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   بازماندگی و بر عملکرد رشد غذایی در جیره "پروتکسین"پروبیوتیک افزودن تأثیر
  )Sparidentex hasta( ماهی صبیتی

 

  1ي کندرالبنین طاهرامو  4یعبدالرسول دریای، 3دانژایمان سوري*، 2، میرمسعود سجادي1فرشته خادمی

  ،گروه شیالت، دانشگاه هرمزگانآموخته دانش 1
  ، شناسی دریا، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباسدانشیار گروه زیست2

  ، استادیار گروه شیالت، دانشگاه هرمزگان3
  اداره کل شیالت استان هرمزگانکارشناس ارشد  4

  28/2/1393 ذیرش:تاریخ پ؛  14/10/1392 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
به منظور بررسی تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد و درصد بازماندگی ماهی 

انجام هفته  10گرم به مدت  99/2±87/0 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 240صبیتی، آزمایشی با 
تیمار و با سه تکرار  4در  گروه آزمایشی، 12تصادفی با  . این پژوهش در قالب یک طرح کامالًشد

گرم  2و  1، 5/0براي هر تیمار صورت گرفت. تیمارهاي آزمایشی شامل چهار سطح صفر (شاهد)، 
دهی در طول کل دوره به صورت دستی و بر اساس خوراكپروتکسین در هر کیلوگرم جیره بودند. 

 ضریب تبدیل غذایی،بدن، شد. در پایان دوره فاکتورهاي رشد شامل درصد افزایش وزن  سیري انجام
در  بازماندگیدرصد  و ضریب رشد ویژه، سرعت رشد روزانه، شاخص کیفیت نسبت کارایی پروتئین،

باالترین میانگین ضریب رشد باالترین میزان وزن نهایی، تیمارهاي مختلف بررسی و مقایسه شدند. 
کارایی پروتئین و همچنین ویژه، درصد افزایش وزن بدن، سرعت رشد روزانه، شاخص کیفیت، نسبت 

 در جیره حاوي دو گرم پروتکسین بر کیلوگرم جیره غذایی بدست آمد و کمترین ضریب تبدیل غذایی
ماهیان تغذیه شده با  دردرصد بازماندگی  ).>05/0P( داري نشان دادبا گروه شاهد اختالف معنی

                                                
   sourinejad@hormozgan.ac.ir مسئول مکاتبه: *
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 پژوهشنتایج حاصل از این  ).P<05/0( نشان نداد داريتیمارهاي مختلف آزمایشی اختالف معنی
ثیرگذاري مطلوبی بر أبیانگر آن است که افزودن پروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی توانایی ت

هاي رشدي ماهی صبیتی دارد. از بین سطوح مختلف پروبیوتیک استفاده شده، بهترین دوز شاخص
  باشد.گرم بر کیلوگرم جیره می 2هاي رشد، سطح موثر بر شاخص

  
 ، رشد، بازماندگیSparidentexhasta پروتکسین، صبیتی، کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

 جیخل یبوم ،از خانواده شانک ماهیان Valenciennes, 1830 (Sparidentex hasta(ماهی صبیتی 
 یساحل يهاآب، گونهنیا ستگاهیز. هنداست کشور یساحل يهاآب و هند انوسیاق غرب فارس،

 یماه. کندیم هیتغذ پوستانسخت و دارانازمهره عمدتاً و  است قیعم يهاآبهمچنین  و عمقکم
به طور وسیع در کویت و دیگر کشورهاي حاشیه بوده که  یالتیوش ياقتصاد ارزش يدارا یتیصب

  .)1981حسین و همکاران، (باشد خلیج فارس مورد توجه می
. است شده لیتبد ازکشورها ياریبس در ياقتصاد مهم تیفعال کی به يپروريآبز ریاخ يهاسال در

 پراسترسو  یطیمح نامطلوب طیشرا درمعرض شوند،یم داده پرورش هاوکارگاه درمزارع که یانیآبز
ها در بسیاري از مزارع پرورشی یکی از انگلشیوع هاي عفونی باکتریایی و بیماري جادیا. دارند قرار

بالکازار و ( باشدمی ياقتصاد يجد يهاانیزپروري و در آبزيدالیل عمده کاهش میزان تولید 
هایی براي تقویت استفاده از روش ،رو براي موفقیت در تولید متراکم و انبوهاز این). 2006همکاران، 

هایی که ). از جمله مکمل1998االفسن، ( رسدضروري به نظر می موجود آبزيهاي دفاع طبیعی سیستم
استفاده از . ها هستندگردد، آنتی بیوتیکهان استفاده میدر غذاي الروها و بچه ماهیان در سطح ج

زایی در انسان، سمیت حاصل از پس حساسیتو مضراتی از قبیل ایجاد مقاومت  دلیلبیوتیک به آنتی
شود و در عوض به استفاده از بیوتیکی و خطرات زیست محیطی آن اغلب توصیه نمیهاي آنتیمانده

(آستین و همکاران،  گرددکنترل زیستی بیشتر سفارش و تأکید می ها به عنوان عواملپروبیوتیک
ها به کار گرفته براي مواد مترشحه به وسیله میکروارگانیسم براي نخستین بار واژه پروبیوتیک). 1995

 بر اساس تعریف ).1965(لی لی و استیلول،  شونددیگر می جاندارانشد که موجب تحریک رشد در 
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 میکروبی باالنس بهبود ازطریق که است زنده وتیک یک مکمل غذایی میکروبی)، پروبی1989(فولر 
  دارد. برمیزبان سودمندي تاثیرات روده

اساساً بر تاثیر آنها بر پاسخ ایمنی به بیماري یا بهبود پروري، ها در آبزياستفاده از پروبیوتیک
برخی از  متمرکز بوده است. یش رشدافزااي نظیر کارایی غذا، ضریب تبدیل غذایی و پارامترهاي تغذیه

رقابت بر سر چسبیدن به جداره روده و هاي پروبیوتیک عملکردهاي اثبات شده در خصوص باکتري
؛ 2004؛ بالکازار و همکاران، 2003؛ بالکازار، 2000گیل و همکاران، -هاي پاتوژن (گومزدفع باکتري

 ،)2000یمی در هضم مواد (وانگ و همکاران )، منبع مواد مغذي و مشارکت آنز2004وین و همکاران، 
؛ بالکازار، 2003هاي پاتوژن (نیکو اسکالینن و همکاران افزایش پاسخ ایمنی علیه میکروارگانیسم

باشد (گیرونز و ) و اثرات ضد ویروس می2006؛ کیم و آستین 2004؛ بالکازار و همکاران، 2003
  ).1998؛ دیرکبوساراکم و همکاران، 1998همکاران، 
اثرات  .هاي استفاده شده در تغذیه حیوانات هستندترین پروبیوتیکالکتیک رایجهاي اسید باکتري

اي و انجام شامل افزایش رشد، افزایش کارایی غذا، جلوگیري از اختالالت روده هاسودمند این باکتري
). در 2003کاران، باشند (ویالمیل و هماي موجود در اجزاي غذا میتغذیههضم فاکتورهاي ضدپیش
هاي الکتوباسیل، قارچ و مخمر از برترین باکتريسویه  9پژوهش، پروبیوتیک پروتکسین که حاوي این 
در ماهیان  درصد بازماندگی وعملکرد رشد افزوده شده و  ماهی صبیتیبه جیره غذایی بچه  باشدمی

  مورد بررسی قرار گرفت.
  

  هامواد و روش
این پژوهش در کارگاه آموزش و بازسازي ذخایر آبزیان کالهی وابسته به  :سازي شرایط آزمایشآماده

هفته انجـام  10کیلومتري شهرستان بندرعباس به مدت  140اداره کل شیالت استان هرمزگان واقع در 
قطعه بچه ماهی صبیتی با میانگین وزن اولیـه  240گرفت. براي سازش ماهی با شرایط آزمایش، تعداد 

لیتـر منتقـل شـدند.  300تانـک فـایبرگالس بـا گنجـایش  12طـور تصـادفی بـه به گرم 87/0±99/2
میانگین  گیري و ثبت شد.به طور روزانه اندازهpH و  ، اکسیژن، شوريهاي کیفی آب شامل دماشاخص

قسـمت در هـزار و  42 گرم در لیتر، شوريمیلی 8/6±/23 اکسیژن گراد،درجه سانتی 90/28±/76دما 
  بدست آمد. 89/7±13/0 اسیدیته

گرم پروبیوتیک در  2و  1، 5/0هاي با سطح صفر (شاهد)، براي تهیه جیره :هاي آزمایشیجیره تهیه
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) 1(جدول  انگلستان .Probiotics International Ltdتولید شرکت کیلوگرم جیره، از پروبیوتیک پروتکسین 
کشور فرانسه استفاده شد  Biomarو غذاي کنسانتره تجاري مخصوص شانک ماهیان ساخت شرکت 

آب مقطر حل شده  سیسی 20). بر حسب نوع جیره آزمایشی، سطوح مختلف پروبیوتیک در 2(جدول 
). به منظور یکسان بودن 2010(فغانی لنگرودي،  ها به صورت یکسان اسپري گردیدو سپس بر روي پلت

ه غذاهاي تهیه شده تحت شرایط شرایط به غذاي تیمار سطح صفر (شاهد) نیز آب مقطر افزوده شد. کلی
استریل در آزمایشگاه در معرض جریان هوا قرار داده شد، تا آب مخلوط شده با غذا تبخیر گردد. 

  گراد نگهداري شدند.درجه سانتی 4هاي آماده شده تا زمان استفاده در یخچال در دماي پلت
  

پروتکسـین (بـر اسـاس اطالعـات شـرکت هـاي موجـود در پروبیوتیـک تعداد و نـوع میکروارگانیسـم -1جدول 
Probiotics International Ltd انگلستان(  

 تعداد هانوع میکروارگانیسم

Lactobacillus plantarum 810×28/1 

Lactobacillusdelbrueckiisubsp.bulgaricus.  810×22/2 

Lactobacillus acidophilus 810×14/2 

Lactobacillus rhamnosus 810×28/2 

Bifidobacteriumbifidum 810×10/2 

Streptococcus salivariussubspthermophilus 810×18/4 

Enterococcusfaecium 810×60/5 

Aspergillusoryzae 710×60/5 

Candida pintolopesi 710×68/5 

 09/2×910 تعداد کل

  
  )درصد) (فرانسهBiomer شرکت (بر اساس اطالعات يتجار کنستانتره يغذا یبیزتقریآنال -2جدول 

  ترکیب شیمیایی
 اندازه پلت

پروتئین 
 خام

چربی 
 خام

عصاره عاري 
 از ازت

سلولز 
 خام

 فسفر کل خاکستر
 انرژي ناخالص

)MJ/kg( 

5/1 54 18 12 1 10 6/1 1/22 

  



 و همکاران فرشته خادمی

69 

ها به مدت یک هفته با جیره شاهد (فاقد پروتکسین) تغذیـه شـده و پـس از ماهی: هاتیماربندي ماهی
گرم توزین و به صورت  01/0اي با ترازوي با دقت قطعه 20هاي سازگاري، به صورت گروه طی دوره

هـا تفـاوت اي معرفی شـدند کـه میـانگین وزن مـاهی در تانـکهاي پرورش به گونهتصادفی به تانک
تکـرار قـرار  3تیمـار و  4روه آزمایشـی شـامل گـ 12ماهیان مورد مطالعه در  داري نداشته باشد.معنی
گـرم  )2P( و دو )1P( ، یـک)5/0P( 5/0(شـاهد)،  تند. تیمارهاي آزمایش شامل چهـار سـطح صـفرگرف

  پروتکسین در هر کیلوگرم جیره بودند.
غذادهی در طول کل دوره به صـورت دسـتی و براسـاس سـیري و در سـه  :سنجیغذادهی و زیست

هر وعده غذادهی، میـزان ) انجام گرفت. در 00/19و  00/13، 00/7نوبت صبح، ظهر و عصر (ساعات 
هاي آزمایشـی تغذیـه هفته با جیره 10گیري و ثبت شد. ماهیان به مدت غذاي مصرفی هر تانک اندازه

وسیله ترازوي ها بهمتر و وزن ماهیسانتی 1/0سنجی با دقت وسیله تخته زیست. طول کل بهشدند
از بیهوشی با فنوکسی اتـانول  بار در طول دوره آزمایش و پسگرم هر دو هفته یک 01/0با دقت 

)ppm 200( به منظور بررسی بازماندگی، تعداد تلفات در تمـام طـول دوره ثبـت گیري شد. اندازه
  گردید.

در پایـان دوره بـراي بررسـی وضـعیت رشـد  :هاي رشد و درصد بازماندگینحوه محاسبه شاخص
ضریب  افزایش وزن بدن، درصدشامل هاي رشد ها و مقایسه عملکرد تیمارهاي مختلف، شاخصماهی

و درصد  شاخص کیفیت ،سرعت رشد روزانه رشد ویژه، ضریب ،پروتئین نسبت کاراییتبدیل غذایی، 
  .دیبه شرح ذیل محاسبه گرد بازماندگی

  

ن بدن=درصد افزایش وز]میانگین وزن نهایی (گرم)) - میانگین وزن اولیه (گرم)(( /نهایی (گرم) وزن نیانگیم ] 100 ×  

بدیل غذاییضریب ت = افزایش وزن بدن (گرم)/ مقدار غذاي مصرف شده (گرم)   
نسبت کارایی پروتئین  = مقدار پروتئین مصرف شده (گرم)/ افزایش وزن بدن (گرم)       

)] =ضریب رشد ویژه ]× 100    

  =W1نهایی  ؛میانگین وزن =W0اولیه ؛ میانگین وزن =t تعداد روزهاي آزمایش   
 

  طول دوره پرورش =t2-t1؛وزن اولیه =W1؛وزن نهایی =W2-W1/t2-t1     W2 =سرعت رشد روزانه
 طول ماهی =L ؛ وزن ماهی =W/L3×100           W = شاخص کیفیت

درصد بازماندگی  100 × (تعداد ماهیان اولیه/تعداد ماهیان نهایی) =  



 1393 تابستان) 2)، شماره (3برداري و پرورش آبزیان (بهره

70 

آوري اطالعات ابتدا نرمـال بـودن عدر پایان آزمایش پس از جم :هاروش تجزیه و تحلیل آماري داده
افـزار هـا بـا اسـتفاده از نـرمها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف سنجیده شد. سپس دادهداده

SPSS  هاي رشـد و بازمانـدگی بـا تجزیه و تحلیل شدند. تیمارهاي آزمایش از نظر شاخص 16نسخه
منظور مقایسـه اخـتالف میـانگین ه گردیدند. به) مقایسANOVAاستفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (

درصد استفاده شد. جداول و نمودارها بـا  95پارامترهاي بدست آمده از آزمون دانکن در سطح آماري 
  افزار اکسل ترسیم شد.استفاده از نرم

  
  نتایج

 یپروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی بر عملکرد رشد و درصـد بازمانـدگتأثیر نتایج حاصل از 
کـه از ارائه شده است. وزن نهایی و وزن بدست آمـده در تمـام تیمارهـایی  3در جدول  ماهی صبیتی

 و 5/0P ). بین تیمارهاي>05/0Pبیشتر بود ( استفاده کردند نسبت به گروه شاهدجیره غذایی پروبیوتیک 
1P ) 05/0از لحاظ وزن بدست آمده و وزن نهایی اختالف معنی آماري وجود نداشـت>P،(  ولـی ایـن

. از )>05/0Pداري بـاالتر از سـایر تیمارهـا بـود (طور معنیهب 2P مقادیر در ماهیان تغذیه شده با تیمار
داري وجود داشت بـه اختالف معنی 5/0Pهاي شاهد و با گروه 2Pلحاظ ضریب تبدیل غذایی بین تیمار 

نسـبت از نظـر ). >05/0P. (کمتر از سـایر تیمارهـا بـود 2Pصورتی که ضریب تبدیل غذایی در تیمار 
 2Pدار آماري وجود داشت و در تیمار و گروه شاهد اختالف معنی 2Pکارایی پروتئین، بین ماهیان تیمار 

دار آمـاري وجـود نداشـت )، اما بین سایر تیمارها اخـتالف معنـی>05/0Pبیشتر از سایر تیمارها بود (
)05/0>P.(  

 یب رشد ویژه و شاخص کیفیت بین ماهیان تغذیـههمچنین از لحاظ درصد افزایش وزن بدن، ضر
). تمام ماهیانی که از جیره >05/0Pدار آماري دیده شد (شده با تیمارهاي مختلف غذایی اختالف معنی

غذایی پروبیوتیک تغذیه کردند، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و شاخص کیفیت باالتري 
بـا  5/0Pبدست آمـد. بـین تیمـار  2Pیشترین میزان در تیمار ) و ب>05/0Pنسبت به گروه شاهد داشتند (

 1Pو تیمارهاي  1Pبا  5/0P) ولی بین تیمارهاي >05/0Pدار آماري وجود داشت (اختالف معنی 2Pتیمار 
  ).P<05/0دار آماري مشاهده نشد (اختالف معنی 2Pبا 

دار اخـتالف معنـیراي ماهیان تغذیه شده با تیمارهاي مختلف، از لحـاظ سـرعت رشـد روزانـه دا
 سرعت رشد روزانه). تمام ماهیانی که از جیره غذایی پروبیوتیک استفاده کردند، >05/0Pآماري بودند (
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 2Pبا تیمـار  1Pو  5/0Pبیشتر از سایر تیمارها بود. همچنین بین تیمارهاي  2Pبیشتري داشتند و در تیمار 
دار اختالف معنـی 1Pو  5/0Pکه بین تیمارهاي الی)، در ح>05/0Pدار آماري مشاهده شد (اختالف معنی

در مقایسه بـا تیمـار  2P و 5/0P).میزان غذاي خورده شده در تیمارهاي P<05/0آماري وجود نداشت (
در طول دوره پرورش تلفاتی در تیمارها مشـاهده  شایان ذکر است که ).>05/0P( شاهد افزایش یافت

 نشد.
  

هاي حاوي سطوح مختلف پروبیوتیک رشد بچه ماهی صبیتی تغذیه شده با جیرهنتایج حاصل از عملکرد  -3جدول 
  )n=3( انحراف معیار) ± اي آزمایش (میانگینپایان دوره ده هفته پروتکسین در

  تیمار
  شاخص

 5/0P  P1 P2 شاهد

04/3 وزن اولیه (گرم) ± 40/0  99/2 ± 42/0  31/0 ± 91/2  38/0 ± 03/3  
 2/97a 23/6±2/98b 23/73±3/46b 27/8±4/13c±20/65  وزن نهایی (گرم)

 0/64a 20/61±0/45b 20/82±0/89b 24/76±2/74c±17/61  وزن بدست آمده (گرم)
 0/75a 87/33±0/92b 87/74±0/85bc 89/08±0/94c±85/26  افزایش وزن بدن (درصد)

 0/05b 1/65±0/08b 1/56±0/12ab 1/46±0/12a±1/75  ضریب تبدیل غذایی

 0/03a 1/12±0/05ab 1/19±0/08ab 1/27±0/11b±1/06  نسبت کارایی پروتئین
 0/07a 2/95±0/01b 3±0/1bc 3/16±0/12c±2/74  ضریب رشد ویژه

 0/009a 0/29±0/006b 0/3±0/01b 0/35±0/03c±0/25  سرعت رشد روزانه
 0/02a 1/64±0/01b 1/66±0/02bc 1/7±0/03c±1/59  شاخص کیفیت

 22/83a 681/73±22/32bc 650/03±26/39ab 720/70±14/93c±615/73  غذاي خورده شده (گرم)

دار آماري دهنده وجود اختالف معنیبا حروف متفاوت در هر ردیف نشان )mean±S.D( ها و انحراف از معیارمیانگین*
 )>05/0P( باشددر تیمارها می

  

هـاي حـاوي سـطوح مختلـف روند افزایش متوسط وزن بچه ماهیان صبیتی تغذیه شده بـا جیـره
 2Pنشان داده شده است. در تیمار  1اي در شکل هفته 10پروبیوتیک پروتکسین در طول دوره آزمایش 

  باشد.تر از سایر تیمارها میروند افزایش وزن سریع
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هـاي حـاوي سـطوح مختلـف نمودار حاصل از مقایسه متوسط وزن بچه ماهیان صبیتی تغذیه شده با جیره -1شکل 

  انحراف از معیار) ±اي (میانگین هفته 10دوره آزمایش  پروبیوتیک پروتکسین در
  

  بحث
ارتقاي عملکرد رشد و افزایش بازماندگی در ماهیان  هاي پروبیوتیک بردر خصوص اثر باکتري

 ).1998بوگات و همکاران،  ؛1994زیادي انجام شده است (ناح و همکاران،  هايپژوهشپرورشی، 
که افزودن پروبیوتیک پروتکسین به جیره غذایی منجر به افزایش  نشان داد این پژوهشنتایج حاصل از 

شود. همه تیمارهاي پروبیوتیکی رشد بیشتري را نسبت به تیمار شاهد رشد در بچه ماهیان صبیتی می
گرم پروبیوتیک پروتکسین در  2نشان دادند و بیشترین میزان رشد مربوط به تیماري بود که از 

ها در قزل آالي بودند. نتایج مشابهی در افزایش رشد با استفاده از پروبیوتیککیلوگرم جیره تغذیه شده 
؛ 2010؛ نوتاش و همکاران، 2011زاده و همکاران، ؛ عرب2011(فرامرزي و همکاران،  کمانرنگین

 ؛2003 فلورس و همکاران،-(الرا Oreochromisniloticus پیاتیال)، 2004محمدي آذرم و همکاران، 
؛ کارنوالی و 2008(سوزر و همکاران،  Sparusauratusسرطالیی  شانک ) و2008اران، وانگ و همک

در تمام  درصد افزایش وزن بدن ) بدست آمده است.2010؛ وارال و همکاران، 2004همکارن 
مشاهده  2Pهاي پروبیوتیکی نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد و بیشترین میزان آن در تیمار گروه
میگوي آب شیرین شاه ) در2010راد و همکاران (صورت گرفته توسط ساجدي وهشپژدر  شد.

Astacusleptodactylus بدست آمد. نتایج مشابهی با همین پروبیوتیک 
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در تمام تیمارهاي پروبیوتیکی ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد کاهش  این پژوهشدر 
هاي دار آماري با گروه شاهد بود. در استفاده از باکتريداراي اختالف معنی 2Pیافت و تیمار 

پروبیوتیک در جیره غذایی آبزیان، نتایج مشابهی در بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهیانی نظیر 
) و کپور معمولی دریاي 2010نوتاش و همکاران،  ؛2011آالي رنگین کمان (فرامرزي و همکاران قزل

حاضر نسبت کارایی پروتئین در تمام  پژوهشست آمده است. در ) بد2010خزر (فغانی لنگرودي، 
نسبت به گروه شاهد داراي  2Pتیمارهاي آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت و در تیمار 

دار آماري بود. این نتیجه مشابه نتایج بدست آمده در قزل آالي رنگین کمان (فرامرزي و اختالف معنی
  باشد.) می2003فلورس و همکاران،  -الرا( تیالپیا)، و 2011همکاران، 

داري نسبت به میزان ضریب رشد ویژه در همه تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک به طور معنی
مشاهده شد. مشابه این نتیجه در  2Pگروه شاهد افزایش یافت و بیشترین میزان آن در تیمار 

)، شانک سرطالیی 2004محمدي آذرم و همکاران، ( کمانآالي رنگینانجام شده در قزل هايپژوهش
نتایج  مشاهده شد. )2010و کپور معمولی دریاي خزر (فغانی لنگرودي،  )،2008(سوزر و همکاران، 

حاصل از این بررسی نشان داد که میزان سرعت رشد روزانه در همه تیمارهاي تغذیه شده با 
 2Pافزایش یافته است و بیشترین میزان در تیمار  داري نسبت به گروه شاهدپروبیوتیک به طور معنی

). در نتایج 2009بدست آمد. نتایج مشابهی در کپور معمولی گزارش شده است (نیکخو و همکاران، 
، تمام تیمارهاي پروبیوتیکی از نظر شاخص کیفیت نسبت به گروه شاهد اختالف پژوهشحاصل از 

) 2012کمان (احمدوند و همکاران، آالي رنگینر قزلدار آماري نشان دادند. نتایج مشابهی دمعنی
توان به مطالعه نیز نتایج متناقضی بدست آمده است که می هاپژوهشگزارش شده است. در برخی 

اشاره نمود. میزان بازماندگی در همه  شاه میگوي آب شیریندر  )2010ساجدي راد و همکاران (
هاي تغذیه هفته پرورش صد درصد بود و تفاوتی بین گروه هاي آزمایشی و گروه کنترل بعد از دهگروه

  شده با جیره مکمل پروبیوتیک و گروه کنترل مشاهده نشد.
زدا در جیره غذایی و یا با شکستن ها و ترکیبات سمها ممکن است با تولید ویتامینپروبیوتیک

شتها شوند (ایریانتو و آستین، ترکیبات غیر قابل هضم در جیره غذایی، منجر به بهبود تغذیه و تحریک ا
هاي هضمی نسبت به ترکیبات غذایی بسیار حساس چنین گزارش شده است که اندام). هم2002

هاي پروبیوتیک به جیره غذایی، باعث تغییرات سریع هستند و تغییر در ترکیب غذا با افزودن باکتري
تی و رشد ماهی خواهد شد (بوالسینا منجر به سالم در نهایتشود که هاي هضمی میدر فعالیت آنزیم
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هاي پروتئاز را براي هضم پپتید موجود در ). باکتري، آنزیم2008؛ شان و همکاران، 2006و همکاران، 
ها را به اجزاي اصلی آنها یعنی اسیدهاي آمینه آزاد تجزیه کند و پروتئینها ترشح میساختار پروتئین

ها قادر به ترشح لیپاز اي حیوان سودمند باشد. اکثر پروبیوتیکتواند براي وضعیت تغذیهکند که میمی
شود که رشد باالتر و ایمنی بیشتر در هستند که منجر به تولید و جذب اسیدهاي چرب ضروري می

تواند باعث افزایش دهد. غذاي مکمل شده با اسیدهاي چرب ضروري به تنهایی نمیماهی را نتیجه می
). افزایش در هضم مواد مغذي 2009شود (شارما و همکاران، رشد بیشتر میایمنی گردد اما منجر به 

 هاهاي خارج سلولی تولید شده توسط پروبیوتیکهمچنین ممکن است به دلیل دسترسی بهتر به آنزیم
ها، در هاي خارج سلولی تولید شده توسط پروبیوتیک). هرچند آنزیم2006باشد (وین و همکاران، 

ولی  )،2006نژاد و همکاران، ؛ ضیایی2004وده مشارکت دارند (دینگ و همکاران، فعالیت آنزیمی ر
هاي درونی توسط ماهی را نیز تحریک کند. سطح فعالیت ها ممکن است تولید آنزیمحضور پروبیوتیک

ها گزارش شده است و این فعالیت آنزیمی، هضم پروتئین، آنزیمی باالتر در جیره حاوي پروبیوتیک
بخشد و در نتیجه ممکن است دلیلی براي رشد بهتر در جیره چربی و سلولز را بهبود می نشاسته،

 هايباکتري همچنین گزارش شده است ).2011زاده و همکاران، مکمل شده با پروبیوتیک باشد (عرب
 بدین و کنندمی را تولید هاباکتریوسین همانند ترکیباتی که هایی هستندباکتري از جمله الکتیک اسید

و موجب بقاي بهتر در تیمارهاي کنند می جلوگیري هاي دیگرمیکروارگانیسم رشد از طریق
نشان  پژوهشنتایج حاصل از این بندي، ). در جمع1993گردند (وادستین و همکاران، پروبیوتیکی می

هاي گذاري مطلوبی بر شاخصثیرأداد که افزودن پروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی توانایی ت
هاي رشدي ماهیان صبیتی داشته و از بین سطوح مختلف به کار برده شده، بهترین دوز موثر بر شاخص

  باشد.گرم بر کیلوگرم جیره می 2رشدي سطح 
  

  سپاسگزاري
دانند از ریاست و کارکنان محترم کارگاه آموزش و بازسازي ذخایر نویسندگان مقاله برخود الزم می

ه اداره کل شیالت استان هرمزگان و همچنین از خانم دکتر فرید و مهندس آبزیان کالهی وابسته ب
  محمدي از شرکت نیکوتک به دلیل همکاري صمیمانه شان، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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