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 چکیده

پروری ایش بازده آبزی زافـهـای ه شیوبه عنوان یکـی از همـواره هـا بـه دلیـل داشتن مزایای فراوان بیوتیـکو پـری  -پرواستفاده از 

در  و کیتین   Lactococcus lactis subsp. lactisم پروبیوتیک أاثر استفاده تو بررسیحاضر، هدف از تحقیق . است بوده مطرح 

  360تعداد ،برای این منظور ( بود.Cyprinus carpioماهی کپور معمولی )پذیری ترکیب الشه و هضمبر عملکرد رشد،  جیره

و   %2و  %1صفر، با سطوح بر اساس ترکیب کیتین  یتیمار آزمایش 6تحت تصادفی  طور بهگرم  12 ± 5/1 با وزن ماهیبچه قطعه 

در . پرورش داده شدندو  توزیعدر مخازن هفته  8، به مدت ی غذایی( در جیرهg/FUC 710   ×1) %2صفر و  سطوحبا   پروبیوتیک

و کمترین ضریب   کارایی غذا و شاخص وضعیت ، نرخ رشد روزانه، رشد ویژه  ریب، ضوزن یشافزابیشترین وزن نهایی، پایان آزمایش 

(. در میزان غذای مصرفی و p<0/ 05)مشاهده شد  %1کیتین  + % 2پروبیوتیک و  %1کیتین ، %2پروبیوتیک در تیمار  تبدیل غذایی

بین تیمارهای آزمایشی و تیمار پذیری هضم یب الشه و ترک(. p>05/0داری مشاهده نشد )کل در بین تیمارها اختالف معنی  درازای 

تواند  می  %1ن و کیتی %2توان گفت که استفاده از پروبیوتیک طور کلی می به .(p>05/0) نشان ندادداری تفاوت معنی نیز شاهد 

 . ثیری نداردأپذیری ت، اما بر ترکیب الشه و هضمدرا بهبود بخشرشد  های شاخص
  

، Lactococcus lactis subsp. Lactis ، کیتین،(Cyprinus carpio) کپور معمولی  های رشد،شاخص  کلمات کلیدی:

 پذیری هضم
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 مقدمه

تولید و  در عرصه تولیدات کشاورزی و پروتئینی کشور، 

وردار ماهی از جایگاه خاصی برخ خصوصبهپرورش آبزیان 

  کند تامین میرا نیاز جامعه و بخشی از پروتئین مورد است 

رغـم رشـد بهاین صـنعت  (.1391خدادادی و همکاران، )

رو بوده اسـت کـه از آن همواره با مشکالتی روبه ،قابـل توجه

 و هـاتوان به کنترل کیفیت آب، شـیوع بیمـاری جمله می

ها  نترل بیماری در زمینه ک. کردتغذیه نامناسب اشاره 

ها ایـن که پس از سال شدها مطرح یوتیکب اسـتفاده از آنتی

عوامل  مقاوم شدن  مانندای داروهـا خود مشکالت عدیده

به  و مسـائل زیسـت محیطـی را پدیـد آورد. رسان آسیب

ها به عنوان جایگزینی استفاده از پروبیوتیک همین دلیل،

تواند  رسید مینظر میه که ب شدمطرح  یهای قبلبرای روش

 .Vazquze et al) شـکالت را حـل کنـدبسـیاری از م

ها در مفید مثل پروبیوتیک ریزموجوداتاستفاده از  .(2005

های افزایش امنیت بهداشتی  جیره غذایی آبزیان یکی از راه

ها به جیره غذایی  مزارع پرورشی است. افزودن پروبیوتیک

گوارشی و تحریک اشتها   های باعث افزایش فعالیت آنزیم

(Irianto and Austin, 2002b)،   ایجاد تعادل میکروبی

ها و  در روده میزبان، ساخت ترکیبات مفید از جمله ویتامین

ایمنی و   دستگاهها، تحریک و افزایش کارایی برخی آنزیم

کیتین  . ( et alLiu. 2010) شودافزایش رشد می

-عمدهعنوان بهکه ست ترین بیوپلیمر بعد از سلولز افراوان

ای( در ساکارید غیرنشاسته)پلی ساکاریدآمینوپلی ترین 

طبیعت، دارای خصوصیاتی از جمله سازگاری زیستی باال،  

پذیری و خواص ضدمیکروبی  سمیت پایین، زیست تخریب

کیتین در پوسته . (Marguerite, 2006)قابل قبول است 

این  .شودها و مخمرها یافت میگان، قارچمهر یا دیواره بی

 پوستان است و از اکسیدکلت سختـاسلی ـاده جزء اصـم

به صورت  %80تا 50شود. کیتین به شکل کلسیم تشکیل می

 Shiau and) پوستان وجود داردی در سختـترکیبات آل

Yu, 1999).  

( متعلق به  Cyprinus carpioماهی کپور معمولی )

(، در بین ماهیان  Cyprinidaeخانواده کپورماهیان )

پرورش برخوردار است و در   برای پرورشی از سهولت زیادی 

 دیگرمقابل تنگناهای میحطی، مقاومت بیشتری نسبت به 

(. میزان پرورش 1394 ر،ی مستجو  یوثوقماهیان دارد )

تن بوده   187399در کشور  1397ماهیان گرمابی در سال 

با   .دهدتشکیل میکه سهم قابل توجهی از آن را کپور است 

تغییر یافته مشابه   ی اکاریدس توجه به ماهیت کیتین که پلی

اثر  ،و به عنوان فیبر نامحلولاست قابل هضم  سلولز غیر

های مفید  تقویت رشد باکتری باعث و  ی داشتهبیوتیکپری 

 .Stull et al. 2018; Selenius et al) شودمیروده 

ه ممکن است  ک اساسبر این  پژوهش این لذا  ،(2018

 .Lثیر پروبیوتیک أت ،بیوتیککیتین بتواند به عنوان پری 

lactis تاکنون مطالعات متعددی  .شد  انجام ،را بهبود بخشد

et al Zhou; Shiau and Yu, 1999. ) کیتین   بارهدر

2010, 2012; Harikrishnan et al. 2012; 

Sangma and Kamilya, 2019)، ها پروبیوتیک  

(Hoseinifar et al. 2011b; Standen et al. 2013; 

Ramos et al. 2013; Giannenas et al. 2014; 

Hamdan et al. 2015; Selim and Reda, 2015; 

Adel et al. 2017 d; Kousha et al. 2019)  و پری-

 .Akrami et al. 2009; Taati et al)ها بیوتیک

2011, 2012; Hoseinifar et al. 2011a, c; 

Ahmdifar et al. 2011; Adel et al. 2017c ) و

 Rodriguez-Estrada et) ( کیبیوتآنها )سین ترکیبی از 

al. 2009; Mehrabi et al. 2011; GhasemPour 

Dehaghani et al. 2015)  تعدادی در  .انجام شده است

ثیر مثبت پروبیوتیک أت  انجام شده،مطالعات از 

Lactococcus lactis در ایمنی های رشد و بر شاخص

 Scophthalmus maximus( )Villamilماهی توربوت )

et al. 2002 ،)ماهی تیالپیای نیل (Oreochromis 

niloticus ( )Zhou et al. 2010 ،) کفشک ماهی  

(Paralichthys olivaceus )(Beck et al. 2015)، 

 Paralichthys olivaceus ( )Nguyenزیتونی )   کفشک

et al. 2017 ) و ( میگوLitopenaeus vannamei )

(Adel et al. 2017a)  ای اما مطالعه است،  ت رسیدهبه اثبا

 Lactococcusهمزمان پروبیوتیکثیر استفاده أت بارهدر

lactis subsp. lactis    و کیتین در جیره غذایی بر

  کپور معمولی هی ماپذیری مهض ترکیب الشه و عملکرد رشد، 

 . انجام نشده است
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 هاروشمواد و 

 تهیه پروبیوتیک و کیتین 

)با کد    Lactococcus lactis subsp. lactisپروبیوتیک

PTCC 1403 به صورت  بنیان تک ژن شرکت دانش( از

و کیتین )استخراج شده از پوسته میگو( از شرکت  لیوفیلیزه 

به منظور تهیه   .بهین سرو کیتین مشهد خریداری شد

تدا سوسپانسیون  ، ابL. lactisپروبیوتیک های غلظت 

گار باکتری مورد نظر روی محیط کشت تریپتیک سوی آ

(TSA کشت داده شد و به مدت )25ساعت در دمای  48  

غلظت مورد  شد. سپس خانه گذاری گراد گرمدرجه سانتی 

های کشت داده شده، با استفاده از استاندارد پرگنهاز نظر 

 CFU/gی نیم مک فارلند و دستگاه اسپکتوفتومتری بر مبنا 

  نانومتر تعیین شد  600با تعیین جذب نوری در طول موج 

(Beck et al. 2015). 

 

 پرورش ماهیتهیه جیره و 

پرورش ماهی دانشگاه علوم  تکثیر و این آزمایش در سالن 

.  شدانجام  1396کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تابستان 

  ذخیره شده و  مخزنوارد  مخازن،آب چاه قبل از ورود به 

پرورش پمپاژ  مخازناز مخزن ذخیره به ، هوادهیپس از 

 300 فایبرگالس تانک 18با توجه به تیمار و تکرار، شد. می

لیتر( در سالن پرورش در نظر  250لیتری )با حجم آبگیری 

روزانه  طوربهی پرورش تعویض آب در طول دوره .گرفته شد 

  360 یشانجام آزما برای . انجام می شد %70تا 50به میزان 

 و شد خریداری گرم  12 ± 5/1قطعه ماهی با وزن متوسط 

ماهیان به مدت دو  سازگاری با شرایط محیطی، بچه ای رب

 تا حدبار در شبانه روز  سهو  ،نگهداری  مخازن هفته در 

  ماهیان با جیره بچه ،. طی این مدتسیری تغذیه شدند

غذایی تهیه شده از شرکت بیضاء شیراز تغذیه شدند.  

ح مختلف کیتین شامل  ویمارهای آزمایش بر اساس سطت

 Lactococcus lactisروبیوتیک پ و %2و  1صفر، 

lactissubsp.   2شامل صفر و% (g/FUC 710  ×1 در )

 ;Harikrishnan et al. 2012) غذایی تنظیم شد جیره

Sangma and Kamilya, 2019). 20  به طور  قطعه ماهی

و   شدند تکرار توزیع 3یمار با در هر تیمار و هر تتصادفی 

به  ماهیان انجام شد.  مخزناولیه از هر  زیست سنجیسپس 

بررسی   های آزمایشی تغذیه شدند وهفته با جیره 8مدت 

هفته   8پذیری پس از و هضم ترکیب الشه ،عملکرد رشد

کیتین و پروبیوتیک بر اساس درصدهای از قبل انجام شد. 

  . اضافه شد)شرکت بیضاء(  غذای پودر شدهتعیین شده به 

و  آب به مخلوط تدریجی خلوط شدن و اضافه کردنمپس از 

به کمک چرخ گوشت  جیره ، خمیری  کیب تشکیل تر

  48به مدت د و متر درآممیلی 2هایی با قطر صورت رشتهبه

 ;Hoseinifar et al. 2011a,b) ساعت خشک شد

Mehrabi et al. 2011) .های  تقریبی جیره ترکیب

ساخت جیره   برای است.  ارائه شده 1ش در جدول آزمای

اکسید کروم به میزان  قابلیت هضم(  یینتع برای مارکردار )

پس از   در حین مخلوط شدن خمیر اضافه شد.جیره  %1

.  رد شد تا اندازه مناسب پیدا کند غذایی خ شدن، جیرهخشک

گراد درجه سانتی  -20تا زمان مصرف در دمای سپس، 

و  شد بار در روز انجام 3غذادهی تا حد سیری  .شدنگهداری 

مدفوع و  د از تغذیه، سیفون کردن ساعت بع 3الی  2حدود 

ورده نشده )در صورت وجود( صورت ـآوری غذای خجمع

گرفت. این عمل با توجه به شدت آلودگی آب که حاوی می

 شد. دو بار در روز انجام مییک یا  ،مدفوع ماهیان بود

  

 های کیفی آبی معیارگیراندازه

  توسط ر  صورت روزانه در دو نوبت صبح و عصمیانگین دما به 

های کیفی آب از قبیل دیگر شاخص شد.دماسنج ثبت 

، AL15- AQUA LYTICمتر اکسیژنبا اکسیژن )

 AL15-AQUAمتر pHبا )  pHساخت آلمان(،

LYTIC،)ساخت آلمان ،TDS  ( با و شوریSenciun5- 

Hach شد که گیری ای اندازهدوره طوربهریکا( مآ، ساخت  

-میلی 31/7 ± 3/0گراد، درجه سانتی 2/28 ± 2/9 ترتیببه

لیتر  درگرم میلی  18/631 ±  7/23، 7 ± 6/ 5گرم بر لیتر،  

 لیتر بود.   درگرم  6/0 ± 0/0کربنات کلسیم و 
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 های آزمایشجیرهتقریبی ترکیب  1جدول 

 

 (%ترکیبات )

   یشتیمارهای آزما

 6تیمار   5تیمار   4تیمار  3 تیمار 2 تیمار  1تیمار 

 75/36 9/36 6/36 22/37 92/36 73/36 پروتئین  

 78/7 05/8 85/7 72/7 11/8 82/7 چربی

 78/9 58/9 2/10 68/9 69/9 89/9 رطوبت 

 68/9 73/9 93/9 48/9 61/9 73/9 خاکستر

 %1روبیوتیک : پ6ر ، تیما%1کیتین  + %1: پروبیوتیک 5، تیمار %2: کیتین 4، تیمار %1: کیتین 3 ، تیمار%2: پروبیوتیک 2: شاهد، تیمار 1تیمار 

 %2کیتین  +

 

 گیری معیارهای رشد و بازماندگیاندازه

سنجی  زیستماهیان، بررسی عملکرد غذا بر روی بچه برای 

رشد   های شاخصو  ،انتهای دوره آزمایش انجام در ابتدا و

، نرخ رشد ویژه ن، درصد افزایش وزنشامل افزایش وز

(SGR) نرخ رشد روزانه، ضریب تبدیل غذا ،(FCR ،)

با   (وضعیت شاخص ضریب چاقی )بازماندگی، کارایی غذا و 

and  Sotoudeh)تعیین شد  های مربوطهاستفاده از رابطه 

Yeganeh, 2016). 
   

 شیمیایی جیره و الشه ماهی سنجش

شدند.  آزمایش  مطالعه در پایانشه ال  ها و از جیره هایینمونه

نتخاب شد.  قطعه ماهی به صورت تصادفی ا 3از هر تکرار 

 انجام شد.  AOAC (2005)تقریبی بر اساس روش  سنجش
 

 پذیریهضم

مدت دو پذیری در آغاز هفته نهم پرورش به برای تعیین هضم

مارکر اکسیدکروم تغذیه  %1 حاوی هفته ماهیان با جیره 

مدفوع تازه ماهیان نیم ساعت بعد از غذادهی از کف و  شدند

ری شد آوها به خارج سیفون و جمعحوضچه

(Rodehutscord and Pfeffer, 1995  سپس مدفوع .)

 هـدرج 65-70ط آون در دمای ـآوری شده توسعـجم

 ,Scott and Hall) ساعت خشک 48به مدت  گرادسانتی

گراد برای نتیدرجه سا -18( و بالفاصله در دمای 1998

سیدکروم  گیری اکبعدی منجمد شد. اندازه  های انجام آزمایش

اسید   لیترمیلی 250ها بانمونهمواد خوراکی، در مدفوع و 

گرم سدیم   10اسید سولفوریک،   لیترمیلی 150پرکلریک، 

مقطر برای تهیه محلول هضم   آب لیترمیلی 150مولیبدات و 

های هضم  هرکدام در لوله شدند. خاکستر مدفوع و غذا آماده

شده به لوله  محلول هضم آماده  لیترمیلی 15و  ندشد ریخته

تا زمانی که رنگ   و در دستگاه هضم قرار گرفت شد  ضافها

شدن، نمونه  شدن بخار و خنک زرد مشاهده شد. بعد از خارج 

لیتر  میلی  200در ارلن ریخته شد و با آب مقطر به حجم 

دقیقه( قرار داده شد.   7وژ )یانتریفو در دستگاه س ،رسانده 

در   ،شدند ها بیرون آوردهبعد از مدت زمان الزم نمونه

  گرفتند نانومتر قرار  440دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج 

(. مقدار Fenton and Fenton, 1979و قرائت شدند )

گرم( موجود در نمونه از رابطه زیر )میلی  اکسید کروم

 : محاسبه شد

×   10× ب اکسید کروم = جذب نمونه / وزن نمونهدرصد جذ

 شیب خط استاندارد

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

فاکتوریل   آزمایشتصادفی با  در قالب طرح کامالًمطالعه ن یا

×   g/FUC 710) %2با دو سطح پروبیوتیک صفر و  3در  2

  نجام شد. بررسی نرمال ا %2و  1صفر، و سه سطح کیتین ( 1

  Kolmogorov-Smirnovریق آزمون ها از طبودن داده

دست آمده به  بههای صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده

و طرفه انجام شد و برای مقایسه آنالیز واریانس دروش 

 % 95ها از آزمون آماری دانکن در سطح احتمال میانگین

های  جام بررسیـانبرای  SPSS 22افزار استفاده شد. از نرم

 . داستفاده ش  آماری 
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 نتایج

 های رشد شاخص

آنالیز واریانس دو طرفه در پایان آزمایش نشان داد که اثر 

رشد شامل وزن نهایی، افزایش   های شاخص ی بر روکیتین 

وزن بدن، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کارایی غذا 

(، ولی اثر پروبیوتیک بجز افزایش >05/0p)  هدار بودمعنی

رشد    های شاخصکدام از ها بر هیچوزن بدن و اثر متقابل آن

دست آمده از نتایج به (.p>05/0) ه استدار نبودمعنی

شده با  غذیهماهیان کپور معمولی ترشد بچه های شاخص

 نشان داد کهو کیتین  L. lactisسطوح مختلف پروبیوتیک 

تیمارها از لحاظ وزن اولیه، طول کل و میزان از هیچ کدام 

؛ 2جدول ) نداشتند باهمداری بازماندگی تفاوت معنی

05/0<p2یمارهای (. شاخص وزن نهایی و افزایش وزن در ت 

  . (p<05/0)افزایش پیدا کرد  تیمار شاهد نسبت به 5و 

بیشترین   5ضریب رشد ویژه و نرخ رشد روزانه در تیمار 

  بین رشد ویژه  نرخدر  اما(، p<05/0مقدار را نشان داد )

(.  p>05/0داری نداشت )تفاوت معنی 3و  2تیمارهای 

کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی و بیشترین کارایی غذا 

ضریب   6و  4در تیمار  .(p<05/0شد )مشاهده  5در تیمار 

  آنها تیمارها و کارایی غذا کمتر از  دیگرتبدیل غذایی بیش از 

که  4ر بین تیما ،از نظر شاخص وضعیت .(p<05/0) بود

  3بجز تیمارهای )تیمارها  دیگرمقدار کمتری را نشان داد، با 

 . (p>05/0داری مشاهده نشد )تفاوت معنی (5و 

 

  و کیتین L. lactis شده با سطوح مختلف پروبیوتیکپور معمولی تغذیهشد ماهی کعملکرد ر 2جدول 

 

 شاخص

 یتیمارهای آزمایش

1  2 3 4 5 6 

 04 /0 ± 76 /11 02 /0 ± 75 /11 07 /0 ± 80 /11 07 /0 ± 74 /11 05 /0 ± 72 /11 09 /0 ± 79 /11 ( gوزن اولیه ) 

 ab97 /0 ± 79 /24 c43 /0 ± 82 /26 bc58 /0 ± 30 /26 a64 /1 ± 67 /23 c03 /1 ± 99 /26 a23 /1 ± 51 /24 ( g) وزن نهایی 

 ab86 /8 ± 7 /110 c47 /3 ± 15 /128 bc09 /4 ± 5 /125 a76 /13 ± 5 /101 c3 /9 ± 24 /130 a82 /10 ± 8 /107 )%(  وزنافزایش

 ab03 /0 ± 45 /2 bc01 /0 ± 52 /2 bc02 /0 ± 51 /2 a09 /0 ± 42 /2 c03 /0 ± 53 /2 a04 /0 ± 54 /2   (روز/%)  ضریب رشد ویژه

 ab02 /0 ± 23 /0 bc02 /0 ± 27 /0 bc01 /0 ± 27 /0 a03 /0 ± 21 /0 c02 /0 ± 27 /0 a02 /0 ± 23 /0 نرخ رشد روزانه )گرم(

 b09 /0 ± 39 /2 ab13 /0 ± 31 /2 ab07 /0 ± 25 /2 c03 /0 ± 57 /2 a05 /0 ± 22 /2 c05 /0 ± 60 /2 ضریب تبدیل غذایی 

 32/ 72 ± 3/ 42 33/ 91 ± 1/ 62 30/ 67 ± 3/ 96 33/ 33 ± 2/ 24 34/ 82 ± 2/ 57 31/ 09 ± 2/ 68 )گرم(  غذای مصرفی

 9/ 19 ± 2/ 58 7/ 93 ± 1/ 64 9/ 18 ± 2/ 18 8/ 20 ± 1/ 96 8/ 25 ± 1/ 98 8/ 52 ± 2/ 10 غذای مصرفی روزانه )%( 

 b53 /1 ± 93 /41 bc50 /2 ± 40 /43 bc42 /1 ± 54 /44 a49 /0 ± 86 /38 c97 /0 ± 45 a68 /0 ± 85 /38 ( %کارایی غذا ) 

 ab07 /0 ± 84 /0 ab04 /0 ± 89 /0 b05 /0 ± 89 /0 a05 /0 ± 78 /0 b04 /0 ± 93 /0 ab08 /0 ± 83 /0 شاخص وضعیت 

 100 ± 00 100 ± 00 100 ± 00 100 ± 00 100 ± 00 100 ± 00 ( %بازماندگی )

  2 : پروبیوتیک2: شاهد، 1(. >05/0p)  ستدار در بین تیمارهادهنده اختالف معنیانحراف معیار، حروف متفاوت در هر ردیف نشان ±میانگین 

 % 2کیتین  + %1: پروبیوتیک 6، %1کیتین  + %1: پروبیوتیک 5، % 2: کیتین 4، %1: کیتین 3، %

 

  الشه ایشآزم

نشان داد که اثر در پایان آزمایش آنالیز واریانس دو طرفه 

اثر پروبیوتیک بر و کیتین بر پروتئین، چربی و خاکستر 

بر   لیو ،(>05/0pدار بوده )معنیالشه چربی و خاکستر 

اثر متقابل    (. p>05/0) ه استدار نبودمعنی هادیگر شاخص

دار نبود معنی هااین شاخصبر هیچ کدام از نیز آنها 

(05/0<p.)  در میزان رطوبت و ماده خشک بین تیمارهای

(،  p<05/0؛ 3جدول ) شددار مشاهده مختلف تفاوت معنی

ترتیب در تیمار  میزان رطوبت و ماده خشک بهکه به نحوی 

(، ولی این دو تیمار p<05/0بود ) 5متر از تیمار بیشتر و ک 6

 (.p>05/0ان ندادند )داری نشتیمارها تفاوت معنی دیگربا 

مشاهده شد   5بیشترین میزان پروتئین الشه در تیمار 

(05/0>p )داری تفاوت معنی 3 تیمار شاهد و گروه با  ولی
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 6و  4، 2ای ئین در تیماره(. میزان پروتp>05/0نشان نداد )

  بود تیمارها  دیگرکمتر از شاهد و  ی دارطور معنیبه

(05/0>pمیزان چربی الشه به .)4و  2یب در تیمارهای ترت 

با تمام تیمارها و   2تیمار  .دست آمد بهتیمارها  دیگربیش از 

دار داشت و شاهد تفاوت معنی 2فقط با تیمار  4تیمار 

(05/0>p.) دیگربیش از  4یمار ر الشه در تمیزان خاکست 

دار تیمارها تفاوت معنی دیگربا ، 6تیمارها بود که بجز تیمار 

 .(p<05/0)نشان داد 

 

 و کیتین L. lactisشده با سطوح مختلف پروبیوتیک  تغذیهکپور معمولی  ماهیانبچه الشه آنالیز 3جدول 

 (%)  شاخص
 تیمارهای آزمایش

1 2 3 4 5 6 

 ab45/0±59/70 ab54/1±47/70 ab97/1±50/69 ab25/0±53/70 b21/3±27/67 a04/2±72/71 رطوبت 

 ab45/0±41/29 ab02/1±53/29 ab97/1±50/30 ab24/0±47/29 b43/7±73/32 a95/1±38/28 ماده خشک

 bc85/1±75/50 a85/1±80/44 bc93/1±10/51 a28/3±60/45 c12/3±25/53 ab53/2±79/46 پروتئین

 a77/0±13/42 c17/2±88/48 ab71/1±68/42 b16/2±26/45 ab77/0±63/42 ab96/0±82/43 چربی

 a14/1±30/7 a47/0±27/6 a45/1±22/6 b56/1±14/9 a61/0±12/6 ab59/0±69/7 خاکستر

، %2پروبیوتیک  :2: شاهد، 1(. >05/0p)  ستدار در بین تیمارهادهنده اختالف معنیانحراف معیار، حروف متفاوت در هر ردیف نشان ±میانگین 

 %2کیتین  +% 1: پروبیوتیک 6، %1کیتین  + %1: پروبیوتیک 5، %2: کیتین 4، %1: کیتین 3

 

 پذیری مواد مغذیهضم

آنالیز واریانس دو طرفه در پایان آزمایش نشان داد که اثر 

دار چربی و خاکستر معنیجیره از نظر  پذیری کیتین بر هضم

(05/0p< ولی در ،)ار نبوده است معنی دعوامل  دیگر  

(05/0<p) ،کیتین و  اثر پروبیوتیک و اثر متقابل  . همچنین

  نداشته است دار معنیاثر  این اجزاز کدام ابر هیچ پروبیوتیک

(05/0<p.) پذیری پروتئین، چربی و خاکستر در میزان هضم

؛ 4جدول دار نشان داد )تیمارهای مختلف تفاوت معنی

05/0>pمترین  ، ک3روتئین در تیمار پذیری پ(. میزان هضم

 دیگر ، با 6و  5بجز با تیمارهای  اما (، p<05/0مقدار بود )

شاهد با   گروه(. p>05/0) دار نداشتمعنیتیمارها تفاوت 

(.  p>05/0) نشان نداد دارهیچ کدام از تیمارها تفاوت معنی

پذیری چربی بیشتری داشتند  میزان هضم  6و  2تیمارهای 

  داشتند  دارتیمارها تفاوت معنی گردیکه بجز شاهد با 

(05/0>pمیزان هضم .) شاهد و   گروهپذیری خاکستر در

بود  6و  4دار بیش از تیمارهای معنی طور به 1تیمار 

(05/0>p).  دار  با هم تفاوت معنی 6و  5، 4تیمارهای

 (.p>05/0نداشتند )

 

 و کیتین  L. lactisروبیوتیک سطوح مختلف پ شده با تغذیهکپور معمولی  ماهیانبچهدر پذیری هضم 4جدول 

 شاخص

 (%) 

 تیمارهای آزمایش

1 2 3 4 5 6 
 ab21 /1 ± 5 /24 ab44 /0 ± 85 /23 a21 /1 ± 84 /20 ab56 /0 ± 25 /25 b59 /1 ± 6 /26 b31 /1 ± 03 /27 پروتئین

 ab46 /2 ± 25 /17 b66 /0 ± 72 /17 a66 /0 ± 43 /15 a53 /0 ± 97 /14 b14 /1 ± 68 /17 a13 /0 ± 1 /15 چربی 

 c86 /0 ± 06 /21 c51 /0 ± 33 /21 bc33 /1 ± 43 /20 a1 /1 ± 68 /18 abc25 /0 ± 76 /19 ab74 /0 ± 13 /19 خاکستر

: 2: شاهد، تیمار 1 .( p<05/0باشد ) دار در بین تیمارها میدهنده اختالف معنیانحراف معیار، حروف متفاوت در هر ردیف نشان ±میانگین 

 %2کیتین  + %1: پروبیوتیک 6، %1کیتین  + %1: پروبیوتیک 5، %2کیتین  :4، %1: کیتین 3، %2پروبیوتیک 
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 بحث

سازی رشد و تولید ماهی با  وری، بهینه پرهدف صنعت آبزی 

غذایی که اثر مثبتی   یابی به جیرهلذا دست ست.کیفیت باال 

خصوص در زمانی که ماهی در  به ،بگذاردبر روی رشد ماهی 

قرار دارد، دارای اهمیت است   های محیطیمعرض استرس

(2014 .et alHassaan  رشد وابسته به فاکتورهای .)

 Yazici) استمیت و کیفیت تغذیه محیطی، ژنتیکی و ک

et al. 2015 نسبت مستقیمی با   آنهای (. رشد و شاخص

انـدازه کـافی   هو وقتی ماهی به نحو مطلـوب و بـ ردتغذیه دا

کـه   هنگامی ،برعکس .یابدبه خوبی رشد می ،کندتغذیـه می

تغذیه مطلوب و صحیح نباشد، رشد کاهش یافته یـا متوقف  

از جیـره غـذایی بـا کیفیـت باال سبب  شود. استفاده می 

با صرف غذای کمتر در مدت زمانی   شود تا ماهیمی 

هـای کوتاهتر، به وزن بازاری رسیده و به این ترتیـب هزینـه

نیرومند و  ابد )ای کاهش یحظـه طـور قابـل مالبـهتولیـد 

هـا بیوتیـکو پـری -پرواستفاده از (. 1390همکاران، 

ه دلیـل داشتن مزایای فراوان به عنوان یکـی از همـواره بـ

 اندپروری مطرح بوده بازده آبزی افـزایش هـای ه شیو

(Ringø et al. 2010؛  Munir et al. 2016 ؛  Adel et 

al. 2017a, b, c, d.)  ثیر یا ألعات نیز عدم تمطا برخی

اند  ها را گزارش کردهحتی تاثیر منفی استفاده از پروبیوتیک

(Günther and Jimenez-Montealegre, 2004  ؛

Vendrell et al. 2008 .)به  هابیوتیکو پری  -افزودن پرو

جیره غذایی ماهی باعث ایجاد تعادل میکروبی روده، ساختن  

ها،  ها و برخی از آنزیمینترکیبات مفید از جمله ویتام

های ایمنی، افزایش فعالیت  دستگاه تحریک و افزایش کارآیی

  اشتها افزایش رشد و  ،نزیمی و به دنبال آنگوارشی و آ

 Irianto and ؛Kim and Austin, 2006) شودمی 

Austin, 2002a ؛Mehrabi et al. 2018) .  نتایج

کردن حاصل از تحقیق حاضر نیز نشان داد که اضافه 

به   % 1مخلوط با کیتین همچنین، و مجزا  طورپروبیوتیک به

  گروه نسبت به ماهی وزن  دارمعنی موجب افزایش ،جیره

  شامل  رشدهای شاخصدر می شود، به طوری که شاهد 

رشد ویژه و  نرخنرخ رشد روزانه،  ،درصد افزایش وزن بدن

و  Irianto .ایجاد می کند داریافزایش معنی غذای مصرفی

Austin (b2002 )که اضافه کردن  گزارش کردند

های آنزیم فعالیتذای ماهی باعث افزایش ها به غپروبیوتیک

.  شودتحریک اشتها و نهایتاً افزایش رشد می ، گوارشی

ثیر بر  أبیوتیک با تافزودن کیتین به عنوان پری  ،همچنین

به   بیوتیکثیر پری أو ت استثر ؤفلور باکتریایی روده بر رشد م

عدم توانایی فلور باکتریایی روده برای تخمیر آن  یاتوانایی 

   Merrifield (.Adel et al. 2017c)  استمرتبط 

  نرخ  مانند ،رشدهای شاخصداری در ( اختالف معنی 2009)

کمان آالی رنگین رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل 

 Bacillus subtilis  ،Bacillus)  تغذیه شده با پروبیوتیک

licheniformis  وEnterococcus faecium)  گزارش

در داری اختالف معنینیز  (1395)و همکاران  باعثی   کرد.

رشد ماهی کپور  های شاخصافزایش وزن نهایی و دیگر 

در   الکتوباسیل یک تجاری پروبیوت تغذیه شده با  معمولی

زان  استفاده از کیتین و کیتو مشاهده کردند. مقایسه با شاهد

 Shiau) در ماهی تیالپیای هیبرید موجب کاهش رشد شد

and Yu, 1999) . رژیم غذایی حاوی کیتین در

Schizothorax richardsonii  عملکرد رشد را بهبود  نیز

اری دعنیثیر متأ Tor putitoraاما در ماهی  ،بخشید

دلیل تفاوت نتایج در   (.Mohan et al. 2009نداشت )

ز مورد وبیوتیک مصرفی، دیا پری  -مطالعات به نوع پرو

 Olsen etش نسبت داده شده است )راستفاده و مدت پرو

al. 2001  .) 

پروری است و  مهم در آبزی های شاخصبازماندگی یکی از 

یی قرار های غذاثیر غذا و محدودیتأتحت ت ممکن است 

مدت   کوتاههای دورهماهیانی که برای  ،ردگیرد. در اغلب موا

اما اگر دوره پرورش  ،دارندی بازماندگی باالی ابند، یمیپرورش 

  کند احتمال مرگ و میر افزایش پیدا می  ،تر شودطوالنی

(Sheng et al. 2006)هیچ اختالف   حاضر  . در تحقیق

تیمارها  دیگرشاهد و  گروه داری در نرخ بازماندگی بین معنی 

بودند   %100تیمارها دارای بازماندگی  تماممشاهده نشد و 

ه اگرچه ممکن است به دلیل کوتاه بودن دوره پرورشی ک

های غذایی مورد ثیر منفی جیره أدهنده عدم تباشد، اما نشان

 .Kim et al) آزمایش بر بازماندگی گونه مورد مطالعه است

تحقیق خود بر   در( 1394ن )و همکارا محمودیان .(2004

http://aqudev.liau.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Baesi
http://aqudev.liau.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Baesi
http://aqudev.liau.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Baesi
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تیک بیوپروبیوتیک پروتکسین و پری  توأمانو  مجزاروی اثر 

میزان   به)بیوتیک آلفامیون ی گزارش کردند که پر آلفامیون

رشد ماهی   های بر روی شاخصداری ش معنییافزا( 5/0%

ثیر أکپور معمولی ایجاد کرد، اما پروبیوتیک پروتکسین ت

های شاخصتقابل آنها نیز بر ـاثر مالبته  .داری نداشتمعنی

د مانان  ثیر آلفامیون به وجوأت دار بود.رشد معنی

که منبع   می شودآن نسبت داده  و بتاگلوکان  ریدها کاالیگوسا

های ای مناسبی برای فلور باکتریایی روده، باکتری تغذیه

، در حالی  ها و بیفیدوباکترهاست ، الکتوباسیلوساسیدالکتیک

ایمنی ماهی   دستگاهتقویت  درن موجود در آبتاگلوکان  که

گزارش ( 1392و همکاران ) پور دهاقانیقاسم ثر است.ؤم

که  بیوتیک بایومین ایمبوسین %5/1استفاده از که  کردند

-و پری  Enterococcus faeciumترکیبی از پروبیوتیک 

رشد های شاخصتوانست  است،بیوتیک فروکتوالیگوساکارید 

بهبود بخشد  باکتریایی روده را در ماهی کپور معمولی  و فلور

  . عنوان کردندو پروبیوتیک  -پری افزاییهمآن را اثر که دلیل 

نشان داد  نیز (2011و همکاران ) Mehrabiنتایج بررسی 

رم  گ 5/1و  1، 5/0ادیر بیومین ایمبو )در مقبیوتیک که سین

اهی  ـهای رشد را در مام شاخصـتم ،کیلوگرم جیره( در

در  نیزبخشد و بهترین نتیجه می کمان بهبود آالی رنگینقزل

 دست آمد. به کیلوگرم جیره   درگرم  1تیمار 

ثیر ترکیب جیره غذایی أت ترکیب شیمیایی بدن همواره تحت

 Hung)  ی گیردر مقراو حتی درصد و مقدار غذادهی روزانه  

and Lutes, 1987 .)  ،در مطالعه حاضر اثر پروبیوتیک

در دار نبود. آنها بر ترکیب الشه معنی  توأمانکیتین و اثر 

و   Yazici ،(2010و همکاران ) Merrifield اتلعمطا

و ( 2014و همکاران ) Kühlwein ،(2015همکاران )

Adel ( و همکاران b, c2017 ،)پری و  -استفاده از پرو-

. استفاده از  داری نداشتمعنی ثیرأبدن تبر ترکیب  بیوتیک

اما تفاوت  ، بیوتیک اینولین موجب افزایش چربی شدپری 

   Gibel carpیزان پروتئین الشه ماهیداری در ممعنی

(Carassius auratus gibelio( ایجاد نکرد )Akrami 

et al. 2015 .) در مطالعهBagheri ( 2008و همکاران  ،)

( در B. subtilis + B. licheniformisبیوتیک )پرو

جیره توانست موجب افزایش پروتئین، کاهش چربی و  

( گزارش کردند 2011و همکاران ) Mehrabi رطوبت شود.

 تغذیه کمانآالی رنگیندرصد پروتئین الشه ماهی قزلکه 

نسبت به تیمار شاهد  بیومین ایمبو بیوتیک شده با سین 

های خارج سلولی  آنزیمها پروبیوتیک .شتدار داافزایش معنی

های گوارشی کنند و با پشتیبانی از آنزیممتعددی ترشح می

 Farzanfar)  بخشندمی رشد را بهبود  ،و مواد مغذی معین

et al. 2007 ) . های خارج توانند با ترشح آنزیممی آنها

ها، سبب هضم و جذب بهتر پروتئین  سلولی مانند پروتئاز

پروتئین الشه را افزایش دهند  ،نتیجه ی شده و درمواد غذای

(Farzanfar et al. 2007تفاوت .)و پری  -ثیر پروأی تها-

ل تفاوت به دلی ممکن است بیوتیک در مطالعات مختلف

و مقدار پروبیوتیک مورد ، نوع اندازه ماهی مورد آزمایش

بررسی نتایج حاصل   (.Yazici et al. 2015استفاده باشد ) 

پذیری پروتئین و ت هضم ق حاضر نشان داد که قابلیاز تحقی

دار شاهد تفاوت معنی گروهبا  یچربی در تیمارهای آزمایش

 توأمانذیری پروتئین در تیمارهای پ، اما قابلیت هضم داشتن

و   کیتین %1 نسبت به تیمار مجزای پروبیوتیک و کیتین 

 توأمانپذیری چربی در تیمار قابلیت هضم  همچنین

پروبیوتیک و   توأمان تیمار  نسبت بهکیتین  % 1ک و پروبیوتی

پذیری هضم .داری با هم نشان دادندکیتین تفاوت معنی %  2

 .داشتدار یمارها باهم اختالف معنی در بین تنیز خاکستر 

Munir ( افزایش هضم2016و همکاران ،) پذیری مواد

بیوتیک گزارش و پری  -مغذی را در نتیجه استفاده از پرو

ها  افزودن پروبیوتیکثیر پروبیوتیک بیشتر بود. أالبته ت .ندکرد

های گوارشی و به جیره غذایی باعث افزایش فعالیت آنزیم

 ,Irianto and Austin) شودریک اشتها در ماهی می تح

2002b) . باعث ایجاد ها و پربیوتیک هاپروبیوتیکاگرچه

های ساخت متابولیتتعادل میکروبی در روده میزبان، 

-پپتیدهای زیستو  هاویتامین نند فعال مامیکروبی زیست

های چرب در طول تخمیر و فعال، اسیدهای آلی و اسید

 Liu et؛ Stanton et al. 2005) دنشوها میبرخی آنزیم

al. 2010زنده در روده  ریزموجوداتثیر بر أ(، همچنین با ت

 ,Paola and Darielبخشند )فرایند تخمیر را بهبود می 

حاضر استفاده از پروبیوتیک و کیتین   اما در مطالعه(، 2014

ایجاد  هدشا گروهنسبت به  دار مثبتیثیر معنیأنتوانست ت

  ،استفاده از کیتین در جیره ماهی تیالپیای هیبرید .کند

 ,Shiau and Yu)پذیری مواد مغذی را کاهش داد هضم

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D188217&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhh-7Kk1yxNS8G9VgGfbYfdKcuunjA
http://sci-hub.tw/https:/www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848699001775/#!
http://sci-hub.tw/https:/www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848699001775/#!
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1999). Ringø که   گزارش کردند( 2012) و همکاران

پذیری را هضم ،و صفرا در لوله گوارش کیتین با جذب چربی

دهد. اگرچه استفاده از کیتین در مقادیر زیاد کاهش می

ها  ا در برخی گونهکاهش عملکرد رشد و مصرف چربی ر

(،  Ringø et al. 2012؛ Olsen et al. 2006)نشان داد 

( توانست رشد را افزایش %6اما استفاده از مقادیر کم آن )

های موجود تفاوت. (Lellis and Barrows, 2000)دهد 

در مطالعات مختلف ممکن است به دلیل یکسان نبودن گونه  

 شد. های اساسی در تغذیه باو همچنین تفاوت

 

 گیری کلینتیجه

  % 2کیتین،  %1نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر 

  های شاخص بهبود ها برآن همچنین، اثر توأمانپروبیوتیک و 

ثیر منفی بر ترکیب  أها تاستفاده از آنو  استدار رشد معنی

کیتین و   توأمان تاثیر  .کندنمیپذیری ایجاد الشه و هضم

استفاده از هر کدام به تنهایی  پروبیوتیک نتوانست نسبت به 

بودن  ثیر بیشتری ایجاد کند که ممکن است به دلیل کوتاهأت

  دوره پرورش و یا مقادیر مورد استفاده از هر کدام باشد. 

توان با مطالعات بیشتر بر  ی استفاده از هر کدام را میبرتر

و بقا در   ضد اکسایشیایمنی،  های دستگاه ها بر ثیر آنأروی ت

 . کردهای محیطی تعیین ها و استرسبا بیماری مواجهه 
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Abstract 

Probiotic and prebiotic have many advantages and are employed as a method for aquaculture 

yield improvement. The main goal of the current study is to evaluate the effect of dietary 

Lactococcus lactis subsp. lactis as well as chitin on growth performance, carcass composition 

and feed digestibility in common carp, Cyprinus carpio. So that, 360 juvenile carps with mean 

initial weight of 12 ± 1.5 g were randomly distributed in 6 treatments based on adding different 

chitin levels including 0, 1, and 2% and probiotic including 0 and 2% (1×107 CFU/g) to a basal 

diet and cultured for 8 weeks. At the end of the experiment, growth indices, survival rate, carcass 

composition and nutrient digestibility were measured. Maximum final weight, weight gain, feed 

conversion ratio, daily growth rate, feed efficiency and condition factor as well as the lowest FCR 

were observed in treatments fed with probiotic 2%, chitin 1% and probiotic 2% + chitin 1% 

(P<0.05). Dietary chitin and probiotic did not alter feed intake and total length in common carps 

(P>0.05). The experimental treatments did not influence the carcass composition and nutrient 

digestibility. In conclusion, it seems that adding 2% probiotic and 1% chitin can improve some 

growth indices in common carp, but can not affect carcass composition and nutrient digestibilty.  

 

Keywords: Chitin, Common carp (Cyprinus carpio), Digestibility, Growth indices, Lactococcus 

lactis subsp. Lactis.  
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