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 چکیده

بر روی فاکتورهای به عنوان یک پروبیوتیک   (Weissella cibaria)مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرباکتری ویسال سیبریا 
با هر یک تیمار 4گرم در  143/ 55±04/0انجام شد. این ماهی با میانگین وزنی  (Acipenser baerii)یبری رشد تاسماهی س
گرم  2/0شامل:  یتیمارهایآزمایشدر معرض روز )تیر، مرداد و شهریور(  60مخزن فایبر گالس به مدت  12سه تکرار در 

گرم  20،(TBبرای تیمار دوم ) CFU/g 108یوتیک با دوز گرم پروب 2،(TAبرای تیمار اول ) CFU/g107پروبیوتیک با دوز 
در قرار گرفت و ( Cتیمار شاهد )به عنوان جیره بدون پروبیوتیک  و (TCبرای تیمار سوم ) CFU/g 109پروبیوتیک با دوز 

 ANOVA one- way- 95%به تجزیه و تحلیل آماری میانگین ها ) شاخص های رشدضمن اندازه گیری برخی پایان آزمایش 

ضریب رشد ویژه پارامترهای ی درافزایش معنی دار با  همه تیمارهایی که پروبیوتیک مصرف کردندگرچه . (پرداخته شد
(SGR) ضریب تبدیل غذایی ،(FCR)،  بازده مصرف پروتئین(PER)، درصد افزایش وزن بدن (BWI)  نسبت به گروه شاهد

(. بنابراین استفاده از P>0.05)و شاهد نشان نداد  بین تیمارها  ماری تغییر آ (CF) (، اما شاخص کیفیتP<0.05)مواجه شدند
 پروبیوتیک می تواند در بهبود پارامترهای رشد تاسماهی سیبری مؤثر واقع شود.این نوع

 
 تاسماهی سیبری، پروبیوتیک، رشد، ویسال سیبریا کلیدی: لغات
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 مقدمه
خوشمزه و تولید خاویار گوشت  دلیلماهیان خاویاری به 

 & Gundersen)د در صنعت شیالت ارزشمند هستن

Pearson, 1992, Mims &Shelton, 1998.)  طی دو
ارزشمند به طور ماهیان گونه هایی از این ذخایر دهه اخیر 

(. Nelson et al., 2013) ندچشمگیری کاهش یافته ا
کاهش شدید  یکی از این گونه ها تاسماهی سیبری است.

سماهی سیبری در محدوده طبیعی به علت از دست تا
صید بی رویه و ،دادن و تخریب زیستگاه، شکار غیر قانونی

 ٪40(. حدود Ruban and Bin, 2009آلودگی آب است )
از زیستگاه تخم ریزی تاسماهیان سیبری به علت ساخت 

شناور ماسوله، پایان نامه ) سد غیر قابل دسترس اند
ها، ساخت  ی و هسته ای آبآلودگی شیمیای (.1391

( Brant, 1869) سدها، صید بیش از حد و غیر مجاز
تخریب محل های تخم ریزی طبیعی و کاهش میزان رها 

ها،  سازی بچه ماهیان، ورود سموم کشاورزی و آفت کش
 Nelsonهای شهری و پساب های صنعتی ) ورود فاضالب

et al., 2013 نابع م(، باعث کاهش روزافزون این ماهی در
سطح باالیی از آلودگی در مکان های  شده است. طبیعی

خاص منجر به اثرات منفی قابل توجهی بر روی توسعه 
 Akimova andتولید مثلی در غدد جنسی می شود )

Ruban, 2001 همچنین این گونه به طور کلی در .)
شرایط پرورشی در مزارع مطلوب تر از شرایط طبیعی رشد 

این شرایط به طور قابل توجهی  می کند و بلوغ آن در
(. شیوع بسیاری از Brandt, 1869دهد )زودتر رخ می

بیماری ها به عنوان یک عامل محدود کننده در تولیدات 
آبزی پروری و تجارت آن شناخته شده است، به طوری که 
توسعه اقتصادی این بخش یعنی منابع طبیعی در بسیاری 

 ,Subasinghe)ست از کشورها تحت تأثیر قرار گرفته ا

تاکنون روش های متداول، مثل استفاده از مواد  (.1997
ضدعفونی کننده و داروهای ضد میکروبی، موفقیت های 
محدودی در جلوگیری و یا درمان بیماری های آبزیان 

عالوه بر این نگرانی  (.Subassinghe, 1997)داشته است 
ها در عمیقی در خصوص استفاده از آنتی بیوتیک ها نه تن

داروهای انسانی و کشاورزی، بلکه در آبزی پروری هم 
(. به طور کلی 1388وجود دارد )کریم زاده و همکاران، 

تا  1991استفاده از آنتی بیوتیک ها در بین سال های 
%کاهش یافته است )کریم زاده و  94حدود  1994

طبق نظر برودی، یکی از 1998در سال (. 1388همکاران، 
هایی که در کنترل بیماری مؤثر است، مهمترین روش 

استفاده از پروبیوتیک ها می باشد با در نظر گرفتن 
موفقیت های اخیر، استفاده از پروبیوتیک ها جایگزین 

پروبیوتیک  (.1389 استانی،)روش های پیشین شده است 
لی لی و استیل " توسط 1965ها برای اولین بار در سال 

ه وسیله میکروارگانیسم ها مواد مترشحه ببیان برای  "ول
به کار گرفته شد که موجب تحریک رشد در 

دیگر می شوند. این کلمه بار دیگر ی میکروارگانیسم ها 
شد. مطابق این تعریف،  ( تعریف1974) Parker توسط 

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم ها و موادی بودند که در 
Fuller (1989 ) .تعادل میکروبی روده شرکت داشتند

پروبیوتیک یک غذای زنده  بیان کرد
است که با بهبود عملکرد روده،  "میکروارگانیسم ها"مکمل

این . دارای تأثیر مفیدی روی جانور میزبان می باشد
تعریف بر ماهیت زنده بودن پروبیوتیک ها تأکید دارد. 
پروبیوتیک ها همچنین باعث حفظ توازن میکروبی در 

سبب تقویت و تحریک د، و نروده ای می شو-بخش معدی
عوامل  د و می تواند بر علیهنسیستم ایمنی می گرد

پروبیوتیک ها  (.Fuller,1989). دنعمل کن بیماریزا
همچنین فواید تغذیه ای به همراه داشته و سبب تقویت 

 ,.Martinez cruz et al ) دنموکوس دیواره روده می گرد

و غیر می توانند به صورت مستقیم مواد یاد شده (. 2012
 در د. در حالت اول با تغییرنمستقیم بر آبزیان تأثیر بگذار

تعادل میکروبی روده جاندار و تغییر فلور میکروبی موکوس 
آبزی باعث ایجاد مقاومت در برابر  روده، پوست و آبشش

بیماری می شوند و با ترشح ویتامین و مواد مغذی و کمک 
. در دنبه جذب مواد مغذی سبب افزایش رشد می گرد

حالت دوم در مجموع با بهبود کیفیت آب و محیط زیست 
آبزی باعث کاهش استرس می شوند که خود باعث کاهش 

(. 1383،الیق)قشقایی و  احتمال بروز بیماری می شود
آبزیان در مراحل مختلف نیازمند تدابیر الزم در خصوص 
پیشگیری و درمان می باشند و بهره گیری از پروبیوتیک 

 برایتواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر  ها نیز می
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 .(1389)استانی،  محرک رشد مد نظر قرار گیرد
پروبیوتیک ها شامل باکتری ها، مخمرها، باکتریوفاژها و 
جلبک های تک سلولی هستند و پروبیوتیک های 

 Das etباکتریایی عمده ترین گروه محسوب می شوند )

al, 2008 باکتری های اسید (. برخی از باکتری ها مثل
الکتیک عالوه بر اینکه در انسان و حیوانات خشکی زی 
وجود دارند، در روده ماهی سالم نیز دیده می شوند 

(Ringo & Gatesoupe, 1998. Hagi et al., 2004 .)
فایده آنها به خاطر عملکرد آنها است، چون به صورت 

روده ای وجود دارند و همچنین -طبیعی در بخش معدی
وز را به اسید الکتیک تبدیل می کنند که باعث الکت

روده ای می شوند و حمایت -در سیستم معدی pHکاهش 
طبیعی را به وسیله تعداد زیادی باکتری فراهم می نمایند 

(Ringo and Gatesoupe, 1998; Hagi et al., 

( در ارتباط 1991) Gatesoupe(. نتایج مطالعات 2004
الکتیکی در مزارع پرورش  با کاربرد باکتری های اسید

ماهی نشان داد که اکثر این باکتری ها جزء باکتری های 
مفید بوده و می توانند به عنوان پروبیوتیک در آبزی 
پروری مورد استفاده قرار گیرند. این باکتری ها با تولید 
متابولیت های مختلف باعث تقویت سیستم ایمنی شده 

ز آب شیرین بوده چون ولی کارایی آنها در آب شور کمتر ا
کارگیری ه با ب ماندگاری آنها در آب شور کمتر می باشد.

ثر می توان در عوض استفاده ؤهای اسید الکتیک م باکتری
مواد ضدعفونی کننده، در  دیگرو  ها از آنتی بیوتیک

های  کاهش اثرات نامطلوب ناشی از آنها نظیر ایجاد سوش
ت و همچنین تقلیل مقاوم باکتریایی، باقیماندگی در گوش

طبق  اثرات زیست محیطی تالش نمود.
 یماهبر روی ( 2008) و همکاران   Vendrellمطالعات
و  (Oncorhynchus mykiss) کمان نیرنگ یقزل آال

ی ها یباکتر لهیبه وس سیالکتوکوکوزحفاظت آن در برابر 
 نتایج .به نتایج مثبتی در این زمینه رسیدند کیوتیپروب

ی ها در گروه یکیوتیپروبی کمل هانشان داد که م
به  ها یماه ریمرگ و م زانیباعث کاهش م کیوتیپروب

 .شد ٪46-54 درگروه شاهد به ٪78از  یطور قابل توجه
 کیوتیپروباز ( 2013) و همکاران Giri مطالعه دیگری از 

 VSG3 ( Lactobacillus ومیپالنتار لوسیالکتوباس

Plantarium در کپور ماهی هندی )Labeo rohita 
 انجام گرفت.
در  ییغذا یکه مکمل ها دادنشان  جینتا نیدر مجموع ا

بهبود  یبرا یماه نیدر ا VSG3 ومیپالنتار لوسیالکتوباس
در برابر عفونت  یماریو مقاومت به ب یمنیرشد، ا شیافزاو 

جعفری خورشیدی و  مطلوب است. الیدروفیه آئروموناس
قزل آالی رنگین  ( بر روی نوزاد ماهی1390همکاران )
( با استفاده از Oncorhynchus mykissکمان )

( Blugatex( و بلوگاتکس )Yeastureپروبیوتیک یستچر )
درجیره غذایی، میزان وزن و ضریب رشد ویژه باال و ضریب 
تبدیل غذایی کمتری نسبت به تیمار شاهد را مشاهده 

( 2013و همکاران ) Heo کردند. مطالعه ای دیگر توسط 
استفاده از پروبیوتیک الکتوکوکوس الکتیک زیر گروه  با

 Paralichthys)را بر روی ماهی فالندر  12الکتیک 

olivaceus)  به عنوان یک آنتی بیوتیک برای جلوگیری از
استرپتوکوکوس انجام گرفت. بنابراین هدف از این مطالعه 
بهبود عملکرد رشد با استفاده از پروبیوتیک در تاسماهی 

می باشد که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته سیبری 
 ..است

 
 مواد و روش ها

در مجتمع تکثیر و پرورش  1392این تحقیق در تابستان 
ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی گیالن انجام شد. در 

تنی به ابعاد  2مخزن فایبرگالس 12این آزمایش حدود 
تر لی 1050سانتی متر مکعب با حجم آبگیری  2× 2× 5/0

استفاده شد و آب آن از رودخانه سفید رود تأمین می شد. 
عدد  180تعداد نمونه های مورد آزمایش در این مطالعه 

گرم بود که به  55/143 ±04/0ماهی با میانگین وزنی 
عدد ماهی در هر تانک  15صورت کامال تصادفی با تراکم 

تیمار  4روز نگهداری شدند. این تحقیق شامل  60به مدت 
تکرار بودند. پروبیوتیک مورد استفاده در  3هر تیمار با و 

تاسماهیان های اسید الکتیک روده  باکتریاین تحقیق از 
در  rRNA 16Sکشور بوده و با استفاده از ژن )قره برون( 

گرفت و  قرار شناسایی و استخراج مورد 1391-1390سال 
ثبت گردید )شناور ماسوله،  13تحت کد  NCBIدر 

 10 11-12به میزان  اکتری مورد نظر به صورت پودرب .(1391
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پارک علم و فناوری استان گیالن تهیه و  از سلول در گرم
از این  های مختلفیغذای ماهیان با تراکمسپس 

غذا  (CFU) سلول در گرم 10 9و  10 8،  10 7 باکتری
 7برای تهیه غذای پروبیوتیکی با دوز .شد تیمار( آماده 3)

 109گرم و دوز  2میزان  108رم و دوز گ 2/0میزان 10
گرم از پودر حاوی باکتری ویسال سیبریا )ایران،  20میزان 

رشت، پارک علم و فناوری( )هر کدام به ترتیب با حروف 
TA، TB، TC  نامگذاری شدند( استفاده شد و هر کدام

میلی لیتر سرم فیزیولوژیک حل کرده و سپس  500رادر 
حصول رقت های مورد نظر بر محلول به دست آمده جهت 

کیلوگرم غذای چینه )ایران، تهران، شرکت چینه(  10روی 
میلی متری (، اسپری 5/4) GFT2به صورت پلت از نوع 

%چربی خام، 14%پروتئین خام، 36شد. غذای چینه شامل 
رطوبت بود. در دو  %11% فسفر، 1% فیبر، 4% خاکستر، 10

عمولی صورت هفته اول فقط سازگار کردن با غذای م
گرفت بعد از دو هفته هر روز دو تا سه بار غذای 

(. در 91پروبیوتیکی آماده شده داده شد ) شناور ماسوله،
% وزن بدن غذادهی شدند اما به دلیل 2اوایل آزمایش 

کاهش تدریجی دما و افزایش اشتها و افزایش وزن بعد از 
% وزن بدن هر روز انجام شد 3چند هفته، غذادهی حدود 

(. در طول دوره پرورشی فاکتورهای 20، 14، 8)ساعت 
فیزیکوشیمیایی اندازه گیری شدند. فاکتورهای محیطی از 

= mg/l 56/0±2/7 ،pH، اکسیژن  C 24ْ°جمله: دما
که هر کدام )به ترتیب( با دماسنج، اکسی متر  3/0±8/6

 -OXI 330I ،GmBH ,Wissenschaftlich)آلمان، 

Technische Werkstatten  ،( و پی اچ سنج )آلمان
PH330I،GmBH ,Wissenschaftlich- Technische 

Werkstatten ،که با نوسانات در طول دوره همراه بود )
هر دو هفته یکبار اندازه گیری شدند. در این آزمایش هر 
دو هفته یکبار زیست سنجی نهایی به وسیله ترازوی 

ی با دقت کیلوگرم و تخته بیومتر 001/0دیجیتالی با دقت 
سانتی متر برای اندازه گیری پارامترهای رشد صورت  1/0

روزه غذادهی ماهی ها به  60گرفت. در پایان یک دوره 
ساعت قطع گردید و سپس بیومتری برای اندازه  24مدت 

رشد بررسی گیری پارامترهای رشد صورت گرفت. برای 
شاخص های میان تیمارهای پروبیوتیکی و تیمار شاهد از 

(، SGRرشد ویژه ) ضریب(، CF) شامل ضریب چاقی رشد
(، ضریب کارآیی پروتئین FCRضریب تبدیل غذایی )

(PER)، ( افزایش وزنWG درصد افزایش وزن بدن ،)
(BWI ) ذیلاستفاده شد و محاسبه آنها طبق فرمول های 

 انجام گرفت:
 

 (Kissilet al., 2001)افزایش وزن 

 
: W2،وزن نهایی :Wوزن اولیه 

 
 (Abdel-Tawwab et al., 2008) ضریب رشد ویژه 

 
: W2،وزن نهایی :W1  ،وزن اولیهtطول دوره پرورش : 

 

 (Marzouk et al., 2008)ضریب تبدیل غذایی 

 
 (Abdel-Tawwab et al., 2008)بازده مصرف پروتئین 

 
  

  (Ojolick et al., 1995)شاخص کیفیت

 
(Cho, 1992) درصد افزایش وزن بدن 

 
 های آماری روش

آماری و  به منظور جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل
 SPSS 16 و Excel نمودارهای مربوطه از نرم افزارهایرسم 

ابتدا برای نرمال کردن SPSS استفاده شد. در نرم افزار 
 -Kolmogorov  اسمیرنوف -کلموگروف) ها از آزمونداده

Smirov  )دن داده ها، استفاده شد. در صورت نرمال بو
و  One Way ANOVA مقایسه کلی تیمارها از آزمون برای 
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برای مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون چند دامنه ای 
% استفاده شد. در مواردی که 95دانکن در سطح اطمینان 

داده ها نرمال نبودتد، آنها را نرمال کرده و در صورت 
 ستفاده شد. نرمال نشدن از آزمون های کروسکال والیس ا

 
 نتایج

گروه های آزمایشی برای اندازه  ،روز غذادهی 60پس از 
زیست شدند. در  زیست سنجیگیری پارامترهای رشد 

 در بین گروه SGRها مشاهده شد که فاکتور  گروه سنجی
،  (P=0.01ها اختالف معنی داری را نشان داد

df=3،=6.8  (F  که این اختالف بین گروه شاهد و بقیه
 SGRنشان داده شد که های پروبیوتیکی بوده است.  گروه

در گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت به گروه 
شاهد باالترین میزان را داشته است و در بین خود گروه 

 CFU/g با دوز TBهای تغذیه شده با پروبیوتیک تیمار 
. (1)نمودار  را دارا بوده است SGRبیشترین میزان  108
شاهد و گروه های بین گروه  PERبوط به نتایج مردر 

 مشاهده شد، اختالف معنی داری تغذیه شده با پروبیوتیک
P=0.007) ،df=3،=8.5  (F. PER  نیز در بین گروه های

تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد بیشترین 
و در بین خود گروه های تغذیه شده ، میزان را داشته است
دارای  CFU/g108با دوز  TB با پروبیوتیک تیمار

نتایج مربوط . (2)نمودار  بوده است PERبیشترین میزان 
نشان داد که بین گروه شاهد و گروه های  BWIبه 

، (P=0.009وجود دارد اختالف معنی داری  پروبیوتیکی
df=3،=7.7  (F . تیمار شاهد کمترین میزانBWI  را

د و شان دانسبت به گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک ن
بیشترین میزان را داشته  CFU/g 108با دوز   TBتیمار
بین  تفاوت معنی داری FCR در فاکتور .(3)نمودار  است

مشاهده  گروه شاهد و گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک
مشاهده شد که تیمار . P=0.007) ،df=3،=8.4  (Fشد 

 FCRکمترین میزان  و FCRشاهد بیشترین میزان 
 بوده است CFU/g 108با دوز  TBه تیمار مربوط ب
اختالف معنی داری را در بین گروه های  CF. (4)نمودار 

اما . P=0.86) ،df=3، =0.23 (Fمورد آزمایش نشان نداد 
TA  با دوزCFU/g 107 ها کمترین  نسبت به بقیه گروه
CF (5)نمودار  را نشان داده است. 

 
 

 

 ( تیمارهای پروبیوتیک در تاسماهی سیبری در انتهای دوره آزمایشSGR: میانگین میزان ضریب رشد ویژه )1ر نمودا
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  آزمایش دوره انتهای در سیبری تاسماهی در پروبیوتیک (تیمارهای PER میزان بازده م ر  پروتئین ) : میانگین2نمودار 
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 ( تیمارهای پروبیوتیک در تاسماهی سیبری در انتهای دوره آزمایشBWI: میانگین میزان در د ا زایش وزن بدن ) 3نمودار 

b b b
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0 0

0  

1 0

1  
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ی
 ای
  
 
دی
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تیمارها
 

 ( تیمارهای پروبیوتیک در تاسماهی سیبری در انتهای دوره آزمایشFCR: میانگین میزان ضریب تبدی    ایی ) 4نمودار 
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 ماهی سیبری در انتهای دوره آزمایشتیمارهای پروبیوتیک در تاس( CF: میانگین میزان  اکتور وضعیت )5نمودار 

 بحث
 سیبریا با ویسال در این مطالعه افزودن سطوح پروبیوتیک

مختلف به غذای تیمارهای آزمایشی باعث  غلظت های
سیبریا  ویسالکتری بابهبود عملکرد رشد شده است. 

ضریب (، SGR) رشد ویژه ضریبافزایش معنی داری در 
(، درصد PER) پروتئین ضریب تأثیر(، FCR) غذا تبدیل

 ( به وسیله رژیم غذایی ویسالBWI) افزایش وزن بدن
بهبود  . ( را نشان داده استCFU/g 108) با دوز  سیبریا

ن رشد در این ماهی می تواند به علت تأثیر مثبت ای
باکتری بر روی فلور میکروبی روده و افزایش میزان هضم و 
جذب مواد غذایی باشد. نتایج مشابه و متعددی وجود دارد 
که نشان می دهد افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی در 

 انواع ماهیان و میگوها می تواند منجر به بهبود رشد شود. 
از  که پارامترهای رشد نشان داده شدهدر این تحقیق، 

نسبت به گروه شاهد  FCRو  SGR ،PER ،BWIجمله: 
دارای افزایش قابل توجهی بوده اند و تفاوت معنی داری 

 (. نتایج بررسیP<0/05) ها بوده است بین گروه
Ferguson نشان داد که شاخص  (2010) و همکاران

در رژیم  SGR, FCR, PERهایی از عملکرد رشد مثل 
 Pediococcus غذایی مکمل شده با پروبیوتیک

acidilactici نیل  در تیالپیای(Oreochromis 

niloticus باالتر از گروه شاهد بود، اما تفاوت معنی داری )
مشاهده شد که سطوح  همچنین(. P>0.05) نداشت

 log 7.55) باکتری های اسید الکتیک در گروه پروبیوتیک

CFU/gوه شاهد( نسبت به گر (log 3.84 CFU/g )
حاضر باالتر بود. این نتایج با نتایج حاصل در مطالعه 
ها با  مطابقت دارد. اما معنی دار نبودن اختالف بین گروه

و  Wang نتایج بررسی است. متفاوت نتایج تحقیق حاضر
 ( نشان داد که همه مکمل های غذایی با2011) همکاران

ر کپور علفخوار انگشت دcoagulans  Bacilluروبیوتیک پ
( منجر به بهتر شدن Ctenopharyngodon idella) قد

وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، میزان افزایش وزن نسبی 
نسبت به گروه شاهد شدند، اما تفاوت معنی داری بین 

. بهتر شدن (P>0/05) های تیمار مشاهده نشد گروه
سی های برخی پارامترهای رشد نسبت به گروه شاهد با برر

.طی بررسی های  موجود در این مطالعه مطابقت دارد
Marzouka ( بر روی تأثیر برخی از 2008) و همکاران

سرویزیه مرده،  )مخمرساکارومایسیس ها پروبیوتیک
سرویزیه زنده(  باسیلوس سوبتلیس زنده و ساکارومایسیس

های ماهی  دریافتند که گروه تیالپیای نیل بر عملکرد رشد
ننده رژیم های مکمل پروبیوتیکی بهبود قابل دریافت ک

 دارند (FCR ،PERتوجهی در پارامترهای رشد)وزن بدن، 
و  Sankar Giri  که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.

اثراتی از دوزهای رژیم غذایی  (2013) همکاران
 Lactobacillus) پالنتاریوم الکتوباسیلوس پروبیوتیک

plantarum) VSG3  ماهی کپور روهو وی رشدربر را 
(Labeo rohita)  مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه

 ضریباثر معنی داری بر  CFU/g 108 رسیدند که دوز
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کپور  ( و راندمان استفاده از غذا در ماهیSGR) رشد ویژه
حاصله در این مطالعه  که با نتایج ه استداشت روهو

 و همکاران Mathieu Castexمطابقت دارد. نتایج 
 Litopenaeus ( نشان داد که تغذیه میگوی2008)

stylirostris تحت شرایط حوضچه با باکتری پدیوکوکوس 
اسید الکتیک می تواند یک درمان مؤثر برای بهبود رشد و 

 وزیس باشد.پرورش ماهی تحت تأثیر ویبری
در نتایج تأثیر کاربرد باکتری های تولید کننده 
 اسیدالکتیک بر روی روند رشد الرو کفشک

(Scophthalmus maximusبه وسیله گایتسوپ ) 
( 1386( )عسکریان، 1995) (، گیلبرک و همکاران1991)

 Gadus morhuaبر روی کاد اقیانوس اطلس انجام شد و 
ند بهبود رشد مورد بررسی رو( 1999) و رینگو و همکاران

 عسکریاندر پژوهش انجام شده توسط  وقرار گرفت 
فیل ماهی و تاسماهی ایرانی افزایش  نوزاد ( بر روی1386)

 مشاهده گردید. نوزاد شاخص های رشد در
( نشان داد که 2009) و همکاران  Merrifildنتایج

، (Bacillus subtilis) لیسیسوبتس باسیلو پروبیوتیک
، (licheniformis Bacillus) نیفورمیسکس لیباسیلو

در  (Enterococcus faecium) سموئیف انتروکوکوس
های تغذیه شده  رشد ویژه در گروه ضریبافزایش وزن یا 

، که با نتایج (P>0/05) با پروبیوتیک معنی دار نبود
است. در نهایت  متفاوتبررسی شده در این مطالعه 

یس، باسیلوس لیسوبت پتانسیلی برای باسیلوس
یسم برای بهبود مصرف وئف نیفورمیس، انتروکوکوسکلی

های روده و وضعیت سالمت در  غذا، تنظیم کردن میکروب
-Yunنتایج  ماهی قزل آالی رنگین کمان مشاهده شد.

Zhang Sun ( نشان داد که سویه های 2010) و همکاران
  (Epinephelus coioides) هامور باسیلوس در ماهی

)معنی داری( در افزایش وزن یا  ابل توجهیپیشرفت ق
های تغذیه شده با  ( در گروهSGR) رشد ویژه ضریب

پروبیوتیک مشاهده نشد اما بهبود قابل توجهی در ضریب 
روز از غذادهی مشاهده شد. در  60تبدیل غذایی پس از 

های تولید  بسیاری از مطالعات انجام شده اهمیت باکتری
ایمنی، پیشگیری  دستگاهقویت کننده اسید الکتیک در ت

از شیوع بیماری و تسریع در روند رشد ماهیان به اثبات 

(.  از جمله دالیلی که می 1386)عسکریان،  رسیده است
این است که پروبیوتیک ها  ،تواند باعث بهبود رشد شود

می توانند با ترشح ویتامین ها و مواد مغذی و کمک به 
)قشقایی و  گردند جذب مواد غذایی سبب افزایش رشد

(. همچنین ممکن است این امر عمدتا از 1383همکاران،
کاهش عفونت ناشی از فعالیت میکروارگانیسم های کاهنده 

 (.1388)کریم زاده،  رشد حاصل گردد
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Abstract 

The present study was designed to investigate the effect of bacteria Weissella cibaria as to 

probiotic on growth factors on Siberian sturgeon. The fish averaged 143.55 ± 0.04 g in weight 

were placed in 12 tanks for 60 days in four treatments everyone to three replicates including 

0.2 g probiotic containing 10
7
CFU / g for the first treatment (TA); 2 g probiotic containing 

10
8
CFU / g for the second treatment (TB) and 20 mg probiotic containing 10

9
CFU / g for the 

third treatment (TC), and diet without probiotics for the control treatment (C), respectively 

and at the end of the trial meantime measurement the growth rate proceed to means Statistical 

analysis (ANOVA one- way- 95%) although, all probiotics-treated diets were resulted in to 

increases parameters feed conversation ration (FCR), specific growth rate (SGR) and protein 

efficiency ratio (PER), body weight index (BWI) comparing to the control group. However, 

no significant difference Condition Factor (CF) was observed between the treatments and 

group. Thus using this type of probiotics can be effective in improving the growth parameters.  
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