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 چکیده

در سه مرحله از  (Lactobacillus delbrueckii) یدلبروک لوسیالکتوباس کیوتیاثرات استفاده از پروب قیتحق نیدر ا

گرم، مرحله  14قد با وزن حدود  انگشت انیفعال، مرحله دوم: ماه هی)مرحله اول: شروع تغذ یرانیا ماهی تاس یزندگ

قرار گرفت. در مرحله اول،  یو بقاء مورد بررس هیذرشد، تغ یها  (، بر شاخصیگرم 100جوان حدود  انیسوم: ماه

روز  11به مدت  یرانیا ماهی تاسافتاده  هیتازه به تغذ یها الرو هیتغذ یبرا ایآرتم یناپل یساز یغن قیاز طر کیوتیپروب

 هیتغذ یو برا اسپریبه غذا  کیوتیماه( و سوم )به مدت دو ماه( پروب کیدر مراحل دوم )به مدت  .دیاستفاده گرد

 ژهیوزن و رشد و شیطول کل، وزن کل، افزا ریمقاد ق،یروز پانزدهم مرحله اول تحق انی. در پادیاستفاده گرد انیماه

بود. در  ها ماریت ریاز سا تر بیش یدار یطور معن ( به9 ماری)ت شدهن یساز یغن یایآرتم یبا ناپل شده هیتغذ انیدر ماه

کنسانتره  یبیترک رهیبا ج شده هیتغذ انیدر ماه ژهیوزن و رشد و شیافزاطول کل، وزن کل،  ریمقاد ام، یروز س انیپا

در  ییغذا لیتبد بیبود. ضر ها ماریت ریاز سا تر بیش یدار یطور معن ( به0 مارینشده )ت یساز یغن یایآرتم یو ناپل

از  کدام هیچ ق،یمرحله دوم تحق انیبود. در پا تر کم یدار یطور معن به ها ماریت رینسبت به سا 2 ماریاز ت ریبه غ 0 ماریت

وزن کل،  ریمقاد ق،یمرحله سوم تحق انینشان ندادند. در پا یدار یاختالف معن شده، یبررس یها  شاخص ازنظر ها ماریت

؛ باالتر از گروه شاهد بود یدار یطور معن به کیوتیپروب هیبا هردو سو شده هیتغذ انیدر ماه ژهیوزن و رشد و شیافزا

 هیتغذ کیوتیپروب یحاو یماه با غذا 2حداقل  یستیبا یرانیا ماهی تاسجوان  انیبهبود رشد و بقاء ماه یبرا نیبنابرا

 شوند.
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 مقدمه. 1

ماهیان خاویاری دریاای خازر باه دلیال آلاودگی آ ،      

ی هاا  ، از بین رفاتن محال  رمسئوالنهیغرویه و  صید بی

 هاا   روی رودخاناه  هاا بار   پلو  ها و ایجاد سد یزیر تخم

 لیا باه دل . کاهش یافتاه اسات   شدت هب ها جمعیت آن

طبیعاای  دمثلیااتولماهیااان از طریااق  ایاان کااه ایاان

تکثیار و   نستند جمعیت خود را حفا  نمایناد،  توا مین

عناوان   بچاه ماهیاان باه    یرهاسااز پرورش مصنوعی و 

کار بارای افازایش جمعیات    ترین راه ین و اصلیتر مهم

یابی به این  در راستای دست در نظر گرفته شد و ها آن

در حاشیه دریای خازر چنادین مرکاز تکثیار و      هدف،

کاه سااالنه   احادا  گردیاد    ماهیان خاویااری  پرورش

ی مجااور دریاا   هاا  بچه ماهی را به رودخاناه  ها میلیون

عاالوه  (. Bahmani et al., 2015) نمایند میسازی ها ر

آن، پرورش ماهیان خاویاری نیز برای کاهش فشاار   بر

هاای   صید در دستور کار قرار گرفت. هرچناد در ساال  

هاای زیاادی حاصال شاده اسات ولای        اخیر موفقیات 

های  بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاری نیاز به بررسی

 ی دارد.تر بیش

ی زنده هستند ها یکسری میکروارگانیسم ها پروبیوتیک

این  .میزبان دارند که اثرات مفیدی بر

 ها ، مخمرها شامل باکتری تر بیشکه  ها میکروارگانیسم

از طریق غذا )غذای کنسانتره  هستند اکثراً ها و جلبک

و یا غذای زنده( وارد دستگاه گوارش شده و ساکن 

. به دلیل تحولی (Verschuere et al., 2000) شوند می

، اند در این صنعت ایجاد کرده ها پروبیوتیک که

روز به روز در حال گسترش است و  ها استفاده از آن

امروزه در مناطق مختلف دنیا در صنعت پرورش 

مورد استفاده قرار  تنان نرمماهی، میگو و حتی 

و تجربیات  افتهی انجامتحقیقات  چراکهد، نگیر می

نشان داده است که در بسیاری از  آمده دست به

بهبود باعث  ها ی ماهی و میگو پروبیوتیکها گونه

 ;Taoka et al., 2006ی رشد و تغذیه )ها پارامتر

Bagheri et al., 2008; Wang et al., 2008b; 

Jafaryan et al., 2009) بهبود ترکیب شیمیایی الشه ،

(Morshedi et al., 2017; Paricheh et al., 2018)  و

 Salinas) گردد یم ها یماریبافزایش مقاومت در برابر 

et al., 2008)ها . از طرف دیگر در بعضی از کشور 

 ،ی مفیدها بردن این میکروارگانسیم بکارتوانستند با 

 یتوجه قابلطور  هرا ب ها کیوتیب یآنتمقدار مصرف 

 ها ترین نوع پروبیوتیک شایع ها کاهش دهند. باکتری

 یپرور یآبزدر  ها ی مختلفی از آنها هستند که سویه

 ,.Mohapatra et ai) مورد بررسی قرار گرفته است

2012). 

 یها رگونهیزمطالعات بسیاری پیرامون استفاده از 

ک در عنوان یک پروبیوتی به الکتوباسیلوس دلبروکی

است. برای مثال  شده انجام انسان و سایر موجودات

Salinas ( متوجه شدند2008و همکاران ) که 

 .L) الکتیس رگونهیزالکتوباسیلوس دلبروکی 

delbrueckii subsp. lactis) قادر است در روده ماهی 

استقرار یابد و ماهی را در برابر  آزاد اقیانوس اطلس

روموناس آئ یزا یماریباکتری آلودگی تجربی ب

محافظت  (Aeromonas hydrophyla) فیالهیدرو

( نشان 2009و همکاران ) Picchiettiنماید. همچنین 

ی زنده )مانند آرتمیا و روتیفر( ها اگر غذا دادند که

سازی  غنیتوسط پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی 

 باس اروپایی سی شوند و سپس جهت تغذیه الرو ماهی

(Dicentrarchus labrax) دنمورد استفاده قرار گیر، 

 .شود میسیستم ایمنی ماهی تقویت 

 نیتر باارزشایرانی یکی از  ماهی تاسکه  با توجه به این

ایان تحقیاق دو ساویه از     در هاای ایاران اسات،    گونه

از  در مرحلااه اول باااکتری الکتوباساایلوس دلبروکاای 

و در مراحال بعادی از    ناپلی آرتمیاا  سازی غنیطریق 

 به دساتگاه گاوارش آن   طریق افزودن به جیره غذایی

 ی رشاد، تغذیااه و بقاااء مااورد هااا و پیراساانجهمنتقال  

 بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش . 2

: در گردید اجرا در سه مرحله یطورکل بهاین تحقیق 

مرحله اول از الروهای تازه به تغذیه افتاده، در مرحله 

قد و در مرحله سوم از ماهیان  دوم از ماهیان انگشت
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ی واقع در مرحله خوا  ها الرو جوان استفاده گردید.

ایرانی از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان  ماهی تاس

به پژوهشکده آرتمیا و  گرگان مرجانیخاویاری شهید 

از  پس شد. دانشگاه ارومیه منتقل پروری آبزی

هزار لیتری با  مخزنیک  در ، الروهادمایی سازگاری

نگهداری  زمان شروع تغذیه فعالتا جریان آ  مناسب 

که قسمت اعظم مالنین پروپکا از روده  یزمان .شدند

 93متر و وزن  میلی 13)طول  ها الرو ،دفع شد

در هر  عدد 944گرم( شمارش شده و به تعداد  میلی

 لنیات یپل مخزن 11در هر لیتر(، بین  عدد 12) مخزن

لیتر  21لیتر و حجم آبگیری  01با گنجایش  رنگ رهیت

تکرار برای هر تیمار تقسیم  9تیمار و  1در قالب 

ارای ورودی و د ها مخزناز این  هرکدام .گردید

لیتر در دقیقه به  2/4دبی آ   خروجی آ  مجزا بود.

برقرار گردید.  ها راه هوادهی برای هر یک از آنمه

که آ  از قسمت  طوری به ،بودسیستم جریان آ  باز 

وارد و از خروجی واقع در دیواره  مخزنباالی هر 

دوره پرورش  دمای آ  طی .گردید میمقابل خارج 

گراد بود. در این شرایط  درجه سانتی 2/12-13بین 

 ماهیان به مدت یک ماه پرورش داده شدند.

لیتااری  144ی هااا زوکباارای تولیااد ناااپلی آرتمیااا از 

بارای   ازیا موردنفااکتور اصالی   ر هاو چ استفاده گردید

 صاورت  نیباد گشایی بهینه سیست فراهم گردید.  تخم

 درجاه  22گرم در لیتر و دما در  99-91که شوری در 

از طریق هاوادهی و   گراد تنظیم گردید. اکسیژن سانتی

در بااالی   شاده  نصاب   مهتاابی هاای   المپوسیله  هنور ب

ساازی آ ، مقادار    آمااده  از گردید. پس نیتأم ها زوک

گرم سیست بعد از مراحل شستشو در هار زوک   244

ی هچ شاده باا   ها ناپلی ،ساعت بعد 20 و قرار داده شد

استفاده از خصوصایت فتوتاکسای )ناورگرایی( مثبات     

ی هااچ نشااده هااا از پوسااته سیساات و سیساات هااا آن

 ها و ناپلی (Sorgeloos et al., 1986) جداسازی شدند

سااازی شااده و یااا  صااورت غناای )بااه پااس از شاامارش

 برای تغذیه ماهیاان تحات آزماایش    سازی نشده( غنی

 اند. مورداستفاده قرار گرفته

الکتوباسایلوس   سازی آرتمیا باا پروبیوتیاک   برای غنی

 .L. delbrueckii subsp)دلبروکاای سااویه اروپااا  

bulgaricus CECT 4005T )اساتخراج   و سویه ایران(

سازی شاده از روده مااهی کپاور معماولی در      و خالص

از پاروری دانشاگاه ارومیاه(     پژوهشکده آرتمیا و آبازی 

اساتفاده   مخروطی شکل لیتری 2ای  ی شیشهها ظرف

در داخل آکواریوم پر از آ  قارار  را گردید. این ظروف 

درجاه   22 دروسایله بخااری آبای     هب ی آ داده و دما

گراد تنظیم گردیاد. شاوری آ  داخال ظاروف      سانتی

وسایله   هدر هر زوک ب گرم در لیتر بود و 91مخروطی 

ی هاا  گردیاد. نااپلی   ی هاوادهی آرام بهشلنگ آکواریوم 

داده  در هار لیتار قارار    هزار عدد 244آرتمیا به تعداد 

فاراهم  بارای   و( Agh and Sorgeloos, 2005) ندشاد 

 .CFU 142× 2 (Jamali et alبااکتری  غلظات   کردن

بااکتری   ونیسوسپانسا  تار یل یلا یم 199( مقدار 2014

باه آن  ( 14بر اسااس ماک فارلناد شاماره      شده هیته)

 ساازی،  از شاروع غنای   سااعت بعاد   11 ،اضافه گردید

باارای تغذیااه ماهیااان مااورد اسااتفاده قاارار  هااا آرتمیاا 

 .ندگرفت

 پرورشای،  مخازن  11بین  ها الرو توزیعیک روز بعد از 

در قالاب پانت تیماار و ساه     زیار   مشروح یها تیمار با

 :شدند هیروز تغذ 11به مدت  تکرار برای هر تیمار

 شااده بااا   سااازی غناای: آرتمیااای 1 ماااریت

 الکتوباسیلوس دلبروکی سویه اروپا

 شااده بااا   سااازی غناای یایااآرتم :2 ماااریت

 الکتوباسیلوس دلبروکی سویه ایران

 نشده سازی غنی: آرتمیای 9 ماریت 

 نشده و  سازی غنیدرصد آرتمیای  14: 0 ماریت

 درصد غذای کنسانتره 14

 غذای کنسانتره1 ماریت : 

درصاد،   94ی اول تاا هفاتم   هاا  نرخ غذادهی برای روز

 24درصاد و یاازدهم تاا پاانزدهم      21هشتم تا دهام  

درصد وزن بدن در روز بود و غذادهی تاا روز پاانزدهم   

، 94/11، 19، 94/14، 2)ساااعات  روز شاابانهبااار در  1

نااپلی از دساترس    کاه  بارای ایان   بود و (94/24و  12

در ماهیان خارج نشوند و فرصت خوردن داشته باشند 
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یم ساعت آ  و هوادهی قطاع  حدود ن ،بار غذادهیهر 

و  خاتماه یافات   ساازی  غنای در روز شاانزدهم   گردید.

باا غاذای ترکیبای آرتمیاا و کنساانتره       انیماه یتمام

تغذیه شدند و در عرض یک هفته تغییر غذای زنده به 

بدین ترتیب که روزاناه حادود    کنسانتره انجام گردید.

و باه هماان انادازه    درصد غذای کنسانتره افزایش  11

در این مادت نارخ غاذادهی     غذای زنده کاهش یافت.

باود.   روز شبانهدرصد و دفعات غذادهی پنت بار در  14

درصاد   1از روز بیست و دوم تا سیم نرخ غذادهی باه  

تحقیاق ایرانای و    نشاده  چاا  های  )داده کاهش یافت

 آق(.

ماهیاان انگشات قاد     برای اجارای مرحلاه دوم از بچاه   

گرم( و در مرحلاه   14)میانگین وزن حدود  هفتادروزه

گارم(   100سوم از ماهیان جوان )میانگین وزن حدود 

ساازی   ایرانی استفاده گردید. تراکم ذخیاره  ماهی تاس

قطعاه   11قطعه و در مرحلاه ساوم    24در مرحله اول 

با متر(  34/4* 01/4*  21/4) لنیات یپل در هر مخزن

دوره پارورش   طیدبی آ  . لیتر بود 24حجم آبگیری 

درجاه   13-21دماای آ    لیتار در دقیقاه و   1-9بین 

 گراد بود. سانتی

و در مرحله ساوم   FFTتجاری  غذایدر مرحله دوم از 

کمان سااخت شارکت    ی رنگینآال قزل GFT2از غذای 

 (.1دانه استفاده گردید )جدول  رشد

 
 در مرحله دو و سوم تحقیق شده استفادهخوراک  )%( شیمیایی. ترکیب 1جدول 

 رطوبت فیبر چربی پروتئین خام نوع خوراک

FFT 00 12-19 1/2 14 

GFT2 93 10 9 14 

 

الاک کارده و    را غاذا  برای اضاافه کاردن پروبیوتیاک،   

به  .روی توری قرار داده شدبر صورت یک الیه نازک  هب

)حااوی   کیا وتیپروب تار یل یلا یمهر گرم غذا یک  یازا

 روی غاذا اساپری گردیاد   بار  سلول باکتری(  2 ×142

(Chang and Liu, 2002)   در حاین اساپری کاردن .، 

 طاور  ها باه  آنجابجا گردید تا تمام سطح  قدر آن ها غذا

. سپس حادود  شودکامل با محلول پروبیوتیک آغشته 

و بعاد از خشاک    ساعت در دماای اتااق گذاشاته    10

شدن در داخل یخچال قارار داده شاد. نارخ غاذادهی     

% 2و طای مرحلاه ساوم    % 9 طی مرحلاه دوم  ماهیان

 روز شابانه باار در   0و دفعات غذادهی زن بدن در روز و

در این شرایط ماهیان در مرحله دوم به مدت یک بود. 

ی هاا  دو مااه باا تیماار   باه مادت   ماه و در مرحله سوم 

در قالب سه تیمار و ساه تکارار بارای هار      زیرمشروح 

 تیمار تغذیه شدند.

 غذای کنسانتره دارای باکتری 1 یمارت :

 الکتوباسیلوس دلبروکی سویه اروپا

 غذای کنسانتره دارای باکتری 2 یمارت :

 س دلبروکی سویه ایرانالکتوباسیلو

 :کنسانتره بدون پروبیوتیک یغذا شاهد 

تغذیه )طول کل،  ،ی رشدها  راسنجهیدر هر مرحله پ

وزن کل، افزایش وزن، رشد ویژه، فاکتور وضعیت و 

 ریمقاد گیری شد. اندازه و بقاء ضریب تبدیل غذایی(

و  (FCR) ، ضریب تبدیل غذایی(SGR) رشد ویژه

 یها  به ترتیب با فرمول (CF) فاکتور وضعیت

    
(         )    

 
 ،    

 

(     )
 و 

   
       

  
 محاسبه گردید. 

برای  و Excel 2016از برنامه  ها  ساماندهی دادهبرای 

 .استفاده گردید SPSS 22 ی آماری از برنامهها  بررسی

ویلک و همگنی -ها با آزمون شاپیرو نوع توزیع داده

برای مقایسه  ها با آزمون لون بررسی گردید. واریانس

در صورت وجود  و طرفه کیآنالیز واریانس  ،ها  میانگین

 ، آزمون تعقیبیها  برای تمایز آن ،دار اختالف معنی

 .مورداستفاده قرار گرفتدانکن 
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 نتایج. 3

 یناپل لهیوس به هیدوره تغذپایان پانزدهم )در پایان روز 

بیومتری ماهیان نشان  (کیوتیشده با پرورب یساز یغن

طااور  بااهطااول کاال  ازنظاار مارهااایت یتمااامداد کااه 

با طول  9 ماریتبودند و  1 ماریتاز  تر بزرگ یدار یمعن

 طاور  باه  هاا  نسبت به سایر تیماار  متر یلیم 19/01کل 

، 1ی هاا  بین تیمار (.>41/4p)بود  تر بزرگی دار معنی

ین مقادار  تار  بیشاختالف آماری وجود نداشت.  0و  2

( مربوط به بچاه ماهیاان   گرم یلیم 02/929وزن کل )

اخاتالف   هاا  بود کاه نسابت باه ساایر تیماار      9 ماریت

 انیا ماه پارورش،  پانزده روز ی نشان داد. طیدار معنی

رسایدند   گارم  یلیم 3/140به  گرم میلی 93از  1 ماریت

. ناد تر بود ی کوچکدار معنی طور به ها تیمار که از سایر

نداشات  اختالف آماری وجود  0و  2، 1ی ها بین تیمار

(41/4p>.) ی مختلاف  هاا  مقادیر افزایش وزن در تیمار

مقادار   ینتر کمبود که  گرم یلیم 02/900و  3/11بین 

 ماار یتمقدار مربوط باه   نیتر شیبو  1 ماریتمربوط به 

 (.2جدول ) بود 9

 
، ضریب یژه )درصد در روز(، فاکتور وضعیت(، رشد وگرم میلی(، افزایش وزن )گرم میلی(، وزن کل )متر میلیمقادیر طول کل ) .2 جدول

 * در پایان روز پانزدهم بعد از شروع تغذیه ایرانی ماهی تاس( و بقاء )درصد( FCRتبدیل غذایی )

 5 ماریت 4 ماریت 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت تیمار

 b39/4±19/90 b1/2±02/91 c22/4±19/01 b1/1±29/92 a21/1±9/22 طول کل

 b09/21±22/213 b31/02±94/203 c21/1±02/929 b42/01±32/221 a01/11±34/140 وزن کل

 b09/21±22/124 b31/02±94/214 c21/1±02/900 b42/01±32/291 a01/11±34/11 افزایش وزن

 b21/4±02/11 b12/1±94/12 c11/4±20/11 b33/4±33/12 a14/1±14/1 رشد ویژه

 a42/4±19/4 a42/4±11/4 a42/4±19/4 a41/4±19/4 a41/4±11/4 فاکتور وضعیت

FCR a22/4±24/1 a91/4±02/1 a42/4±43/1 a22/4±23/1 b23/4±2/9 

 a22/2±24/30 a91/4±12/32 a22/9±29/31 a22/1±99/31 b19/3±19/21 بقاء

  است دار معنیو حروف مختلف نشانه وجود اختالف  دار معنیدر هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف (41/4p<.) 

 

مقادیر رشد ویاژه   1 ماریتبه غیر از  مارهایت یتمامدر 

درصد در  20/11ین مقدار آن )تر بیش باال بود و نسبتاً

 هاا  بود که نسبت به سایر تیمار 9 ماریتروز( مربوط به 

رشاد ویاژه در   (. >41/4pداشات ) ی دار معنیاختالف 

درصاد در   33/12 تاا  02/11بین  0و  2، 1ی ها تیمار

وجاود نداشات.    هاا  میاان آن  روز بود و اختالف آماری

تاا   11/4ی مختلاف باین   هاا  رفاکتور وضعیت در تیما

اخاتالف   هاا  از تیمار کدام چیه میانیر بود و متغ 19/4

ین مقادار ضاریب   تار  بیش. ی مشاهده نگردیددار معنی

مشااهده گردیاد کاه     1 ماار یت( در 2/9تبدیل غذایی )

 تار  شیبا  مارهاا یتاز سایر  یدار یطور معن بهمقدار آن 

مقدار ضاریب تبادیل غاذایی     ینتر کم. (2جدول ) بود

 0تا  1ی ها بود و بین تیمار 9 ماریت( مربوط به 43/1)

 یتماام در (. <41/4p)اختالف آمااری وجاود نداشات    

درصاد   34، درصد بقاء باالی 1به غیر از تیمار  مارهایت

طاور   باه درصاد(   19/21) 1بود. درصد بقااء در تیماار   

و  (>41/4p) ی دیگار باود  ها تیماراز  تر کم یدار یمعن

 .ی مشاهده نگردیددار معنیاختالف  ها بین سایر تیمار

 0/13ین مقدار طاول کال )  تر بیشم ا در پایان روز سی

 ،مشااهده گردیاد   0 ماار یت( در بچه ماهیاان  متر یلیم

 یدار معنی اختالف ها نسبت به سایر تیمار که یطور به

( مرباوط باه   متر یلیم 2/11) آن مقدار ینتر کم. داشت

طاور   باه ی دیگار  ها بود که در مقایسه با تیمار 1 ماریت

 وزن کاال، ازنظاار (.>41/4pبااود ) تاار کاام یدار یمعناا

مقدار  ینتر کم( و گرم یلیم 3/1342ین مقدار )تر شیب

 1و  0ی هاا  در تیماار  باه ترتیاب   (گارم  یلیم 2/219)
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که هر دو گروه نسابت باه    (9جدول ) مشاهده گردید

دادنااد ی نشااان دار معناایاخااتالف  هااا سااایر تیمااار

(41/4p<.)   ی هااا افاازایش وزن بچااه ماهیااان تیمااار

کاه   باود  گارم  یلا یم 1/100تاا   3/1121مختلف بین 

بارخالف  باود.   0 مربوط به تیماار ین مقدار آن تر بیش

ین مقادار رشاد ویاژه را    تار  بیش 9 ماریتقبل که  دوره

( 21/1مقدار رشاد ویاژه )   نیتر دوره کم، در این داشت

 2ی ها در این تیمار مشاهده گردید که نسبت به تیمار

 0 ماار یت. رشاد ویاژه   داشات  یدار یاختالف معنا  0و 

داری  معنای  اخاتالف  تیمارها ( نسبت به سایر31/12)

 (.>41/4p) داد نشان

 مارهاا یت یتماام فاکتور وضعیت در این مرحله نیاز در  

 9 ماار یت(. فااکتور وضاعیت   02/4 - 12/4ین بود )پای

 بود ولای باین   ها از سایر تیمار تر کم یدار یطور معن به

نداشاات اخااتالف آماااری وجااود   ی دیگاارهااا تیمااار

(41/4p> .)   مارهاا یت یتماام ضریب تبادیل غاذایی در 

مقادار آن   ینتار  کام باود.   1از  تار  کام  9 ماار یتجز  هب

 آن ین مقاادارتاار باایشو  0 ماااریت( مربااوط بااه 09/4)

باود. درصاد بازمانادگی در     9 ماریت( مربوط به 12/1)

باود و   تار  نییپاا نسبت به مرحله قبال   مارهایت یتمام

 09/21 - 12/21 نیبا ی مختلف ها مقادیر آن در تیمار

از  کاادام چیهااو بااین  (9جاادول ) یاار بااوددرصااد متغ

 (.<41/4p) دینگرداختالف آماری مشاهده  ها تیمار

 
(، رشد ویژه )درصد در روز(، فاکتور وضعیت، ضریب گرم میلی(، افزایش وزن )گرم میلی(، وزن کل )متر میلیمقادیر طول کل ) .9 جدول

 * م بعد از شروع تغذیها در پایان روز سی ایرانی ماهی تاس( و درصد بقاء FCRتبدیل غذایی )

 4 ماریت 3 ماریت 2 ماریت 1 ماریت تیمار

 a04/1±24/11 b99/2±19/12 b43/2±14/14 c21/1±04/13 طول کل

 a1/11±2/219 b1/193±1/1111 b3/123±9/1423 c1/190±3/1342 وزن کل

 a1/11±1/100 b1/110±9/212 ab2/129±2/131 c2/113±3/1121 افزایش وزن

 ab22/4±99/2 b10/1±49/14 a29/4±21/1 c23/4±31/12 رشد ویژه

 b49/4±12/4 b41/4±11/4 a41/4±02/4 b41/4±12/4 فاکتور وضعیت

FCR b43/4±20/4 ab12/4±11/4 c29/4±12/1 a49/4±09/4 

 a23/2±09/21 a12/1±99/23 a93/2±12/21 a21/0±99/22 بقاءدرصد 

  است دار معنیو حروف مختلف نشانه وجود اختالف  دار معنیدر هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف (41/4p<.) 

 

طول کل هر سه گروه  مرحله دوم تحقیق،در پایان 

گرم(  02/90ین مقدار وزن )تر بیشیکسان بود.  تقریباً

ی دیگر ها مربوط به گروه شاهد بود ولی نسبت به گرو

مقادیر رشد (. >41/4p)ی نداشت دار معنیاختالف 

مقادیر فاکتور  .بود 9نزدیک به  ویژه در هر سه گروه

متغیر بود.  92/4تا  99/4ین و بین وضعیت پای

( در ماهیان 31/4مقدار ضریب تبدیل غذایی ) ینتر کم

 ها از تیمار کدام چیه ولی مشاهده گردید 2 ماریت

. درصد تلفات (<41/4p) اختالف آماری وجود نداشت

 99/2و  99/9، 1و شاهد به ترتیب  2، 1ی ها در تیمار

ی دار معنیاختالف  کدام چیهو  (0جدول ) بود درصد

 (.<41/4pنداشتند )باهم 
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(، وزن کل )گرم(، افزایش وزن )گرم(، رشد ویژه )درصد در روز(، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل متر یسانتمقادیر طول کل ) .0 جدول

 * در پایان مرحله دوم تحقیق ایرانی ماهی تاس( و درصد تلفات FCRغذایی )

 شاهد 2 ماریت 1 ماریت تیمار

 a41/2±12/21 a43/1±11/21 a22/4±12/21 طول کل

 a10/1±23/92 a24/0±19/99 a31/2±02/90 وزن کل

 a10/2±22/24 a24/2±01/21 a11/4±40/22 افزایش وزن

 a29/4±39/2 a11/4±32/2 a11/4±32/2 رشد ویژه

 a40/4±99/4 a41/4±92/4 a41/4±90/4 فاکتور وضعیت

FCR a41/4±39/4 a41/4±31/4 a12/4±30/4 

 a4/1±4/1 a23/2±99/9 a23/2±99/2 درصد تلفات

  است دار معنیو حروف مختلف نشانه وجود اختالف  دار معنیدر هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف (41/4p<.) 

 

رشاد و   هاای  شااخص  تار  بیش سوم تحقیقدر مرحله 

یی که از جیره حاوی ها ماهی تاسای  ی تغذیهها فاکتور

. قارار گرفات   تأثیربودند تحت  تغذیه کردهپروبیوتیک 

تاا   12/93)ی مختلف ها طول کل ماهیان تیمارمقادیر 

 اخااتالف آماااری باااهم نداشااتند (متاار یسااانت 92/04

(41/4p>). جیره حاوی پروبیوتیک  وزن ماهیانی که از

طاور   باه نسبت به ماهیاان گاروه شااهد     تغذیه نمودند

 204ین مقادار آن ) تار  بایش و  باود  بااالتر  یدار یمعن

. افازایش وزن  مشاهده گردید 2 ماریت ماهیان درگرم( 

گارم باود    12/31و  99/23به ترتیب  2و  1ی ها تیمار

باالتر باود.   یدار یطور معن بهکه نسبت به گروه شاهد 

پاایین باود،    نسبتاً ها گروه یتماممقادیر رشد ویژه در 

)باه ترتیاب    2و  1ی هاا  رشد ویژه تیماار  با این وجود

نسابت   یدار یطور معن بهدرصد در روز(  21/4و  24/4

 بااود تار  بایش درصااد در روز(  19/4باه گاروه شااهد )   

، ذکرشاده هاای   پیراسانجه  نظار تماامی  از. (1جدول )

نداشااتند اخااتالف آماااری باااهم   2و  1ی هااا تیمااار

(41/4p>.) 

 یتماام در  در ایان مرحلاه نیاز    مقادیر فاکتور وضعیت

( در 93/4ین بااود. باااالترین مقاادار آن )پااای هااا گااروه

 1 ماار یتمشاهده گردید که نسبت باه   2 ماریتماهیان 

ی دار معناایاخااتالف ( 91/4( و گااروه شاااهد )91/4)

. مقاادیر ضاریب تبادیل غاذایی در ماهیاان      نشان داد

طاور   باه ( 94/1و  01/1)باه ترتیاب    2و  1ی هاا  تیمار

 ،باود  تر نییپا (21/2نسبت به گروه شاهد ) یدار یمعن

اخاتالف آمااری مشااهده     2و  1ی هاا  ولی بین تیماار 

 29/2مقدار تلفاات )  ینتر کم ،این مرحلهطی نگردید. 

ین مقادار آن  تر بیشوجود داشت و  2 ماریتدرصد( در 

کاه   (1جادول  ) درصد( در گاروه شااهد باود    12/11)

نشاان  ی دار معنای اخاتالف   2و  1ی ها نسبت به تیمار

 (.>41/4p) داد

 

 

 گیری . بحث و نتیجه4

ماهی یک از منابع مهم پروتئین حیوانی به حسا  

در  شدت بهپروری  آید و تولید آن از طریق آبزی می

(. برای افزایش تولید FAO, 2016) استحال افزایش 

 ها آنی ساز رهیذخماهی در کنار افزایش سطح، تراکم 

های پرورشی افزایش یافته است و به دنبال  در استخر

پروران برای حف  سالمت آبزیان پرورشی  آن آبزی

های  و افزودنی ها کیوتیب یآنتناگزیر از استفاده از 

. (Mohapatra et al., 2012)اند  متعدد دیگر شده

سازی در واحد سطح و  چراکه با افزایش تراکم ذخیره

سالمت ماهی  نیتأمماری، افزایش احتمال شیوع بی

های پیش روی این صنعت  ترین چالش یکی از مهم

. این مسئله مخصوصاً در الروها که سیستم استبوده 
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 Uribe etاست ) افتهین توسعهطور کامل  ها به ایمنی آن

al., 2011لیدل نیبه همکند.  تر نمود پیدا می ( بیش 

سئله ها برای حل این م راهکار استفاده از پروبیوتیک

به  کیوتیپروب یاصوالً اثرگذارمطرح شده است. 

 زینحوه تجو ک،یوتیگونه پروب لیاز قب یعوامل مختلف

 یاز آن بستگ یریزمان بکارگ آن، حامل آن، دز و مدت

که نتایت  این باوجود. (Mohapatra et al., 2012دارد )

تحقیقات متعدد نشان از اثرات مثبت انواع 

های مختلف ماهیان داشته  ها در گونه پروبیوتیک

 نهیزم در ها کیوتیاما در مورد استفاده از پروباست، 

 لیبه دل ،داشت یتر دقت بیش دیپرورش الرو با

 یمنیا ستمیو س هستندحساس  اریها بس الرو که نیا

 Uribe et) نکرده است دایطور کامل توسعه پ ها به آن

al., 2011) .در تحقیق حاضر استفاده از پروبیوتیک 

های رشد، تغذیه و بازمادگی  الکتوباسیلوس بر شاخص

ماهی ایرانی تأثیر مثبتی نداشته است؛  الروهای تاس

که در پایان روز پانزدهم، مقادیر طول کل،  طوری به

وزن کل، افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان 

( 9 ماریتسازی نشده ) با ناپلی آرتمیای غنی شده هیتغذ

ها بود. ازنظر  تر از سایر تیمار ی بیشدار یطور معن به

ضریب تبدیل غذایی و درصد بقاء، فقط ماهیان 

با غذای کنسانتره با سایر تیمار اختالف  شده هیتغذ

با  شده هیتغذدار داشتند. تلفات باالی ماهیان  معنی

عدم جذابیت غذای  دهنده نشانغذای فرموله 

ن در مرحله آغاز تغذیه فعال ای شده استفادهکنسانتره 

گونه بوده است، چراکه بررسی ماهیان تلف شده نشان 

ها خالی غذا بوده است. نتایت  تر آن داد که روده بیش

( که 2419و همکاران ) Aghی توسط مشابه

ماهی ایرانی را در  ماهی و تاس ماهیان فیل بچه

های غذایی مختلف پرورش دادند گزارش شده  رژیم

 است.

 
ضریب تبدیل ، متر(، وزن کل )گرم(، افزایش وزن )گرم(، رشد ویژه )درصد در روز(، فاکتور وضعیت مقادیر طول کل )سانتی .1جدول 

 * در پایان مرحله سوم تحقیق ایرانی ماهی تاس( و درصد تلفات FCRغذایی )

 شاهد 2 ماریت 1 ماریت تیمار

 a14/4±92/04 a11/4±02/93 a21/4±12/93 طول کل

 b11/12±12/299 b10/9±204 a99/12±32/243 وزن کل

 b29/12±99/23 b13/1±12/31 a19/11±94/11 افزایش وزن

 b14/4±24/4 b41/4±21/4 a43/4±19/4 رشد ویژه

 a41/4±91/4 b41/4±93/4 a41/4±91/4 فاکتور وضعیت
FCR a13/4±01/1 a22/4±94/1 b12/4±21/2 

 a22/2±02/0 a22/1±29/2 b12/0±12/11 درصد تلفات

  است دار معنیو حروف مختلف نشانه وجود اختالف  دار معنیدر هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف (41/4p<.) 

 

م، مقادیر طول کل، وزن کل، ا در پایان روز سی

با جیره  شده هیتغذافزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان 

نشده  سازی غنیترکیبی کنسانتره و ناپلی آرتمیای 

 مارهایتاز سایر  تر بیش یدار یطور معن به( 0 ماریت)

از  تر کم شده اشاره. ضریب تبدیل غذایی در تیمار بود

در پایان روز  د بقاءدرص ازنظربود.  تیمارهای دیگر

ی دار معنیاختالف  ها کدام از تیمار م بین هیچا سی

 Faramarzi که نتایت مطالعه درصورتی وجود نداشت.

های مختلف  دافنی را با غلظتکه ( 2011و همکاران )

سازی  های متفاوت غنی در زمان باسیلوسپروبیوتیک 

ایرانی  ماهی تاسهای  ها را برای تغذیه الرو کرده و آن

های رشد و  که پارامتر ه استنشان دادند، ا هکار بردب

های  تیمار تأثیرداری تحت  طور معنی تغذیه ماهیان به

 و Lashkarbolouki .اند قرارگرفتهپروبیوتیکی 

 Daphnia) یاندافنی ماگ ( که2012همکاران )

magna) با مخمر نانوایی  سازی شده غنی
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(Saccharomyces cerevisiae ) برای تغذیه الرو را

گزارش کردند که  ،ندا هبرد بکارایرانی  ماهی تاس

با پروبیوتیک  شده یغنبا آرتمیای  شده هیتغذالروهای 

سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه 

و همکاران  Jafaryan همچنیناند.  با شاهد داشته

( نشان دادند که الرو ماهی فیتوفاگ 2009)

(Hypophthalmichthys molitrix) از  شده هیتغذ

با  شده یغن (Artemia urmianaرومیه )ا یآرتمیا

های باسیلی  سوسپانسیون مخمر نانوایی و پروبیوتیک

های رشد این ماهی  بر ارتقاء معیار یدار معنی تأثیر

که اگر  ه استدیگر نشان داد مطالعه. ه استداشت

های زنده )مانند آرتمیا و روتیفر( توسط  غذا

ند و سازی شو پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی غنی

باس اروپایی  سپس جهت تغذیه الرو ماهی سی

(Dicentrarchus labrax)  ،مورد استفاده قرار گیرد

 Picchietti etشود ) سیستم ایمنی ماهی تقویت می

al., 2009.) 

نتایت تحقیقات محققین فوق، خالف بنابراین بر

 دلبروکی الکتوباسیلوس پروبیوتیک استفاده از

در تنها باعث بهبود  ازی آرتمیا نهس صورت غنی به

ایرانی  ماهی تاستغذیه و بقاء  های رشد، پیراسنجه

وسیله  به شده هیتغذنشده، بلکه در مقایسه با ماهیان 

است.  شده، منجر به افت رشد شده ناپلی تازه تفریخ

به خاطر ارزش غذایی باالی ناپلی  این امر احتماالً

 روزه کینسبت به آرتمیای  شده تمیای تازه تفریخآر

که بر اثرات مثبت  (Helland et al., 2000است ) بوده

 پروبیوتیک غالب شده است.

های  کدام از تیمار در پایان مرحله دوم تحقیق نیز هیچ

های رشد، تغذیه و بقاء اختالف  شاخص ازنظرآزمایشی 

داری نشان ندادند. این امر احتماالً به خاطر  معنی

کوتاه بودن دوره استفاده پروبیوتیک )یک ماه( در این 

. مشابه ایرانی بوده است ماهی تاسمرحله از زندگی 

( نیز 1331و همکاران ) Gildbergاین نتایت توسط 

آزادماهی ماهیان  گزارش شده است. این محققین بچه

( را به مدت پنت هفته Salmo salarاقیانوس اطلس )

الکتوباسیلوس با جیره حاوی پروبیوتیک 

(Lactobacillus plantarum به نسبت )1/2 ×143 

و دریافتند که این  سلول در هر گرم غذا تغذیه نمودند

پروبیوتیک بر رشد و مقابله با چلنت باکتریایی با 

ی تأثیر (A. salmonicidaآئروموناس سالمونیسیدا )

 نداشته است.

در مرحله سوم تحقیق که ماهیان جوان به مدت دو 

ماه غذای حاوی پروبیوتیک دریافت کردند، مقادیر 

وزن کل، افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان 

طور  با هر دو سویه پروبیوتیک به شده هیتغذ

داری باالتر از گروه شاهد بود. همچنین مقادیر  معنی

های  ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات در تیمار

 از گروه شاهد بود. تر کمداری  طور معنی پروبیوتیکی به

سازی  ها اثرشان را از طریق کلونی تر پروبیوتیک بیش

رشد اعمال  در میزبان و ترشح مواد مغذی محرک

 Labeo(. در ماهی Bagheri et al., 2008نمایند ) می

rohita  ی ا چندگونهکه با غذای حاوی پروبیوتیک

هی در جمعیت توج قابلتغذیه شده بود، کاهش 

های هتروتروفیک و افزایش باالیی در کلونی  باکتری

های مفید در دستگاه گوارش گردیده  سازی میکرو 

ترهای رشد و ارتقاء سیستم که منجر به بهبود پارام

 Mohapatra etالذکر شده است ) ایمنی در ماهی فوق

al., 2012 ی پروبیوتیکها یباکتر(. از طرف دیگر 

ترشح  را یخارج یها میاز آنز یعیوس فیط توانند یم

توانند در  ها می این آنزیم(. Moriarty, 1998) ندینما

هضم و جذ  غذا نقش مهمی ایفا نمایند. همچنین 

 حترش کیممکن است باعث تحر ها کیوتیحضور پروب

 ,.Ziaei- Nejad et al) گردد میزبان یداخل یها میآنز

و  نیتر مهماز  یکی یمنیا ستمیس کیتحر(. 2006

. روابط دیآ یبه حسا  م ها کیوتیپروب دیفوا نیتر تیرا

روده،  الیتلیاپ یموکوس یها سلول نیب یداخل

 یها سمیکروارگانیم ،یکروبیضد م داتیموکوس، تول

 ریموکوس و ز یمنیا یها موجود در روده و سلول

دارد  یاتینقش ح یماه یسالمت یبرا کوسمو

(Mohapatra et al., 2012 .)Salaghi  و همکاران

و سایر  الکتوباسیلوسهای دیگر  ( گونه2013)

ها را به جیره غذایی ماهیان جوان  پروبیوتیک
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روز به  141ایرانی اضافه کرده و بعد از  ماهی تاس

بهبود در رشد و  ازنظر تحقیق حاضر مشابهنتایت 

و همکاران  Tookmehchiتغذیه دست یافتند. 

آالی  ه در ماهیان جوان قزل( نشان دادند ک2012)

ر هفته با غذای حاوی هاکمان که به مدت چ رنگین

 Lactobacillus) الکتوباسیلوسپروبیوتیک 

rhamnosus) رشد  های شاخصند، مقادیر ا هتغذیه شد

استفاده از . ه استو تغذیه بهتر از گروه شاهد بود

ها نیز اثرات مثبتی در پی  ها در سایر گونه پروبیوتیک

لیبوت اقیانوس ها  یها الروعنوان مثال  بهداشته است. 

که با یک  (Hippoglossus hippoglossus) اطلس

پروبیوتیک محلی تغذیه شدند افزایش رشد و بقاء 

مطالعات متعدد (. Bjornsdottir et al., 2010) داشتند

 ها پروبیوتیک نیز انیآزادماهدر اند که  نشان داده

باعث  شده، های اشاره از طریق مکانیسم توانند می

 ,.Taoka et alشوند ) و تغذیه رشد های شاخصبهبود 

2006; Bagheri et al., 2008; Wang et al., 

2008b.)  

شامل  یپرور یدر آبز ها کیوتیپروب شده شناخته دیفوا

که  می. اثرات مستقاست میرمستقیغو  میاثرات مستق

در داخل روده  ها کیوتیپروب یساز یکلون قیاز طر

 شیرشد، افزا شیافزا لیاز قب شود، یحاصل م زبانیم

 ییغذا لیتبد بیو بهبود ضر ها یماریکنترل ب ،یمنیا

به  توان یم ها کیوتیپروب میرمستقیغ ت. از اثراباشد یم

آ  و کاهش تجمع  ضیآ ، کاهش تعو تیفیبهبود ک

اثرات باعث  نیاشاره کرد. مجموع ا یمواد رسوب

با توجه به . گردد یم یدیواحد تول یسودده شیافزا

گیری کرد که در  توان نتیجه می نتایت تحقیق حاضر

ایرانی در صورت  ماهی تاسمراحل اولیه زندگی 

عنوان غذای  شده آرتمیا به ناپلی تازه تفریخ استفاده از

رسد که نیازی به استفاده از  مینظر  زنده، به

که در ماهیان جوان  . در صورتیپروبیوتیک نباشد

ه کردن پروبیوتیک به غذا به ایرانی اضاف ماهی تاس

رشد،  های شاخص بری دار معنی تأثیردو ماه دت م

 گذارد. میتغذیه و بقاء 
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Abstract 

In this research we investigated the effects of Lactobacillus delbrueckii during three life 

stages of Acipenser persicus (stage 1: from beginning of exogenous feeding, stage 2: 

fingerlings with initial body weight of 10 g and stage 3: juveniles with initial body weight of 

144 g) on growth performance, feeding and survival. In stage 1, Artemia nauplii were 

enriched with probiotics and used as food for Persian sturgeon larvae for 15 days. Shift from 

live food to dry feed was programmed in seven days followed by rearing until day 30 with dry 

feed. In stage 2 (one month) and stage 3 (two months) probiotics were added to dry feed and 

delivered to fish. At the end of the stage 1, values of total length, total weight, weight gain 

and specific growth rate (SGR) of fish fed non-enriched Artemia nauplii (treatment 3) were 

significantly more than rest of the treatments. Values of total length, total weight, weight gain 

and SGR of fish fed co-feeding regime (treatment 4) were significantly higher than rest of the 

treatments at the end of the stage 1. Growth performance and survival of experimental fish 

showed no significant differences amongst the treatments in stage 2. Values of total weight, 

weight gain, SGR and survival of fish fed probiotic supplemented diet were significantly 

higher than control group in the stage 3. It is advised to feed the juvenile fish for at least two 

months with probiotic supplemented feed in order to improve the growth performance and 

survival. 
Keywords: probiotic, lactobacillus delbrueckii, Persian sturgeon, growth performance 
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