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 چکیده

 یوتیکی،پروب ایهیلوسو باس یلوسگونه از الکتوباس یناز چند یشامل مخلوط یلبهس یمولت یوتیکیپروب یمحصول تجار یرتأث یمطالعه، بررس ینهدف از ا

ق مکمل ی( از طرOncorhynchus mykiss) کمانینرنگ یآالجوان قزل یانماه یهبر عملکرد رشد و تغذ یگرد یوتیکیپروب هاییکروارگانیزممخمر و م

)با  یقفس تور 12به  تصادفی طوربه گرم 08/19±65/0 یوزن یانگینآال با مقزل یقطعه بچه ماه 600منظور تعداد  ینرای ابود. ب ییغذا هاییرهج یساز

طرح  یکدر قالب  یشآزما ینشدند. ا یآبگذر( معرف یبتون یشده در استخرها یدر هر قفس و با جاگذار یقطعه ماه 50متر با تراکم  6/0×6/0× 1اندازه 

مکمل  هاییرهجبا  یببه ترت یانماه یشیآزما یمارهایانجام شد. در ت M3و  M1 ،M2 یشیآزما یمارگروه شاهد و سه ت یکو با  یتصادف کامالً یشیآزما

وزن و طول  یشآزما یانشدند. در پا یهروز تغذ 45به مدت  میلوگرگرم در کیلیم 400و  300، 200در سطوح  یلبهس یمولت یتجار یوتیکشده با پروب

رشد  یبضر یژه،(. اختالف در نرخ رشد وP>05/0با گروه شاهد نشان دادند ) یسهرا در مقا دارییاختالف معن یلتبد ییرشد روزانه و کارآ یانگینم یی،نها

درصد(  44/7) خام یدرصد( و چرب 71/19خام ) ینپروتئ کهیدر حال .(P <05/0) یدبا گروه شاهد مشاهده نگرد یسهدر مقا یابقاء انرژ ییو کارا یحرارت

که  نتایج نشان داد(. P>05/0داشت ) یداریمعن یشدرصد( افزا 17/7خام  یدرصد و چرب 53/18خام  ینبا گروه شاهد )پروتئ یسهدر مقا M3 یماردر ت

 داشت. یماه یندر ا یهرا بر عملکرد رشد و تغذ تفاتیم یراتجوان تاث یقزل آال یاندر پرورش ماه یلبهس یمولت یوتیکسطوح مختلف پروب

 .یابقاء انرژ ییخام، کارآ ینپروتئ کمان،ینرنگ یآالقزل ی،غذاده یوتیک،پروب کلیدی: واژگان

 مقدمه

طور ان بهیه آبزیت تغذیدر طول دو دهه گذشته اهم

ل یدلبهه عمدتاً کاست،  یافتهیشافزا یتوجهقابل

 داتیبه تول یدسترس یبرا یجهان یش تقاضایافزا

ها و ترفندها ه روشیلک یاست. هدف اصل پرورییآبز

د زان رشیثر مکبه حدا یدسترس پرورییدر صنعت آبز

 ن منجرکزمان مم ترینه در کوتاهکاست  یو بازماندگ

 هیت تغذیرید گردد. غذا و مدیزان تولیثر مکبه حدا

 زان رشد ویثر مکبه حدا یدر دسترس یان پرورشیآبز

 ,.Somanath et alدارند ) یدیلکنقش  ،دیتول

 یهااز جنبه یکی هایوتیکپروب بینینا (. در2000

رده گست یفهستند که تعار یانماه یهدر تغذ یمطالعات

است  شده یانها بدر خصوص آن یو مختلف

(Jafaryan et al., 2008به .)محصوالت  ینا یریکارگ

، روده یکروبیتعادل م یجادباعث ا یماه ییغذا یرهدر ج

 یو برخ هایتامینجمله و از یدمف یباتساختن ترک

 یمنی،ا یستمس ییکارآ یشو افزا یکتحر ها،یمآنز

 آن بالدنبهو  یمیو آنز یگوارش هاییتفعال یشافزا

 شودیم ییرشد و توسعه سطوح غذا یشافزا

(Gatesoupe, 1999همچ .)هاییباکتر ینن 

 سبب ی،موجود در دستگاه گوارش ماه یوتیکیپروب

 یزباندر م یگوارش هاییمساخت و ترشح آنز یشافزا

م هض یتقابل یشمنجر به افزا یتنها که در شوندیم

و  دهش ییغذا یرهموجود در ج هایینو پروتئ یچرب

 یزبانم یو متعاقب آن، رشد را در ماه یهتغذ ییکارآ

 Ziaei-Nejad etدهد )یم یشافزا یتوجهطور قابلبه

al., 2006در  یا(. تا به امروز مطالعات گسترده

ر ب یوتیکیپروب یباتافزودن ترک یرخصوص تأث

 یهاالشه در گونه یفیتو ک یهرشد، تغذ یپارامترها

 ستا صورت گرفته ختلفیم هاییبررس یانمختلف ماه

ها پارامتر ینمطالعات شاهد بهبود ا یناز ا یکه در بعض

 Bairagi et؛ 1385و همکاران،  یان)جعفر یمابوده
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al., 2002 ؛Irianto and Austin, 2002 ؛Ziaei-

Nejad et al., 2006 ؛Bagheri et al., 2008 ؛Ye 

et al., 2011ز ا یحاک یگرد یبرخ یج( و در مقابل نتا

 باشدیمذکور م یبر پارامترها هایوتیکاثر بودن پروبیب

؛ Huang et al., 2015؛ 1394و همکاران،  ی)مرشد

Allameh et al., 2016از  یکیارتباط در  ین(. در هم

 یهایلوسباس مطالعات صورت گرفته، استفاده از ینا

 Huso) ماهییلف یالروها ییغذا یرهدر ج یوتیکیپروب

husoینو بازده رشد در ا یهتغذ ارایی( موجب بهبود ک 

همکاران و  ی(. سهند1385، یان)جعفر یدگونه گرد

 یدر مطالعه خود ثابت کردند که پارامترها یز( ن1393)

 یالشه در الروها یمیاییش یباتو ترک یهرشد، تغذ

 Oncorhynchus) کمانینرنگ یآالقزل یماه

mykissبا  یهدنبال تغذبه دارییطور معن( به

 یاییگونه باکترباکتر شامل دو یفیدوب یهایوتیکپروب

Bifidobacterium animalis  وB. lactis یشافزا 

با  یز( ن1395فرد و همکاران )ییقلجا ین. همچنیابدیم

ز شده ا یجداساز یدالکتیکاس یباکتر یریکارگبه

 یششاهد افزا کمانینرنگ یآالقزل یانماه یروده

 یمیاییش یهاشاخص بودو به یهرشد، تغذ یعملکردها

 ینشده با ا یهتغذ یآالقزل یانالشه در بچه ماه

 کیوتیاستفاده از پروب ینهمچن بودند. یوتیکپروب

Lactobacillus plantarum بهبود وزن  منجر به

و نرخ  ییغذا یلتبد یبضر یژه،نرخ رشد و یی،نها

رطوبت،  داریکاهش معن ینهمچن و ینپروتئ ییکارآ

 ردایمعن یشزاو خاکستر و اف یدراتکربوه ،خام یچرب

 Clarias) یانماهخام الشه بچه گربه ینپروتئ

gariepinus) یدگرد (Nwanna et al., 2017 .)

 یآالقزل یماه یباال یتبا توجه به اهم بنابراین

 یگونه دارا ینتراز مهم یکیعنوان به کمانینرنگ

 یسردآب یانباال در صنعت پرورش ماه یارزش تجار

 یک یریکارگهبا ب یدگرد یدر مطالعه حاضر سع کشور،

و  یرانساخت کشور ا یتجار یوتیکیمحصول پروب

و  لوسیگونه از الکتوباس ینمخلوط چند یرتأث یبررس

موجود در آن، تحت عنوان  یوتیکیپروب یها یلوسباس

هدف ارتقاء  و با یلبهس یمولت یمحصول تجار

ه در الش یمیاییش یباتو ترک یهرشد، تغذ یپارامترها

 و اجراء گردد. یطراح یشآزما ینا یگونه از ماه ینا

 

 هامواد و روش

حاضر در اواخر ماه  مطالعه: پرورش یطو شرا یماه

روز  45مدت به 1396بهمن تا اواسط اسفندماه سال 

هامون  یسردآب یانپرورش ماه یدر کارگاه خصوص

ه در فاصل)واقع در استان گلستان، شهرستان آزادشهر 

ر، منظو یناستان سمنان( انجام شد. بد یلومتریک 35

آال جوان قزل یقطعه ماه 600شروع کار، تعداد  یبرا

( یانگینم ± یار)انحراف مع یوزن یانگینم با

و پرورش  یراز مراکز تکث یکی از گرم 65/0±08/19

و پس از انتقال به  یه( تهیرانهراز، اآال )قزل یماه

 ایهفتهیکدوره  یکباگذشت  یکارگاه پرورش ماه

 یرهو ج یدجد یطبا شرا یانبچه ماه یجهت سازگار

با  یک)هر  ریقفس تو 12به  یبه شکل تصادف یه،پا

شده در چهار استخر  یمترجاگذار 1×6/0×6/0ابعاد 

با سه تکرار(  یکهر ) یمارت 4 ( در قالبیبتون یاآبراهه

جوان قزل آال در هر تکرار  یقطعه ماه 50و تراکم 

 یانحاضر در گروه شاهد ماه یقشدند. در تحق یمعرف

 یتجار یغذا یرهاز ج کمان جوان ینرنگ یقزل آال

ا ب یبدون مکمل ساز فرادانه یدیتول ونیشرکت تعا

، M1 یشیآزما یمارهاینمودند و در ت یهتغد یوتیکپروب

M2  وM3 مکمل شده  یشیآزما هاییرهجاز  یبترتبه

ر در ه یوتیکپروب گرمیلیم 600و  400، 200 یزانبا م

 .یدندگرد یهتغذ یی،غذا یرهج یلوگرمک

مطالعه جهت مکمل  ینا در: مورد استفاده پروبیوتیک

 یمولت یتجار یوتیکاز پروب ییغذا هاییرهج یساز

محصول  ین. ایدکرج( استفاده گرد یران،)ا یلبهس

یوتیکپروبمخلوط  CFU1-g 110x11. یحاو یتجار

، L. plantarum ،L. casei، L. acidophilus یها
L. delbrueckii  ،L. rhamnosus ،Bacillus 

lichiniformis ،B. subtilis ،Streptococcus 

salivarius ،Bifidobacterium bifidum ،
L. lactis ،Enterococcus faecium ،

B. coagulans قارچ ،Aspergillus oryzae مخمر  و
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Saccharomyces cerevisiae یاصل یعنوان اجزابه 

 یرمقاد به همراه یمحصول تجار ینا دهندهیلتشک

 دکنندهیتول هاییو باکتر ینبتائ ینولین،از ا یمختلف

 .باشدیم یپسینتر یباس بیوتیکیآنت

 منظوربه: ییغذا هاییرهج یسازو آماده تهیه

کل  یابتدا مقدار غذا برا ییغذا هاییرهج یسازآماده

محاسبه شد.  یمارهر ت یروز( برا 45) یشدوره آزما

س پ یمارهر ت یبرا یازمورد ن یوتیکپروب یزانسپس م

و اضافه کردن مقدار  ینیاز پودر کردن درون هاون چ

 ی( درون بشرهالیتریلیم 100آب مقطر ) یمشخص

 3مدت به یجداگانه با استفاده از همزن برق اییشهش

 ییوتیکپروب یونزده شد و سوسپانسهم یخوببه یقهدق

 ییداکسترود )ساخت شرکت تول یغذا یرو شدهیهته

 هایبا غلظت یشیآما یرهشد. سه ج یفردانه( اسپر

 یلوگرمدر هر ک گرمیلیم 600و  400، 200 یوتیکپروب

و  M1 ،M2 یشیآزما یمارت 3 یبرا یببه ترت یره،ج

M3 گروه شاهد  یانماه یرهدر نظر گرفته شدند. ج

 هاییرهبود. ج یوتیکبا پروب یبدون مکمل ساز

شدن، درون دستگاه  یکنواختشده پس از  یسازآماده

 Ghosh et) گرادیدرجه سانت 40 یکن با دماخشک

al., 2003 )10 یشدند )دارا ساعت خشک 5مدت به 

 یبا دما یزردر فر رفدرصد رطوبت(. سپس تا زمان مص

 یشدند. مقدار غذا ینگهدار گرادیدرجه سانت -20

ا توجه به درصد وزن بدن )توده زنده( ب یروزانه مصرف

بعدازظهر (، 8ساعت صبح )محاسبه و در سه نوبت 

درصد  4-5 یزان( به م19( و شب )ساعت 14ساعت )

 قرار گرفت. یانماه یاروزن بدن در اخت

 یرتأث یبررس منظوربه: یهرشد تغذ یپارامترها بررسی

 هیرشد و تغذ یمورد استفاده بر پارامترها یوتیکپروب

دوره  یکمان جوان، در انتها ینرنگ یقزل آال یانماه

 یریموجود در هر قفس با بکارگ یانپرورش تمام ماه

( 1377 ی،)مهراب یخکپودر گل م ppm 200مقدار 

ها با استفاده از خط کش شدند، سپس طول آن یهوشب

ها با استفاده آن ییو وزن نها متریلیم 1با دقت  مدرج

شد.  یریگگرم اندازه 01/0دقت با  یجیتالد یاز ترازو

 یینها سنجییستو پس از ز یشدوره آزما یاندر پا

بر اساس منابع موجود با  یهرشد و تغذ یهاشاخص

 مربوطه محاسبه شدند. یاضیاستفاده از معادالت ر

 6داد الشه تع یبیتقر یزآنال یینتع جهت: الشه آنالیز

 یشآزمادوره  یاندر پا یمارهر ت یبه ازا یماهبچهعدد 

طور به یساعت گرسنگ 24( پس از تحمل روز 45)

 مجزا درون یکیپالست هاییسهو در ک یدص یتصادف

ز دام مرک یهتغذ یشگاهبه آزما یخاز  یدهپوش یامحفظه

ان گلست ناستا یعیو منابع طب یکشاورز یقاتتحق

 الشه منتقل شد در یمیاییش یباتترک یینجهت تع

رطوبت الشه از آون با  یزانم یینجهت تع یشگاه،آزما

 یزانساعت، م 24به مدت  گرادیدرجه سانت 105 یدما

 یلهوسبه یبریتیک( به روش فیافخام )سنجش ال یبرف

 سازییقو رق یسنج و بعد از استخراج چربیبردستگاه ف

نرمال( و سپس  2/0 یکسولفور دی)اس یددر اس

 3/0)سود(  یمسد یدروکسیدجوشاندن در باز )ه

در حالل  یحل کردن چرب یقخام از طر یال(، چربنرم

مقدار آن به روش سوکسله با استفاده از  ییناتر و تع

خام به روش کجلدال و از  ینروش سوکسله، پروتئ

و  25/6کل و ضرب آن در عدد  یتروژنن یینتع یقطر

ق طب یمترخام با استفاده از دستگاه بمب کالر یانرژ

 محاسبه AOAC (1990روش کار استاندارد )

 یباانرژ یدرات،کربوه یریگ. جهت اندازهیدندگرد

به کمک معادله مربوطه  (NFEازته ) یرحاصل از مواد غ

 (AOAC, 2005) یدگردمحاسبه 

NFEرطوبت( +خام +خاکستر  یخام+چرب ین= )پروتئ

– 100  

حاصل از  یهاداده وتحلیلتجزیه: یآمار آنالیز

 یباتو ترک یهرشد، تغذ یهاشاخص یریگاندازه

 یقطر از یجنرمال بودن نتا یدالشه پس از تائ یمیاییش

با استفاده  Kolmogorov-Smironovانجام آزمون 

 One-Way) طرفهیک یانسوار یهاز آزمون تجز

analysis of variance ANOVA و آزمون چند )

ر د یمارهات ینب یانگینم یسهجهت مقا نکندا یادامنه

 یآمار یافزارهااده از نرمبا استف %5سطح احتمال 

SPSS (v:19)  وExcel صورت  یندوزو یطدر مح

  گرفت.
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 نتایج

 نیمطالعه حاضر نشان داد بهتر نتایج: رشد یپارامترها

 در کمانینرنگ یآالجوان قزل یانعملکرد رشد در ماه

 یدهردحاصل گ یوتیکسطح پروب ترینییناستفاده از پا

بچه  یجبر اساس نتا کهیطوره(. ب1جدول است. )

 گرمیلیم 200 یحاو یمارکرده از ت یهتغذ یانماه

 یانگینوزن، م یشافزا  درصد یی،از وزن نها یوتیکپروب

 سهیدر مقا یباالتر یوزن ییراتتغ یبرشد روزانه و ضر

 ندبودو گروه شاهد برخوردار  یشیآزما یمارهایت یربا سا

(05/0P<.) یماردر ت یزن ییطول نها یزانم ینباالتر 

در  که یدثبت گرد یوتیکپروب گرمیلیم 400 یحاو

 یو گروه شاهد دارا یشیآزما یمارهایت یربا سا یسهمقا

 (.>05/0P)بود  داریمعن یاختالف

استفاده از سطوح  یرتأث نتایج: اییهتغذ یفاکتورها

 یبر فاکتورها یلبهس یمولت یوتیکمختلف پروب

در  یزن کمانینرنگ یآالجوان قزل یانماه اییهتغذ

 یجاست. بر اساس نتا یدهگرد ارائه 2جدول 

 یریگاندازه اییهتغذ یفاکتورها ینآمده از بدستبه

 اغذ یینرخ کارا یزاندر م داریمعن یتنها شاهد اختالف

 گرمیلیم 400و  200سطوح  یرتحت تأث یمارهایدر ت

گروه  و یشیآزما یمارهایت یرنسبت به سا یوتیکپروب

 ینسطح ا یجبر اساس نتا (.>05/0P) یمبودهد شا

 یوتیکپروب گرمیلیم 200 یحاو یمارشاخص در ت

با گروه شاهد  مقایسه در( درصد 21/15±19/87)

 یمارتو در  داریمعن افزایشی( درصد 39/11±09/81)

 داریمعن یکاهش یوتیکپروب گرمیلیم 400

 یناما ب (.>05/0P)داد  نشان( درصد 97/9±30/80)

ا ب یسهدر مقا یوتیکپروب گرمیلیم 600 یحاو یمارت

 یدنگردمشاهده  دارییگروه شاهد اختالف معن

(05/0P>.) 

 یانه ماهالش یمیاییش یباتترک آنالیز: الشه یباتترک 

 45دوره پرورش ) یاندر پا کمانینرنگ یآالجوان قزل

 یجاست. بر اساس نتا یدهگرد ارائه 3روز( در جدول 

/ 71±15/0خام ) ینمقدار پروتئ ینآمده باالتردستبه

 در الشه( درصد 44/7±10/0خام ) چربی و( درصد 19

  .یر سطوح مختلف پروبیوتیکتأثکمان تحت ینرنگی آالقزلیری شده در ماهیان جوان گاندازهی رشد هاشاخصمقایسه  - 1 جدول

 تیمار

 پارامتر
 M1 M M3 شاهد

 0/11a 19/08±0/07a 19/06±0/04a 19/08±0/04a±19/07 )گرم( اولیه وزن

 0/17a 10/47±0/17a 10/46±0/17a 10/47±0/17a±10/49 (مترسانتی) اولیه طول

 0/97b 18/23±1/29a 17/89±1/21ab 17/65±1/07b±17/67 (مترسانتی) نهایی طول

 9/04ab 69/2±12/10a 63/7±7/91b 66/2±11/61ab±64/3 (گرم) یینها وزن

 50/2ab 284/6±67/2a 254/2±43/9b 267/8±64/5ab±257/7 1وزن )درصد( یشافزا درصد

 1/11ab 6/32±1/49a 5/64±0/97b 5/95±1/43ab±5/72 2رشد روزانه )درصد( میانگین

 3/41ab 17/73±2/10a 12/66±0/79b 15/48±2ab±13/48 3)درصد( یوزن ییراتتغ ضریب

 0/31a 2/95±0/42a 2/79±0/28a 2/86±0/39a±2/81 4بدن در روز( درصدوزن) یژهرشد و نرخ

 0/27a 2/17±0/37a 2/021±0/24a 2/08±0/35a±2/03 5)درصد( یرشد حرارت ضریب

 0/31a 1/36±0/18a 2/06±1/50a 1/35±0/38a±1/54 6)درصد( یکبد شاخص

 0/93a 9/68±0/98a 9/42±2/25a 9/18±1/54a±9/64 7)درصد( یکگاستروسومات شاخص

 (.P<05/0) باشدمی هایانگینم ینب دارمعنیاختالف  دهندهنشان یفدر هر رد نامشابه*حروف 

 (Bekcan et al., 2006وزن بدن ) شی= درصد افزا 100×)گرم(([  یینها وزن–(گرم) هی( / )وزن اولگرم) هی]وزن اول -1

 (AOAC, 1990) )درصد( روزانه رشد نیانگیم= ]((گرم) ییوزن نها –( گرم) هیمطالعه / )وزن اول زمانمدت [×100 -2

 (De Silva and Anderson, 1995) یوزن راتییتغ بی= ضر100×)گرم(([  ییوزن نها اری)گرم(/ انحراف مع ییوزن نها نیانگی])م -3

 (Hevroy et al., 2005) ژهی= نرخ رشد و100×)گرم(([  ییوزن نها یعیطب تمیلگار -)گرم( هیوزن اول یعیطب تمی]زمان/ )لگار-4

 De Silva and) یحرارت رشد بیضر=  ])گرم(( ییوزن نها 333/0 –)گرم(  هیاول وزن 333/0/ )زمان ×( Coدرجه حرارت ) نیانگیم [-5

Anderson, 1995) 

 (Xue et al., 2006) یکبد شاخص= 100×] )گرم(/ وزن کبد )گرم(( یی)وزن نها [-6

 ( Wootton, 1990) کیگاستروسومات= شاخص ] )گرم(( آن اتیمحتو همراه به یماه گوارش دستگاه وزن)گرم( /  یینها)وزن [ -7
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 دیگردثبت  یکتیوپروب گرمیلیم 600 یحاو تیمار

(05/0P<.) ت صورخام الشه به ینپروتئ یزانم یبررس

 یزن یوتیکپروب یرتحت تأث یمارهایت ینب یگروهدرون

 ییغذا یرهدر ج یوتیکسطح پروب یشنشان داد با افزا

 یروند یزخام الشه ن ینپروتئ یزانم یانبچه ماه

  یمارهر سه ت ینب یروند صعود ینداشته و ا یصعود

است برخوردار بوده  دارییمعن ختالفاز ا یشیآزما

(05/0P< .)یزالشه ن یدراتکربوه یزانم یشترینب 

 گرمیلیم 400 تیمار در درصد 95/0±11/0معادل 

. الزم به ذکر است (>05/0P) یدثبت گرد یوتیکپروب

 یحاو یمارشده در ت یریگاندازه یدراتکربوه یزانم

 اویح یماربا ت یسهدر مقا یوتیکپروب گرمیلیم 200

ود ب داریفاقد اختالف معن یوتیکپروب گرمیلیم 400

(05/0P>.) 11/71±14/0رطوبت )درصد  ینباالتر 

در  نیز الشه( درصد 31/0±16/0خام ) فیبر و( درصد

 یبدو شاخص به ترت ینمقدار ا ینگروه شاهد و کمتر

 در درصد 06/0±06/0 و درصد 96/69±35/0معادل 

 دیگردک ثبت یوتیپروب گرمیلیم 400 یحاو تیمار

(05/0P<)گونه  فاقد هر یزخام الشه ن یانرژ یزان. م

ا ب یسهدر مقا یشیآزما یمارهایت ینب داریاختالف معن

 (.<05/0P)بود گروه شاهد 

 بحث

استفاده از سطوح مختلف  که نشان داد یجنتا

 ییغذا یرهدر ج یلبهس یمولت یتجار یوتیکپروب

خصوص در هو ب کمانینرنگ یآالجوان قزل یانماه

ث باع ییغذا یرهج یلوگرمدر هر ک گرمیلیم 100سطح 

وزن  یهاشاخص یزاندر م داریاختالف معن یجادا

د رش یانگینم زن،و یشدرصد افزا یی،طول نها یی،نها

غذا در  ییو نرخ کارآ یوزن ییراتتغ یبروزانه، ضر

روه با گ یسهدر مقا یوتیکپروب یرتحت تأث یمارهایت

 ریگییجهنت توانیم یج. با توجه به نتاگرددیشاهد م

 یتمول یوتیکپروب ییننمود که استفاده از سطوح پا

 رشد و لکردهایدر بهبود عم یبهتر یتقابل یلبهس

 یآالجوان قزل یانماه ییغذا یرهغذا در ج ییکارا

و  Sahandi یجنتا یندارد. همسو با ا کمانینگرن

 ریتأث یخود با بررس ایدر مطالعه یز( ن2012همکاران )

 یرهدر ج S. cerevisiaeاستفاده از عصاره مخمر 

( Cyprinus carpio) یکپور معمول یالروها ییغذا

 ینیشترباعث ب یغلظت مصرف یندادند کمتر گزارش

 یگرد ایاست. در مطالعه یدهرشد در الروها گرد یزانم

گزارش دادند استفاده  یزن (1387و همکاران ) یانجعفر

 .کمان تحت تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیکآالی رنگینگیری شده در ماهیان جوان قزلهای رشد اندازه: مقایسه شاخص2جدول 

 تیمار

 شاخص
 M1 M2 M3 گروه شاهد

 a17/0±25/1 a24/0±18/1 a16/0±26/1 a23/0±23/1 1ییغذاضریب تبدیل 

 ab39/11±09/81 a24/15±19/87 b97/9±30/80 ab62/14±38/83 2)درصد(غذا نرخ کارایی 

 a57/1±90/7 a37/2±40/7 a46/1±95/7 a21/2±79/7 3)درصد/روز(روزانه غذای خورده شده 

 a01/0±23/0 a02/0±26/0 a006/0±25/0 a04/0±26/0 4)درصد( ینپروتئبرداری خالص از میزان بهره

 a09/0±55/1 a11/0±78/1 a03/0±58/1 a22/0±69/1 5)درصد( یچربارزش تولید 

 a7/3±46/39 a1/2±34/45 a2/1±66/41 a7/5±04/45 6)درصد( یانرژکارایی ابقاء 

 (.P<05/0) باشدمی هایانگینم ینب دارمعنیاختالف  دهندهنشان یفدر هر رد نامشابه*حروف 

 (AOAC, 1990) ییغذا یلتبد یبخورده شده )گرم( = ضر یوزن بدن )گرم(/ مقدار غذا یشافزا -1

 (AOAC, 1990)درصد() غذا کارایی=  100×)گرم((  بدن وزن افزایش)گرم(/  شده خورده غذای)مقدار  -2

 (Misra et al., 2006/روز()درصدخورده شده روزانه ) ی= غذا100×خورده شده  ی)گرم(([/ غذا یی)گرم( + وزن نها یه/ )وزن اول2× زمان  [-3

 (Hevroy et al., 2005) درصد() ینپروتئبرداری خالص از مقدار مصرف پروتئین )گرم( = میزان بهره مقدار پروتئین خورده شده )گرم( / -4

 (Helland et al., 1996درصد()) یچربچربی ابقاء شده )گرم( = ارزش تولید  گرم( /شده )مقدار چربی خورده  -5

= 100× ]وزن نهایی )گرم(((× گرم/ژول(الشه ))انرژی نهایی  –وزن اولیه )گرم( × گرم/ژولالشه ))انرژی اولیه [گرم/ژول( / شده )انرژی خورده  -6

 (Azewedo et al., 2004)کارایی ابقا انرژی )درصد(
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 یخوببه یوتیکیپروب یهایلوسباساز  یاز مخلوط

 یشوخ یکیمتابول هاییتفعال یشافزا یقتوانسته از طر

در  هیرشد و تغذ یارهایبر مع را یمثبت یاربس یراتتأث

  .یندنما یجادا کمانینرنگ آالیقزل یماه یالروها

 رشد در یکاهش پارامترها یلدل ،یجتوجه به نتا با

ا ب یسهدر مقا یوتیکپروب گرمیلیم 200 یحاو یمارت

 توانیو گروه شاهد را م یشیآزما یمارهایت یرسا

 یزانم یشکرد که احتماالً افزا یهتوج چنینینا

ز باالتر ا یشموجب افزا یمحصول تجار ینا یریبکارگ

ر د یوتیکیپروب یها یگروارگانیزمم ینا ینهبه طحس

 ینفم یرگذاریبا تاثشده و  یانماه یندستگاه گوارش ا

رشد را  یارهایمع کاهش فرا غلظت، یندت فرآصورهب

مثبت استفاده از  یراتداشته است. تأثیدر پ

در  یهرشد و تغذ یها در ارتقاء پارامترهایوتیکپروب

 Dasاست ) یدهرس ثباتبه ا یادیز یقاتدر تحق یانآبز

et al., 2017ینهزم ینصورت گرفته در ا یقات(. تحق 

که در  یاصوالً زمانها یوتیککه پروب دهدینشان م

 یاربس یراتمناسب بکار گرفته شوند تأث هایغلظت

خواهند داشت  یانآبز یهرا بر عملکرد رشد و تغذ یخوب

(Matteo et al., 2010ب .)استفاده از  کهیطوره

مناسب سبب بهبود  هایها در غلظتیکتیوپروب

 یشو الزاماً افزا گرددیم یهرشد و تغذ یپارامترها

رشد گردد، بلکه ممکن  یشموجب افزا تواندیغلظت نم

مختلف  یهارفتار گونه یناست کاهنده باشد. همچن

-تها در غلظ یوتیکاز پروب یرپذیریدر تأث یزن یانماه

 یان،)جعفر باشدیم اوتکامالً متف یزمختلف ن های

 (Jafaryan et al., 2008؛1385

 بیضر یژه،نرخ رشد و یزاناگرچه م یجاساس نتا بر

 صشاخ ی،شاخص کبد ی،رشد حرارت

ده خور یغذا یی،غذا یلتبد یبضر یک،گاستروسومات

 ارزش ین،خالص از پروتئ یبرداربهره یزانشده روزانه، م

 100 یحاو یماردر ت یابقاء انرژ ییو کارا یچرب یدتول

از  تریشآال بقزل ماهیاندر بچه  یوتیکپروب گرمیلیم

 دارییاختالف معن یازلحاظ آمار یبود ول یمارهات یرسا

 و گروه شاهد یوتیکپروب یرتحت تأث یمارهایت ینب

و همکاران  Ghoshارتباط  ینمشاهده نشد. در هم

 Labeoروهو ) یماه ییغذا یمرژ یر( با تخم2004)

rohitaتوسط  یدشدهتول هاییم( توسط آنزBacillus 

circulans یهرشد و تغذ یشاهد بهبود پارامترها 

 در 89/10±24/0از  یژهنرخ رشد و کهیطورند. بهبود

 یشیآزما تیمارهای در 77/17±15/0شاهد به  تیمار

حاضر  قیحاصل از تحق یجنظر با نتا ینکه از ا یافتارتقا 

( 2013و همکاران ) Adineh ینمطابق نبود. همچن

 یهذو تغ هایلوسبا باس غذایی یرهج یسازبا مکمل یزن

نرخ  یشکمان شاهد افزاینرنگ یآالقزل یماه یالروها

 یماربا ت یسهدر مقا یشیآزما یمارهایدر ت یژهرشد و

( 1387و همکاران ) یانشاهد بودند. در مطالعه جعفر

 رهیدر ج یوتیکیپروب هاییلوساستفاده از باس یزن

باعث ارتقاء  کمانینرنگ یآالقزل یالروها ییغذا

 ارهاییمپارامتر در ت ینشده و ا یرشد حرارت یبضر

با گروه شاهد  را داریی( اختالف معن47/0) یشیآزما

 یقتحق ینحاصل از ا یج( نشان داد که با نتا33/0)

 نداشت. یهمخوان

در  داریارتباط با عدم مشاهده اختالف معن در

در مطالعه حاضر با  یکخصوص شاخص گاستروسومات

متقابل در دستگاه  یراتتأث یتماه کهینتوجه به ا

 پروبیوتیکسطوح مختلف  یرتحت تأث کمانرنگین آالیقزلجوان  یانالشه در ماه یمیاییش یباتترک مقایسه: 3جدول

 تیمار

 ترکیبات الشه
 M1 M2 M3 گروه شاهد ابتدای

 c31/0±53/18 bc56/0±72/18 ab40/0±36/19 a15/0±71/19 79/18±14/0 درصد(خام )پروتئین 

 b04/0±17/7 ab14/0±36/7 ab08/0±33/7 a10/0±44/7 22/7±04/0 درصد(خام )چربی 

 a15/0±11/71 b57/0±15/70 b35/0±96/69 b03/0±22/70 98/70±14/0 درصد(رطوبت )

 a16/0±31/0 b10/0±39/0 ab06/0±06/0 b05/0±10/0 11/0±11/0 درصد(خام )فیبر 

 b03/0±34/0 a24/0±72/0 a11/0±95/0 b02/0±09/0 65/0±33/0 درصد() یدراتکربوه

 a100±2449 a100±2519 a100±2557 a100±2551 2498±100 کالری برگرم(خام )انرژی 

  (.P<05/0باشد )ها میدار بین میانگیندهنده اختالف معنی*حروف نامشابه در هر ردیف نشان
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ست ا کنندهیتتقو یاو  یرقابت یتگوارش از نوع فعال

در دستگاه گوارش  های( و باکتر1381)افشار و رجب، 

 یرثتأ یبه معنا ضوعمو ینعملکرد متقابل ندارند که ا

مختلف در دستگاه گوارش است.  یسمچند مکان یا یک

ر د فرضیشپ ییراتمشاهده تغ یبرا یالزام بنابراین

 مطالعه وجود ندارد. یجنتا

در  ینخالص از پروتئ یبرداربهره یزانم بهبود

در مطالعه حاضر را  کمانینرنگ یآالجوان قزل یانماه

 هاییمآنز یتفعال یراز تأث یاحتماالً ناش توانیم یزن

خورده  نییپروتئ یباتپروتئاز بر ترک یرنظ یخارج سلول

 یرتحت تأث یمارهایدر ت یانماهشده توسط بچه

ت. )شاهد( دانس یوتیکپروب اقدف یمارو ت یوتیکپروب

 یرهدر ج یوتیکیپروب یها یلوسضمن آنکه حضور باس

و  یهضم چرب یتقابل یشافزا یقاحتماالً از طر ییغذا

 یرهذخ یشموجب افزا ییغذا یرهموجود در ج یانرژ

 ها را باالآن ییگشته و کارا یانالشه ماه یو انرژ یچرب

 (.Bairagi et al., 2004) بردیم

ت اس یاز موارد مهم یپرورش یانگوشت آبز کیفیت

 یمغذ یباتپرورش و ترک یطمح یرتحت تأث یاًکه قو

 یجنتا ی(. بررسCowey, 1991است ) یرهدرون ج

ان در نش کمانینرنگ یآالجوان قزل یانالشه ماه یزآنال

 هیردر ج یوتیکیپروب یهایلوسداد استفاده از باس

باعث  کمانینرنگ یآالقزل هیانبچه جوان ما ییغذا

خام و  یخام، چرب ینپروتئ یرمقاد داریمعن یشافزا

 یرمقاد داریکاهش معن ینالشه و همچن یدراتکربوه

 نهگویچه کهی. درحالگرددیخام الشه م یبررطوبت و ف

خام الشه در  یانرژ یزاندر م دارییاختالف معن

با گروه شاهد مشاهده  یسهدر مقا یشیآزما یمارهایت

ه خام الشه بچ یو چرب ینپروتئ داریمعن یشنشد. افزا

ا ر یوتیکپروب یرتحت تأث یمارهایآال در تقزل یانماه

م یمختلف ازجمله آنز یهامیبه ترشح آنز توانیم

 شیها که موجب افزایوتیکتوسط پروب یپازپروتئاز و ل

ورده خ یغذا یو چرب ینیپروتئ یباتهضم ترک یتقابل

سبب  یجهشده و درنت یجانور آبز دهشده در رو

ضم ه یدر روده آبز یخوببه یباتترک ینتا ا گردندیم

 شیخام الشه افزا یو چرب ینشده و درصد پروتئو جذب

ارتباط  ین(. در همGhosh et al., 2001) یابد

 هاییلوسباس یریکارگبا به یز( ن1385) یانجعفر

 یانایاروم یاآرتم یاپلاز ن یهدر تغذ یوتیکیپروب

(Artemia urmianaغن )ماهییلف یدر الروها شدهی 

 ینا یخام الشه الروها ینپروتئ یزانگزارش داد که م

 یحاضر همخوان یقتحق یجکه با نتا یافت یشافزا یماه

 نیمحقق ینمطالعه حاضر، ا یجداشت. اما در تضاد با نتا

 یخام الشه الروها یچرب یزانگزارش دادند که م

مکمل  هاییرهج یرتحت تأث یمارهایدر ت ماهییلف

کاهش نشان داد.  دارییشده به شکل معن یساز

خام  یمقدار چرب ینباالتر یز( ن1395) ییبابا ینهمچن

رطوبت  یزانم کمترین و( 34/0±57/26)

در  یکپور معمول ماهیان بچه الشه( 28/0±84/68)

-یلوسشده توسط باس یمکمل ساز ییغذا هاییرهج

 قیتحق یجدادند که با نتا ارشگز یوتیکیپروب یها

 ینمحقق ینا ینداشت. همچن یحاضر همخوان

( 76/4724±08/19خام الشه ) یانرژ یزانم یشترینب

 یلیاسب یها یوتیکپروب یرتحت تأث یمارهایدر ت نیز را

 قیحاصل از تحق یجنظر با نتا ینمشاهده کردند که از ا

 نداشت. یحاضر همخوان

الشه و کاهش  یچرب یرهذخ یشبه افزاتوجه  با

 گرمیلیم 200و  100 یمارهایدر ت یشاخص کبد

حاصل از  یاز انرژ یانماه کهینبه ا نظر یوتیک،پروب

 هاییتانجام فعال یبرا ییغذا یو چرب ینمصرف پروتئ

ها آن از،یو در صورت نبود ن کنندیاستفاده م یکیمتابول

 De Silva andکنند )یم یرهرا در بدن ذخ

Anderson, 1995چنینینا توانیموضوع را م ین(، ا 

-هکمان بینرنگ یجوان قزل آال یانکرد که ماه یهتوج

در کبد،  یصورت چربمازاد بدن به یانرژ یرهذخ یجا

 یلبدن از قب یسمیامور متابول یرآن را صرف سا

. انددهنمورشد  یزانم یشو افزا ینبه پروتئ شدنیلتبد

در  یماردو ت ینشاخص در ا ینسطح ا لیلد ینبه هم

. اما در دهدیشاهد کاهش نشان م یماربا ت یسهمقا

ت صورمازاد به یانرژ یوتیکپروب گرمیلیم 200 یمارت

 یوزن کبد ماه یشو موجب افزا یرهدر کبد ذخ یچرب

شاخص  داریمعن یرغ یشافزا یجهنت و در
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 اب یسهدر مقا یشیآزما یمارت یندر ا یکهپاتوسومات

گروه  ینو همچن یوتیکپرب یرتحت تأث یمارهایت یرسا

. گرددیم کمانینرنگ یآالجوان قزل یانشاهد در ماه

ترده و ابعاد گس یتوانستم یستیز یانرژ یندفرآ یبررس

ر د یول ید،نما یانو ب یهرا توج هایافته یناز ا یبهتر

 مطالعات صورت نگرفته است. ینا یشآزما ینا

 توانیم یکل گیرییجهوان نتعنمجموع، به در

 یمحصول تجار اظهارنظر کرد که استفاده از چنینینا

 هاییکروارگانیزمبا دارا بودن م یلبهس یمولت

 یو برخ هایلوسباس ها،یلوسالکتوباس یرنظ یوتیکیپروب

 سیسیمخمر ساکاروما یرنظ هایییوتیکاز پروب یگرد

 100در سطح  خصوصهدر سطح مختلف و ب یزیا،سرو

مورد  ییغذا یرهج یلوگرمدر هر ک یوتیکپروب گرمیلیم

باعث  کمان،ینرنگ یآالجوان قزل یانماه ییهتغذ

 گونهیندر ا یهتغذ ییرشد و کارا یبهبود عملکردها

ه بچه الش یمیاییش یباتترک یزآنال ین. همچنگرددیم

 است که یجنتا ینکننده ا یدتائ یزآال نقزل یانماه

 عالوه بر بهبود یوتیکیمحصول پروب یناز ا تفادهاس

 یباتسبب بهبود ترک یه،رشد و تغذ یپارامترها

ه چشده که بر اساس آن یزن یانالشه بچه ماه یمیاییش

 یانرشد ب یغذا و پارامترها ییکارآ یشکه درباره افزا

لت الشه احتماالً به ع یمیاییش یباتبهبود ترک ینشد، ا

ود در موج یوتیکیپروب هایتریکاد بایتنوع ز یتفعال

 ینل و خواص مختلف ایبهس یمولت یمحصول تجار

 بوده است. یمحصول تجار

 

 و تشکر یرتقد

 یستمحترم شرکت ز یریتاز مد بدینوسیله

 یاربهمن )استان البرز( در خصوص در اخت یهافرآورده
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Abstract 
The aim of this study was to investigate that the effect of commercial product of Multi-Behsil probiotic, including 
a mixture of several species of probiotic lactobacilli, bacilli, yeast and other probiotic microorganisms on growth 
and feeding performance in Oncorhynchus mykiss juveniles through the supplementation of diets. For this 
purpose, number of 600 fish juveniles with average mean weight 19.08±0.65 g were randomly introduced into 12 
netting cages (size of 0.6×0.6×1 m with density of 50 fish per cage and placed in raceway concrete ponds). This 
experiment was conducted in a completely randomized design with a control group and three experimental 
treatments, M1, M2 and M3. In experimental treatments fish were fed with supplemented diets in levels of 200, 
300 and 400 mg/kg of Multi-Behsil probiotic in diet for 45 days respectively. At the end of the trial, final weight 
and length, Average daily Growth, and Feed Conversion Efficiency showed significant differences in comparison 
with the control (P<0.05). There was no significant difference on specific growth rate, Thermal Growth 
Coefficient and Energy retention efficiency in comparison with the control group(P>0.05). While the crude 
protein (19.71%) and crude lipid (7.44%) of carcass in treatment of M3 had significantly increase (P<0.05) in 
comparison with the control group (crude protein 18.53% and crude lipid 7.17%). This study highlighted that the 
different levels of Multi-Behsil probiotic in rearing of Rainbow trout juveniles had different effects on growth and 
feeding performance in this fish. 
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