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 چکیده

( با وزن اولیه Carassius auratusدر بچه ماهی قرمز ) L. plantarumمنظور بررسی اثرات اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک به

پروبیوتیک  g/CFU 711 (، جیره حاویشاهدجیره تجاری )تیمار روز با بکارگیری شش تیمار شامل:  01، آزمایشی به مدت گرم 1/1±11/5

L. plantarum جیره  ،(3درصد پتاسیم سوربات )تیمار  1جیره حاوی  ،(2درصد پتاسیم سوربات )تیمار  5/1جیره حاوی  ،(1 )تیمار

درصد پتاسیم  1( و جیره حاوی ترکیب 4)تیمار  plantarum .Lپروبیوتیک  g/CFU 711درصد پتاسیم سوربات و  5/1حاوی ترکیب 

دست آمده نشان داد که تکرار صورت گرفت. نتایج به 3( و هر تیمار با 5)تیمار  L. plantarumپروبیوتیک  g/CFU 711سوربات و 

پروبیوتیک  g/CFU 711درصد پتاسیم سوربات و  1)ترکیب  5بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت در تیمار 

L. plantarumمشاهده شد که اختالف آن با سایر تیمارها معنی )( 15/1دار بود>P کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار .)و  5و  4

 طوربه 5 تیمار در سفید گلبول (. همچنین نتایج نشان داد، تعدادP<15/1بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد مشاهده گردید )

خونی بین تیمارهای مورد بررسی  هایداری در سایر شاخص(؛ در حالی که اختالف معنیP<15/1) نسبی نسبت به سایر تیمارها باالتر بود

 g/CFU 711درصد پتاسیم سوربات و  1افزودن ترکیب  ،دست آمده از آزمایش(. در مجموع با توجه به نتایج بهP>15/1مشاهده نشد )

 شود. به جیره غذایی ماهی قرمز توصیه می L. plantarumپروبیوتیک 
 

 .یخون یهاسوربات، رشد، شاخص یمپالنتاروم، پتاس یلوسقرمز، الکتوباس یماه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 پروری سوددهیهای آبزیفعالیتدر هدف نهایی 

 مرااز طریق بهبود بازدهی تولید است که این  حداکثر

بهبود میزان رشد، سیستم ایمنی و کیفیت  صورتدر 

تأمین خوراک آبزی  گردد.فراهم میدر آبزیان  الشه

شامل های مربوط به تولید را د از هزینهدرص 01-41

حد امکان از هدر رفت در  بایستی، بنابراین شودمی

رو از این .(Ziaei et al., 2006) غذا جلوگیری کرد

 منظور بهبوداستفاده از جیره مناسب در امر پرورش به

های رشد و افزایش کارایی تغذیه از اهمیت شاخص

امروزه انواع مختلفی ای برخوردار است. قابل مالحظه

منظور دستیابی به بیشترین های غذایی بهاز افزودنی
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افزایش سطح ایمنی و مقاومت آبزیان در ، میزان رشد

شود که از آن جمله شرایط پرورشی استفاده می

ها، انواع مواد مغذی و آنتی توان به هورمونمی

(. هدف Ghosh et al., 2008ها اشاره کرد )بیوتیک

کنترل بیماری بوده که برای این امر نهایی، 

دهندگان از داروهای ضد میکروبی یا پرورش

کنند. متأسفانه مصرف ها استفاده میبیوتیکآنتی

طوالنی مدت این ترکیبات سبب ایجاد مشکالت 

 تیسمزا، مختلفی از جمله مقاوم شدن عوامل بیماری

 سمتی، تغییر فلور میکروبی روده بهو تجمع در ماه

فلور نامتعادل، کاهش تولید اسیدهای چرب کوتاه یک 

های جاری تولید ماهی شده زنجیر و افزایش هزینه

(. امروزه استفاده از Ghosh et al., 2008است )

عنوان ها بههای غذایی مانند پروبیوتیکمکمل

ک بیوتیهای درمانی قبلی مانند آنتیجایگزین روش

مطرح شده است درمانی و استفاده از ضد میکروبی 

(Romn et al., 2012پ .)ها از اجزای مهم روبیوتیک

فلور میکرواورگانیسمی روده هستند که نقش مهمی 

در افزایش هضم و جذب مواد غذایی دارند. این 

های خارج سلولی ها با ترشح آنزیممیکرواورگانیسم

 هضم ترکیبات غیرقابل هضم به و آمیالز مانند پروتئاز

 هاییکنند و با تولید متابولیتیکمک م در جیره

همانند اسیدهای چرب زنجیر کوتاه موجب افزایش 

و میزان جذب مواد غذایی را  شده پرزهای روده رشد

از سوی (. Resende et al., 2012) دهدافزایش می

 هایآنزیم فعالیت ها با بهبودپروبیوتیک ،دیگر

ها و تولید ویتامین تحرک اشتهای ماهی، گوارشی،

قابلیت جذب مواد معدنی و عناصر کمیاب تأثیر مثبتی 

از  هابر این پروبیوتیک عالوه .رشد دارند عملکرد بر

طریق رقابت برای دستیابی به مواد مغذی، تولید 

 های فرصتباکتری زیاد شدنها مانع از باکتریوسین

طلب در مجاری گوارش و محیط پرورشی آبزیان 

 (. Verschuere et al., 2000) شوندمی

های اسید الکتیکی دسته مهمی از باکتری

ای هها هستند که در ماهی متعلق به جنسپروبیوتیک

ا، هکوکوسها، پدیها، استرپتوکوکانتروکوکوس

ها کوکونوستوالکتوباسیلوس، الکتوکوکوس و ل

های اسید (. باکتریRomn et al., 2012باشد )می

داشته و مجرای الکتیکی نقش مهمی در فلور روده 

دهد، همچنین غیر گوارشی را تحت تاثیر قرار می

توانند اسیدیته را که معموالً برای زا بوده و میبیماری

باشند، تحمل کرده و با های دیگر کشنده میباکتری

ا زهای بیماریتولید اسید الکتیک از رشد میکروب

(. این Flint and Garner, 2009جلوگیری کنند )

توانند در ناحیه روده با تولید ها میانیسممیکروارگ

اسیدهای آلی و مواد ضد میکروبی مانع رشد 

زا شوند و اسیدهای آلی تولید شده های بیماریباکتری

عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده توانند بهمی

 ,Flint and Garnerهای روده قرار گیرند )سلول

ا هاز باکتری (. تاکنون اثرات سودمند این دسته2009

( Oncorhynchus mykissآال )در ماهی قزل

(Najafi Enferadi et al., 2018; Soltani et al., 

 Kumaree and Kumar(، گربه ماهی )2019

Anal, 2014( کپور هندی ،)Giri et al., 2013 و )

 Cyprinus carpio( )Alishahi etکپور معمولی )

al., 2018; Pandey et al., 2022 گزارش شده )

 است. 

که بر است جمله عوامل دیگری  اسیدهای آلی از

میزان رشد و بهبود سیستم ایمنی آبزیان تأثیر مثبت 

دارد. اسیدهای آلی اثرات بیشتری نسبت به 

ها دارند. اسیدهای آلی یکی از انواع بیوتیکآنتی

که در ساختارشان دارای  باشندهای طبیعی میمحرک

این  .باشندمیگروه کربوکسیل  یک یا بیش از چند

-می اسیدها در طی فرآیند تخمیر میکروبی تولید

 اغلب برای حاصل هایاسیدهای آلی و نمک شوند.

 شوندمی غذایی استفاده مواد نگهداری و محافظت

(Suryanarayana et al., 2012 .) اسیدهای آلی با

مناسب دستگاه گوارش موجب بهبود  pH حفظ

پروتئین شده و با کاهش رقابت میکروبی قابلیت هضم 

مصرف مواد مغذی با میزبان موجب افزایش رشد  برای

از  (.Suryanarayana et al., 2012) شوندآبزی می

جذب مواد  ،دیگر کاربردهای اسیدهای آلی در جیره
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با توجه به وجود فسفر در آرد  بنابراینمعدنی است، 

ر پرورش ماهی، جذب این ماده معدنی نقش مهمی د

 ,.Suryanarayana et alکند )میآبزی فراهم 

اثرات مثبت استفاده از اسیدهای آلی و نمک(. 2012

 رشد عملکرد غذایی و بهبود جیره در آن های

Sciaenops ocellatus (Castillo et al., 2014 )

 ,.Oncorhynchus mykiss  (Pandey et alو

 بهمنجر . اسیدهای آلی ( گزارش شده است2008

افزایش فعالیت روده و بهبود اکوسیستم استخرها 

  (.Pandey et al., 2008) شوندمی

( از خانواده Carassius auratusقرمز ) یماه

 یاهیو تغذ یستیز طیبوده و به لحاظ شرا انیکپور ماه

 باشدیم (Cyprinus carpio) یکپور معمول هیشب

(Mimeault et al., 2005)شرق  یبوم ، این گونه

بار اواخر قرن هفدهم  نینخست یکه برا است ایآس

این گونه مقاومت شد. ب گزارشاروپا  پراکنش آن در

 کیعنوان هب باالیی در برابر تغییرات محیطی دارد و

 ی ومثل دیتول ،یاهیدر مطالعات تغذ گونه مدل

 Mimeault et) ردیمورد استفاده قرار گ یکیولوژیزیف

al., 2005.)  با توجه به اینکه مطالعات اندکی روی

اثرات اسیدهای آلی و پروبیوتیک روی فاکتورهای 

های خونی در بچه ماهیان قرمز انجام رشد و شاخص

منظور بررسی گرفته است؛ بنابراین این پژوهش به

اثرات اسید آلی پتاسیم سوربات و پروبیوتیک 

( بر L. plantarumالکتوباسیلوس پالنتاروم )

های رشد و خونی بچه ماهی قرمز شاخص

(C. auratus) اجرا درآمد.به 

 

 هامواد و روش

اسید آلی پتاسیم  سازی باکتری و اسید آلی:آماده

  سوربات با فرمول شیمیایی

(CH3CH=CHCH=CHCOOK)  و درجه خلوص

خریداری شد. پروبیوتیک درصد از شرکت سیگما  11

(، یک سویه L. plantarumالکتوباسیلوس پالنتاروم )

ها )گرم مثبت( است و بومی از خانواده الکتوباسیلوس

منظور صورت لیوفیلیزه مورد استفاده قرار گرفت. بهبه

از حالت لیوفیلیز،  L. plantarumاحیاء پروبیوتیک 

استفاده و پس از تلقیح  MRS brothاز محیط کشت 

درجه  37ساعت در آون با دمای  24باکتری به مدت 

د قرار داده شد. پس از رشد باکتری، برای گراسانتی

دار با دمای حذف محیط کشت در سانتریفیوژ یخچال

دور در دقیقه قرار داده  5111گراد و درجه سانتی 4

شد و رسوب حاصل را سه بار با سرم فیزیولوژی 

استریل، شستشو و در مرحله آخر با استفاده از دستگاه 

لظت ایی با غاسپکتروفتومتر، سوسپانسیون باکتری

g/CFU 711  تهیه و جهت اسپری به غذا آماده گردید

(Rahmati et al., 2011 .) 

برای  های غذایی:سازی شرایط پرورشی و جیرهآماده

با  قرمزقطعه بچه ماهی  301انجام این پژوهش تعداد 

 آزمایشیتیمار  0گرم در  11/5±11/1وزن اولیه 

  حاوی (، جیرهشاهدشامل: جیره تجاری )تیمار 

g/CFU711 پروبیوتیک L. plantarum  (1)تیمار ،

 ،(2درصد پتاسیم سوربات )تیمار  5/1جیره حاوی 

جیره  ،(3درصد پتاسیم سوربات )تیمار  1جیره حاوی 

 g/CFU درصد پتاسیم سوربات و 5/1حاوی ترکیب 
( و جیره 4)تیمار  L. plantarum پروبیوتیک 711

 CFU/gدرصد پتاسیم سوربات و  1حاوی ترکیب 
تکرار  3( و در 5)تیمار  L. plantarum پروبیوتیک 711

برای (. Jafarnoudeh et al., 2014)استفاده شد 

انجام آزمایش از غذای تجاری ماهی کپور )شرکت 

فرادانه( استفاده شد و برای تیمار آزمایش، باکتری و 

صورت اسپری سازی بهپس از آماده مورد نظراسید آلی 

 .صورت گرفتتعویض آب روزانه  به غذا اضافه گردید.

ها، به منظور هوادهی و رفع نیاز اکسیژن ماهیبه

یک سنگ هوا که به منبع هواده  هاهریک از تانک

ماهیان هر دو  سنجیزیستنصب شد.  ،متصل بود

روز  01مدت شد. این آزمایش به هفته یکبار انجام می

 به طول انجامید.

در پایان های رشد: سنجی و بررسی شاخصزیست

 24دوره آزمایش، پس از قطع غذادهی به مدت 

ساعت، بچه ماهیان موجود در هر تکرار با استفاده از 

گرم در لیتر میلی 511عصاره گل میخک به میزان 
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ها های رشد، طول و وزن آنهوش شدند. شاخصبی

(، نرخ رشد ویژه WGافزایش وزن )برای محاسبه 

(SGR( ضریب تبدیل غذایی ،)FCR شاخص ،)

 Yang)گیری شد ( و بازماندگی اندازهCFوضعیت )

et al., 2007.) 

 زنو میانگین–نهایی وزن میانگین= بدن وزن افزایش

 ابتدایی

 وزن طبیعی لگاریتم(= ])درصد) ویژه نرخ رشد

 هدور طول( × )ابتدایی وزن طبیعی لگاریتم–نهایی

 111([ × پرورش

افزایش ÷شده خورده غذای= غذایی تبدیل ضریب

 وزن

)سانتی  3/طول وزن نهایی )گرم(])شاخص وضعیت= 

 111([ × متر

 کل تعداد–تلفات تعداد( = ])درصد) بازماندگی

 111[ × ماهیان کل تعداد( × ماهیان

 5در پایان دوره آزمایش   های خونی:بررسی شاخص

ور منظطور تصادفی انتخاب شد. بهتکرار بهماهی از هر 

گیری ابتدا ماهیان با استفاده از عصاره گل خون

هوش میلی گرم در لیتر بی 511میخک به میزان 

شده، سپس از ناحیه ساقه دمی با استفاده از 

های خونی گیری و شاخصهای هپارینه خونسرنگ

ای هشامل هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد کل گلبول

 های قرمز، نوتروفیل، لنفوسیتسفید، تعداد کل گلبول

  ,.Feldman et al)گیری شد و مونوسیت اندازه

2000.) 

های تجزیه و تحلیل دادهتجزیه و تحلیل آماری: 

های های رشد و شاخصگیری شاخصحاصل از اندازه

ه طرفخونی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک

(One-way ANOVA و پس ) از آزمون مقایسه چند

درصد بین  15ای دانکن، در سطح اطمینان دامنه

تیمارهای مختلف صورت گرفت. از آزمون 

نرمال  توزیع بررسیبرای  رنوفیاسم-فووگرملوک

ها ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهبودن داده

 2113نسخه   Excelو 10نسخه   SPSSهایافزاراز نرم

 استفاده شد. 

 

 نتایج

تغذیه ماهیان قرمز های رشد بچهشاخص 1جدول 

های مختلف در پایان دوره آزمایش را شده با جیره

دهد. نتایج نشان داد که بیشترین وزن نهایی، نشان می

افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت در 

مشاهده گردید که اختالف آن با سایر تیمارها  5تیمار 

(. کمترین ضریب تبدیل P<15/1دار بود )معنی

در تیمار  مقدار آنبیشترین  و 5و  4غذایی در تیمار 

داری بود شاهد مشاهده گردید که این اختالف معنی

(15/1>P میزان بازماندگی بین تیمار شاهد و .)

 نشان ندادداری  تیمارهای آزمایش اختالف معنی

(15/1<P .) پارامترهای خونی بچه ماهیان  2جدول

های مختلف در پایان دوره تغذیه شده با جیره قرمز

 میزان ،نتایج به توجه دهد. باآزمایش را نشان می

از  باالتر داریمعنی طوربه 5 تیمار در سفید گلبول

 .(Carassius  auratusهای رشد در تیمارهای آزمایش بچه ماهی قرمز )مقایسه میانگین شاخص -1 جدول

 5 ماریت 4 ماریت 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت شاهد ماریت مارهایت/  فاکتورها

11/5 ± 14/1 )گرم( هیاول وزن  14/1 ± 11/5  15/1 ± 13/5  11/1 ± 11/5  12/1 ± 11/5  14/1 ± 11/5  

 1/21d 17/11 ± 1/22c 15/13 ± 1/10d 17/33 ± 1/22c 21/11 ± 1/12b 22/11 ± 1/10a ± 15/11 )گرم( یینها وزن

 1/44d 12/31 ± 1/35c 11/14 ± 1/15d 12/22 ± 1/11c 15/11 ± 1/10b 17/12 ± 1/31a ± 11/12 )گرم( وزن شیافزا

 1/12c 2/43 ± 1/10c 2/37 ± 1/14c 2/44 ± 1/11bc 2/51 ± 1/15b 2/02 ± 1/17a ± 2/31 )درصد( ژهیو رشد نرخ

 1/11d 1/41 ± 1/12c 1/35 ± 1/12d 1/45 ± 1/11b 1/47 ± 1/13b 1/55 ± 1/12a ± 1/35 تیوضع شاخص

 1/12a 1/22 ± 1/14b 1/25 ± 1/13b 1/21 ± 1/17bc 1/14 ± 1/14c 1/12 ± 1/12c ± 1/21 ییغذا لیتبد بیضر

 111 111 111 111 111 111 )درصد( یبازماندگ

  g/CFU حاوی رهی(، جشاهد ماریتجاری )ت رهیج*(. P<15/1) باشدیم یشیآزما یهاگروه نیب داریمعنوجود اختالف  دهندهنشان فیرد هر در مشابه ریغ*حروف 
 بیترک یحاو رهی(، ج3 ماریسوربات )ت میدرصد پتاس 1 یحاو رهی(، ج2 ماریسوربات )ت میدرصد پتاس 5/1 یحاو رهی(، ج1 ماری)ت L. plantarum کیوتیپروب 711

 .L کیوتیپروب CFU/g 711سوربات و  میدرصد پتاس 1 بیترک یحاو رهی( و ج4 ماری)ت L. plantarum کیوتیپروب g/CFU 711سوربات و  میدرصد پتاس 5/1

plantarum (5 ماری)ت. 
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گلبول  میزان (. کمترینP<15/1) بود تیمارها سایر

 اختالف ولی شد مشاهده شاهد تیمار در سفید

 هموگلوبین، قرمز، گلبول میزان داری درمعنی

بین  رد مونوسیت نوتروفیل و هماتوکریت، لنفوسیت،

 (. P>15/1) نشد مشاهده آزمایشی هایگروه

 

 بحث

مروزه برای مقابله با مشکالت ناشی از مصرف ا

ها راهکارهای مختلفی از جمله استفاده از بیوتیکآنتی

ها و ها، پربیوتیکهای غذایی )پروبیوتیکمکمل

پیشنهاد شده است که در باال بردن (  ... ها وآنزیم

  Vatsos and) دارند ایعمدهتوان ایمنی نقش 

Roberts, 2015). دست آمده از این پژوهش نتایج به

نشان داد که استفاده از مکمل پروبیوتیکی و اسید آلی 

داری باعث بهبود صورت معنیپتاسیم سوربات به

، های رشد از جمله وزن نهایی، افزایش وزنشاخص

نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی 

 5در بچه ماهیان قرمز شد که این نتایج در تیمار 

 g/CFU 711درصد پتاسیم سوربات و  1)ترکیب 

مشهود بوده است.  ( کامالL. plantarumًپروبیوتیک 

مختلف از جمله افزایش های ها به روشپروبیوتیک

کلسیم، سنتز قابلیت جذب مواد معدنی مانند 

، ودهرها، بهبود تعادل میکروفلور ها و پروتئینویتامین

 ه پروتئاز وهای گوارشی از جملتحریک و تولید آنزیم

لید اسیدهای چرب و تو ی غذایییآمیالز، افزایش کارا

ی هااثرات مفیدی در کاهش باکتری که کوتاه زنجیر

کردن شرایط برای رشد باکترهای مفید  فراهممضر و 

بر عملکرد رشد اثر  (pHکاهش )از طریق  رددا

ها . پروبیوتیک(Rasdhari et al., 2008)گذارند می

هنگام ورود به روده میزبان، به سطح روده متصل شده 

برای رشد  های موجود در محیط رودهو از کربوهیدرات

کننده، از جمله  های هضمو تولید شمار زیادی از آنزیم

 کنند و باعثمی لیپازها استفادهها، پروتئازها و آمیالز

ر منجپذیری مواد غذایی شده، در نتیجه افزایش هضم

 ندشومی رودهرشد و جلوگیری از اختالالت  به افزایش

(Lara-Flores, 2011 ) همچنین نقش مثبت

 چار قطبیاسیدهای آلی در چند مطالعه از قبیل 

(S. alpinus) (Ringo, 1991 )آالی و قزل

 ,Pandey and Satoh)( O. mykiss)  کمانرنگین

 نتایجمورد بررسی قرار گرفته است که ( 2008

مطالعات نشان داده است که کارایی رشد ماهیان را با 

توان باال استفاده از برخی اسیدهای آلی می

 .(Carassius  auratusهای خونی در تیمارهای آزمایش بچه ماهی قرمز)مقایسه میانگین شاخص -2 جدول

 5 ماریت 4 ماریت 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت شاهد ماریت مارهایت  /فاکتورها

)سلول  دیسف یهاگلبول

 ×( 411 تریلیلیم بر
12/13 ± 1/12d 14/11 ± 1/22c 14/15 ± 1/11c 15/21 ± 1/34b 15/51 ± 1/23b 17/11 ± 1/21a 

 بر)سلول قرمز یهاگلبول

 ×( 011 تریلیلیم
1/51 ± 1/15 1/41 ± 1/12 1/51 ± 1/11 1/51 ± 1/11 1/53 ± 1/17 1/55 ± 1/14 

 

 1/55 ± 7/30 1/47 ± 7/24 1/07 ± 0/21 1/41 ± 7/31 1/23 ± 7/47 1/43 ± 7/11 (رتیل بر)گرم  نیهموگلوب

 

 تیهماتوکر

 )درصد(

35/52 ± 1/11 

 

35/10 ± 1/42 

 

35/21 ± 1/11 

 

35/17 ± 1/52 

 

35/14 ± 1/43 

 

35/25 ± 1/04 

 

 تیلنفوس

 )درصد(
75/12 ± 1/41 

 

74/55 ± 1/11 

 

75/11 ± 1/15 

 

75/12 ± 1/43 

 

74/71 ± 1/15 

 

75/22 ± 2/11 

 

 لینوتروف

 )درصد(
12/55 ± 1/20 

 

12/11 ± 1/24 

 

12/17 ± 1/01 

 

13/15 ± 1/12 

 

13/11 ± 1/52 

 

12/21 ± 1/12 

 

 تیمونوس

 )درصد(
5/15 ± 1/03 5/11 ± 1/31 5/23 ± 2/11 0/17 ± 1/14 0/11 ± 1/37 

5/14 ± 1/24 

 

  g/CFU حاوی رهی(، جشاهد ماریتجاری )ت رهیج*(. P<15/1) باشدیم یشیآزما یهاگروه نیب داریمعنوجود اختالف  دهندهنشان فیرد هر در مشابه ریغ*حروف 
 بیترک یحاو رهی(، ج3 ماریسوربات )ت میدرصد پتاس 1 یحاو رهی(، ج2 ماریسوربات )ت میدرصد پتاس 5/1 یحاو رهی(، ج1 ماری)ت L. plantarum کیوتیپروب 711

 .L کیوتیپروب CFU/g 711سوربات و  میدرصد پتاس 1 بیترک یحاو رهی( و ج4 ماری)ت L. plantarum کیوتیپروب g/CFU 711سوربات و  میدرصد پتاس 5/1

plantarum (5 ماری)ت. 
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نمودند جیرهبیان  ،Strom (1114) و  Ringoبرد.

یک باعث تهای حاوی اسیدالکتیک و اسید پروپیو

مقایسه  در (S. alpinus)قطبی چار در افزایش وزن 

 و Sudagar ود.شبا گروه شاهد )فاقد اسید آلی( می

 که گزارش کردند ، در بررسی خود (2111)همکاران 

ه عنوان ماداسید آلی( به) استفاده از اسید سیتریک

 5غذایی فیل ماهیان جوان به میزان جاذب در جیره 

و  1، 5/1گرم به ازای هر کیلوگرم جیره ) 15و  11،

ار ددرصد( باعث افزایش وزن نهایی و بهبود معنی 5/1

نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و 

و  Kananiگردد. کاهش ضریب تبدیل غذایی می

و اثرات استفاده مجزا  در بررسی ،(2112همکاران )

تلفیقی از نمک پروپیونات سدیم و پروبیوتیک 

Pediococcus acidilactici  بر روی برخی از

فاکتورهای رشد در بچه ماهی کپور معمولی 

(C. carpio انجام دادند. نتایج )ها نشانمطالعه آن 

داد که استفاده تلفیقی از  نمک پروپیونات سدیم و 

های شاخص باعث بهبود P. acidilacticiپروبیوتیک 

رشد )وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص 

وضعیت و ضریب تبدیل غذایی( در مقایسه با گروه 

 مطالعه حاضردست آمده در هشاهد شد که با نتایج ب

دالیل مختلفی از جمله نقش همخوانی داشت. 

اسیدهای آلی در کاهش بار میکروبی مضر در غذای 

آلی در جیره و شروع  مصرفی، استفاده از اسیدهای

معده و  pH یند هضم از خود جیره غذایی، کاهشآفر

عملکرد بهتر پپسین، کاهش باکترهای مضر روده از 

سازی فلور میکروبی روده و متعادل pH طریق کاهش

رای افزایش کارایی رشد و تغذیه با استفاده از اسید ب

همچنین ( Luckstadt, 2008) شده استآلی عنوان 

طور کامل در تواند بهاسیدهای آلی میانرژی 

ال های اپتلیمتابولیسم مورد مصرف قرار گیرد و سلول

عنوان منابع انرژی توانند بهروده از این مواد می

وسیت های انتراستفاده کنند و باعث رشد بیشتر سلول

پرزهای روده و  افزایش اندازه ریز شوند کهروده 

ائی بیشتر غذا را افزایش سطح جذب و به تبع آن کار

 ,Topping and Clifon) دنبال خواهد داشتبه

2001 .) 

های خونی ماهیان تحت تاثیر عوامل شاخص

 اندازه، سن، شرایط محیطی، مختلفی از قبیل گونه،

های ها و محرکرژیم غذایی، کیفیت غذا، ویتامین

(. علت Merrifield et al., 2010رشد قرار دارد )

های رشد روی مربوط به اثر محرکهای تناقض داده

تواند موارد ذکر شده باشد. های خونی میشاخص

نتایج این مطالعه نشان داد در تیمارهای مختلف 

 ،هموگلوبین قرمز، گلبولداری در تعداد اختالف معنی

جود و مونوسیت نوتروفیل و هماتوکریت، لنفوسیت،

های سفید این اختالف ندارد ولی در تعداد گلبول

این نتایج با  بود.دار نسبت به گروه شاهد معنی

( روی 2117و همکاران )  Akramiهای یافته

و  Hoseinifar بررسیو  کمانآالی رنگینقزل

 Huso)ماهیان جوان  فیل ( روی2111همکاران )

husoبیان ها در مطالعات خود . آنداشت ( همخوانی

های های رشد به جیرهکه افزودن محرک داشتند

ای هداری در تعداد گلبولمایشی باعث افزایش معنیآز

سفید در مقایسه با گروه شاهد )بدون محرک رشد( 

 در ،(2114و همکاران ) Jafarnoudeh د.گردی

 تبارسو پتاسیم لیآ سیدا یستیژسینر اتثرا سیربر

 ( رویL. casei) ئیزکا سالکتوباسیلو بیوتیکوپر و

کمان رنگینآالی در بچه ماهی قزلخونی  یهاشاخص

(O. mykiss ) انجام دادند. نتایج نشان داد که را

 بیوتیکوپر و تبارسو پتاسیماستفاده ترکیبی از 

باعث افزایش ( L. casei) ئیزکا سالکتوباسیلو

های سفید در مقایسه با داری در تعداد گلبولمعنی

عه این مطالدست آمده درهشد که با نتایج بگروه شاهد 

تواند های سفید میافزایش گلبولهمخوانی داشت. 

عنوان یک واکنش سیستم ایمنی غیر اختصاصی به

رود این ماهیان دارای مطرح باشد که انتظار می

ا همقاومت بیشتری در برابر عوامل استرس زا و بیماری

 دنبال خواهد داشتباشند و کاهش تلفات را به

(Firouzbakhsh et al., 2011.) 

نشان داد که استفاده از پتاسیم  مطالعه حاضرنتایج 

در جیره غذایی  L. plantarumسوربات و پروبیوتیک 
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باعث بهبود شاخص (C. auratusبچه ماهی قرمز )

های سفید در این های رشد و افزایش تعداد گلبول

که  شدماهی شد. در آزمایش انجام شده مشخص 

بهترین جیره در میان تیمارهای آزمایش، جیره حاوی 

 g/CFU 711درصد پتاسیم سوربات و  1ترکیب 

بود. بنابراین استفاده از  L. plantarumپروبیوتیک 

در بهبود در جیره غذایی طور همزمان بهاین ترکیب 

 شود.پیشنهاد می رشد و افزایش تولید ماهی
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Abstract  
A 60-day experiment was carried out to examine the effects of sorbate potassium organic acid and L. plantarum 

probiotic on goldfish (Carassius auratus) with a starting weight of 5.11±0.10g. One control and five treatments 

were designed, including commercial feed (control), L. plantarum probiotic 107CFU/g (T1), sorbate potassium 

0.5% (T2), sorbate potassium 1% (T3) sorbate potassium 0.5% and L. plantarum probiotic 107CFU/g (T4), and 

sorbate potassium 1% and L. plantarum probiotic 107CFU/g (T5). Each treatment had three replicates. The results 

indicated the highest final weight, weight gain, specific growth rate, and condition factor observed in T5 (sorbate 

potassium 1% and L. plantarum probiotic 107CFU/g) (P<0.05). The difference between T5 and the other 

treatments was significant (P<0.05). The lowest FCR was observed in T4 and T5 and the highest were observed 

in the control treatment (P<0.05). The highest number of white blood cells was observed in T5, which was 

relatively higher than other treatments (P<0.05). There was no significant difference between treatments in other 

blood indices (P>0.05). Overall, supplementing sorbate potassium 1% and L. plantarum probiotic 107CFU/g to 

the diets of goldfish are recommended.    
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