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   فرمیک و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید الکتیکیاثرات استفاده مجزا و تلفیقی اسید 

)Pediococcus acidilactici( هاي رشد و مقاومت به شوري  بر شاخص  
  )Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی در بچه

  
  2و هادي غفاري 1فر ، سید حسین حسینی1، علی شعبانی1رقیه صفري*، 1فر فاطمه حشمت

  گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی1
  سسه تحقیقات علوم شیالتی کشورؤم2

  04/04/1398؛ تاریخ پذیرش: 17/03/1398تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
اسید فرمیک و تلفیق  )،Pediococcus acidilactici( در این آزمایش اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید الکتیکی

) Cyprinus carpioماهی کپور معمولی (در و مقاومت به شوري  هاي رشد شاخصبر  اسید فرمیک پروبیوتیک و
 3هفته با  8مدت  گرم به 5/5±5/0قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی  228منظور تعداد  مورد بررسی قرار گرفت. بدین

و تلفیق پروبیوتیک  اسید فرمیک درصد 3/0پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید الکتیکی، درصد  1/0جیره آزمایشی حاوي 
هاي رشد و مقاومت به  شاخص در پایان دوره تغذیه شدند.تکرار  3با  (بدون افزودنی) و جیره شاهد اسید فرمیکو 

 افزایش وزنو  شاخص میانگین وزن ثانویهدر . نتایج نشان داد ندورد بررسی قرار گرفتدر تیمارهاي مختلف مشوري 
نرخ مشاهده شد. و شاهد  پروبیوتیک تیمارمجزاي اسید فرمیک با تیمار چنین  داري در تیمار تلفیقی و هم اختالف معنی

ترین میزان ضریب تبدیل  کم .)<05/0P( نشان ندادداري بین تیمارها  اختالف معنیو درصد بازماندگی  رشد ویژه
ر گرم در هزار د 15درصد بازماندگی در شوري  مشاهده شد. اسید فرمیکر تیمارهاي تلفیقی پروبیوتیک و دغذایی 

 روز در تیمار تلفیقی در تمام روزهاي مواجهه با تنش شوري 7شده با تیمارهاي غذایی مختلف طی  ماهیان تغذیه
نتایج این مطالعه . بودو شاهد تر از تیمار اسید فرمیک  تیمار پروبیوتیک بیش و در )درصد 100ترین میزان ( بیش
و  هاي رشد صورت تلفیقی بر شاخص ویژه به به اسید فرمیکو  اثرات مفید پدیوکوکوس اسید الکتیکی  دهنده نشان

  باشد. ماهی کپور میدر  مقاومت به شوري
  

    رشد، ماهی کپور، شوريتنش ، پروبیوتیک ،اسید آلی کلیدي: هاي هواژ
  

                                                
 roghi_safari@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

 یپژوهش -مقاله کامل علمی
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  مقدمه
رشد پروري  در طی چنددهه گذشته، صنعت آبزي

داشته  در بخش تولید مواد غذایی در جهانسریعی 
در طول دوره پرورش با عوامل است. این افزایش 

 ها بیماري کاهش کیفیت آب و محدودکننده از جمله
افزایش رشد و بازدهی همراه با  بنابراینهمراه است. 

از مباحث پروري  گیري از بیماري در مزارع آبزي پیش
آید.  شمار می مهم مدیریتی در مزارع پرورش آبزیان به

هاي حاوي پروبیوتیک، جیره امروزه استفاده از
 پروري در آبزي هاي غذایی مکملاسید آلی و پربیوتیک، 

دلیل داشتن مزایاي گوناگون از جمله غلبه بر  به
ها، افزایش نرخ  بیوتیک کارگیري آنتی هاي به محدودیت

تداول بهبود وضعیت ایمنی مکارآیی رشد و و تولید
ه ها از جمل پربیوتیک ).2010شده است (نایاك، 

هاي مورد استفاده در آبزیان هستند که با  مکمل
م ضها موجب بهبود ه کتریایی روده آنبهسازي فلور با

ذب غذا و متعاقب آن بهبود رشد و تغذیه و ج
محتویات  pHاسیدهاي آلی از طریق کاهش . شوند می

هاي  روده و معده، عملکرد بهتر پپسین، کاهش باکتري
مضر و توازن فلور میکروبی روده موجب افزایش 

). یکی دیگر از 2008گردند (لوکاست،  رشد می
کاربردهاي اسیدهاي آلی افزایش قابلیت هضم مواد 

 ها و کاهش ضریب تبدیل غذایی ، پروتئینمعدنی
و و همکاران، ه ؛2012پور و حسینی،  خواجهباشد ( می

غذا  pHاین اسیدهاي آلی با کاهش  ). عالوه بر2016
از رشد فلور میکروبی در غذا جلوگیري کرده و 

ن احتمالی و هاي پاتوژ موجب کاهش جذب ارگانیسم
ها از طریق غذا در جانوران  هاي سمی آن متابولیت

  ).2007تگ،  شوند (فري پرورشی می
اسیدهاي  ها، پروبیوتیک اثرات مثبت استفاده از

  ها  ها یا ترکیبات متعلق به آنهاي آن آلی، نمک
  عملکرد ایمنی و بهبود  در جیره آبزیان به جهت

جمله چار قطبی  رشد ماهیان در مطالعات مختلف از

)Salvelinus alpinus ،سالمون  )،1991) (رینگو
   ؛2008) (لوکاست، Salmo salarآتالنتیک (

کمان  آالي رنگین )، قزل1994رینگوو همکاران، 
)Oncorhynchus mykiss ،پندي و ساتو) (  

، هیبرید تیالپیا )Huso husoماهی ( )، فیل2008
)Oreochromis niloticus ♀ × O. aureus ♂ (
ماهی  )، گربه2013زو و همکاران،  ؛2009 ،کوو  نگ(
)Clarias gariepinus ،2006) (اوون و همکاران ،(

و همکاران،  ) (حسینPagrus majorماهی سیم (
) (بارو و همکاران Labeo rohita)، و روهو (2007
 )Litopenaeus vannamei)، میگوي سفید (ب 2007

 Oncorhynchus) (2016(رومانو و همکاران، 

mykiss سفید دریاي خزر ()، ماهیRutilus frisii 

kutum) (پروبیوتیک ، )2016، رومانو و فر حسینی
  اسید الکتیکی در ماهی تیالپیا  پدیوکوکوس

 هاي ترکیب پروبیوتیک، )2013و همکاران،  (استندن
Bacillus subtilus  وBacillus pumilus  در تیالپیا

)Oreochromis niluticus ،آدئوي و همکاران) (
در  Pediococcus acidlactici )، پروبیوتیک2016

(آدئوي و همکاران، ) Oreochromis niluticusتیالپیا (
 فر و حسینی ) و2016و همکاران ( صفري، )2016

و  صفري ،) در ماهی گورخري2016همکاران (
گزارش شده  ) در ماهی کپور معمولی2017همکاران (

ثر در موفقیت ؤیکی از عوامل فیزیولوژیک ماست. 
ماهیان توانایی تنظیم اسمزي توسط ي رهاساز

و نیز هنگام انتقال از  ماهیان در زمان رهاسازي بچه
محل رهاسازي به دریاست. تنظیم اسمزي شامل 

هاي  ها و سایر اندام تبادالت پمپ یونی در آبشش
واملی روده و کلیه است که تابع ع مانندتنظیم اسمزي 

(مارشال و سینگر،  باشد درجه حرارت می مانند
، تنش اي در مطالعات تغذیه طور متداول به). 2002
 شود ماهیان استفاده می براي تعیین کیفیت بچه شوري

 .)2006؛ تائوکا و همکاران، 2008(سالز و همکاران، 
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ایمنی در مقابل عوامل  دهندهدرصد ایمنی نشان
(سالز و همکاران، باشد حیطی میو استرس م زا بیماري
اي در زمینه استفاده  کنون مطالعهجا که تا از آن ).2008

تلفیقی از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدي الکتیکی و 
هاي رشد و مقاومت به شوري  اسیدفرمیک بر شاخص

صورت نگرفته مطالعه حاضر با هدف  در ماهی کپور
  ریزي گردید. بررسی پارامترهاي مذکور پایه

  
  ها مواد و روش

ماهی کپور معمولی با وزن  قطعه بچه 228تعداد 
گرم از کارگاه تکثیر و پرورش  5/5±5/0 متوسط

ي پرور خصوصی استان گلستان تهیه و به سالن آبزي
شد. ماهیان در بدو شهید ناصر فضلی برآبادي منتقل 

مدت دو  ضدعفونی و به درصد 3ورود با حمام نمک 
شرایط آزمایش نگهداري هفته جهت سازگاري با 

 18صورت تصادفی در  هماهیان ب سپس بچه شدند،
 100لیتري با حجم آبگیري  400تانک فایبرگالس 

 شاملتیمار  4لیتر توزیع گردیدند. آزمایش در 

 درصد)، 1/0پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی (
 درصد)، ترکیب پروبیوتیک 3/0اسید فرمیک (

درصد) با اسید  1/0( پدیوکوکوس اسیدالکتیکی
شود  درصد) و گروه شاهد تهیه می 3/0فرمیک (

تکرار  3). براي هر تیمار 2017(تریدشتی و همکاران، 
 3غذادهی در دو مرحله و در نظر گرفته شده است. 

درصد وزن بدن محاسبه و طول دوره پرورش میانگین 
و  pH 8-7دامنه  گراد، درجه سانتی 23±2دماي آب 

  گیري شد. گرم در لیتر اندازه میلی 9یژن میانگین اکس
 پروپیوتیک پدیوکوکوس اسید: سازي خوراك آماده

د فرمیک اسیو  LALLEMANDشرکت  الکتیکی از
تهیه شد. میزان پروبیوتیک و از شرکت مرك 

. گیري شد مشخص شده هر تیمار اندازه اسیدفرمیک
مواد افزودنی به هر تیمار با اضافه کردن آن ماده به 

و افزودن ژالتین مایع تهیه ) 1 جدولفرادانه (خوراك 
  .شود ها در دماي اتاق خشک می  شود. پلت می

 
  . ماهیانرد استفاده در تغذیه ترکیب و درصد اجزاء جیره تجاري (مخصوص کپورماهیان شرکت فرادانه) مو -1جدول 

  فسفر  رطوبت  خاکستر  فیبر  چربی  پروتئین خام  اجزاي جیره

  1  10  10  6  8  32  )درصد( درصد اجزاء جیره

 
 ابتدا و انتهاي در: هاي رشد گیري شاخص اندازه

ترتیب با ترازوي  ماهیان به دوره، وزن تمامی بچه
شد. میزان  گیري اندازهگرم  1/0دیجیتال با دقت 

افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا با 
هاي عملکرد  عنوان شاخص زیر به هاي رابطهاستفاده از 

  ).2007قوش و همکاران، (گردید) رشد محاسبه 
  

(گرم) = افزایش وزن (گرم)) نهاییوزن  -(گرم)اولیه (وزن   

 = نرخ رشد ویژه ]لگاریتم طبیعی وزن نهایی) ˗(لگاریتم طبیعی وزن اولیه  ÷ طول دوره آزمایش[×100

 = ضریب تبدیل غذا] میزان غذاي مصرف شده (گرم) ÷ افزایش وزن (گرم) میزان[
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آزمایش ماهیان در پایان دوره : مقاومت شوري
گرم در هزار  15مدت یک هفته در معرض شوري  به

  بقا در یک هفته تعیین گردید. درصدقرار گرفتند و 
 ،هاي مربوط به رشد داده: ها تجزیه تحلیل داده
آزمون جهت بررسی نرمالیتی از مقاومت به شوري 

شد. سپس توسط  استفادهکولوموگروف اسمیرنوف 
درصد  95در سطح اطمینان طرفه  آنالیز واریانس یک

ها از آزمون  تست شدند. جهت مقایسه میانگین
صورت  اي دانکن استفاده شد. نتایج به دامنهچند

ها  انحراف معیار نمایش داده شد. آنالیز داده ±میانگین 
  انجام شد.  16نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم

پدیوکوکوس اسید اثرات اسید فرمیک و پربیوتیک 
نتایج : هاي رشد و بازماندگی ر شاخصیکی بالکت

داري را  شاخص وزن در ابتداي دوره اختالف معنی

). در شاخص میانگین وزن ثانویه P<5/0نشان نداد (
داري در بین تیمارهاي  و افزایش وزن اختالف معنی

در ). P>5/0آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده شد (
 تلفیقترین میزان در تیمار  بیش ي مذکورها شاخص

پروبیوتیک و اسید فرمیک مشاهده شد. نرخ رشد ویژه 
داري نشان نداد  در بین تیمارها اختالف معنی

)5/0>P ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارها .(
). بهترین ضریب P>5/0داري نشان داد ( اختالف معنی

اسید فرمیک  تیمار تلفیقی و تبدیل غذایی در تیمار
میزان بازماندگی در انتهاي دوره در مشاهده شد.  مجزا

 درصددرصد بود و  100هر دو گروه شاهد و تیمار 
داري  در تیمارهاي مختلف اختالف معنی بازماندگی

  ).2) (جدول P<05/0نشان نداد (

  
 پدیوکوکوس اسید الکتیکی، پروبیوتیک اسید فرمیکهفته با جیره حاوي  8شده طی  هاي رشد کپور تغذیه مقایسه برخی شاخص -2جدول 

  انحراف معیار). ±باشد (میانگین  ها می دار بین گروه دهنده اختالف معنی حروف متفاوت نشان .پروبیوتیک اسید فرمیک و تلفیق و

  
  پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید الکتیکی و تلفیق اسید فرمیک و پروبیوتیکاسید فرمیک، جیره حاوي 

  تلفیق  اسید فرمیک پربیوتیک  شاهد

36/5  )گرم میانگین وزن اولیه ( ±0/41a 5/5 ± 5/0 a 4/5 ± 4/0 a 0/6 ± 0/5a 

06/20  )میانگین وزن ثانویه (گرم ± 4/1 c 5/21 ± 25/1 bc 8/22 ± 26/0 ab 03/24 ± 0/1 a 

7/14  )افزایش وزن (گرم ± 7/1 b 06/16 ± 28/1 ab 43/17 ± 47/0 a 03/18 ± 5/0 a 

35/2  نرخ رشد ویژه ± 24/0 a 44/2 ±0/17a 58/2 ± 0/13a 48/2 ± 0/07a 

± 05/2  ضریب تبدیل غذایی 23/0 a 87/1 ± 14/0 ab 72/1 ± 05/0 b 66/1 ± 04/0 b 

  درصد 100  درصد 100  درصد 100  درصد 100  درصد بقا

  
 15میزان بازماندگی در شوري  به شوري: مقاومت

گرم در هزار در ماهیان تغذیه شده با تیمارهاي غذایی 
درصد  آمده است. 3روز در جدول  7مختلف طی 

ه روزهاي استرس همبازماندگی در تیمار تلفیقی در 
تر از تیمار  تیمار پروبیوتیک بیش ،درصد 100شوري 

  بود.  اسید فرمیک
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   .روز 7گرم در هزار در ماهیان تغذیه شده با تیمارهاي غذایی مختلف طی  15میزان بازماندگی (درصد) در شوري  -3 جدول
   انحراف معیار). ±باشد (میانگین  ها می دار بین گروه دهنده اختالف معنی حروف متفاوت نشان

  تیمار غذایی
  روز

  یتلفیق  اسید فرمیک  پروبیوتیک  شاهد

1  100a 100a 100a 100a 

2  96/96 ±5/25a 100a 85/92 ±7/24a 100a 

3  12/88 ±13/97a 43/97 ±4/44a 85/92 ±7/24a 100a 

4  35/85 ±13/75b 86/94 ±4/4ab 71/85 ±0/25b 100a 

5  57/83 ±15/13b 73/89 ±4/4ab 33/83 ±4/1b 100a 

6  79/79 ±7/75b 96/89 ±4/4ab 56/78 ±7/1b 100a 

7  76/76 ±20/1ab 17/87 ±4/4ab 8/73 ±14/8b 100a 

  
  بحث

 پروري در بزيامروزه به جهت اهمیت نقش آ
تامین منابع پروتئینی دریایی و از طرفی کمبود منابع 

مدیریت پرورش از اهمیت باالیی  آبی مورد نیاز،
 افزایش ).2016(ماتینز و همکاران،  برخوردار است

هاي  کاهش کیفیت آب و خطر ابتال به بیماريتراکم، 
، کاهش اشتها، کاهش بازده غذا، اختالل در عفونی
پروري  مهم در آبزيامر تغذیه یک . ا همراه داردررشد 

دهندگان باید توجه خاصی به آن  باشد که پرورش می
هاي پرورش را به  نمایند زیرا بخش زیادي از هزینه

دهد. در پرورش آبزیان هزینه غذا  صاص میخود اخت
درصد کل هزینه الزم براي  60تا  30معمول  طور به

پوستان را تشکیل  ی و سختهاي پرورش ماه سیستم
توان براي افزایش کارایی جیره  رو می ازایندهد  می

ها و  غذایی جهت بهبود رشد و سالمت از مکمل
العات هاي غذایی استفاده کرد. تاکنون مط افزودنی

هاي غذایی  زیادي در ارتباط با استفاده از مکمل
ایمنی  ها) در توانایی رشد و ها و پروبیوتیک بیوتیک (پر

آبزیان صورت گرفته است (صفري و همکاران، 
هدف بررسی  ). در این رابطه مطالعه حاضر با2016

و  اسید فرمیک تلفیقو  و پروبیوتیک اسید فرمیکاثر 

مقاومت به شوري  هاي رشد و شاخص بر پروبیوتیک
شاخص میانگین . گرفت  در ماهی کپور معمولی انجام

داري در تیمار  وزن ثانویه و افزایش وزن اختالف معنی
چنین مجزاي اسید فرمیک با گروه  تلفیقی و هم

پروبیوتیک مشاهده شد. نرخ رشد ویژه اختالف 
ترین  کم .)<05/0Pداري بین تیمارها نشان نداد ( معنی

زان ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي تلفیقی می
بهبود نرخ  مشاهده شد. پروبیوتیک و اسید فرمیک

رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و 
پذیري پروتئین  کاهش ضریب تبدیل غذایی و هضم

هضم هاي معده، افزایش  بهبود فعالیت آنزیمخام، 
سارکر و  فسفربا افزایش فعالیت پپسین مطالعات

 Pagrus) در ماهیان سیم دریایی (2005همکاران (

majorسوداگر و  ؛شده با اسید سیتریک ) تغذیه
) Huso husoماهیان جوان ( ) در فیل2010همکاران (

) در 2015الال و راگا (ابوا ؛تغذیه شده با اسید سیتریک
؛ فرمات  نیل تغذیه شده با پتاسیم ديتیالپیاي 

ماهی گورخري  ) در2016همکاران ( فر و حسینی
صفري و ذیه شده با نمک پروپیونات سدیم؛ تغ

نمک اهی کپور تغذیه شده با ) در م2017همکاران (
تغذیه شده با  در میگوي وانامیسدیم پروپیونات؛ 
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) در کفشک 2018؛ داي و همکاران (سوکسینیک اسید
در ماهی کپور تغذیه ماهی تغذیه شده با سیتریک؛ 

بر طبق نتایج این مشاهده شد.  شده با پتاسیم سوربات
ي آلی با ورود به داخل سلول و ، اسیدهاپژوهشگران

سلولی موجب اختالل در سیستم  درون pHکاهش 
هاي متابولیکی در  سنتز پروتئینی، مواد ژنتیکی و آنزیم

ها  این باکتري شوند. عالوه بر زا می هاي بیماري باکتري
ج سلولی براي خرو براي حفظ اسیدیته داخل

کنند و ) صرف میATPتري ( ها انرژي بیش پروتون
در نهایت موجب مرگ باکتري شده و ارتقاء سالمت 

همراه دارند (داسیلوا و همکاران، و رشد آبزیان را به
چنین اسیدهاي آلی با زنجیره کوتاه از  ). هم2013

شوند  فعال جذب می طریق اپیتلیال روده با انتشار غیر
 مانندهاي متابولیکی مختلفی توانند در مسیرو می

چرخه اسید سیتریک (کربس) جهت تولید انرژي 
توانند  این مواد می). 2008شرکت کنند (لوکوستات، 

 روده در معدنی مواد و اتصال با pHاز طریق کاهش 
چنین  معدنی شوند و هم مواد افزایش جذب منجر به

سبب افزایش سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین 
هاي  این افزایش فعالیت آنزیم عالوه برشوند.  می

 گوارشی، ارتقاء فلور میکروبی روده، کاهش رشد
دستگاه گوارش، افزایش مصرف  در مضر هاي باکتري

هاي  غذا، کاهش تولید آمونیاك و سایر متابولیت
از دیگر مزایاي  میکروبی و افزایش قابلیت هضم غذا

، عملکردي این مواد هستند (داسیلوا و همکاران
این اسیدهاي آلی  ). عالوه بر2016؛ نگ و کو، 2013

غذا از رشد فلور میکروبی در غذا  pHبا کاهش 
هاي  جلوگیري کرده و موجب کاهش جذب ارگانیسم

ها از طریق  هاي سمی آنپاتوژن احتمالی و متابولیت
). 2007تگ،  شوند (فري غذا در جانوران پرورشی می

 حاوي هاي جیره فیدم اثرات مورد در موجود اطالعات
 ماهیان در رشد کارایی هاي آن بر و نمک آلی اسیدهاي
گونه  چونهم عواملی به رسدمی نظر به و بوده متفاوت

اسیدهاي  سطوح و نوع سن ماهیان، و اندازه ماهیان،
 آزمایشی، هايجیره هایشان، ترکیبات نمک و آلی

 مدیریت جیره، دهنده مواد تشکیل بافري ظرفیت
دارد (لیم و  بستگی آب کیفیت و تغذیه پرورش،

 ،پژوهشگرانبر طبق نتایج این  ).2000همکاران، 
 pHي آلی با ورود به داخل سلول و کاهش اسیدها
سلولی موجب اختالل در سیستم سنتز پروتئینی،  درون

هاي  هاي متابولیکی در باکتري مواد ژنتیکی و آنزیم
ها براي حفظ  این باکتري شوند. عالوه بر زا می بیماري

ها انرژي  سلولی براي خروج پروتون اسیدیته داخل
کنند و در نهایت موجب ) صرف میATPتري ( بیش

شده و ارتقاء سالمت و رشد آبزیان را  مرگ باکتري
چنین  هم ).2013، و همکاران همراه دارند (داسیلوا به

اسیدهاي آلی با زنجیره کوتاه از طریق اپیتلیال روده با 
توانند در  شوند و میفعال جذب می غیرانتشار 

چرخه اسید  مانندمسیرهاي متابولیکی مختلفی 
سیتریک (کربس) جهت تولید انرژي شرکت کنند 

توانند از طریق  این مواد می). 2008(لوکوستات، 
 منجر به روده در معدنی مواد و اتصال با pHکاهش 

چنین سبب  معدنی شوند و هم مواد افزایش جذب
شوند. سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین میافزایش 

هاي گوارشی، این افزایش فعالیت آنزیم عالوه بر
 هاي باکتري ارتقاء فلور میکروبی روده، کاهش رشد

دستگاه گوارش، افزایش مصرف غذا، کاهش  در مضر
هاي میکروبی و تولید آمونیاك و سایر متابولیت

کردي از دیگر مزایاي عمل افزایش قابلیت هضم غذا
و  نگ؛ 2013این مواد هستند (داسیلوا و همکاران، 

غذا  pHاسیدهاي آلی با کاهش  چنین هم). 2016کو، 
از رشد فلور میکروبی در غذا جلوگیري کرده و 

هاي پاتوژن احتمالی و  موجب کاهش جذب ارگانیسم
ها از طریق غذا در جانوران  هاي سمی آن متابولیت

 موجود ). اطالعات2007تگ،  شوند (فري پرورشی می
و  آلی اسیدهاي حاوي هايجیره مفید اثرات مورد در
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 و بوده متفاوت ماهیان در رشد کارایی هاي آن بر نمک
 اندازه گونه ماهیان، چون هم عواملی به رسد می نظر به
 و اسیدهاي آلی سطوح و نوع سن ماهیان، و

 ظرفیت آزمایشی، هاي جیره هایشان، ترکیبات نمک
 پرورش، مدیریت جیره، دهنده مواد تشکیل بافري
دارد (لیم و همکاران،  بستگی آب کیفیت و تغذیه
) در گونه باس 2005کارنوالی و همکاران ( ).2000

دریایی با استفاده از باکتري الکتوباسیلوس، قوش و 
) در ماهیان زنده زا با استفاده از 2008همکاران (

و همکاران )، استندن Bacillus subtilisباکتري (
  کارگیري پدیوکوکوس اسید الکتیکی،  ) با به2013(

و  Enterococcus faecaliکارگیري ( با به
Lactobacillus fermentum(  مانیر و همکاران ،

 )Lactobacillus acidophylus) با استفاده از (2016(
هاي رشد و بقا و  بهبود عملکرد و افرایش شاخص

مشاهده نمودند. استقرار هاي رشد ماهیان را  بیان ژن
اند با تولید ترکیبات تو باکتري پروبیوتیک در روده می

رشد براي عوامل بیماریزا و نیز رقابت براي   بازدارنده
استفاده از ترکیبات غذایی، فضا، سبب کاهش یا 

چنین  هاي بیماریزا شوند. هم نابودي باکتري
هایی  هاي گرم مثبت توانایی ترشح آنزیم باسیلوس

آمیالز و پروتئاز را دارند که این خود سبب  انندم
هاي موجود در جیره  افزایش قابلیت هضم پروتئین

ها  ز پروبیوتیکشده ا هاي ترشح عالوه آنزیم شود. به می
تري  وسیع  هاي خود ماهی، در دامنه ا آنزیمدر مقایسه ب

توانایی فعالیت دارند که در نهایت سبب  pHاز 
 داري را در اختالف معنی .شودیافزایش رشد ماهیان م

تغذیه شده با  ماهی کپور در دهاي رششاخص
 .پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی مشاهده نکردند

شوري  در مطالعه حاضر بهبود میزان بازماندگی نسبت
ها  در استفاده از اسید فرمیک، پروبیوتیک و تلفیق آن

 شد.در جیره غذایی نسبت به تیمار شاهد مشاهده 
از جیره هاي غذایی حاوي مکمل  استفاده اثرات مثبت

در مواجهه با تنش شوري  جهت بهبود کیفیت ماهیان
در استفاده از در مطالعات  شورو رهاسازي در آب 

 در ماهی کپور باالبردن مقاومت به شوري زرچوبه در
در  و در استفاده از پودرسیاه دانه در مقاومت به شوري

نتایج این مطالعه  شده است. گزارشماهی کلمه 
و  اثرات مفید پدیوکوکوس اسید الکتیکی  دهنده نشان

هاي  صورت تلفیقی بر شاخص ویژه به اسید فرمیک به
باشد و  ماهی کپور می در مقاومت به شوريرشد و 
از مکمل اسید فرمیک، پربیوتیک گردد می پیشنهاد

در ها  پدیوکوکوس اسید الکتیکی و تلفیق آن
هاي خوراك آبزي  هاي تکثیر و پرورش کارخانه کارگاه

ماهیان و بازماندگی ماهیان  جهت بهبود وضعیت رشد
 استفاده شود. در هنگام رهاسازي
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