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دم شمشیري، الروهاي  ماهی الرو بازماندگی و رشد هايفاکتور پروبیوتیکی بر مخلوط و دکستروز از استفاده بررسی اثر منظوربهتاکنون 

 5به میزان  مترمیلی 4/0 -(شاهد) با جیره تجاري (بیومار ماهی دم شمشیري در سه گروه با سه جیره غذایی متفاوت شامل گروه یک
گرم از وزن م به ازاي هر کیلوگر 4/0( درصد وزن توده زنده) همراه با دکستروز 5درصد وزن توده زنده)، گروه دو با جیره تجاري (به میزان 

درصد وزن توده زنده)، دکستروز و دو نوع پروبیوتیک باسیلوس  5) و گروه سوم با مخلوطی از جیره تجاري (به میزان غذاي تجاري
روز ادامه  35ها به مدت پرورش الرو ) تغذیه شدند.گرم از وزن غذاي تجاريگرم به ازاي هر کیلو 4/0آگوالنس و باسیلوس سابتلیس (کو

،  (BWI)بدن وزن شاخص ، (SGR)ویژه رشد سرعت مانند رشد هايشاخص و (%SR) بازماندگی درصدکه  نتایج نشان داد .یافت
از  یمار دیگرتسوم نسبت به دو  یمارت) در FCR( و ضریب تبدیل غذایی(%GR)  رشد روزانه )، درصد(PBWI بدندرصد افزایش وزن 

 غذایی جیره . بدین ترتیب تغذیه با≥P)05/0مشاهده شد ( یمارهاتداري در تغییرات بین وضعیت بهتري برخوردار بود و اختالف معنی
آن  از استفاده و گردید رشد هايفاکتور و بازماندگی میزان بهبود سبب سابتلیس، کوآگوالنس و باسیلوس باسیلوس هاي حاوي پروبیوتیک

 شود.می توصیه غذایی در جیره
 

 .رشد هايفاکتور ی،بازماندگ یري،الرو دم شمش  یوتیک،پروب کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

 به متعلق زازنده هايگونه زینتی، بین ماهیان در
 برخوردار ايویژه جایگاه از پوئسیلیده يخانواده
 ) کشورهاي اصلیChong et al., 2004( هستند

 اندونزي، مالزي، سنگاپور، ماهیان صادرکننده این
باشند متحده می ایاالت و چین، هند، تایلند،

)Chapman et al., 1997; Chong et al., 2004(. 
 باله، مقاومت الگوهاي تنوع رنگ، تنوع به توجه با 

 سهولت محیطی، نامساعد شرایط برابر در باال نسبتاً
 چیزخواري، همه غذایی رژیم نیز و تولیدمثل و تکثیر

 نظر اندتوانسته پالتی و شمشیري دم ماهیان
 مثال کنند. براي جلب خود به را زیادي عالقمندان

زینتی  ماهیان صادرات میزان کل از درصد 5/4 حدود

 باشدمی شمشیري دم ماهی به مربوط متحده ایاالت
)Ghosh et al., 2007زمینه در تحقیق ). بنابراین 

 آبزي صنعت در ماهیان این گونه پرورش بازده افزایش
 باشد. می اهمیت مورد بسیار پروري

 پرورش مدیریت در مهم هايفاکتور از یکی غذا
 غذایی جیره ترینمناسب به دستیابی و باشدمی ماهی

 نیاز پیش یک عنوانبه اقتصادي و فیزیولوژي نظر از
 آیدمی شمار به آبزیان صنعت موفق توسعه براي

 پرورش مرحله مهمترین). 1381 همکاران، و عابدیان(
 و باال بازماندگی با ماهی بچه و الرو تولید ماهیان،

 تغذیه بحث بنابراین. است اقتصادي توجیه داراي
 با هايغذا به یابیدست و مناسب هايغذا با هاماهی

 باعث رشد مرحله در مناسب رشد ایجاد و کیفیت
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پورعلی ( شد خواهد ترمطلوب پروريآبزي توسعه
  ). 1390همکاران، و فشتمی

هایی که به بهبود این مهم کمک یکی از روش
ها در غذاي ماهیان کند استفاده از پروبیوتیکمی

 Langdon و Douillet تعریف است. بر اساس
 که هستند کمکی ها غذاهاي) پروبیوتیک1994(

فرایند  افزایش باعث تواندمی هانآ جانبی هايآنزیم
 مکملی هايمیکروارگانیسمها پروبیوتیک شود. هضم
 از که باشندمی و مخمرها هاقارچ ها،باکتري نظیر

 سودمندي اثرات میکروبی روده، تعادل بهبود طریق
 تنها نه هامیکروارگانیسم این گذارند.می میزبان روي
 و محیط در زابیماري هايکاهش میکروب باعث

 تقویت و ایجاد با بلکه شوند،زنده می موجود
 گوارش، دستگاه در موجود هاي مفیدمیکروارگانیسم

 در را رشد میزان یا افزایش و سالمتی موجبات
-پروبیوتیک از آورند. استفادهفراهم می زنده موجودات

 ایمنی پاسخ بر هاآن تاثیر بر اساساً پروري،آبزي در ها
 کارایی نظیر ايتغذیه بهبود پارامترهاي یا بیماري به

 بوده متمرکز رشد افزایش و غذایی تبدیل ضریب غذا،
 ). Fuller, 1992است (

 خصوص در شده اثبات از عملکردهاي برخی
 به چسبیدن سر بر رقابت پروبیوتیک هايباکتري
 Balcazar et( پاتوژن هايباکتري دفع و روده جداره

al., 2004،( در آنزیمی مشارکت و مغذي مواد منبع 
 علیه ایمنی سخپا ،)Wang et al., 2000مواد ( هضم

 and Austin, 2006( پاتوژن هايمیکروارگانیسم
Kim( می ویروس ضد اثرات و) باشدGirones et 

al., 1989.(  تحقیقات زیادي در زمینه شناسایی
د از آبزیان و تالش در جهت هاي مفیباکتري
ها به عنوان مکمل سازي این باکتريتجاري

 Leeانجام شده است  (پروبیوتیکی در غذاي آبزیان 
et al., 2015(خصوص در . نخستین بررسی 

-ماهی در Bacillus subtilis پروبیوتیک بکارگیري
) صورت 2007و همکاران ( Gosh توسط زازنده هاي

باسیلوس  )2004همکاران ( و Bairagiگرفت. 
 Bacillusسیرکوالنس ( باسیلوس و سابتلیس

circulans( تیالپیايماهی  روده از شده جدا 
 را در )Oreochromis mossambicus( موزامبیک

به کار ) Labeo rohitaروهو ( ماهی غذایی جیره
نتایج نشان از عملکرد بهتر رشد ماهی بود و بردند. 

ضریب تبدیل غذایی و قابلیت هضم پروتئین بهبود 
که منجر به افزایش فعالیت  یافت. ضمن این

هاي آمیالز، سلوالز، پروئتاز و لیپاز گردید. آنزیم
 داد که نشان )1396مطالعه محمدیان و همکاران (

 کازئی الکتوباسیلوس پروبیوتیکی هايغلظت افزودن
 افزایش در تأثیري شیربت، غذایی ماهیان جیره به

 )1395حاجی بگلو (است.  نداشته بازماندگی درصد
شامل  گونه 4شامل اثر پروبیوتیک پریماالك 

 Lactobacillusالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (
acidophilus،( ) الکتوباسیلوس کازئیL. casei ،(

 ) وEnterococcus faecium( الکتوباسیلوس فسیوم
 Bifidobacteriumبایفیدوباکتریوم ترموفیلوم (

thermophium (هاي تولید مثلی روي برخی شاخص
و  آزمایش قرار گرفتدر ماهی دم شمشیري مورد 

پروبیوتیک پریماالك سبب افزایش که نتایج داد 
 .شودعملکرد تولید مثلی در ماهیان دم شمشیري می

 ضد فعالیت ) در ارزیابی1394محمدي و همکاران (
 کننده تولید بتیلیساس باسیلوس هايجدایه قارچی

بومی باسیلوس  هايجدایه که ایتورین دریافتند
قارچی ضد هايمتابولیت توانندمی خوبی به سابتلیس

 براي مناسبی نماینده توانندمی بنابراین. نمایند تولید
 و گیاهی زايبیماري هايقارچ زیستی کنترل

 باشند. در شیمیایی هايکشقارچ براي جایگزینی
 از حاصل هايپروبیوتیک مخلوط اثر حاضر بررسی

 بر سابتلیس باسیلوس و کوآگوالنس باسیلوس
 مورد دم شمشیري ماهیان الرو و رشد فاکتورهاي

 گرفت. قرار بررسی
 

 هامواد و روش
و  لیتري 150 تانک 6 تعداد از بررسی این انجام جهت
 سه صورت به  دم شمشیري قطعه الرو ماهی  600
 کهطوري با جیره غذایی متفاوت به تکرار دو با تیمار
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استفاده شد،  الرو رهاسازي قطعه 100 تانک هر در
 از استفاده با الرو 100گردید. براي این منظور تعداد 

شده  آوريچشمه به صورت تصادفی جمعریز ساچوك
 هايگروه در) 01/0 دقت با ترازوي( توزین از پس و

 اختالف ایجاد از ممانعت جهت. گرفتند قرار مختلف
 و آب(پرورشی  یکسان شرایط پرورش، الروها در در

 پرورش همزمان طور و به) غیره و غذا پرورش، فضاي
 وات 100 توان با بخاري یک دادن قرار شدند. با داده

 تانک کل در آب گردش به توجه با و محفظه این در
 درجه 26 الی 25دما در حدود  سازيیکسان امکان
 و اسفنجی هايفیلتر از. شد فراهم گرادسانتی
 .شد استفاده آب تصفیه و تهویه جهت هوا هايسنگ

 دماسنج دو و الکلی دماسنج یک به مجهز تانک هر
 لوکس 1500 مهتابی توسط نوردهی .بود برچسبی

 دفع و آمونیاك میزان کنترل براي .گرفت انجام
 و انجام روزانه سیفون مصرفی، غذایی مواد ضایعات

 Gisbert and(شد  ثبت و آوريجمع احتمالی تلفات
Williot, 1997(.  

 پروبیوتیک بر از استفاده تاثیر بررسی منظوربه
ها، سه جیره غذایی الرو بازماندگی و رشد هايفاکتور

 این در: (شاهد) مختلف در نظر گرفته شد. گروه اول
 غذاي از توده وزن%  5 میزان به روزانه ماهیان گروه

 پودري) صورت به مترمیلی 4/0 - تجاري (بیومار
 وزن از %5 میزان به روزانه: دوم گروه کردند. دریافت

 همراه با دکستروز را تجاري غذاي از زنده توده
 وزن از %5 میزان به روزانه: سوم گروه.کردند دریافت

دکستروز و مخلوط  همراه به غذاي تجاري زنده توده
کردند. میزان پروبیوتیک و  دریافت پروبیوتیک را

گرم به ازاي هر  4/0دکستروز اضافه شده به غذا، 
کیلوگرم از وزن غذاي تجاري بود. دکستروز به عنوان 
پایه و حامل پروبیوتیک انتخاب گردید و دلیل 
استفاده از آن در گروه دوم و مقایسه آن با گروه سوم 

یا این بود که نشان دهد اگر افزایش وزن، بازماندگی 
تغییر در سایر فاکتورهاي مورد بررسی در گروه سوم 
که از پروبیوتیک استفاده شده است پدید آمد، به 
دلیل استفاده از دکستروز به عنوان پایه پروبیوتیک 

لحاظ نگردد. پروبیوتیک (با پایه دکستروز) با آب 
صورت افشانه بر روي غذا پاشیده و مخلوط و سپس به

 8 ساعت در روز در بار 3 هیبا آن مخلوط شد. غذاد
 .شد انجام ظهر از بعد 5 و ظهر 12 و صبح

 ها پس از رهاسازيوزن توده الرو هايگیرياندازه
 منظور این براي . شد هفت روزه انجام مرحله 5 طی

 .شد استفاده گرم 01/0 دقت با دیجیتال ترازوي از
 آوري، ثبت و در پایان هرها نیز روزانه جمعتلفات الرو

 هايفاکتور آزمایش پایان هفته محاسبه گردید. در
 سرعت مانند رشد هايشاخص و بازماندگی درصد
 رشد، سرعت بدن، وزن شاخص افزایش ویژه، رشد

 نهایی، توده وزن اولیه، توده وزن روزانه، رشد درصد
 مورد هايگروه در نهایی توده تعداد و اولیه توده تعداد

 به رسیدن براي جیره ترینمناسب و محاسبه بررسی
 جهت. شد تعیین رشد و بازماندگی میزان بیشترین

 از هاهاي رشد و بازماندگی الروفاکتور گیرياندازه
 De Silva andگردید ( استفاده زیر هايفرمول

Anderson, 1995:( 
 - لگاریتم وزن ثانویه=  )SGRنرخ رشد ویژه (
 100 × روزهاي پرورش/  لگاریتم وزن اولیه

 وزن ثانویه - وزن ثانویه=   )BWIافزایش وزن بدن (
 - وزن ثانویه = )%PBWI( بدنصد افزایش وزن در

 100 × وزن اولیه/  وزن اولیه
/   وزن اولیه - وزن ثانویه=  )%GRصد رشد روزانه (در

 100 × روزهاي پرورش
خورده  يوزن غذا=  )FCRضریب تبدیل غذایی (

 آمده (گرم)دست ه وزن ماهی ب /شده (گرم)  
 تعداد الروهاي ثانویه=  )%SRدرصد بازماندگی (بقا) (

 100 ×  تعداد الروهاي اولیه /
 

 آنالیز آماري
 مورد فاکتورهاي پروبیوتیک بر تأثیر بررسی جهت

 و بازماندگی درصد تیمارها از جمله بین بررسی
 شاخص ویژه، رشد سرعت مانند رشد هايشاخص

رشد روزانه  بدن، سرعتبدن، درصد افزایش وزن  وزن
 واریانس آنالیز آزمون از و ضریب تبدیل غذایی
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و  %95 اطمینان ضریب با )ANOVAطرفه (یک
 از هامیانگین تفاوت بودن دارمعنی بررسی جهت
دار معنی اختالف سطح در Duncan تکمیلی آزمون

)05/0P<( با استفاده از) افزار نرم SPSS ویرایش 
 بهره گرفته شد. )18

 
 نتایج

 هايشاخص به به مربوط نتایج 1 جدول به توجه با
بازماندگی در اثر استفاده از دو نوع  رشد و درصد
باسیلوس کوآگوالنس و باسیلوس پروبیوتیک 

 کردن اند نشان داد اضافهرا دریافت کرده سابتلیس
 افزایش الرو ماهی دم شمشیري، جیره پروبیوتیک به

 2شاهد و گروه  گروه به نسبت را بیشتري وزن
 و 3 تیمار در آن میزان بیشترین ) که≥P/05ند (تشدا

 د. سرعتش مشاهده شاهد تیمار در میزان کمترین
 دریافت تیمارهاي در و درصد رشد روزانه ویژه رشد

 2گروه شاهد و  تیمار با مقایسه پروبیوتیک در کننده
که این اختالف داشتند. ضمن این داريمعنی افزایش

) >05/0Pهم مشاهده گردید ( 2بین گروه شاهد و 
گرم به ازاي  4/0مقدار پروبیوتیک اضافه شده،  این که

-دریافت تیمار در هر کیلوگرم از وزن غذاي بیومار
 تبدیل ضریب میزان کننده پروبیوتیک بود. حداکثر

 تیمار به متعلق حداقل آن و در تیمار شاهد غذایی
 تتفاو هاي گروه شاهد دارايتیمار بود که با 3گروه 
). همچنین درصد رشد >05/0Pبودند ( داريمعنی

روزانه در گروه دریافت کننده پروبیوتیک اختالف 
 و از داد نشان 2شاهد و  گروه به داري را نسبتمعنی

 همچنینیج نتارسید.  1/52±15/57به  5/07±1/31
 کننده پروبیوتیک دریافت تیمارهاي داد که نشان
  1/72±5/5در مقابل  درصد 3±91 بازماندگی داراي

 از بیشتر داريمعنی طور که به گروه شاهد بودند
در تغییرات . )≥05/0P( بود 2هاي گروه شاهد و تیمار

سرعت رشد ویژه، درصد رشد روزانه، افزایش وزن 
الروها، درصد افزایش وزن بدن، میانگین وزن توده 
نهایی الروها، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی 

که دریافت کننده پروبیوتیک  3در گروه الروها همگی 
بود نسبت به دو گروه دیگر بهبود یافته و اختالف 

و بیشترین  )≥05/0P( داري را نشان دادندمعنی
ها در گروه شاهد مقادیر در گروه سوم و کمترین آن

  ).>05/0P، 1(جدول  دبو
گین وزن الروها در سه گروه مورد بررسی میان

نشان داد با وجودي که میانگین وزن اولیه  بررسی
الروها در گروه سوم که پروبیوتیک دریافت کرده بود 

تدریج میانگین وزن کمتر از دو گروه دیگر بود اما به 
هاي بعدي در گروه سوم افزایش یافت. الروها در هفته

هاي سوم، الروها در هفته وزن تغییرات میانگین
داري بود چهارم و پنجم مطالعه داراي اختالف معنی

)05/P≤(. که اختالف ایجاد شده در هفتهدر حالی-
داري به همراه نداشت  اول و دوم تغییرات معنیهاي 

الروهاي  تعداد میانگین .)<05/0P، 2(جدول 

 .مورد مطالعه هايدر گروه یرشد و درصد بازماندگ يهامربوط به شاخص یجنتا -1جدول 
2گروه  گروه شاهد هاي مورد بررسی(میانگین)فاکتور 3گروه    

 01/61a 0/0±025/62b 0/0±01/94c±0/0 سرعت رشد ویژه

 5/07a 1/32±14/28b 1/52±15/57c±1/31 درصد رشد روزانه

 526/88a 0/11±4/3b 0/18±57/4c±0/10 افزایش وزن بدن(گرم)

 71/33a 3/65±62/2b 1/113±77/57c±4/63 درصد افزایش وزن بدن

 02/34a 0/1±01/31a 0/1±01/14c±0/1 ضریب تبدیل غذایی

 76/18a 0/17±35/35a 0/16±1/2a±0/17 میانگین وزن توده اولیه(گرم)

 45/05a 0/28±05/65a 0/34±5/6c±0/28 میانگین وزن توده نهایی(گرم)

 100b 100b 100b میانگین تعداد توده اولیه

 8a 1/74±5/5a 91±3a±79 میانگین تعداد توده نهایی

 5/5a 1/74±5/5b 91±3c±1/72 درصد بازماندگی
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نسبت به دو گروه  3باقیمانده در هفته آخر در تیمار 
هاي اول، سوم و تعداد الروها در هفتهدیگر بیشتر بود. 

 .)3 جدول( )>05/0Pدار بود (چهارم معنی
 

 بحث
ها موجب پروبیوتیککه دهد نشان می مطالعات

شوند. افزایش رشد و کارایی مصرف غذا در ماهیان می
توان به رقابت با باکتري ها میمزایاي پروبیوتیکاز 

 درفضا، غذا و اکسیژن، تحریک اشتها  زا بر سربیماري
هاي وسیله آنزیممیزان غذاي مطلوب به مصرف نتیجه

 و هضم پروتئین، قابلیت کارآییپروتئاز و آمیالز، 
هایی و با تولید ویتامین برداري پروتئین افزایشبهره

افزایش رشد و بقاء و افزایش ایمنی در میزبان اشاره 
بهبود عملکردهاي ایمنی،  منجر به نتیجه در که کرد

هش استرس، بازماندگی، مقاومت نسبت به بیماري، کا
 افزایش و تغذیه بازدهی و رشد شاخص افزایش

 حاضر دو تحقیق در .گرددماهی میفیت گوشت کی
 باسیلوس کوآگوالنس و باسیلوس پروبیوتیک نوع

بسیار  نقش شاهد گروه به نسبت 3تیمار  سابتلیس در
 الروهاي ماهی دم شمشیري رشد ارتقاء در را مثبتی

 مصرف و رشد به افزایش راندمان منجر و نمود ایفا
 مقایسه باجیره در بهتري و درصد بازماندگی غذایی

 خصوص در مطالعه اولین. شد شاهد گروه در پایه
-ماهی درBacillus subtilis پروبیوتیک  بکارگیري

 ) انجام2007و همکاران ( Gosh توسط زازنده هاي
 پروبیوتیکی جدا باکتري اثرات مطالعه این در .شد

بر  )Cirrhinus mrigala( مریگال کپور روده از شده
 زازنده زینتی ماهیان از گونه چهار مثلی تولید عملکرد

 بررسی پالتی و سبز شمشیري دم گوپی، مولی، شامل
 جیره در پروبیوتیک باکتري شده استفاده سطوح شد.

و  5 × 5،710 × 610، 5 × 510ماهی ها، چهار سطح  
 مطالعه این بود. نتایج گرم ازاي به باکتري  5 × 810

 بهبود سبب پروبیوتیک از استفاده که داد نشان
 و آوريهم و شاخص گنادوسوماتیک دار معنی

شود. ها میگونه همه در ماده ماهیان تخمریزي
 همه در هاماهی بچه وزن و طول بررسی همچنین

 داريمعنی طوربه پروبیوتیک با شده هاي تغذیه گونه
 بد و تلفات این بر شاهد بود. عالوه گروه از بیشتر
 پروبیوتیک شده با تغذیه تیمار در ماهیان بچه شکلی
مطالعه محمدیان  هايیافت در حالی که یافته کاهش

 هايغلظت افزودن داد که نشان )1396و همکاران (
غذایی  جیره به کازئی الکتوباسیلوس پروبیوتیکی

 بازماندگی درصد افزایش در تأثیري شیربت، ماهیان
نیز با  )2011( همکاران و Lombardoاست.  نداشته

مولدین خامه  غذایی جیره به کارگیري پروبیوتیک در
پروبیوتیک  از ) نشان دادند استفادهKilli fishماهی (

 بازماندگی جنینی و تکامل سرعت بر گیريچشم اثري
 ها معتقدند میزاننداشته است، اگر چه آن الروها

 مورد مطالعه. هايدر گروه هایوزن الرو ماه یانگینم -2جدول 
 گروه

 
میانگین وزن 

(گرم)اولیه  
میانگین وزن در 

(گرم)هفته اول  
میانگین وزن در 

(گرم)هفته دوم  
میانگین وزن در 

(گرم)هفته سوم  
میانگین وزن در 

(گرم)چهارمهفته   
میانگین وزن در 

(گرم)هفته پنجم  
 a17/0±18/075 0/19±05/15b 0/21±1/7c /23±05/76a 0/26±1a 0/28±45/05a گروه شاهد

2گروه   0/17±35/35a 0/19±15/15b 0/21±1/6c 0/23±05/56a 0/25±05/95a /28±05/66b 
3گروه   0/16±1/2a 0/19±1/1b 0/21±15/85c 0/25±25/86b 0/30±4/1b 0/34±05/6c 

 
 .مطالعه مورد هايگروه در هاالرو ماهی تعداد میانگین -3جدول 
میانگین تعداد  گروه

 اولیه
میانگین تعداد 

1هفته   
میانگین تعداد هفته 

2 
میانگین تعداد 

3هفته   
میانگین تعداد 

4هفته   
میانگین تعداد هفته 

5 
 100a 0/93±5/5a 0/87±5/5a 1/81±5/5a 0/78±5/5a 79±8a گروه شاهد

2گروه   100a 94±1b 89±1a 0/84±5/5b 0/79±5/5b 1/74±5/5b 

3گروه   100a 99±1c 2/96±5/5c 2/84±5/5c 92±3b 91±3c 
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 در تیمار داريمعنی به طور جنین گیبازماند
از  آمده دستبه الروهاي و یافت افزایش پروبیوتیک

 طول و وزن میزان پروبیوتیک با تیمار تحت مولدین
داشتند. شاید  شاهد گروه با در مقایسه بیشتري کل

بتوان عدم دستبابی به نتایج مشابه را به دالیلی 
همچون عدم تشابه شرایط آزمابش، عدم تشابه منبع 
پروبیوتیک مورد استفاده، وضعیت پروبیوتیک (از 

فعال بودن باکتري ها در حین حیث فعال بودن یا غیر
آزمایش)، نحوه و میزان بکارگیري پروبیوتیک و 

 اهیان عنوان کرد.  شرایط فیزیولوژیک م
ها دهد پروبیوتیکنشان می همچنین مطالعات

موجب افزایش رشد و کارایی مصرف غذا در ماهیانی 
 ,.Saenz de Rodriganez  et al( مانند تیالپیا

 )، کپور معمولیFarzanfar, 2006میگو ( )،2009
)Yanbo and Zirong, 2006 ; ،حسینی و همکاران

(ضیایی نژاد و همکاران،  )، شانک زرد باله1395
 ,.Hoseinifar et al( )، ماهیان خاویاري1393
 Faramarziآالي رنگین کمان ()، ماهی قزل2014

et al., 2011; Arabzadeh et al., 2011 ماهی ،(
گردد. عالوه ) می1396(محمدیان و همکاران،  شیربت

اي از باسیلوس ماهیان تیالپیا با گونهبر این تغذیه بچه
شده از روده ماهی سیم زرد باله موجب افزایش  جدا

رشد و برخی فاکتورهاي ایمنی این ماهی گردیده 
). خادمی و Ridha and Azad, 2012( است

) نیز در بررسی خود بر روي ماهی 1393همکاران (
 ) دریافتند که همهSparidentex hasta( صبیتی

 تیمار به نسبت را بیشتري رشد پروبیوتیکی تیمارهاي
 به مربوط رشد میزان بیشترین و دادند شاهد نشان

در  پروتکسین پروبیوتیک گرم دو از که بود تیماري
و   Goshبودند البته شده تغذیه جیره کیلوگرم

روي چهار گونه   در مطالعه خود )2007همکاران (
 مولی، ماھی )Poecilia reticulateماهی گوپی (

)P. sphenops( ،ماهی دم شمشیري )Xiphophorus 

helleri(  ماهیو ) پالتیX. maculatus ( به این
 باسیلوس پروبیوتیک مثبت اثرات که نتیجه رسیدند

 از مقادیر استفاده و نبوده دوز به وابسته سابتلیس

 در بهتري مثلی تولید عملکرد به منجر لزوما بیشتر،
) 2004همکاران ( و Bairagiگردد. نمی  مولدین

سیرکوالنس  باسیلوس و باسیلوس سابتلیس
)Bacillus circulansماهی  ازروده شده ) جدا

 روهو ماهی غذایی جیره را در موزامبیک تیالپیاي
)Labeo rohita.داد نشان هانتایج آن ) به کار بردند 

 و ظاهري هضم پروتئین، قابلیت کارآیی نسبت که
 عملکرد و یافته پروتئین افزایش برداري ظاهريبهره

 فعالیت و همچنین معیارهاي رشد با ارتباط در ماهی
پروتئاز  آمیالز و جمله از هاي گوارشیآنزیم ویژه

 الشه چربی ذخیره و سطوح پروتئین و یافته افزایش
 گروه که داد نشان یافت.  مطالعه حاضر ارتقا نیز

 وزن در داريمعنی افزایش پروبیوتیک، کننده دریافت
هایی که گروه به نسبتو پنجم  چهارم و سوم هفته

داشتتند. سایر  کرده بودند، دریافت بیومار تنها غذاي
 کننده دریافت هاي رشد نیز در گروهشاخص

ها بهبود یافته و پروبیوتیک نسبت به دیگر گروه
داري از نظر آماري داشتند. ضریب اختالف معنی

بررسی  تبدیل غذایی نیز بر همین منوال بود.
 دریافت تیمارهاي داد که یز نشانالروها ن بازماندگی

هاي تیمار بیشتر از داريطورمعنی کننده پروبیوتیک
 استفاده مثبت اثرات دهندهنشان بود، که هاسایرگروه

 بازماندگی همچنین و رشد میزان بر پروبیوتیک از
  نتایج با موافق و است مطالعه مورد الرو ماهیان

 همکارانقبادي و  بسیاري از مطالعات از جمله
 Faramarzi  )،1395)، حسینی و همکاران (1393(

و همکاران   Hoseinifar) و2011و همکاران (
باشد. استفاده از پروبیوتیک بر ضریب می) 2014(

بخشد. را بهبود می تبدیل غذایی اثر گذاشته و آن
ضریب تبدیل غذایی نیز فاکتوري مهم در پرورش 
ماهیان است که در این مطالعه نیز مورد بررسی قرار 

) گزارش کردند که 1393گرفت. قبادي و همکاران (
گرم به  2/0استفاده از پروبیوتیک باکتوسل به میزان 

ازاي هر کیلوگرم غذاي بچه ماهیان کپور، ضریب 
داري نسبت به گروه معنیتبدیل غذایی را به میزان 

دهد. در مطالعه حاضر نیز این شاهد کاهش می
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داري اتفاق افتاد و ضریب کاهش به میزان معنی
 تنزل یافت. 14/1به  34/1تبدیل غذایی از 

 
 نتیجه گیري

 ايزنـده هـايمیکروارگانیسـم هـاپروبیوتیـک
 گوارش دستگاه میکروبی فلور بهبود با که هســتند

 .باشــند مفیــد میزبــان ســالمتی براي توانندمی
 توانندمی مختلفی هايمکانیسم طریق از هاپروبیوتیک

 تحت را خود میزبان فیزیولوژي مختلف هايجنبه
نتایج این مطالعه نیز بر روي الرو  .دهند قرار تأثیر

شمشیري نشان داد که استفاده از دو گونه ماهی دم
کوآگوالنس و باسیلوس باسیلوس پروبیوتیک 

تواند بر تمامی در جیره غذایی الروها می سابتلیس
فاکتورهاي مورد مطالعه از جمله افزایش وزن، درصد 
رشد روزانه، سرعت رشد ویژه، میانگین وزن توده 
نهایی، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی الروها 
اثرگذار باشد و تمامی فاکتورهاي رشد و بازماندگی 

ره غذایی اضافه ها به جیالرو در گروهی که پروبیوتیک
شده بود، بهبود یافت. بدین ترتیب این مطالعه نشان 

پروري در کشور ما نیاز به تحوالت دهد آبزيمی
اساسی در طراحی جیره غذایی خصوصًا بکارگیري 

وري ها در جیره غذایی جهت افزایش بهرهپروبیوتیک
پرورش آبزیان در سطوح مختلف ماهیان خوراکی و 

ن که الزم است ابعاد مطالعه زینتی است، ضمن ای
ها نیز مورد مطالعه نشده تأثیر استفاده از پروبیوتیک

 قرار گیرد.
 

 منابع
.، یگانه، ه.، ، بهمنی م.، پورکاظمی م.ر.ح فشتمی پورعلی

اي وضعیت رشد و . بررسی مقایسه1390 نظامی ا.
بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی تحت تاثیر غذاي 

): 6(2اقیانوس شناسی مجله ه. کنسانتره و غذاي زند
42-31. 

 شاخص بر پریماالك اثر .1395 بگلو ع.حاجی
 دم ماهی در نسبی هماوري و گنادوسوماتیک

مجله آبزیان  .)Xiphophorous helleri( شمشیري

 . 9-13): 3(3زینتی 
. م مدرسی ،.م علیشاهی ،.ف چهارلنگ ،.ع حسینی

) Lactobacillus(الکتوباسیلوس  اثر. 1395
 Barbus grypus شیربت ماهی روده از جداشده

 ماهی روده میکروبی فلور و بازماندگی رشد، برعملکرد
 علمی مجله. Cyprinus carpio معمولی کپور

 .)3(25 ایران شیالت
 دریایی ع.، نژاد، ا.،سجادي م.م.، سوري خادمی ف.، 

 پروبیوتیک . تأثیرافزودن1393کندر ا. طاهري
 و رشد عملکرد بر غذایی جیره در "پروتکسین"

، )Sparidentex hasta( صبیتی بازماندگی ماهی
 .65-78)، 2(3 آبزیان پرورش و مجله بهره برداري

 نژاد س.، رفیعی غ.، میرواقفی ع.، فرحمند ح.ضیایی
ررسی تاثیر باکتري هاي باسیلوس سابتیلیس ب .1394

و الکتوباسیلوس پالنتاروم در شاخص هاي رشد، 
دگی و فلور میکروبی دستگاه گوارش الرو ماهی بازمان

) با Acanthopagrus latusشانک زرد باله (
): 2(68. نشریه شیالت هاي رسانش مختلفشیوه

298-287. 
بن سعد چ.،  .،خواه ع، نیک.تاکامی ق، آذري.ع عابدیان

. اثرات سطوح مختلف 1381 مرمضی ج.،غفله
پروتئین و انرژي جیره بر توان تولیدي میگوي سفید 

 .39-62): 11(3 مجله علمی شیالت ایران .هندي
 . اثرسطوح1393امیري ب. قبادي ش.، توکلی ح.، مجازي

 هاي شاخص برخی بر باکتوسل پروبیوتیک مختلف
 کپور ماهی بچه بدن وترکیبات بازماندگی رشد،

 آبزي توسعه نشریه ،(Cyprinus carpio) معمولی
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Abstract  
In order to study the effect of dextrose and mixed probiotic on growth factors and survival rate of Sward tail 
larvae, the larvae were fed three diets, including the first group (control diet) with commercial diet (Biomar, 0.4 
mm at the rate of 5% of biomass), the second group with commercial diet (at the rate of 5% of biomass) and 
dextrose (0.4 g/k of commercial food weight) and the third group with mixture of commercial diet (at the rate of 
5% of biomass), dextrose and two probiotics, including Bacillus coagulance and B. subtilis (0.4 g/k of 
commercial food weight). The larvae rearing continued for five weeks. The results showed that survival rate 
(SR%) and growth factors such as specific growth rate (SGR), body weight index (BWI), percent of the body 
weight index (PBWI%) and daily growth rate (GR%) and food conversion ratio (FCR) in the third treatment 
groups was better than others and a significant change were observed between the treatments (P≤0.05). Therefor 
feeding with probiotic diets, including B. coagulance and B. subtilis, improved the survival rate and growth 
factors and using it in the diet, is recommended. 
 
Keywords: Probiotic, Sward tail larvae, Survival rate, Growth factors. 
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