر اندازهگيري
شدند ( Salasو همکاران2010 ،؛ :)1978 ،Bagenal
 :درصد افزایش وزن (BWG= )Body Weight Gain
 ×100متوسط وزن اوليه(/متوسط وزن اوليه  -متوسط وزن نهایي)
 :نسبت بازده پروتئين (PER =)Protein Efficiency Ratio
مقدار پروتئين مصرفي به گرم  /افزایش وزن بدن به گرم
 :درصد ميزان بقاء (SR=)Survival Rate
( ×100تعداد ماهيان انتهاي دوره – تعداد ماهيان ابتداي دوره)
 :ضریب رشد ویژه (SGR=)Specific Growth Rate
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كمترین آن در تيمار  Cبا ميزان ( )140/61±60/10مشاهده گردید.
افزایش معنيدار درصد افزایش وزن فقط در تيمار تغذیه شده با خوراک
حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aدر هر دو مرحله
نمونهگيري مشاهده گردید ( ،)P<0/05در بقيه تيمارها تفاوت معنيداري
مشاهده نشد (.)P>0/05

لگاریتم وزن نهایي بدن(گرم) لگاریتم وزن اوليه (گرم) -طول دوره پرورش روز100×/
 :ضریب تبدیل غذایي (FCR= )Feed Conversion Ratio

ميانگين افزایش وزن تر بدن (گرم)/ميزان غذاي داده شده (گرم)
 :فاكتور وضعيت (CF =)Condition factor
3 ×100طول كل ماهي بر حسب سانتي متر  /وزن ماهي بر حسب گرم
 :نسبت بازده غذایي (FER =)Food Efficiency Ratio

مقدار غذاي خورده شده به گرم  /افزایش وزن بدن به گرم
 :افزایش رشد روزانه (DGR=)Daily Waight Gain
 ×100تعداد روزهاي پرورش )/ميانگين وزن اوليه – ميانگين وزن نهایي(
ميزان رشد نسبي (RGR =)Relative growth rate

:
 ×100وزن اوليه  /وزن نهایي – وزن اوليه

تجزیه و تحلیل دادهها :براي آناليز اطالعات از نرمافزار آماري
 SPSS 16استفاده شد ،دادهها توسط آزمون آناليز واریانس ()ANOVA
یکطرفه با ضریب اطمينان  95درصد مورد بررسي قرار گرفتند .براي
بررسي معنيدار بودن تفاوت ميانگينها از آزمون تکميلي  Tukeyدر
سطح معنيداري  0/05درصد استفاده شد .همچنين ترسيم نمودار
در فضاي نرمافزار  Excel 2007انجام گرفت.

شکل  :1مقایسه درصد افزایش وزن در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره
* انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

نتایج مربوط به ضریب رشد ویژه تيمارهاي مورد مطالعه در شکل
 2آورده شده است .بيشترین ضریب رشد ویژه در  30روز اول ،در
تيمار حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان
( )0/92±0/19و كمترین آن در تيمار حاوي  5×108CFU/mLباكتري
( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان ( )0/0±49/18مشاهده شد .بيشترین
ضریب رشد ویژه در پایان دوره در تيمار  Aبا ميزان ( )0/0±88/22و
كمترین آن در تيمار  Cبا ميزان ( )0/0±62/17مشاهده گردید .افزایش
معني دار نرخ رشد ویژه فقط در تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي
6

 5×10 CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aدر هر دو مرحله نمونهگيري
مشاهده گردید ( .)P<0/05در بقيه تيمارها تفاوت معنيداري مشاهده
نشد (.)P>0/05

نتایج
نتایج حاصل از تجویز خوراكي غلظتهاي مختلف پروبيوتيکL. casei

بر درصد افزایش وزن ماهي قزلآالي رنگينكمان در شکل  1آورده شده
است .بيشترین درصد افزایش وزن در  30روز اول ،در بچهماهيان
تغذیه شده با خوراک حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار

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

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

* انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

حاوي  5×108CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان
( )40/29±13/47مشاهده شد .بيشترین درصد افزایش وزن در پایان
دوره در تيمار  Aبا ميزان ( )219/71±50/18و

نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذایي تيمارهاي مورد مطالعه در
شکل  3آورده شده است .كمترین ضریب تبدیل غذایي در  30روز اول
در تيمار حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان
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( )1/78±0/10و بيشترین آن در تيمار حاوي  5×108CFU/mLباكتري

بيشترین نسبت بازده پروتئين در  30روز اول در تيمار حاوي

( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان ( )3/0±64/26مشاهده شد .كمترین ضریب
تبدیل غذایي در پایان دوره در تيمار  Aبا ميزان ( )1/0±62/07و
بيشترین آن در تيمار  Cباميزان ( )2/0±70/32مشاهده شد .بر این
اساس كاهش معنيدار ضریب تبدیل غذایي در تيمار تغذیه شده با خوراک

 5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان ()21/3±31/08

حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aدر هر دو مرحله
نمونهگيري مشاهده گردید ( .)P<0/05در تيمار تغذیه شده با خوراک
حاوي  5×107CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  ،)Bتفاوت معنيداري

و كمترین آن در تيمار حاوي  5×108CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار
 )Cبا ميزان ( )13/4±56/04مشاهده گردید .بيشترین نسبت بازده
پروتئين در پایان دوره در تيمار  Aبا ميزان ( )19/2±83/15و كمترین
آن در تيمار  Cبا ميزان ( )9/1±88/84مشاهده شد .تيمار  Aافزایش
معنيداري در ميزان بازده پروتئين در هر دو مرحله نمونهگيري نسبت
به گروه شاهد نشان داد ( .)P<0/05تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي

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

 5×107CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Bنسبت به گروه شاهد تفاوت

خوراک حاوي  5×108CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  ،)Cافزایش

معنيداري نشان نداد ( .)P>0/05تيمار  Cدر 30روز اول كاهش
معنيداري در نسبت بازده پروتئين با گروه شاهد داشت (.)P<0/05

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

شکل  :3مقایسه ضریب تبدیل غذایي در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره
حروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

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

در مورد فاكتور وضعيت یا ضریب چاقي براساس شکل  4از لحاظ
آماري اختالف معنيدار بين تيمارها در ميان دوره و پایان دوره وجود
نداشت ( .)P>0/05نتایج مربوط به نسبت بازده غذایي گروههاي مورد
مطالعه در شکل  5آورده شده است .بيشترین نسبت بازده غذایي در
 30روز اول در تيمار حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار )A
با ميزان ( )56/6±67/14و كمترین آن در تيمار حاوي 5×108CFU/mL
باكتري ( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان ( )28/5±23/26مشاهده شد.
بيشترین نسبت بازده غذایي در پایان دوره در تيمار  Aبا ميزان
( )62/68±9/08و كمترین آن در تيمار  Cبا ميزان ()39/11±90/91
مشاهده شد .همانطوركه در شکل مشخص است تيمار  Aافزایش
معنيداري در ميزان بازده غذایي در هر دو مرحله نمونهگيري نسبت
به گروه شاهد نشان داد ( .)P<0/05تيمار تغذیه شده با خوراک حاوي
 5×107CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Bنسبت به گروه شاهد
تفاوت معنيداري نداشت ( .)P>0/05تيمار  Cدر  30روز اول كاهش
معنيدار در نسبت بازده غذایي با گروه شاهد نشان داد (.)P<0/05
نتایج مربوط به نسبت بازده پروتئين در شکل  6آورده شده است.
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شکل :5مقایسه نسبت بازده خوراک در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره
حروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

نتایج مربوط به درصد بازماندگي در شکل  7آورده شده است.
نتایج بهدست آمده از این تحقيق ،نشان داد كه افزودن غلظتهاي
پروبيوتيکي  L. caseiبه جيره غذایي ماهي قزلآالي رنگينكمان نه تنها
عملکرد خوبي در بازماندگي نداشته بلکه غلظت باالي این پروبيوتيک
باعث تلفات در ماهي شده است بيشترین تلفات در تيمار حاوي
 5×108CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
) )12/4±6/03و كمترین آن در تيمار حاوي  5×106CFU/mLباكتري

 5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان ()89/09±19/37

( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان ( )5/6±73/22در پایان دوره مشاهده شد.
نتایج حاكي از وجود اختالف معنيدار بين تيمار  Cنسبت به تيمار
شاهد و تيمارهاي  Aو  Bدر پایان دوره بود (.)P<0/05

بيشترین ميزان رشد نسبي را داشته و كمترین ميزان رشد نسبي مربوط
به تيمار حاوي

 5×108CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Cبا ميزان

( )44/13±00/48بود .با توجه به این نتایج تيمار  Aنسبت به تيمار
شاهد و دو تيمار  Bو  Cداراي اختالف معنيدار ميباشد (.)P<0/05
نتایج حاصل از محاسبه ميزان رشد نسبي در پایان دوره نيز نشان داد كه
بيشترین ميزان ،مربوط به تيمار  Aبود و با سایر تيمارها اختالف
معنيدار نشان داد ( .)P<0/05همچنين كمترین ميزان رشد نسبي در
تيمار  Cمشاهده شد.

شکل :6مقایسه نسبت بازده پروتئین در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره
حروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

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

حروف غيرهمنام روي ميله انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است

شکل  :7مقایسه درصد تلفات در تیمارهای مختلف در پایان دوره
* انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است

نتایج مربوط بهميزان رشد روزانه در شکل  8آورده شده است .نتایج
نشان داد كه ميزان رشد روزانه تحت تأثير تيمارهاي پروبيتيکي ميباشد،
بهطوريكه در 30روز اول آزمایش ،بيشترین ميزان رشد روزانه مربوط
به تيمار حاوي  5×106CFU/mLباكتري ( L. caseiتيمار  )Aبا ميزان
( )0/94±0/10بوده كه با تيمار شاهد و تيمارهاي  Bو  Cاختالف معنيداري
داشته است ( ،)P<0/05كمترین ميزان رشد روزانه مربوط به تيمار C
با ميزان ( (0/42±0/08بوده اما تيمار  Bو  Cبا تيمار شاهد تفاوت معنيداري
نداشتند ( .)P>0/05نتایج حاصل از محاسبه ميزان رشد روزانه در روز
 60نيز نشان داد كه تيمار  Aبا ميزان ( ،)1/0±15/17باالترین ميزان رشد
روزانه را داشته كه با تيمار شاهد اختالف معنيدار نشان داد (،)P<0/05
تيمار  Cبا ميزان ( )0/0±73/22كمترین ميزان رشد روزانه را در پایان
دوره داشته كه اختالف معنيداري با تيمار  Aنشان داد (.)P>0/05
نتایج مربوط بهميزان رشد روزانه در شکل  9آورده شده است.
نتایج نشان داد كه ميزان رشد نسبي تحت تأثير تيمارهاي پروبيتيکي
ميباشد ،بهطوريكه در ميان دوره ،تيمار حاوي

شکل  :9مقایسه میزان رشد نسبي در تیمارهای مختلف میان دوره و پایان دوره
* انحراف معيار نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  0/05است.

بحث
پروبيوتيکها با تغيير جمعيت و نسبت باكتريهاي روده باعث
بهبود جذب مواد غذایي و جلوگيري از رشد عوامل بيماريزا ميگردند
( Gibsonو  .)1995 ،Roberfroidیکي از عملکردهاي اصلي و سودمند
پروبيوتيکها در موجودات زنده ،بهبود تغذیه ميزبان از طریق توليد
آنزیمهاي گوارشي و مکملهاي رشد و در نتيجه افزایش بقا و بازده
غذایي ،جلوگيري از اختالالت رودهاي و پيش هضم عوامل تغذیهاي
موجود در مواد تشکيلدهنده غذا است .از ميان فواید پروبيوتيکها
ميتوان به اثرات مثبت آنها در ارتقاي سالمت و بهبود بقاي ميزبان
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الماسیبردمیلی و همکاران

بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک  Lactobacillus caseiبر شاخصهای....

اشاره كرد ( Wangو همکاران .)2008 ،نتایج حاصل از مطالعه حاضر
نشان داد كه سطوح مختلف باكتري  L. caseiمورد استفاده با غلظت
 5×106CFU/mLدر تيمار  Aتا روز  30و  60دوره پرورشي باعث بهبود
عملکرد رشد و تغذیه ماهي قزلآالي رنگينكمان انگشتقد شد ،بهطوري
كه شاخصهاي ضریب تبدیل غذایي ،ضریب رشد ویژه ،ميزان رشد
نسبي ،ميزان كارایي پروتئين و ميزان رشد روزانه بهطور معنيداري
نسبت به گروه شاهد بهبود یافت ( .)P<0/05این بهبود رشد ميتواند
بهعلت تاثير مثبت این باكتري بر فلور دستگاه گوارش و افزایش ميزان
هضم و جذب غذاي مصرفي صورت گرفته باشد ،تحقيقات متعدد صورت
گرفته بيانگر این مسئله هستند كه افزودن پروبيوتيکها به جيره غذایي
انواع ماهيان ،رشد آنها را افزایش ميدهد )1999( Gatesoupe .بيان
نمود كه برخي از پروبيوتيکها موجب افزایش اشتهاي ميزبان ميشوند
و درنتيجه آن شاخصهاي رشد ازجمله وزن نهایي بهبود پيدا ميكنند.
بررسيهاي جمالي و همکاران ) (1391بيانگر توانایي Bacillusهاي
پروبيوتيکي و تأثيرات ارتقاء دهنده آنها بر نرخ رشد و بقاء الروهاي
ماهي قزلآالي رنگينكمان ميباشد .در راستاي نتایج تحقيق حاضر
 Staykovو همکاران ( )2007اثرات اليگوساكاریدمانان بهدست آمده
از پروبيوتيک مخمر  Saccharomyces cerevisiaeدر بهبود عملکرد
رشد ،بازماندگي و افزایش ایمني در ماهي قزلآالي رنگينكمان در
دو سيستم پرورش در قفس و كانالهاي طویل را گزارش كردند .در مطالعه
دیگري مشخص شد كه پروبيوتيکهاي تجاري Bacillus subtilis
 CH201و  B. licheniformis CH200قادر به بهبود درصد بقا ،ضریب
رشد ویژه ،ضریب چاقي و افزایش تعداد  Bacillusهاي دستگاه گوارش
در ماهي قزلآالي رنگينكمان بودند ( Bagheriو همکاران.)2008 ،
 Jafaryanو همکاران ( ،)2008با بهكارگيري مخلوط Bacillusهاي
پروبيوتيکي تجاري در جيرههاي آزمایشي الرو ماهي قزلآالي رنگين
كمان ،ميزان ضریب تبدیل غذایي را از  1/74به  1/59كاهش دادند،
كه با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد Shyne .و همکاران (،)2013
نشان دادند كه تغذیه با  L. caseiو  L. plantarumبا ميزان
 5×107CFU/mLبهمدت  30روز داراي بهترین عملکرد رشد در ماهي
قزلآالي رنگينكمان بود .توكمهچي و همکاران ( )1391تأثير تغذیهاي
ویتامين  Cو پروبيوتيک  L. rhamnosusرا بر شاخصهاي رشد و برخي
از پارامترهاي پاسخ ایمني ماهي قزلآالي رنگينكمان مورد مطالعه
قرار دادند نتایج حاكي از افزایش معنيدار شاخصهاي رشد در ماهي
قزلآال بود Merrifild .و همکاران ( )2009اعالم كردند كه اختالف
معنيداري در فاكتورهاي رشد ازجمله ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل
غذایي ماهي قزلآالي رنگينكمان تغذیه شده با پروبيوتيک
 Lactobacillusنسبت به ماهيان شاهد وجود دارد .در مطالعه  Giriو
همکاران ( ،)2013افزایش  L. plantarumدر  3غلظت مختلف به
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جيره غذایي ماهي  ،Labeo rohitaافزایش آماري معنيداري را در
وزن و ضریب تبدیل غذایي در مدت  60روز نسبت به گروه شاهد
نشان داد .بهبود شاخصهاي رشد مثل ضریب رشد ویژه ،ضریب
تبدیل غذایي بدون تغيير شاخص وضعيت كه در تحقيق حاضر اتفاق
افتاده است ،گویاي این واقعيت است كه عليرغم بهبود وضعيت رشد
ماهي در تيمارهاي تغذیه شده با خوراک حاوي پروبيوتيک ،فنوتيپ
ظاهري و نسبت وزن به طول بدن تغييري نيافته است ،بهعبارت دیگر
افزایش رشد و وزن ماهي بهعلت چاق شدن و باال رفتن ذخيره چربي
نمي باشد .تمامي تيمارها از نظر نسبت چاقي و چربي ذخيره در یک
حد بوده و افزایش وزن تيمارهاي تغذیه شده با پروبيوتيک ناشي از
افزایش وزن توده بدن (نه فقط چربيهاي بدن) بوده است .در مطالعات
مختلف نتایج مشابه نتيجه این تحقيق گزارش گردیده استLara- .
 Floresو همکاران ( )2003نشان دادند كه استفاده از مخمر
 Saccharomyces cerevisiaeبهعنوان مکمل غذایي در جيره بچهماهيان
نورس  Oreochomis niloticusسبب بهبود نرخ رشد ویژه و كارایي
مصرف پروتئين ميشود .تصور ميشود كه پروبيوتيکها فرآیندهاي
گوارشي را از طریق افزایش جمعيت ميکروارگانيسمهاي مفيد ،افزایش
فعاليت آنزیمي باكتريها ،بهبود تعادل ميکروبي روده و در نتيجه
بهبود هضم و جذب مواد غذایي و تحت تاثير قرار ميدهند ( Suzerو
همکاران .)2008 ،نتایج پژوهشهایي كه در آنها از پروبيوتيکها
استفاده شده ،نشان داده است كه باكتريهاي ذكر شده با شركت در
فرایند هضم پروتئين ،چربي و نشاسته موجود در غذا ،كارایي دستگاه
گوارش را افزایش و در نهایت موجب بهبود شاخصهاي رشد ميشوند
( Wangو  )2006 ،Xuلذا احتماالً غلظتهاي مختلف باكتريهاي
پروبيوتيکي آزمایشي (تيمار  )Aبه این وسيله توانستهاند سبب افزایش
بازده استفاده از پروتئينهاي موجود در جيره غذایي ماهيان قزلآالي
انگشتقد گردند .عليرغم گزارشات متعدد از بهبود شاخصهاي رشد
و بازماندگي بهدنبال مصرف خوراكي پروبيوتيکها ،گزارشاتي از عدم
تاثير پروبيوتيکها بر شاخصهاي رشد و بازماندگي ماهي نيز وجود
دارد ،اكرمي و همکاران ( )1387تاثير پربيوتيک اینولين را بر عملکرد
رشد و زندهماني ماهي قزلآالي رنگينكمان بررسي كردند .در این تحقيق
ضریب تبدیل غذایي ،كارایي غذا ،شاخص وضعيت و نسبت كارایي
پروتئين تحت تاثير سطوح مختلف پروبيوتيک اینولين قرار نگرفت
( .)P>0/05همچنين ميزان بازماندگي و بقاي ماهيها نيز بعد از یک
دوره  60روزه تغذیه با پروبيوتيک تغيير معنيداري بين تيمارها نشان
نداد .همچنين قبادي و همکاران ( )1390نيز عدم تأثير سطوح مختلف
پروبيوتيک مانان اليگوساكارید را بر شاخصهاي رشد ،بقا ،تركيب
الشه و تراكم  Lactobacillusروده در فيلماهي جوان پرورشي گزارش
نمودند Adamek .و همکاران ( )1996گزارش كردند كه تغذیه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

قزلآالي رنگينكمان بهمدت  37روز با جيره غذایي حاوي  0/62و
 2/5گرم پروبيوتيک آسکوژن در هر كيلوگرم غذا ،رشد و شاخصهاي
تغذیه اي را افزایش داد .در جيره غذایي حاوي  0/62گرم آسکوژن،
 8/9درصد افزایش رشد و  9درصد افزایش نرخ رشد ویژه (نسبت به
ماهيان شاهد) مشاهده شد .این مقادیر در مورد جيره  2/5گرم
آسکوژن ،بهترتيب  10/5و  13درصد بود ،اما در جيره  5گرم آسکوژن
بر كيلوگرم غذا ،كاهش رشد مشاهد شد كه باز هم منطبق با مطالعه
حاضر است .پوراميني و حسينيفر ( )1386گزارش كردند كه افزودن
سطوح  2 ،1و  5درصد مخمر  Saccharomyces cerevisiaeبه جيره
غذایي بچهماهيان نورس قزلآالي رنگينكمان هيچ تاثير معنيداري
بر شاخصهاي رشد ندارد .در مجموع تفاوتهاي موجود در نتایج گزارش
شده توسط محققين مختلف در بهكارگيري انواع پربيوتيکها در
گونههاي مختلف آبزیان پرورشي را ميتوان با نوع گونه پرورشي ،اندازه
و سن گونه پرورشي ،طول دوره پرورش ،شرایط محيطي ،رفتارهاي
تغذیهاي گونه ماهي ،خصوصيات فيزیولوژیک آبزي پرورشي ،نوع
پروبيوتيک مصرفي ،درجه خلوص و ميزان مورد استفاده در جيره و
احتماالً جمعيتهاي ميکروبي ویژه قادر به استفاده از انواع مختلف
پربيوتيک مرتبط دانست (اكرمي و همکاران .)1387 ،در تحقيق حاضر
تجویز پروبيوتيک  L. caseiدر غلظت  5×106CFU/mLكاهش نسبي
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مقایسه با این نتایج Askarian ،و همکاران ( )2011نتایج خوبي را در
افزایش درصد بقاي الروهاي فيلماهي و تاسماهي ایراني بهدست آوردند.
افزایش آنزیمهاي گوارشي اندوجنوس (توليدي توسط خود ميزبان) و
اگزوجنوس (توليد شده توسط باكتريهاي روده) بهبود شاخصهاي هضم
و جذب را باعث شده است .براساس نتایج تحقيق حاضر پروبيوتيک
 L. caseiتأثير مثبتي بر افزایش بازماندگي نداشته و برعکس بيشترین
تلفات را هم در تيمار  Cداشته است ،احتماالً علت این تلفات ،باال بودن
غلظت  L. caseiدر جيره غذایي و تخمير و تجزیه ناكافي و انباشت این
پروبيوتيک در دستگاه گوارش و درنتيجه تاثير نامطلوب و زیانبار بر
سلولهاي انتروسيت روده بوده كه موجب هضم نشدن غذا در دستگاه
گوارش ماهي شده و درنهایت منجر به انسداد روده و تلفات شده است
( Olsenو همکاران .)2001 ،بهطوركلي براساس یافتههاي تحقيق حاضر
ميتوان گفت افزودن پروبيوتيک L. caseiبه جيره غذاي ماهي قزلآالي
رنگينكمان باعث بهبود اكثر شاخصهاي رشد شده و بهترین عملکرد
این ماده در غلظت  5×106CFU/mLدر دوره زماني  30و 60روزه
ميباشد .آنچه در آبزيپروري اهميت دارد توسعه روشهایي است كه
منجر به توليد ارزانتر و مطمئنتر ميشود .لذا ميتوان از این مکمل
غذایي بهعنوان كاندید مناسب بهمنظور بهبود شاخصهاي رشد ماهي
در صنعت پرورش ماهي قزلآالي كشور استفاده نمود.

بازماندگي بعد از دو ماه را باعث شد ولي این كاهش از نظر آماري
معنيدار نبود ( .)P>0/05درصورتيكه تجویز غلظت 5×108 CFU/mL
افزایش معنيدار تلفات و كاهش بازماندگي را باعث گردید ،بهطوريكه
تلفات در این تيمار ( )% 12/4نسبت به تلفات تيمار شاهد ()%6/26
افزایش معنيداري داشت .استفاده از پروبيوتيکها بههمراه حامل
بيولوژیک (مثل آرتميا و دافني) نيز در ميزان بقاي ماهي تاثيرگذار
است Jafarian ،و همکاران ( )2007استفاده از دافني غني شده با مخمر
 S. cerevisiaeدر تغذیه الروهاي تاسماهي ایراني را باعث افزایش
بازماندگي و نرخ بقا از  88به  92درصد دانستند .تاثير مثبت استفاده
از مخمر  S. cerevisiaeبر بازماندگي بچهماهيان نورس تيالپياي نيل
( Lara-Floresو همکاران ،)2003 ،قزلآالي رنگينكمان ( Siwickiو
همکاران )1994 ،و هيبرید باس مخطط ( Liو  )2005 ،Gatlinمشاهده
شده است .همچنين در مطالعه دیگري كه به بررسي اثر پروبيوتيک
تجاري  Lactobacillusبر ماهي  Sparus auratusطي تکامل الروي
پرداخته بود ،گزارش شد كه اضافه نمودن پروبيوتيک به آب ،تفاوت
معنيداري را در درصد بقاء الروهاي تيمار شده نشان نداد ( Suzerو
همکاران .)2008 ،در مطالعه  Farzanfarو همکاران ( )2007كه تاثير
سطوح متفاوت پروبيوتيک را بر ماهي قزلآالي رنگينكمان بررسي
كردند نيز ،درصد بقاء بين تيمارها داراي اختالف معنيدار نبود .در

منابع
.1

آذریتاکامي ،ق .1363 ،.اصول تکثير و پرورش ماهي .انتشارات
وزارت كشاورزي .معاونت شيالت و آبزیان .تهران 167 .صفحه.

.2

اکرمي ،ر.؛ قیلیچي ،ا .و ابراهیمي ،ا .1387 ،.تأثير سطوح
مختلف پربيوتيک اینولين بر رشد و زندهماني ماهي قزلآالي رنگين
كمان ( .)Oncorhynchus mykissاولين كنفرانس ملي علوم شيالت
و آبزیان ایران .دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان .صفحات  10تا .12

.3

پورامیني ،م .و حسینيفر ،ح .1386 ،.كاربرد پروبيوتيکها و
پربيوتيکها در آبزيپروري .انتشارات موج سبز 104 .صفحه.

.4

توکمهچي ،ا.؛ شمسي ،ح.؛ مشکیني ،س.؛ دلشاد ،ر .و قاسمي
مغانجوقي ،و .1391 ،.بهبود شاخصهاي رشد و برخي از پارامترهاي
پاسخ ایمني ماهي قزلآالي رنگينكمان

((Oncorhynchus mykiss

با استفاده توأم از ویتامين  Cو پروبيوتيک الكتوباسيلوس رامنوسوس.
مجله علمي شيالت ایران .شماره  ،3صفحات  13تا .22
.5

جمالي ،ه.؛ جعفریان ،ح.؛ پاتیمار ،ر .و سلطاني ،م.1391 ،.
بهكارگيري باسيلوسهاي چندگانه در تغذیه الرو ماهي قزلآالي
رنگينكمان ( ،(Oncorhynchus mykissاز طریق غنيسازي با ناپلي
آرتميا پارتنوژنيکا ) ،(Artemia parthenogeneticaمجله بهرهبرداري
و پرورش آبزیان .شماره  ،3صفحات  85تا .101

265

.... بر شاخصهایLactobacillus casei بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

the yeast Saccharomyces cerevisiae as growth promoters in
Nile tilapia. Aquacult. Vol. 216, pp: 193-201.
Li, P. and Gatlin, D.M., 2005. Evaluation of the prebiotic
Grobiotic-A and brewers yeast as dietary supplements for
sub-adult hybrid Striped bass (Morone chrysops × M.saxatilis)
challenged in situ with Mycobacterium marinum. Aquacult.
Vol. 248, pp: 197-205.
Mateo, C.D., 2005. Aspects of nucleotide nutrition in pigs.
Ph. D Thesis, South Dakota State University, USA. 171 p.
Merrifield, D.L.; Bradley, G.; Baker, R.T.M. and Davies,
S.J., 2009. Probiotic applications for rainbow trout. Effects
on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota
and related health criteria post antibiotic treatment. Aquacult.
Nutr. Vol. 16, pp: 496-503.
Olsen, R.E.; Myklebust, R.; Kryvi, H.; Mayhew, T.M. and
Ringo, E., 2001. Damaging effect of dietary inulin on
intestinal enterocytes in Arctic charr (Salvelinus alpinus).
Aquacult. Res. Vol. 32, pp: 931-934.
Rengpipat, S.; Rueangruklikhit, T. and Piyatiratitivorakul,
S., 2008. Evaluations of lactic acid bacteria as probiotics for
juvenile seabass. Aquacult Res. Vol. 39, pp: 134-143.
Salas-Leiton, E.; Anguis, V.; Martín-Antonio, B.; Crespo,
D.; Planas, J.V.; Infante, C.; Cañavate, J.P. and
Manchado, M., 2010. Effects of stocking density and feed
ration on growth and gene expression in the Senegalese sole
(Solea senegalensis): potential effects on the immune
response. Fish Shellfish Immunol. Vol. 28, pp: 296-302.
Sattari, M., 2002. Fish biology 1, anatomy and physiology.
Naghshe Mehr Publications, Tehran. 659 p.
Shyne, A.P.S.; kohli, M.P.S. and Sundaray, J.K., 2013.
Effect of dietary supplementation of periphyton on growth
performance and digestive enzyme activities in Penaeus
monodon. Aquacult. Vol. pp: 392-395.
Siwicki, A.K.; Anderson, D.P. and Rumsey, G.L., 1994.
Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects
non-specific immunity and protection against furunculosis.
Vet Immunol Immunopathol. Vol. 41, pp: 125-139.
Son, V.M.; Chang, C.; Wu, M.; Guu, Y.; Chiu, C. and
Cheng, W., 2009. Dietary administration of the probiotic,
Lactobacillus plantarum, enhanced the growth, innate
immune responses, and disease resistance of the grouper.
Fish Shellfish Immunol. Vol. 26, pp: 691-698.
Staykov, Y.; Spring, P.; Denev, S. and Sweetman, J., 2007.
Effect of a mannan oligosaccharide on the growth
performance and immune status of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). Aquac Int. Vol. 15, pp: 153-161.
Suzer, C.; Coban, D.; Kamaci, H.O.; Saka, S.; Firat, K.;
Otgucuoglu, O. and Kucuksari, H., 2008. Lactobacillus
spp. bacteria as probiotics in gilthead sea bream larvae:
Effects on growth. Aquacult. Vol. 280, pp: 140-145.
Tacon, A.G.J., 2005. Trends in global aquaculture and
aquafeed production: 1984-1996 highlights. In: Brufau, J.
and Tacon, A., (ed). Feed manufacturing in the Mediterranean
region: Recent advances in research and technology.
Zaragoza: Ciheam, 1999. (Cahiers Options Méditerranéennes
No. 37), pp: 107-122.
Wang, Y.B. and Xu, Z., 2006. Effect of probiotics for common
carp based on growth performance & digestive enzyme
activities. Anim Feed Sci Technol. Vol. 127, pp: 283-292.
Wang, Y.B.; Tian, Z.; Yao, J. and Li, W., 2008. Effect of
probiotics, Enteroccus faecium, on Tilapia (Oreochromis
niloticus) growth performance and immune response.
Aquacult. Vol. 277, pp: 203-207.
Webster, C.D.; Tru, L.G. and Tidewell, J.H., 1997. Growth
and body composition of channel catfish (Ictaharus
punctatus) fed diets containing various percentage of Canola
meal. Aquacult. Vol. 150, pp: 103-113.
Yanbo, W. and Zirong, X., 2006. Effect of probiotics for
common carp based on growth performance & digestive enzyme
activities. Anim Feed Sci Technol. Vol. 127, pp: 283-292.

الماسیبردمیلی و همکاران

.1394 ،. ح، و فرحمند. ع،؛ میرواقفي. غ،؛ رفیعي. س،ضیایينژاد

.6

بررسي تاثير باكتريهاي باسيلوس سابتيليس و الكتوباسيلوس پالنتاروم
 بازماندگي و فلور ميکروبي دستگاه گوارش الرو،در شاخصهاي رشد
) با شيوههاي رسانشAcanthopagrus latus( ماهي شانک زرد باله
.298  تا287  صفحات،68  شماره. مجله منابع طبيعي ایران.مختلف
.1382،. ح، و محمدیآزرم. م،؛ رضایي. ع،؛ کناری. م،علوییگانه

.7

 و دما در الروهاي قزلآاليpH افزایش مقاومت به تنشهاي محيطي
) از طریق تغذیه با مکمل پودرOncorhynchus mykiss( رنگينكمان
.66  تا57  صفحات،1  شماره. مجله علوم دریاي ایران.گاماروس
 و اسماعیلي.ک،؛ امانيدنجي. ر،؛ اکرمي. م،؛ رازقي. ش،قبادی

.8

 تأثير سطوح مختلف پروبيوتيک مانان اليگوساكارید.1390 ،. ع،مالء
 تركيب الشه و تراكم الكتوباسيل روده، بازماندگي،بر شاخصهاي رشد
. مجله علوم و فنون دریایي.) جوان پرورشيHuso huso( در فيلماهي
.77  تا67  صفحات،4  شماره،10 دوره
، چاپ هفتم. ماهيان آبشيرین.1385 ،. ب، و مستاجیر. غ،وثوقي
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

.9

. صفحه317 .انتشارات دانشگاه تهران
Adamek, Z.; Hamackova, J.; Kouril, J.; Vachta, R. and
Stibranyiova, I., 1996. Effect of Ascogen probiotics
supplementation on farming success in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) and wels (Silurus glanis) under
conditions of intensive culture. Krmiva. Vol. 38, pp: 11-20.
Askarian, F.; Kousha, A.; Salma, W. and Ringo, E., 2011.
The effect of lactic acid bacteria administration on growth,
digestive enzyme activity and gut microbiota in Persian
sturgeon (Acipenser persicus) and beluga (Huso huso) fry.
Aquac Nutr. Vol. 17, pp: 488-497.
Babu, S.M.; Banerjee, C.S. and Abraham, T.J., 2003.
Effect of gram positive bacterium, Lactobacillus sp. on the
growth performance of gold fish, Carassius auratus
Linnaeus, 1758. Environ Ecol. Vol. 21, pp: 17-19.
Bagenal, T., 1978. Methods for assessmet of fish production
in freshwaters. Blackwall scientific pub. Oxf. London.365 p.
Bagheri, T.; Hedayati, S.A.; Yavari, V.; Alizade, M. and
Farzanfar, A., 2008. Growth, survival and gut microbial load
of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry given diet
supplemented with probiotic during the two months of first
feeding. Turkish J Fish Aquat Sci. Vol. 8, pp: 43-48.
Farzanfar, A.; Lashto Aghaei, G.; Alizadeh, M.; Bayati,
M. and Ghorban, R., 2007. Study on growth performance of
Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Larvae with different
concentration of probiotic in diet. In: proceedings of
Aquaculture. SAN ANTONIO, TEXAS, USA.
Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. J Appl
Bacteriol. Vol. 66, pp: 365-78.
Gatesoupe, F.J., 1999. Review: The use of probiotics in
aquaculture. Aquacult. Vol. 180, 147-165.
Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B., 1995. Dietary
modulation of the colonic microbiota: introducing the
concept of prebiotics. J Nutr. Vol. 125, pp: 1401-1412.
Giri, S.S.; Sukumaran, V. and Oviya, M., 2013. Potential
probiotic Lactobacillus plantarum VSG3 improves the growth,
immunity, and disease resistance of tropical fresh water fish,
Labeo rohita. Fish Shellfish Immunol. Vol. 34, pp: 660-666.
Jafarian, H.; Soltani, M. and Abedian, A.M., 2007. The
influence some of probiotic bacillus on feeding efficiency and
nutrient body composition of Beluga (Huso huso) larvae. J.
agric. nat. resour. sci. Vol. 14, pp: 60-71.
Jafaryan, H.; Morovat, R.; Shirzad, H., 2008. The use of
bioencapsulated Daphnia magna by probiotic bacillus and
their effect on the growth of Rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) larvae. Iran. J. Biol. Vol. 21, pp: 24-35.
Lara-Flores, M.; Olvera-Novoa, M.A.; Guzman-Mendez,
B.E. and Lopez-Madrid, W., 2003. Use of the bacteria
Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and

266

