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) بر فلور Weissella confusaو Lactococcus lactis تأثیر دو سویه باکتري پروبیوتیکی (

) جوان Huso husoماهی (هاي بیوشیمیایی، شاخص هاي ایمنی و رشد فیلروده، فاکتور
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 چکیده

شیمیایی، ماهی، بر فاکتورهاي بیوجدا شده از روده فیل )Weissella confusaو  Lactococcus lactis(تأثیر افزودن دو سویه باکتري 
هاي غذایی هستند که ها مکملماه تعیین گردید. بطور کلی پروبیوتیک 2شاخص هاي رشد، ایمنی و فلور روده فیل ماهیان جوان به مدت 

 MRSمحیط کشت به طور مؤثر و سودمند بر میزبان تأثیر گذاشته و موجب بهبود تعادل و توازن فلور روده می گردند. با توجه به اینکه، 
باشد، افزایش تعداد ها اجباري) میهوازي اختیاري و برخی گونهها (باکتري هاي مفید بییط کشت اصالح شده براي الکتوباسیلیک مح

 TSAماهی بود. در محیط کشت هاي باکتریایی افزوده شده به جیره غذایی فیلکلنی این نوع باکتري ها در روده، نشانگر نقش مفید سویه
، نوعی محیط عمومی و غیر انتخابی است  TSAمحیط کشت .غذاهاي حاوي پروبیوتیک بطور معنی داري کمتر بود تعداد کل باکتري در

ها (گرم مثبت و گرم منفی) فرآهم می کنند. لذا کمتر بودن تعداد کلنی اي از میکروارگانیسمکه مواد مغذي کافی را براي رشد طیف گسترده
حاوي پروبیوتیک، نشانگر بهتر بودن شرایط فلور روده در تیمار هاي حاوي پروبیوتیک بود.  در غذاهاي TSAها در محیط کشت باکتري

ها در جیره غذایی آبزیان توسط تعداد زیادي از محققین مورد تأیید قرار گرفته افزایش فلور باکتریایی مفید در نتیجه استفاده از پروبیوتیک
افزایش عملکرد سیستم ایمنی و فاکتورهاي بیوشیمیایی گردید. تاثیر افزودن است. همچنین افزایش پروبیوتیک در مجموع موجب 

 پروبیوتیک بر شاخص هاي رشد ماهی، با توجه به مرحله رشد ماهی و نوع پروبیوتیک مورد استفاده، می تواند متفاوت باشد.
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 مقدمه

ها باشد. پروبیوتیکواژه پروبیوتیک، به معناي براي زندگی می
هاي غذایی هستند که به طور مؤثر و سودمند بر میزبان مکمل

بخشند. به تأثیر گذاشته و تعادل فلور میکروبی روده را بهبود می
هایی هستند که به ها میکروارگانیسمطور خالصه، پروبیوتیک

اي و ترکیبی ایجاد شده و به اي یا چند گونهصورت تک گونه
شوند تا به صورت طور مستقیم به غذا یا محیط آبی اضافه می

رقابتی از رشد عوامل بیماریزا جلوگیري و یا موجب بهبود 
هاي ها، پروبیونت، باکتريوضعیت آب شوند. پروبیوتیک

ها و اصطالحاتی هاي سودمند واژهپروبیوتیک و یا باکتري
ها به کار تند که بطور هم معنا براي این قبیل میکروارگانیسمهس
 ). 1383روند (قشقایی و الیق، می
در انسان، که در حال  شروع استفاده از باکتري اسید الکتیک    

گردد. لذا بر می 1908شود، به سال حاضر پروبیوتیک نامیده می
اي ههاي میکروارگانیسمسال است که سودمندي 100بیش از 

از باکتري  1970پروبیوتیک شناخته شده است. در سال 
ها پروبیوتیک در غذاي حیوانات استفاده شد. افزودن پروبیوتیک

اش  به غذا براي بهبود رشد، سالمت میزبان و افزایش مقاومت
هاي اسید الکتیک، نسبت به بیماریها انجام شده است. باکتري

غذیه حیوانات مورد ترین گروه باکتري هستند که در تمهم
 ).Allameh et al., 2017گیرند (استفاده قرار می

هاي باکتریایی مورد استفاده در تحقیق حاضر یکی از سویه    
باشد. ) میLactococcus lactisالکتوکوکوس الکتیس  (

اي در این سویه یک باکتري گرم مثبت است که بطور گسترده
گیرد. مورد استفاده قرار میصنایع غذایی جهت تولید کره و پنیر 

) گزارش نمودندکه 2016و همکاران ( Soltaniدر همین ارتباط 
تواند به عنوان یک پروبیوتیک مثبت می الکتوکوکوس الکتیس

عمل نماید.  )Acipenser persicusماهی ایرانی (در تاس
باکتري دیگر مورد استفاده در تحقیق حاضر وسیال کانفوزا 

)Weissella confusa( باشد.   یک باکتر ي گرم مثبت می
Sharma ) هاي پروبیوتیکی باکتري)، ویژگی2018و همکاران 

را مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند که این  وسیال کانفوزا
باکتري داراي رشد و بازماندگی خوب در سیستم گوارشی می 
باشد. در مقابل محیط اسیدي، لیزوزوم و حرارت مقاوم بوده و 

باشد. همچنین داراي داراي قابلیت اتصال به سیستم گوارش می
گاالکتوسیدازي و انتقال کلسترول -اکسیدانی و بتافعالیت آنتی

گردد. از باکتري بوده و در نتیجه موجب ارتقاي سالمت  می

به عنوان یک سویه پروبیوتیکی در جیره غذایی  وسیال کانفوزا
) استفاده شده است  Acipenser baeriiماهی سیبري (تاس

 ). 1395مفرد و همکاران،  (هاشمی
بطور کلی، براي انتخاب پروبیوتیک جهت  افزودن به جیره 
غذایی دو راه وجود دارد. اول استفاده از باکتري بومی و جدا شده 

هاي تجاري موجود. از ماهی میزبان و دوم استفاده از پروبیوتیک
ت کلنی شدن در سطح انتخاب اول ممکن است به دلیل قابلی

بافت پوششی روده، رشد در داخل مخاط روده، بقاء در دستگاه 
گوارش میزبان، غیر بیماریزا بودن براي میزبان و سازگاري با 

تر و از پتانسیل موفقیت بیشتري برخوردار محیط زیست، معقول
-باشد. فلور میکروبی سیستم گوارش داراي چندین عملکرد می

مت میزبان از طریق بهبود عرضه مواد باشند که براي سال
مغذي، ارتقاي عملکرد ایمنی، جلوگیري از تشکیل کلنی توسط 

هاي بیماریزا، تعادل انرژي، یکپارچگی مخاط و عملکرد میکروب
 ).Welker and Lim, 2011آن مفیداند (

ها به عنوان یک فاکتور مهم پروري، پروبیوتیکدر آبزي   
د و فیزیولوژي سیستم گوارش معرفی اي مؤثر بر عملکرتغذیه
اند. نشان داده شده است که، استفاده مناسب از پروبیوتیک شده

موجب بهبود تعادل میکروبی روده و در نتیجه منجر به بهبود 
هاي گوارشی و کاهش مشکالت جذب مواد مغذي، فعالیت آنزیم

به ها باید قادر گردد. پروبیوتیکمی بیماریزایی در سیستم گوارش
تولید مواد ضد میکروبی بوده، در برابر محیط اسیدي دستگاه 

-گوارش میزبان مقاومت نموده و به تعداد زیاد تکثیر نمایند. می
ها را به صورت تک سویه یا چند سویه (ترکیبی) توان پروبیوتیک

-از طریق افزودن به آب یا غذا مورد استفاده قرار داد. پروبیوتیک
)، Freeze-driedک شده در انجماد (ها به طروق مختلف، خش

تولید شده از طریق تخمیر و به شکل زنده با تعیین تاریخ انقضاء 
 ). Yanbo and Zirong, 2006شوند (تهیه می

 
 روش تحقیق

المللی پروري مؤسسه تحقیقات بینتحقیق در بخش آبزي   
گیالن) انجام گردید. تأثیر  -تاس ماهیان دریاي خزر (ایران

و  Lactococcus lactisدو سویه باکتري ( افزودن
Weissella confusaماهی به غذاي ) جدا شده از روده فیل

ماه تعیین گردید. شمارش  2پلت فیل ماهیان جوان به مدت 
هاي ایمنی و تفریقی گلبول هاي سفید انجام و شاخص



 99 زمستان، پاییز و 5م ، شماره سوسال                                                    دوفصلنامه ترویجی ماهیان خاویاري   
 

۱۸ 
 

گیري شد. براي افزون پروبیوتیک پارامترهاي بیوشیمیایی اندازه
درصد پروتئین خام،  42تجاري (بطور میانگین حاوي به غذاي 

درصد خاکستر و  10درصد فیبر خام،  3,5درصد چربی خام  18
درصد رطوبت)، پروبیوتیک مورد نیاز ابتدا توزین و به ازاي  10

میلی لیتر سرم فیزیولوژي حل و سپس  50هر کیلوگرم غذا در 
جهت کشت بر روي غذا اسپري گردید. خارج نمودن روده ماهی 

گیري از ماهی و انکوباسیون کشت باکتریایی باکتریایی، خون
 ارائه شده است.  3و  2، 1هاي بترتیب در شکل

 
 خارج نمودن روده ماهی جهت تعیین فلور روده -1شکل 

 هاي ایمنیتأثیر بر شاخص

اي بطور کلی، سیستم ایمنی موجودات آبزي با تغییرات دوره    
گیرد. یط زیست آنها تحت تأثیر قرار میو پیش بینی نشده مح

تواند موجب بروز استرس در ماهی شرایط نامطلوب محیطی می
هاي ایمنی ذاتی (غیر گشته و پارامترهاي بیوشیمیایی و پاسخ

 اختصاصی یا طبیعی) و ایمنی اکتسابی (اختصاصی) آنها را تحت 
 

تري به تأثیر قرار دهد. ماهیان نسبت به پستانداران با شدت بیش
مکانیزم دفاع غیر اختصاصی وابستگی دارند. پروبیوتیک ها نقش 
مهمی در توسعه ایمنی ذاتی در ماهیان بر عهده داشته و لذا به 

زاي هاي تنشهاي بیماریزا و محركآنها در مقابله با باکتري
). Yanbo and Zirong, 2006کنند (محیطی کمک می

بادي و کی از طریق آنتیتواند به دو طریق یسیستم ایمنی می
هاي سیتوتوکسیک موجب کمپلمان، دیگري با واسطه سلول

پروتئین  20ها شود. کمپلمان ها تقریباً شامل شدن سلولکشته
باشند که در سرم طبیعی خون وجود دارند. حساس به حرارت می

هاي متصل شده به باديها قادرند به همراه آنتیاین پروتئین
ند هماهنگ، آثار بیولوژیکی متعددي را در سلول و طی یک رو

سطح سلول ایجاد کنند. یکی از این آثار، لیز سلول ها (تخریب 
آن) یا  غشای بیرونی رفتن دلیل ازمیان به سلول یک

هاي باشد. سیستم کمپلمان، آغازگر پاسخها میمیکروارگانیسم
هاي خارج سلولی به التهابی است. همچنین براي اتصال باکتري

هاي ایمنی اختصاصی نیاز هاي بیگانه خوار، به مکانیسمسلول
و  IgMدي از کالس ها شامل تولید آنتی بااست. این مکانیسم
هاي مهم طبیعی باشد. در مجموع از مولکولفعالیت کمپلمان می

هاي مهم توان به لیزوزوم، کمپلمان و از مولکولایمنی می
اي از  دسته( هايها و سایتوکاینبادياکتسابی به آنتی

هاي گوناگون  که از یاخته ،آب محلول در پروتئینی هاي ولکول
و بیشتر در پاسخ به یک تحریک، ترشح شده و وظیفه انتقال 

ها اشاره را برعهده دارند) حاصل از لنفوسیت یاختھ ھا پیام بین
 1هاي ایمنی طبیعی و اکتسابی در جدول نمود. مقایسه ویژگی

 ). 1383ارایه شده است (موسوي، 
 
 

 اکتسابیو  یعیطب یمنیا هايویژگی مقایسه -1 جدول

 اکتسابی ایمنی طبیعی ایمنی خصوصیات

 شودمی حاصل بهبود عفونت اثر در کندنمی تغییر عفونت تکرار اثر در مقاومت

 است اختصاصی کننده تحریک ارگانیسم براي .است موثر ها ارگانیسم علیه بر معموال ویژگی

 هالنفوسیت طبیعی کشنده هايسلول خوارها، بیگانه مهم هايسلول

 ها لنفوسیت از حاصل هايسایتوکاین ها،باديآنتی هااینترفرون حاد، فاز هايپروتئین کمپلمان، لیزوزوم، مهم هايمولکول

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
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 يها چهیگوکه، آنها  دهیگزارش گرد هاتیمونوس تیاهم انیب در
را  پروتئازها  بدن هستند و یمنیدستگاه ا از يدیسف
 و ژنیاکس کالیراد آنها نیهمچن. کنند یآزاد م ها زوزومیل از

 نیب از را زا یعفون عوامل که کنند یم دیتول تروژنین دیاکس
 که کنند یم دیتول نیتوکیس نیهمچن ها تیمونوس. برند یم

 .کند یم کیرا تحر  التهاب  روند و فعال را ها تیلنفوس
 یمنیا واکنش هیاول مراحل در ها تیمونوس

 مثبت تاثرا با همسو .دارند شرکت) توزی(فاگوس يخوار گانهیب در
حاضر،  قیدر تحق یماه یمنیا يهاشاخص بر هاکیوتیپروب

Allameh ) که، اندنموده گزارش ،)2017و همکاران 
 یمنیا يهاستمیس کیتحر موجب توانندیم هاکیوتیپروب

 . شوند یاختصاص ریغ و یاختصاص
Welker  وLim )2011 (در هاکیوتیبحث استفاده از پروب در 

 وجود يشواهد که، اندنموده گزارش ایپالیت یماه ییغذا رهیج
 تواندیم یبیترک و يانفراد بصورت هاکیوتیپروب افزودن که دارد

 بهبود ایالپیتی ماه در را یموضع و کیستمیس یمنیا ستمیس
 لوسیباس يباکتر افزودن که، اند نموده گزارش نیهمچن. بخشد

 ،مبر گرسلول  1012در مقدار  )Bacillus pumilus( لوسیپام
 آئروموناسدر برابر  لین يایالپیت یماه مقاومت شیافزا موجب

 کمتر مقدار یول شدهماه  2و  1 يهازمان مدت در الیدروفیه
. در بودننموده  جادیرا ا یبر گرم) مقاومتسلول  106( کیوتیپروب
 که، اندنموده گزارش )1394( یپور و روح مانیارتباط ا نیهم

-یم شمار به یکروبیم هجوم برابر در یدفاع لهیک وسی میزوزیل
 يقندها و دهاینواسیآم کمپلکس يمرهایپل ها میآنز نی. اروند

 يهایباکتر . درکنند یم زیدرولیه را یسلول وارهید در موجود نهیآم
و  دیپپت  وارهید يوندهایپ بیم با تخرزوزویل مثبت، گرم

 . کند یعمل م يباکتر کانیگل
 ریتأث که شده مشاهده دیسف يهاگلبول یافتراق شمارش در    

 و لینوتروف تعداد داریمعن شیافزا باعث کیوتیپروب مکمل
و  یخمام ي(اسد شودیم هاتیلنفوس کاهش و تیمونوس

 يعاد ریغ بصورت دیسف گلبول مقدار اگر). 1396 ،همکاران.
 يریدرگ ای یعفون يهايماریب گرنشان تواندیم ابد،ی شیافزا
 دیسف يهاگلبول تعداد کاهش عوامل از. باشد یمنیا ستمیس
 و ها نیتامیو کمبود ،یروسیو يها يماریب به ابتال توانیم

که گونه  یدر صورت نیب نیرا برشمرد. در ا یخون يهاعفونت
انتخاب شده  یمورد استفاده بصورت مناسب یکیوتیپروب يباکتر
گردد.  یماه یمنیا ستمیس عملکرد يارتقاتواند موجب  یم ،باشد

که حفظ و  دننمود گزارش )2019و همکاران ( Soltaniالبته  .

 میو تنظ لیبه تعد ازین لیبه دل یمنیا ستمیس تیفعال شیافزا
 شیافزا ارتباط نیهم دردشوار است.  یکیولوژیزیف يها تیفعال

 ریغ یمنیا ستمیس واکنش کی عنوان به ،دیسف يهاگلبول تعداد
 و شده دانسته هاکیوتیپروب مصرف از یناش و مطرح یاختصاص

 عوامل به نسبت يشتریب مقاومت از انیماه کهمی رود انتظار
در این تحقیق نتایج حاصله  .باشند برخوردار هایماریب و زا استرس

در مجموع، نشانگر افزایش عملکرد سیستم ایمنی در نتیجه 
 د. افزودن پروبیوتیک بو

 

 
 انیماه از يریگخون – 2 شکل

 ییایمیوشیب يهاشاخصبر  ریتأث

 به که بوده یکیولوژیزیف يپارامترها نیمهمتر از یکی گلوکز     
. باشدیم مطرح انیماه در استرس به پاسخ از یشاخص عنوان
در  ینیشاخص بال کیپالسما به عنوان  نیکل پروتئ غلظت

 يهاسمیارگان یبدن تیاسترس و وضع ،یسالمت زانیسنجش م
-یم سرم تام نیپروتئ زانیم شیافزا. شودیم برده کار به يآبز

 پور( باشد یماه يقو یاختصاص ریغ يهاپاسخ لیدل به تواند
 ). 1394 همکاران، و یفتاح
 نیآالن و) AST( نازیترانس آم آسپارتات يهامیآنز    
 قلب، ،کبد رینظ یمختلف يهابافت در) ALT( نوترانسفرازیآم

 و قرمز يهاگلبول طحال، پانکراس، ه،یکل ،یاسکلت يهاچهیماه
 فسفاتاز نیآلکال نیهمچن. شوندیم افتی هایماه آبشش

)ALP ،(سلول ،يصفراو يمجار ومیتل یاپ در که است یمیآنز-
-میآنز نی. اگرددیم افتی هاهیکل و روده مخاط در و يکبد يها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
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۲۰ 
 

 يهاسلول در ژهیو به هالسلو يتوکندریدر داخل م غالباً ها
 نکروز ای التهاب ف،یخف بیآس گونه هر لذا. دارند قرار يکبد

 سطح شیافزا و هامیآنز نیا شدن آزاد موجب يکبد يهاسلول
). 1394 همکاران، و یفتاح(پور گردد یم پالسما در آنها

 یدر بررس تیبا اهم يها میجزو آنز هامیآنز نیا نیهمچن
در این تحقیق، نتایج حاصله در مجموع، د. هستن انیماه یسالمت

نشانگر بهبود شاخص هاي بیوشیمیایی در نتیجه افزودن 
 پروبیوتیک به جیره غذایی بود. 

 
 رشد يها شاخصبر  ریتأث
 از ی،ماهلیف پلت يغذا به يباکتر هیسو دو افزودن جهینت در   

 ،یچاق بیضر ومس،یب شیافزا نظر از رشد، يهاشاخص نظر
 نیب وزن شیافزا درصد و روزانه وزن شیافزا ژه،یو رشد بیضر

  نگردید. مشاهده  آماري دار یمعن اختالف مارهایت
   Soltani  کیوتیپروب ریأثت یدر بررس ،)2016(و همکاران 

Lactococcus lactis یرانیا یماهتاس رشد يهاشاخص بر 
 هاماریت ریدر سا 3 ماریت در بجز کیوتیپروب يحاو ماریت 3 از
و  ژهیرشد و بیضر ،ییغذا لیتبد بیوزن، ضر شیافزا زانیم

. بودشده  يریگشاهد اندازه ماریکمتر از ت ینینسبت بازده پروتئ
در مجموع، تاثیر افزودن پروبیوتیک بر شاخص هاي رشد ماهی، 
با توجه به مرحله رشد ماهی و نوع پروبیوتیک مورد استفاده، می 

 تواند متفاوت باشد. 
 

 روده هايباکتري بر ریتأث

 يکشت اصالح شده برا طیمح کی MRSکشت  طیمح    
 یبرخ و ياریاخت يهوازیب باکتري هاي مفیدها (لیالکتوباس

 طیدر مح يتعداد باکتر شیلذا افزا. باشدیم )ياجبار هاگونه
 افزوده ییایباکتر يهاهیسو دیمف نقش نشانگر، MRSکشت 

کشت  طی. در محبودفلور روده بر  یماهلیف ییغذا رهیج به شده
TSA هاي حاوي باکتري بطور معنی  تیمار در يکل باکتر تعداد

 طیمح ینوع،  TSAییایباکتر کشت طیمح .داري کمتر بود
 براي رشدو غیر انتخابی هستند که مواد مغذي کافی را  یعموم

ها (گرم مثبت و هم گرم اي از میکروارگانیسمطیف گسترده
 طیدر مح هايباکتر یکلن کمتر بودن لذا .کنند فرآهم) یمنف

 رینسبت به سا هاي حاوي پروبیوتیک، تیماردر  TSAکشت 
حاوي هاي  تیمار فلور روده در طیبودن شرا بهترنشانگر  ،مارهایت

استفاده از  جهیدر نت دیمف ییایفلور باکتر شی. افزابودپروبیوتیک 
 از يادیز تعداد توسط انیآبز ییغذا رهیج در هاکیوتیپروب

 .است گرفته قرار دییتأ مورد نیمحقق
 

 
 ییایباکتر يهاکشت ونیانکوباس -3 شکل

 
 :یجیترو يهاهیتوص

 و Lactococcus lactis( يباکتر هیسو دو افزودن -
Weissella confusa سلول  3×109و  5/1×109مقادیر) در

شاخص  بهبود موجب بر گرم به ازاي هر کیلوگرم غذاي پلت،
 .گرددیم ی و پارامترهاي بیوشیمیاییمنیا هاي

 در مقادیر ذکر شده به غذاي پلت، يباکتر هیدو سو افزودن -
روده ) هالی(الکتوباس دیمف يهايباکتر تیجمع شیافزا موجب

 .گردد یم
ها بر ماهی، بصورت بمنظور حفظ اثرات مثبت پروبیوتیک -

استفاده  هاي حاوي پروبیوتیک جهت تغذیه ماهیانروزانه از جیره
 شود.  

 
 :منابع

سویه  چند پروبیوتیک اثر .1394 ،.ز روحی، و ر. ایمانپور،م
خون،  بیوشیمیایی پارامترهاي رشد، (پریماالك) برعملکرد
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 تأثیر. 1396 ،.ع پور، ولی و ن مورکی، ،.س خمامی، اسدي 
-شاخص و رشد بر Pediococcus acidilactici پروبیوتیک

. Abramis brama orientalisسیم  ماهیبچه خونی هاي
 شماره ،6 دوره. شیالت فنون و علوم پژوهشی -علمی فصلنامه

1، 12-1. 
 اثرات. 1394 ،.ع خسروي، و. ا. ح جعفریان، ،.ح. ا پورفتاحی، 
 بر نایجر آسپرژیلوس و سرویزیا ساکارومایسس مخمر رکیبیت

 ماهیانفیل خون سرم بیوشیمیایی و هماتولوژي پارامترهاي
 ،4 شماره ، 70 دوره دامپزشکی، تحقیقات مجله. پرورشی جوان
463-473. 

 
. پروبیوتیکها (تکنولوژي نوین در 1383قشقایی، ر و الیق، م.، 

 ص. 83ر. آبزي پروري). انتشارات نقش مه
. ایمنی شناسی. انتشارات موسسه آموزش 1383موسوي، ط.، 

 ص. 202عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزي. 
 شناور ،.ر. م خلق، خوش ،.م ستاري، ،.م. س مفرد، هاشمی
 باکتري تأثیر مطالعه. 1395 ،.ع زاده، عباسعلی و ع ماسوله،
 دررشد فاکتورهاي بر) Weissella cibaria( سیبریا ویسال

علمی شیالت  مجله). Acipenser baerii( سیبري تاسماهی
 .17-28، صفحات 2ایران. سال بیستم پنجم، شماره 
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