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 چکیده

  ،رشید هایشیاص بر (  Huso huso)  انگشیت دد  انیماهلیف  رودهشیده از  های جداپروبیوتیک تأثیربررسیی مطالعه  این   هدف از

دطعه الرو کپور  360.  بود (Cyprinus carpioالروهای کپور معیولی ) الشیهشییییایی   و ترکیب گوارشیی  هایآنزیم  فعالیت

سیازگاری با شیرایج جدید، به مدت   برایی  اهفته  کپس از گذراندن یک دوره یگرم  میلی 200تقریبی  معیولی با میانگین وزن

 Saccharomycesو Bacillus subtilis ،B. licheniformisهای شیده با مللو  پروبیوتیک  های مكیلجیره  باروز  45

cerevisiae    5/1  ×  610  هیایغلظیتدر  بیه ترتییب  (1T،)610  ×  3  (2T،)  610  ×  5/4  (3T  )g CFU/100  در    .غیذادهی شیییدنید

  یدر انتها  .انجام شیدتصیادفی    کامالًآزمایش در دالب یک طرح   و  شیدند  تغذیه از جیره بدون مكیل  الروهای ماهی  شیاهد  گروه

در روز( در تییار  وزن بدن %94/0  ±  66/0گرم( و نرخ رشیید وی ه )میلی 350 ± 12/0باالترین میزان وزن نهایی )  شیدوره آزما

3T  یچرب(، نسبت کارایی  37/0 ±  41/0) نیپروتئکارایی   (، نسبت%52/46 ± 02/19غذا )کارایی    . بیشترین میزانشد  مشاهده  

در تیییار  (  %0058/0صیال  )  ی از پروتئینبرداربهرهدر روز( و میزان    گرمیلیم  0018/0(، پروتئین ابقیا شیییده )22/1  ±  34/1)

3T   آمد به دسیتدر هیین تییار آزمایشیی   ( نیز34/2 ± 61/0)  ییضیریب تبدیل غذاکیترین و  (05/0p<  تیامی .) های شیاص  

چربی صام   و (%33/72 ± 68/0پروتئین صام )سیط   باالترین  (.  >05/0p) ندداشیت داریمعنیذکر شیده با گروه شیاهد اصتالف 

بین   داریمعنیسیطوح ماده صشیک، انر ی صام و صاکسیتر الشیه اصتالف .  شیدسینجش   3Tدر تییار  ( الشیه43/13% ± 32/0)

های آمیالز و لیپاز عصیاره بدن در تییارهای  مقادیر آنزیم(.  <05/0p)  ندندادنشیان تییارهای آزمایشیی در مقایسیه با گروه شیاهد  

با شییاهد اصتالف   سییهیدر مقاایشییی آزمایشییی در مقایسییه با گروه شییاهد افزایش داشییتند. مقدار آنزیم آمیالز در تییارهای آزم

 رات یتأثملتلف   یهاغلظتکه مللو  باسیییلوس و ملیر در   مشییل  کرداین آزمایش   (.>05/0p)را نشییان داد   یداریمعن

به  3T (CFU/100g  610 × 5/4 ) و بهترین نتایج در تییار دارداین ماهی   یاهیتغذ هایفراسیینجهالشییه و  ترکیبمتفاوتی بر  
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 مقدمه

تولیید غیذا برای   یهیاتییفعیال  نیترمهمپروری یكی از  آبزی

 ,FAOاسییت )جوامع بشییری در طول یک دهه گذشییته 

  صانواده های   نیریییتمیییمهپور ماهیان یكی از یییک  (.2012

. ماهی کپور معیولی هسیییتندپرورشیییی در سیییط  جهان 

(Cyprinus carpio)    هیوبه هاگونه  نیترمحبوبیكی از  

میزان تولید جهانی   ، بطوری کهشیودیمدر آسییا شیناصته  

گزارش    2016میلیون تن در سیییال   5/4این گونیه بیش از 

 (.  FAO, 2018) ه استشد

هیا و در افزایش تراکم در مزارع منجر بیه شییییوع بیییاری

 Verma) می شیییودنتیجه بروز تلفات عظیم ادتصیییادی 

and Gupta, 2015  افزایش تراکم و   یسییییاز یتجیار(. 

ه  زیادی از جیل   یهاچالش  یپروریآبزتولیدات در صیینعت 

به باکتریایی را   یهاعفونتصصیو   هب زاییاریببروز عوامل 

اسیاسیی    یهاتیمحدودکه به عنوان یكی از   هداشیت هیراه

عالوه بر   .شیییودیمدر گسیییترش این صییینعت شیییناصته  

بیاکترییایی، کیفییت غیذا نیز بیاعی  بروز مر  و    یهیاعفونیت

میزارع   در    . (Munirasu et al. 2017)  شیییودیمیمیییر 

  ی هیاروشنییاز بیه بررسیییی کیفییت صورا  و    ،بنیابراین

بهبود عیلكرد رشییید و کیارایی تغیذییه    منظوربیهغیذادهی  

  ی حاک یدبلهای  گزارش. شودیمحیوانات پرورشی احساس  

  دسیییتگاه   تیبا تقو کیوتیپروب  یهامكیلاز آن اسیییت که  

بهبود با  د و  نیرا کاهش ده  ییاریب  وعیشییی  تواننیدیم یینیا

  ی هانهیهزباع  کاهش    کارایی تغذیهرشید و های  شیاص 

 (.Munirasu et al. 2017) دنشو گویو م  یماه پرورش

اسیییتفیاده از   کیه در  ییهیاتییمحیدودو    میذکورمشیییكالت  

اسییییت کیه بیاعی     ،وجود دارد  هیاکییوتیبیآنت شییییده 

های  تیایل بیشیتری به اسیتفاده از محر   دهندگانپرورش

هیا بیه  کییوتیبیهیا و پرکییوتیپروب  ایینی میاننیدطبیعی  

 یریشگیکنترل و پ ، تیریمد  یبرا  نیگزیجا  یعنوان راهكار

 .(Hassaan et al. 2014باشند )داشته   هاییاریب

 یبرای ارتقا هاکیوتیبیآنتبه دلیل اسیییتفاده نادرسیییت از 

به یكی از  یكیوتیبیآنتمیزان رشیید حیوانات بروز مقاومت  

بروز با  تبدیل شییده که   ریزموجوداتمشییتر    یهای گیو

  هیراه بوده میكروبی   یهاعفونتمشیكالت جدی در درمان  

به که   هاکیوتیپروباز (.  Kumaree et al. 2015اسیت )

 روی موجود  سیییودمنیدبیا اثرات    دییمفریزموجودات    عنوان

کنترل   برایپروری ، در صییینعت آبزیشیییودیمیاد   زبانیم

موارد به عنوان    برصیرشید و در  مكیل، به عنوان هاییاریب

  کنند یمی اسییتفاده  كروبیم  دضیی باتیترکبرای   ینیگزیجا

(Fuller and Perdigon, 2003.)  Vergio  ًاحتییاال 

این   نلسییتین فردی بود که وا ه پروبیوتیک را معرفی کرد.

 ” Anti-undprobiotika“عنوان   باشل  در مقاله صود 

و دیگر    هاکیوتیبیآنتمضیر و نامطلوب اسیتفاده از  راتیتأث

ترکیبیات ضییید میكروبی را بر جیعییت میكروبی دسیییتگیاه  

کیه بیاعی  تعیدییل فلور میكروبی    هیاییفراسییینجیهگوارش بیا  

کرد  ( مقایسیییه Probiotikaشییید )یمگوارش    دسیییتگاه

(Vergio, 1954.)  Lilly    وStillwell  (1965  )

  دیگر تعریف کردند که رشیید  یریزموجوداتها را  پروبیوتیک

بهبود  قیطراز   هاکییوتیپروب  .دهنیدیمرا ارتقیا   ریزموجودات

  ریزموجوداتدر هضیییم، مهیار    یییآنز  فعیالییتغیذا،  ارزش  

، و ضیید سییرطان  کنندهی  ضییدعفون  یهاتیفعال، زاییاریب

را   زبیانیم  یینیپیاسیییخ ا  شیکننیده رشییید و افزا  تییتقو

 .(Harikrishnan et al. 2010سازند )یممند  بهره

جدا شیده   یهاکیوتیپروب تأثیرهدف از این مطالعه بررسیی  

( شیامل  Huso huso)  انگشیت دد  انیماهلیفبچه  رودهاز 

Bacillus subtilis  ،Bacillus licheniformis   و  

Saccharomyces cerevisiae    ملتلف   یهیاغلظیتدر

 الشیهترکیبات  غذا وکارایی  رشید،  های شیاص بر   در جیره

 الروهای کپور معیولی  بود.

 

 هاروشمواد و 

 انجام آزمایش

هیدروبیولو ی    شیگاهیآزمادر  روز 45به مدت   مطالعه حاضیر

دطعیه الرو   360تعیداد    .شیییدکیاووس انجیام  نبیددانشیییگیاه گ

گرم  میلی  200مییانگین وزن تقریبی  میاهی کپور معیولی بیا  

شیییهید چیران )اسیییتان بی  اپرورش ماهیان گرماز کارگاه  

نایلونی دو الیه که   یهاسیهیکشید. الروها در تهیه    (گلسیتان

ه بود، به محل آن با آب و دوسیوم آن با هوا پر شید سیومکی

پس از گذراندن یک دوره   آنهامنتقل شیدند.  انجام آزمایش  

به  ،جدید و جیره پایه شرایج زگاری باسا برای  یاهفته کی

گروه   تییار آزمایشییی به هیراه یک 3تصییادفی در   شییكل

برای انجام   تقسیییم شییدند.شییاهد هر کدام با سییه تكرار  

 لیتر  6آبگیری  بیا حجم    ملزن پالسیییتیكی  12آزمیایش از  

عدد    30  )تكرار( تراکم الروها در هر ملزن.  اسییتفاده شیید

ی هوا سیین  یک با اسییتفاده از  الروها اکسییی نی نیازبود.  

 برای اسیتفاده مورد . آبشید  نیتأم هوادهمتصیل به منبع 

  اکسیی ن  دما، نظر از دوره آزمایش طول در الروها پرورش
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  مقیادیر .  شیییید  پیایش  سیییلتی  وت  نیتریی ،pH  محلول،

 ارائه 1 جدول در  میانگین دالب در مذکور هایفراسیینجه

 است. شده

 

 . آزمایشدوره  یدر طکیفی آب ی هافراسنجه  میانگین 1 جدول

 کیفی آب   هایفراسنجه

مقدار جامدات محلول  

(mg/L ) 

   شوری

(mg/L ) 

هدایت الكتریكی آب  

(µm/S ) 

   دما

(°C)  

محلول  اکسی ن  

(mg/L ) 
pH 

25/50   ±  56/568 41/32   ±  525 66/82   ±  38/829 35/1   ±  5/24 65/0   ±  5/7 18/0   ±  6/7 

 

 پروبیوتیک  و مخمر هاسوسپانسیون باسیلوس

هیا و ملیر مورد اسیییتفیاده در این آزمیایش، از بیاسییییلوس

دانشیكده دامپزشیكی دانشیگاه   شیناسییمیكروبآزمایشیگاه  

  توسییج دهقان  و ملیر اهباسیییلوساین   تهران تهیه شیید.

بر   و  جیداسیییازی  انگشیییت دید  ( از روده فییل میاهی1390)

  Dehghanتوسیج  و  شیدشیناسیایی   اسیاس توالی یابی  نی

( هیییكییاران  عیبیید2011و  هیییكییاران    آرپینییاهیی  هییالیلی(،  و 

(1398)،  ( و    Abdollahi-Arpanahi  ،(1392آبییاد 

ه  نشیان داد(  1392حسین پور فتاحی )  و( 2018هیكاران )

در این بررسیی  .  هسیتندک یصاصییت پروبیوتکه دارای   شید

این  برایاسیتفاده شید.    ریزموجوداتاز شیكل لیوفیلیزه این 

پس از مللو   هاباسییلوس هابتدا محصیول لیوفیلیز ،منظور

  (v/w NaCl  87/%0)  ینیكی   سیییازی با سیییرم فیزیولو

های کشییت حاوی محیج کشییت وی پلیتاسییتریل، بر ر

کشییییت   ،ملیر  برایو    TSAبییاکتری   محیج  روی  بر 

و پس از   ندکشییت داده شیید  (SDA)  سییابرودکسییتروز آگار

در دمیای    سیییاعیت  24بیه میدت    گرملیانیه گیذاریانجیام دوره  

C ° 30های کشیت اسییلوس و ملیر در پلیتهای ب، پرگنه

  ، سسییپ(.  Rengpipat et al. 1998)  شییدظاهر   هاآن

طور  هها و ملیر بهای هر یک از باسییلوسبلشیی از پرگنه

 وندربرداشیته شیده و    سیترونجداگانه با اسیتفاده از آنس 

  ی فیزیولو ی نیكسیییرم    تریلیلیم  2ف حیاوی  ردواپنیلولیه  

NaCl 9/%0  ایی باکتری  یهاونیسوسپانسصورت  ه  ، بسترون  

فارلند  مکاندارد نیمییلول استییمحبا استفاده از   . بعددر آمد

با اسیتفاده از دسیتگاه    ،(OD) غلظت نوری و به روش تعیین

جیذب (، در  UV  160-  اسیییپكتروفتومتر )میدل شییییییاتزو

سیییطوح  ییهییاغلظییت  نییانومتر،  610موج  طولنوری    در 

LCFU/m  610  ×  5/1،  610× 3  شییید تهییه    5/4 × 610 و  

(Abdollahi-Arpanahi et al. 2018 .)  

  آزمایشیی  اسیاس تییارهای بر تهیه شیده یهاونیسیوسیپانسی

 .ندشدمكیل سازی   هارهیج  با

 

 آزمایشی یهارهیج

به عنوان ماده    معیولیماهی کپور   یامعاء و احشیییا پودراز 

امعیاء و   پودر  .اسیییتفیاده شییید  برای تغیذییه الروهیاصیام اولییه 

و هیكاران   Jamaliبا اسیتفاده از روش ماهی کپور   یاحشیا

کار  ه و به عنوان منبع پروتئینی جیره ب  شیید( تهیه 2015)

مورد   یهایافزودنو دیگر  پودربا اسیتفاده از این   .گرفته شید

  صیام   ، چربی(%34/51صیام )  پروتئینبیا  چهیار جیره  نییاز،  

یكسیییان   کیالری بر گرم(  5555صیام )  و انر ی(  74/15%)

تهیه شده از   یهاونیسیوسپانس(. 1392)رحیانی،    تهیه شید

 5/1 × 610و ملیر پروبیوتیک در سیه غلظت    هاباسییلوس

(1T  ،)610 ×  3 (2T  و )5/4 × 610 (3T  واحد )به  پرگنیه ،

اضیافه شید و با    گرم از هر یک از سیه جیره آماده شیده 100

صیییورت   هب  مقطر اسیییتریل، آب تریلیلیم 20اسیییتفاده از 

 Ghosh et)  ندشیدو مكیل سیازی   شیدههیگن مللو  

al. 2004)به صییورت    گوشییتچرخاسییتفاده از   . سییپس با

بیه میدت و    نیددر آمید  متریلیم  2-5/2بیه دطر    ییهیارشیییتیه

و    ندصشیک شید C  50°سیاعت درون آون با دمای    10-7

ریز چشییه،   یهاالکاز   هاآنپس از صرد کردن و گذراندن 

.  شییییدنید آمیاده    میاهی  دهیانی الروهیای  انیدازهمطیابق بیا  

(Rawling et al. 2009  .)درتهییه شیییده،    یهیارهیج 

 تا و شیده گذاریشییاره و بندیپالسیتیكی بسیتههای کیسیه

 گرادیسیییانت  درجیه  4 دمیای بیا  در فریزر مصیییرف زمیان

در طول دوره آزمیایش بیه   تغیذییه الروهیا  .نیدشییید  نگهیداری

https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Hadi+Jamali
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)رحیانی،    شییدانجام  نوبت  4در وزن بدن روزانه   %5میزان  

1392.) 

 

 رشد هایشاخصو سنجش   یسنجستیز

ی  تیام  شیدوره آزما  انیرشیید در پا تیوضییع یبررسیی برای

با استفاده از   الروها  .شد دیص ملزنموجود در هر   الروهای

  شیییدند.   هوشیب( mg/L 100) لکیگل مپودر عصیییاره  

بیا ددیت    تیالیجید  یترازو  توسیییج  الروهیا  وزن  یریگانیدازه

های سینجیزیسیتر اسیاس نتایج  ب.  انجام شید گرم 001/0

نسیییبیت بیه غیذادهی    در ابتیدا و انتهیای دوره  انجیام شیییده

  ی هابا اسیتفاده از فرمولو تغذیه  رشید   یهاشیاص  محاسیبه

 De Silva؛  Hevroy et al. 2005شید )اددام  مربوطه

and Anderson, 1995.)  دوره   ،هیییچینییین طیول    در 

 .شدمیزان بازماندگی الروهای ماهی نیز محاسبه   آزمایش،

 
نرخ رشد وی ه  = )درصد در روز( 100لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم([ × - ]زمان/ )لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم  

 افزایش وزن بدن )گرم(/ مقدار غذای صورده شده )گرم( = ضریب تبدیل غذایی 

 )مقدار غذای صورده شده به گرم/ افزایش وزن بدن به گرم( ×100 = )درصد( کارا یی تبدیل غذا 

 مقدار مصرف پروتئین )گرم(/ افزایش وزن بدن )گرم( = نسبت کارایی پروتئین 

آمده )گرم( = نسبت کارایی چربی دستمقدار چربی صورده شده )گرم(/ وزن به  

 میزان انر ی دریافتی )کیلو ول( / وزن اضافهشده )گرم( = نسبت کارایی انر ی 

 روزهای آزمایش/)پروتئین اولیه بدن )درصد(× وزن اولیه ماهی( –  )پروتئین نهایی بدن )درصد(× وزن نهایی ماهی( = پروتئین ابقا شده 

 روزهای آزمایش/  )چربی اولیه بدن )درصد(× وزن اولیه ماهی( – )چربی نهایی بدن )درصد(× وزن نهایی ماهی(  = چربی  ابقا شده 

 روزهای آزمایش/  )انر ی اولیه بدن )درصد(× وزن اولیه ماهی( – )انر ی چربی نهایی بدن )درصد(× وزن نهایی ماهی(  = انر ی ابقا شده 

صال  برداری از پروتئینه )گرم( = میزان بهره  ابقا شدهپروتئین   صورده شده )گرم( / مقدار مقدار پروتئین  

 

 الشه بیوشیمیایی هایسنجش

در ابتدا و انتهای دوره   ،الشییهبیوشیییییایی   سیینجشبرای 

الرو از هر تییار به طور تصیییادفی  دطعه   25عداد  آزمایش ت

، به آزمایشیگاه فرسیتاده سینجیزیسیتو پس از انجام  صیید 

در آزمیایشیییگیاه، تجزییه الشیییه و تعیین ترکیبیات    .نیدشییید

با  AOAC  (1990 )  هایمطابق با اسیتاندارد آنایی شیییی

پروتئین صام با دسییتگاه    گیریاندازه  .شییدانجام سییه تكرار 

سیییاصت کشیییور سیییوئیس( به روش  ،1030)مدل    لدالک

بیا  تر  بیا روش حیل کردن چربی در ا  چربی صیام،  میكروکلیدال

انر ی صام با  ،  ساصت سوئد(  ،دسیتگاه سوکسله )مدل تكاتور

  ، سیاصت آمریكا( ،دسیتگاه بیب کالرییتر )مدل میلتون روی

ها  نیونهطور وزنی بعد از انجیاد صشیییک  ه ب  ماده صشیییک

سیییاصت آلیان( ،  یندرا)مدل ب C ° 105  دمای  باآون درون 

سیوزاندن  طریق از   صاکسیتر الشیهو سیاعت   24برای مدت  

ساصت آلیان(   ،کوره الكتریكی )مدل هریوسون  ها درنیونه

 ,AOACشید )انجام  سیاعت   5به مدت    C ° 600  دمای  با

1990). 

 

 پازیل  و الزیآم   یهامیآنز یریگاندازه

آمیالز   هیایآنزیم  گیریانیدازهدر انتهیای دوره آزمیایش برای  

بیادیییانیده از تییامی جیعییت    ،در دسیییتگیاه گوارش  و لیپیاز

عصاره پودر گل  و با استفاده از  شد  صید   های هر ملزنالرو

هیگن   برای  هانیونه.  شدند  هوشی( بmg/L 100میلک )

عیلیات    الكتریكی منتقل شدند. هیو نایزر گاهدست به شدن

یخ انجام شید. بافر مورد نظر شیامل   حیامشیدن در   هیگن

mM  100    بیافرTris-HCL    بیه هیراهmM  1/0   ترکییب

EDTA    1/0و%  Triton X-100    بیاpH    بود  8/7برابر  .

 5/1بیا حجم    یهیایفراپنیدو  بیهشیییده    هیگن  یهیانیونیه

 با دور دسیتگاه سیانتریفیو درون و   شیدند منتقللیتر میلی

rpm  5000 سیییانتریفیو  شیییدنید  ددیقیه    10میدت    بیه

(Gomez-Gil et al. 1998)  .محلول در آمیالز  میزان 

 Starch-hydrolysis  (Robyt andروش   بییا هیگن

Whelan, 1968  تری تبیدییلروش    لیپیاز بیا( و میزان 

 آکییل منو و آکییل گلیسیییرول دی گلیسیییرول، آکییل

 تعیین (Bier, 1955آزاد ) چرب اسییدهای به گلیسیرول

 شد.

 

 تجزیه و تحلیل آماری

هیای بیه دادهنرمیال بودن  ابتیدا  ،آمیاری لییتحل و هییتجزبرای 

.  شیدارزیابی   رنوفیاسیی-لیوگروفوآزمون کبا    دسیت آمده

غییرات یییی، تهادادهودن ییییب  یینان از نرمالییییپس از اط

 آنالیز  از طریق مسییر تحلیلیشیده   گیریاندازه  هایشیاص 
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و مقایسیه میانگین بین تییارها با آزمون   طرفهکواریانس ی

وجود ییا عیدم وجود .  بررسیییی شییید  ی دانكنادامنیهچنید  

  SPSS  افزارنرمبا   %95در سییط  اعتیاد   دارمعنیاصتالف 

 >05/0pتعیین شیید. مقادیر  در محیج ویندوز   21نسییله 

 تلقی شد. دارمعنی
 

 نتایج 

رشید شیامل وزن نهایی، نرخ های  شیاص  گیریاندازهنتایج  

رشیید وی ه، ضییریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی غذا، نسییبت 

کارایی پروتئین، نسیبت کارایی چربی، نسیبت کارایی انر ی، 

میزان  و    ابقا شیده، انر ی  ابقا شیدهچربی    ابقا شیده،پروتئین 

گرفتیه از   تأثیرتیییارهای   بینصال  از پروتئین   یبرداربهره

(.  >05/0p)  نیددادنشییییان    دارعنیمپروبیوتییک اصتالف  

 گیریاندازه 3Tمذکور در تییار   یهاشاص باالترین میزان  

شیده   مكیل سیازیهای غذایی  در آن الروها با جیرهشید که 

هیای مورد از پروبیوتییک CFU/100g 610 ×  5/4 توسیییج

. کیترین ضیریب تبدیل غذایی نیز اسیتفاده غذادهی شیدند

. الزم بیه ذکر  (2جیدول  شییید )  گیریانیدازهدر تیییار میذکور  

آماری و گروه شییاهد اصتالف   3Tتییارهای  بین که اسییت 

(؛  <05/0p)از لحاظ وزن نهایی وجود نداشیییت  داریمعنی

بیه شیییكیل وزن نهیایی    تیییارهیای آزمیایشیییی  دیگر  درامیا  

بررسیییی (.  >05/0p) بوداز گروه شیییاهد   کیتر داریمعنی

نتیایج بیه صیییورت درون گروهی نشیییان داد کیه بیا افزایش 

هیای مورد اسیییتفیاده در جیره غیذایی  غلظیت پروبیوتییک

رشید و تغذیه روندی صیعودی داشیتند. ضیریب   یهاشیاص 

هیا از رونیدی  تبیدییل غیذایی نیز بیا افزایش غلظیت پروبیوتییک

 .(2جدول بود )نزولی برصوردار 

 

 . تغذیه الروهای کپور معمولی رشد و  یهاشاخص  2 جدول

   (CFU/100g)  سطوح پروبیوتیک

 1T 2T 3T شاهد  های رشد شاص 

 15  ± 200 15±   200 15  ± 200 15  ± 200 ( mg)   هیاولوزن  

 c10/0±   270 b07/0  ± 280 ab01/0±   310 a31/0  ± 350 ( mg)  یینهاوزن  

SGR  (%/day ) c73/0±   60/0 bc57/0±   69/0 ab71/0±   68/0 a66/0±   94/0 

 a74/0±   75/2  ab36/0±   60/2  bc71/0±   45/2  c61/0  ±   34/2  ضریب تبدیل غذایی

 b17/15  ±  33/40  b80/10±   90/40  ab32/15±   09/44  a20/19  ±  52/46  ( %غذا )تبدیل    ییکارا

 b34/0±   24/0  b23/0±   52/0  ab33/0±   33/0  a41/0±   37/0  پروتئین   ییکارانسبت  

 b10/1±   78/0  b76/0±   82/0  ab08/1±   10/1  a34/1±   22/1  چربی   ییکارانسبت  

 b00/0±   500/0  b00/0±   500/0  ab070/0±   070/0  a00/0±   800/0  انر ی   ییکارانسبت  

 b00/0±   0001/0  b00/0±   1100/0  a00/0±   1600/0  a00/0±   1800/0  ( mg/day)  ابقا شدهپروتئین  

 b00/0±   2000/0  b00/0±   2000/0  a00/0±   3000/0  a00/0±   4000/0  ( mg/day)  ابقا شده  چربی

 b04/0±   300/0  b20/0±   310/0  a40/0±   430/0  a50/0±   490/0  ( J/dayشده ) ابقا  انر ی  

 b400/0  ±   3200/0  b030/0±   0360/0  a00/0±   0510/0  a00/0±   0580/0  برداری از پروتئین )%( بهره 

 c47±   87  b10/58±   22/93  b74/4±   33/95  a73/2±   98  )%(   میزان بقا

 .(p<05/0است )بودن    دارمعنیدر هر ردیف نشانه  حروف التین غیر مشتر   

 

بین میزان انر ی صام،   ترکیبات شییییایی الشیهسینجش با  

بین  داریمعنیماده صشک و صاکستر الشه اصتالف آماری  

اما میزان    ،(<05/0pتییارهای آزمایشییی مشییاهده نشیید )

پروتئین صام و چربی صام الشیه در هر سیه تییار آزمایشیی  

(.  >05/0pبود )باالتر از گروه شییاهد   داریمعنی  به شییكل

الشیه پروتئین صام، چربی صام و انر ی صام   مقدارباالترین  

صشیک و    مادهمقدار   باالترینشید.   یریگاندازه  3Tتییار  در

بررسیی (.  3جدول )  آمد به دسیت  1Tتییار در نیز صاکسیتر 

نتیایج بیه صیییورت درون گروهی نشیییان داد کیه بیا افزایش 

، چربی و انر ی  پروتئین  میزان،  جیرهدر    پروبیوتییک  غلظیت

  صاکستر روندی نزولی داشت.  میزانالشه روندی صعودی و  

فعیالییت آنزیم آمیالز بین تیییارهیای آزمیایشیییی از اصتالف 

امیا فعیالییت آنزیم    ،(>05/0pبود )دار برصوردار آمیاری معنی

(. بیاالترین  <05/0pبود )  داراصتالف آمیاری معنی  لیپیاز فیادید
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گیری انیدازه  3Tهیای میذکور در تیییار  میزان فعیالییت آنزیم

 (.4شد )جدول 

 

 . شیمیایی الشه الروهای ماهی کپور معمولیترکیبات   3ل جدو

   (CFU/100g)  سطوح پروبیوتیک

 1T 2T 3T شاهد  شروع آزمایش  ترکیبات الشه

 b29/1±   99/68  ab70/1  ±   12/70  ab60/1±   16/17  a86/0 ±  33/27  74/71 ( %)  پروتئین صام

 cb60/0±   79/11  c97/0±   31/11  ab58/0±   76/21  a32/0±   43/13  12/12 ( %)  چربی صام

 3/4564 4/71±   7/4603 1/11±   2/4554 8/60±   9/4628 9/84±   4/4694 (Cal/g)  انر ی صام

 58/14   ±69/5 70/14   ±91/3 93/61   ±09/5 10/12   ±80/3 1/10 ( %ماده صشک )

 33/9   ±96/0 75/9   ±89/0 24/01   ±94/0 67/9   ±88/0 89/9 ( %صاکستر )

 (.p<05/0است )بودن    دارمعنیدر هر ردیف نشانه  حروف التین غیر مشتر   

 

 .کپور معمولی هایعصاره بدن الروگوارشی  هایآنزیم فعالیت  4 جدول

   (CFU/100g)  سطوح پروبیوتیک

 1T 2T 3T شاهد  گوارشی   هایآنزیم

 c022/0  ±   516/0  b600/0±   857/0  b012/0±   845/0  a011/0±   132/1    (U/mL)  آمیالز

 a024/0  ±   050/0  a16/28±   067/0  a007/0±   075/0  a014/0±   077/0  (U/mL)  لیپاز

 (.p<05/0است )بودن    دارمعنیدر هر ردیف نشانه  حروف التین غیر مشتر   

 

 بحث

به  امروزه    ، مفیدی که دارند  راتیتأثبه دلیل  ها  پروبیوتیک

مدیریت  ابزار  یک  آبزیان  میكروبی    عنوان  تغذیه  در  مهم 

این  د  .(Balcazar et al. 2006)  شوندیمشناصته   ر 

تواند از اهییت های بومی میصصو  استفاده از پروبیوتیک

باشد.   برصوردار    ر یتأثهرچند که در مطالعه حاضر  فراوانی 

  نشده مقایسه  با یكدیگر  ها و ملیر تجاری و بومی  باسیلوس

ن ابرصی از محقق  ،در تحقیقات ملتلف  این،  با وجود  .است

بومی    ریزموجوداتبهتر    یرگذاریتأثرا مبنی بر    یی هاگزارش 

مستلرج از دستگاه گوارش آبزیان  در عیلكرد تغذیه و رشد  

ارائه    هایگونه حسن1392آباد،  )  انددادهپرورشی  پور ؛ 

نشان  حاضر  مطالعه    ،این  با وجود(.  1393فتاحی و هیكاران،  

که   روده از    شده  جدا  یهاک یوتیپروب  یریکارگبه  داد 

دد در جیره غذایی الروهای کپور معیولی  انگشت  انی ماهلیف

جیعیت   اگرچه.  داردرشد و کارایی تغذیه    بر  مثبتی  راتیتأث

  نشده در این تحقیق بررسی  الرو ماهی کپور  باکتریایی روده  

ها در عیلكرد  كی از دالیل مفید بودن پروبیوتیکی  ولی   ،است

در  که    استروده     یرشد و تغذیه، بهبود جیعیت باکتریای

ملتلف این    هایگزارش  ،تحقیقات  در  متعددی  علیی 

 (.  Munirasu et al. 2017) صصو  ارائه شده است

در این تحقیق در تیامی تییارهای آزمایشی در مقایسه با  

باالیی  گروه   سطوح  از  تغذیه  و  رشد  معیارهای  شاهد، 

مكیل غلظت  و  بودند  سط  سازی  برصوردار   در 

CFU/100g  610  ×  5/4    تییار را 3Tدر  بهتری  نتایج   ،

داد.   ن  یهاافتهینشان  ی  رگذاریتأثدر    دهد یمشان  علیی 

، یریبكارگ، غلظت  ریزموجودپروبیوتكی، گونه  ریزموجودات  

در دستگاه    هاآن  استقرار و جایگزینیجانور میزبان و دابلیت  

 .Gomez-Gil et al)  دارد اهییت زیادی    میزبان  گوارش

 Bacillusكارگیری ب ،حاضر در مشابهت با نتایج .(2000

circulans  جدا  ( شده از روده ماهی روهوLabio rohit )

نرخ رشد  وزن،  باع  افزایش    ،در هر گرم غذا   510  غلظت در  

غذایی    و   وی ه تبدیل  گونه  کاهش ضریب  این    در   ، شددر 

های  شاص   برمنفی    راتیتأث  باالتر  یهاغلظت  که  یحال

را    (Ghosh et al. 2003)داشت    مذکور آن  دلیل  که 

دستگاه    استقرار در  باسیلوس  این  بهینه  سط   از  باالتر 

در تحقیق حاضر از    اگرچه  . اندهکردگوارش این ماهی عنوان  

،  نشداستفاده    CFU/100g  610  ×  5/4باالتر از    یهاغلظت

  .استباالتر    یهاغلظت  یر یکارگبهولی نتایج بهتر، نیازمند  

تحقیق با  )  ،حاضر  هیسو  با  1387عسكریان   یریبكارگ( 

  لیوفیلیزه   صورت  به  کالکتی یداس دهکنن دتولی یهایباکتر
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 ایرانی تاسیاهی  و اهیم لفی گوارش  گاهدست از  که

(Acipenser persicus  )،بود شده  شاهد    استلراج 

در    . بودرشد و بقای الروهای هر دو گونه    برمثبتی    راتیتأث

راستا )   Lashkarboloukiهیین  هیكاران  ( 2011و 

ملیر    کردند  گزارش  Saccharomycesکه 

cerevisiae    افزایش ایرانی موجب  ماهی  تاس  تغذیه  در 

ماهی  شاص  این  بیان  .  شودیم های رشد در  در صصو  

باسیلوسهاسمیمكان عیلكردی  بر  ی  پروبیوتیک  های 

  ی هامی آنز، ترش   مهم   یكی از دالیلعیلكرد رشد و تغذیه،  

که در   استمفید    ریزموجوداتگوارشی صارج سلولی از این  

 ،تحقیقات علیی ملتلف گزارش شده است. در هیین راستا

و   )جعفریان  کردند  (1385،  1386هیكاران  که   گزارش 

در  باسیلوس باالیی  توانایی  پروبیوتیک  افزایش  های 

در الروهای  مواد غذایی    و دابلیت هضم   گوارشی  ی هامیآنز

یی  ارشد و کار  داریمعنطور  هو ب  ندداشتتاس ماهی ایرانی  

   .  افزایش دادند  در مقایسه با شاهد  تغذیه را

و   Abdollahi-Arpanahi تحقیق حاضر،هیسو با نتایج 

( گزارش    (2018هیكاران  از  کردندنیز  استفاده   .B  که 

subtilis   و B. licheniformis   روده از  شده  جدا 

افزایش نرخ کارایی غذا و نرخ  موجب    ،انگشت دد   انی ماهلیف

وی ه   پاسفید  رشد  میگوی   Litopenaeus)  غربیدر 

vannamei)  تحقیقشودمی در  )  ،دیگر  ی.  (  1392آباد 

 B. subtilisازی  یسیلیمكکه    ردیکزارش  ییییییییگ

از  .licheniformis   Bو گوارش   مستلرج  دستگاه 

این ماهی، دابلیت صوبی    یها رهیجانگشت دد در    انی ماهلیف

رشد و از جیله نرخ رشد وی ه در این  های  شاص   یارتقا  در

 . داردماهی 

ها و ملیر بر ترکیبات مللو  باسیلوس  ،در مطالعه حاضر

الشه ماهی کپور معیولی در تییارهای ملتلف آزمایشی در  

متفاوتی داشت و در صصو  پروتئین    ریتأثمقایسه با شاهد  

افزایش   موجب  صام  چربی  تییارها    هاآن و  این    شد، در 

تییار   در  فقج  شاهد  با  آماری  اصتالف  که    T3هرچند 

این،.  شدمشاهده   پروتئین و چربی    ی ارتقا  با وجود  سط  

ی از پروبیوتیکریرپذییتأثی با  یان پرورشیصام الشه در آبزی

در  ه است.    علیی  ی هاگزارش ا،  رسیده  اثبات  به  ملتلف 

پروبیوتیکهاسمیمكان توسج  متفاوتی  دستگاه  ی  در  ها 

 ،که از جیله  روی می دهد  هاآن   ریتأثزیان تحت  گوارش آب 

ت مغذی در دستگاه  فرآیند هضم و جذب این ترکیبا  افزایش

آبزی   نتیجهگوارش  در  ابقا  ،و  در  ترکیبات   یارتقا  این 

بدن    ییایییوشیب صصو   .استدر  هیین    ی هاافتهی  ،در 

محقق نشان  اعلیی  ترکیبات  پروبیوتیککه    دهد یمن  ها 

صوبی هضم  ه  دستگاه گوارش آبزی هدف بسلت هضم را در  

هیچنین  کنندمی ضد    ،و  ترکیبات  فعالیت  کاهش  با 

نظیر تانن و اسید فایتیک موجب افزایش عیلكرد    یاهیتغذ

  (. Ghosh et al. 2004)   شوند یممواد مغذی در میزبان  

  نشده دابلیت هضم مواد مغذی در این مطالعه بررسی    اگرچه

در توجیه   توانستیمآن،  در صورت انجام  این،  است، با وجود  

در    ، مفید وادع شود.آمده به دست  یهاافتهیعلیی برصی از  

راستا )  Mulyasari  ،هیین  هیكاران  گزارش  (  2016و 

پروبیوتیکهامیآنزکه    کردند تولید شده توسج  ها نقش ی 

مهیی در تجزیه مواد غذایی سلت هضم در دستگاه گوارش 

هیكاران    Maityگزارش    ،هیچنین  . دارندماهیان   و 

از2011) استفاده  در   )  B. subtilis    وB. 

licheniformis  ،  دهنده پروبیوتیکنشان  این  ها  توانایی 

فعالیت  در   و  مغذی  مواد  هضم  دابلیت  رشد،  نرخ  افزایش 

باس آسیایی  ی هضیی در دستگاه گوارش ماهی سیهامیآنز

(Lates calcariferاست بوده  این    د یأیتدر    .(  نتایج 

هیكاران  یهاافتهی  تحقیق، و  ب(  1386)  جعفریان  ه در 

های پروبیوتیک تجاری در تغذیه مللو  باسیلوسکارگیری  

و    نیپروتئسطوح    اهی ایرانی نشان داد که الروهای تاس م

این    ریتأثدر تییارهای تحت    یداریمعنطور  ه  چربی صام ب

نتایجباسیلوس این  که  است  یافته  افزایش  با    ، ها  هیسو 

   تحقیق حاضر بود.  یهاافتهی

نسبت کارایی پروتئین و چربی و سطوح  در مطالعه حاضر،  

الشه    هاآن   یابقا ک  یالروهادر  با  پماهی  معیولی  ور 

های پروبیوتیک و ملیر در  ی از مللو  باسیلوسریرپذیتأث

 ییارهایتنتایج بهتری در  و    ندارتقا یافتتییارهای آزمایشی  

T2    وT3    افزایش عیلكرد پروتئین و چربی    .شدمشاهده

  ناشی  احتیاالً  T3صصو  تییار  هتییارهای مذکور و ب  در

شده از دستگاه گوارش   جداها و ملیر  باسیلوس  توانایی از

تولید   انی ماهلیف دابلیت لیپاز و    پروتئاز و آنزیم در  بهبود 

پروتئینی ترکیبات  جذب  و  بوده  هضم  چربی    . است  و 

وPerdigon  (2003  و  Fuller  هایشگزار  )  Ghosh  

یافته  د یأیت در    تواندیم(  2003) باشد. این  دابلیت    ها 

در این تحقیق   رفته  کاره  ها و ملیر بپروبیوتیک باسیلوس

عیلكرد پروتئین و چربی در الروها    یدر ارتقا  هاآنو نقش  

پرورشی،   ماهیان  بچه  )حسنتوسج  و  فتاحی  ،  1392پور 

بچه در تغذیه    S. cerevisiaeکارگیری ملیر  هب  با(  1393
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پرورشی ماهی  فیل  هیچنین    ماهیان    و   (1392)آباد  و 

Abad  ( 2013و هیكاران  )ها بكارگیری  این باسیلوس  با

پرورش   و  تغذیه  که   انیماهلیفدر  رسید  اثبات  به  جوان 

 هیسو با نتایج تحقیق حاضر بود. 

لیپاز در عصاره بدن    ی هامیآنز  حاضر،  در مطالعه آمیالز و 

تییارهای آزمایشی افزایش  الروهای ماهی کپور معیولی در  

در مقایسه با    ها آنداری در مقادیر  اصتالف معنی پیدا کرد و  

مذکور    یهامیآنزدر این مطالعه    اگرچه.  شدشاهد مشاهده  

میزان است،  ه  نشددر دستگاه گوارش ماهی سنجش   ولی 

در    ها آن  شاصصی  عنوان  به  بدن  عصاره  ی  رگذاریتأثدر 

به  این ماهی    الروهای  کار رفته در تغذیهه  های بپروبیوتیک

-بافتدر عصاره    ها میآنزبرصی از    یریگاندازه.  آیدحساب می

تحقیقات    یها در  )  Adeyemiبدن  هیكاران    ( 2015و 

  Ueberschär  (1993 )در این رابطه،  گزارش شده است.  

در   تجزیه کننده پروتئین  یهام یآنز  سنجشکه    کردگزارش  

بدن ماهی  عصاره  در  می   الروهای  روشی  عنوان  به  تواند 

در    یهامیآنز  یهاتیفعالتعیین   محسوب    هاآن گوارشی 

با  .  شود تحقیق  یهاتهیافیهیسو  ( 1392)  ییانیرح  ،این 

که  ینش داد  باسیلوسهبان  جیره  کارگیری  در  تجاری  های 

را در عصاره بدن    هامیآنزمقادیر این    ،الروهای کپور معیولی

افزایش   ماهی  دهداین  توسج  .می  هیسویی   نتایج 

Nobahar  ( هیكاران  ترکیبات  2015و  افزایش  در   )

جیله  یبیوشیییا از  و  بدن  عصاره  ب  ها میآنزی  الرو  ددر  ن 

های تجاری ی از باسیلوسر یرپذیتأثماهی کپور معیولی در  

  هم  نتایج مشابهی .شدمشاهده    هاآندر مقایسه با شاهد در  

هیكارا  Tovarتوسج   الروهای  2002)  نو  پرورش  در   )

دریایی باس  در    (Dicentrarchus labrax)  ماهی 

 است.  شدهگزارش  بكارگیری از ملیر در جیره این ماهی  

راستا هیین  هیكاران  Bairagi  ،در  گزارش 2004)  و   )

  ، های جدا شده از روده ماهیان پرورشیکه باسیلوس  کردند

در را  باالیی  و   یهاتیفعالافزایش    توانایی  آمیلولیتیک 

 دارند. در بدن ماهیان  لیپولیتیک

میزان بازماندگی الروهای ماهی کپور در در مطالعه حاضر،  

تحت   شاهد  پروبیوتیک  ریتأثتییارهای  با  مقایسه  در  ها 

ها با  که پروبیوتیک  شودیمگزارش    عیوماًیش داشته و  افزا

  ی هایباکتربهبود جیعیت میكروبی مانع از افزایش جیعیت  

.  ند شویمنتیجه باع  سالمتی میزبان    شده و در  زاییاریب

جعفریان و  آمده در تحقیق حاضر،    به دستهیسو با نتایج  

ک یپروبیوتهای  کارگیری باسیلوسه  ( با ب1390اران )هیك

با    هاآن و مقایسه  روده ماهیان صاویاری  مستلرج از    بومی

تجاری،  باسیلوس ماهی های  الروهای  تغذیه    ی آالدزل  در 

باسیلوس  نشان  کیاننیرنگ به دادند که  نسبت  بومی  های 

ش  تجاری با  مقایسه  در  باالتری  ماندگی  بازموجب    هد ادر 

  Lashkarbolouki  ،هیچنین  .شودمیالروهای این ماهی  

( از ملیر    ( نشان2011و هیكاران  استفاده   .Sدادند که 

cerevisiae    ایرانی ماهی  تاس  الروهای  تغذیه    باع  در 

و نرخ بازماندگی را ارتقا    می شودافزایش مقاومت این ماهی  

باکه هم  می دهد در    . استحاضر    مطالعه  یهاافتهی  راستا 

مشابهی    مورد،هیین   )توسج  نتایج  در  1390فرامرزی   )

باسیلوسالر  یریرپذیتأث از  ایرانی  ماهی  تاس  های  وهای 

است شده  گزارش  تحقیق  هکه    پروبیوتیک  نتایج  با  یسو 

 .حاضر است

مجیوع از    ،در  استفاده  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

دستگاه  باسیلوس از  شده  جدا  ملیر  و  پروبیوتیک  های 

انگشت ددفیل گوارش   در    ماهیان    CFU/100g  غلظتو 
رشد،  می  ،5/4  ×  610 عیلكرد  بر  مثبتی  تأثیرات  تواند 

های آمیالز و لیپاز در عصاره  و آنزیم  ترکیبات شیییایی الشه

 . باشدداشته معیولی الروهای کپور بدن 

 

 منابع 

س.   باسیلوس.  1392آباد،   یجداساز  پروبیوتیكیهای  اثر 

فیل روده  از  و  (  Huso huso)ماهی  شده  دد  انگشت 

پارامترهای  باسیلوس و  رشد  کارائی  بر  تجاری  های 

کارشناسی    نامهانی پا.  ماهیبیوشیییائی صون الرو فیل

 .  121 کاووس،  ارشد، دانشگاه گنبد

های باسیلوسی به عنوان  باکتری  ریتأث.  1385ح.    ،جعفریان

رشد،   بر  آنزیم پروبیوتیک  فعالیت  و  های  بازماندگی 

( ایرانی  تاسیاهی  الرو  در   Acipenserگوارشی 

persicusدر طول دوره پرورش الروی از طریق غنی )-

(. رساله Artemia urmianaازی با آرتییا اورمیانا )س

  . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. یدکتر

  .  103، گرگان

ح. تاکامی  ،جعفریان،  ا.  ،ق.  ، آذری  م.   ، کیالی،     ، سلطانی، 

م.  رضاحبیبی باسیلوس1386یی،  از  استفاده    های . 

 پروبیوتیكی غنی شده با ناپلی آرتییا ارومیانا به منظور

 Acipenser)  یرانی ارشد و بقاء الروهای تاس ماهی  

persicus  .)  طبیعی منابع  و  کشاورزی  علوم  مجله 

 . 37-46 :4گرگان 
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پور، ع.ر.، مروت،   جعفریان، ح.، سلطانی، م.، طاعتی، م.، نظر

های مستلرج از روده  باسیلوس  ریتأث. مقایسه  1390ر.  

صاویاری   ماهیان  و    Acipenser persicusالرو 

Huso huso  پروبیوتیک الرو  با  رشد  بر  تجاری  های 

دزل رنگینماهی  ) آالی   Oncorhynchusکیان 

mykiss39-46: 66پزشكی (. مجله تحقیقات دام . 

ا.  حسن فتاحی،  ملیر  .  1392پور  ساکارومایسس  تأثیر 
جداسازی شده از دستگاه    آسپر یلوس نایجرو    سرویزیا

بازماندگی   و  رشد  عیلكرد  بر  بالغ  ماهی  فیل  گوارش 

جوان.  Huso huso)  انی ماهلیف گنبد  (  دانشگاه 

 .   166 ،ارشد نامهانیپاکاووس. 

ا.،  حسن فتاحی،  ح.،پور  ع.،    جعفریان،    پور دلیصسروی، 

ملیر ساکارومایسس سرویزیا    ریتأث.  1393.  کنعانی، ح

و آسپر یلوس نایجر جداسازی شده از دستگاه گوارش 

سرم صون   یهامیآنزکارایی تغذیه و    فیل ماهی بالغ بر

. مجله علوم و فنون ( Huso husoجوان )  انی ماهلیف

 . 1-13: 3شیالتی 

م.   انتلاباسازی  جد.  1390دهقان،    ی هایباکتر  و 

ملیر و  ماهیان  دستگاه  از  پروبیوتیک  بچه    گوارش 

بررسی دابلیت    ( و Huso husoانگشت دد فیل ماهی )

آرتییا سازیغنی ناپلی   Artemia)اورمیانا    با 

urmiana)  .کاووس گنبد  دانشگاه    نامه انی پا. 

 .    123ارشد.  کارشناسی

بررسی عیلكرد رشد و برصی  .  1392، ف.  عسگرآباد   رحیانی

کپور  ماهی  الرو  بدن  عصاره  بیوشیییایی  معیارهای 

کارشناسی    نامهانی پا.  (Cyprinus carpio)  معیولی

 .   103ارشد، دانشگاه گنبد کاووس، 

نادری   م.،  سلطانی،  ح.،  جعفریان،  د.،  آرپناهی،  عبداللهی 

ا.    سامانی، فتاحی،  پور  حسن  ا1398م.،  مقایسه  ثر . 

 -Bacillus subtilis)  های تجاری و بومیباسیلوس

Bacillus licheniformis)  ی هاشاص بر برصی از  

  سرمی بدن الرو میگوی پاسفید غربی   یهامیآنزایینی و  

(Litopenaeus vannamei  .)  تحقیقات مجله 

 . 83-92: 74دامپزشكی 

-پروبیوتیک  از استفاده اثرات بررسی.  1387ف.    عسكریان،

گوارش باکتریایی  فلور از حاصل ایه  بر  دستگاه 

( و  Huso husoماهی )  فیل دو گونه رشد یهاشاص 

( ایرانی  رساله  Acipnser persicusتاسیاهی   .)

تحقیقات،   و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دکتری، 

218   .  

م.   غنی1390فرامرزی،  ماگنا سازی  .  باسیلوس  با    دافنی 

لیشنی باسیلوس  و  ارتقاء    فورمیسسیرکوالنس  جهت 

برابر  در  مقاومت  بقاء،  نرخ  تغذیه،  و  رشد  معیارهای 

ازت استرس میزان  ترش   کاهش  و  محیطی  های 

کارشناسی    نامهانیپاالرو تاس ماهی ایرانی.    آمونیاکی در

  .  132ارشد. دانشگاه گنبد کاووس، 
Abad, S., Jafaryan, H., Harsig, M. Ghiasi, 

M., Jafaryan, S. 2013. The investigation 

of Commercial and isolated probiotic 

bacillus on biochemistry and immunity 

parameters of beluga (Huso huso) 

fingerling. 7th International 

Symposium on Sturgeon, July 21-25, 

Nanaimo, British Columbia, Canada. 

Abdollahi-Arpanahi, D., Soltani, E., 

Jafaryan, H., Soltan, M., Naderi-Saman, 
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Abstract 

The  aim of this study was to investigate the effect of probiotics isolated from the intestine of 

Beluga (Huso huso) fingerlings on growth factors, activity of digestive enzymes and carcass 

composition of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) larvae. Three hundred and 

sixty larvae with an average weight of approximately 200 mg  after one-week adaptation to the 

new conditions, were fed with supplemented diets with blend of Bacillus subtilis, B. 

licheniformis and Saccharomyces cerevisiae in concentrations of 1.5 × 106 (T1), 3 × 106 (T2) 

and 4.5 × 106 (T3) CFU/100 g diet, respectively for 45 days. In control group, larvae were fed 

with diet without any supplementation. The experiment was carried out in a completely random 

design. At the end of the experiment, the results revealed that the highest final weight (35 ± 

0.12 mg) and specific growth rate (0.94 ± 0.66%/day) were measured in T3. The highest feed 

conversion efficiency (46.52 ± 19.02%), protein efficiency ratio (0.37 ± 0.41), lipid efficiency 

ratio (1.22 ± 1.34), retained protein (0.0018 mg/day) and net protein utilization (0.0058%) were 

found in T3, while the lowest feed conversion ratio (2.34 ± 0.61) was obtained in T3. All of the 

above factors had significantly difference with control group (p<0.05). The maximum level of 

carcass crude protein (72.33 ± 0.68%) and crude lipid (13.43 ± 0.32%) were measured in T3. 

The  dry mater, crude energy and carcass ash levels did not exhibit significant differences in all 

the treatments compared to the control group (p>0.05). Amylase and lipase levels in the body 

extracts raised in the experimental treatments in comparison with the control group. However, 

only the amylase level displayed significant difference in comparison with control (p<0.05). 

The experiment indicated that the blend of Bacillus and yeast at different concentrations 

displayed different effects on carcass analyses and feeding indices in this fish and the best 

results were obtained in T3 (4.5 × 106 CFU/100g diet). 
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