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چکیده
در راتطِ تا ًقش پزٍتیَتیکّا در آتشیپزٍری هطالعات سیادی اًجام شدُ است ،اها در سهیٌِ اثز آًْا تز فعالیتّاای تَلیادهثلا هاّیااى سیٌ،ا ،
هطالعات اًدک اًجام شدُ است .در هطالعِ حاضز اثز پزٍتیَتیک پزیواالک رٍی تزخ شاخصّای تَلیدهثل در هاّ دمشوشیزی هَرد آسهاایش
قزار گزفت .تدیي هٌظَر هاّیاى هَلد ًز ٍ هادُ دمشوشیزی تا  4رصین غذای شاهل ( 0شاّد) 1/4 ٍ 0/9 ، 0/4 ،گزم پزٍتیَتیک پزیواالک در ّاز
کیلَگزم غذا (تا  3تکزار) تِ هیشاى رٍساًِ ٍ %5سى تدى ٍ در ًَ 2تت تِ هدت  3هاُ تغذیِ شدًد .در پایاى آسهایش فاکَ،رّای هزتَط تاِ شااخص
ًشاى داد کِ شاخص گٌادٍسَهاتیک ٍ ّنآٍری ًسث در تیوار  0/4گزم تِطَر هعٌ داری تاالتز اس ساایز تیوارّاا تاَد ( .)P>0/05تااالتزیي ٍ
پاییيتزیي درصد تقا تِ تزتیة در تیوارّای  ٍ 0/4شاّد هشاّدُ شدّ .وچٌیي تیش،زیي درصد الرٍّای هعیَب در تیوار شاّد دیدُ شد .در هجوَع
ً،ایج داد پزٍتیَتیک پزیواالک سثة افشایش عولکزد تَلیدهثل در هاّیاى دمشوشیزی ه شَد.

کلمات کلیدی :هاّ دمشوشیزی ،پزیواالک ،شاخص گٌادٍسَهاتیک ٍ ّنآٍری ًسث .
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گٌادٍسَهاتیک ،تعداد الرٍ تِاسای ّز هَلدّ ،نآٍری ًسث  ،درصد تقا تچِهاّ  ،درصد الرٍّای هعیَب هَرد ارسیات قزار گزفت،ً .ایج آسهاایش

حاجی بگلو

مقدمه

مواد و روشها
هاهنای هوسد ناص تششی شی آصهایؾ شص کاسگا تکثنش و پشوسؽ هاهنای
صی تم وشقا دس هاد ؿل کال ،ؿهش گشگای ،شػتای گلؼتای
خشیذشسی ؿذ ذ .پشوتنوتنک تجاسی پشیماال شص ؿشک تاصسگا م
نکش ذیـای فشهاد تهششی خشیذشسی ؿذ .پشیماال دشسشی  4گو ه
تاکتشی تا ؼث های تششتش ؿاهل الکتوتاػنلوع شػنذوفنلوع
( ،)Lactobacillus acidophilusالکتوتاػنلوع کاصئم
( ،)Lactobacillus caseiش تشوکوکوع فاػنو ( Enterococcus
 )faeciumو تایهنذو تاکتشیو تشهوفنلو ( Bifidobacterium
 )thermophiumهمتاؿذ .تششی ش جا شی تحقنق 12آکوشسیو 40
ینتشی تهنه ؿذ و هش یک تا  10قغعه هاهم هاد و  3قغعه هاهم
ش هاهمدشس ؿذ ذ .دس شی آصهایؾ چهاس ػغح پشوتنوتنک پشیماال
ؿاهل ( 0ؿاهذ)( 0/4 ،تنماس ( 0/9 ،)2تنماس  )3و ( 1/4تنماس )4
گش تش کنلوگش هنش دس ظش گشفته ؿذ (هذول  .)1هاهمها سوصش ه
ته هنضشی  5دسكذ وصی تذی و دس دو وت غزشدهم ؿذ ذ .هش سوص
قثل شص غزشدهم هذشػاصی و ؿماسؽ السوهای تاص هتویذ ؿذ ش جا
همؿذ .دس شی آصهایؾ هقادیش هشتوط ته هنا گن دها ،pH ،ؿوسی و
شکؼنظی هحلول دس آب تهتشتنة  24/3دسهه ػا تمگششدppt ،7/63 ،
 0/43و  7/1هنلمگش دس ینتش تود.
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هزب هوشد هعذ م و د اكش کمناب و نض توینذ آ اضیمهاای گوشسؿام
ههم هامتاؿاذ (.)Skrodenyte -Arbaciauskiene et al., 2008
شصهمله قؾهای دیگشی که تششی پشوتنوتناکهاا تناای ؿاذ شػا
همتوشی ته توینذ تشکنثا هؼموهن صدش ،تجضیه رسش غنش قاتلهضم
و تحشیاک شؿاتها دس هنضتاای شؿااس ماود ( Iranto and Austin,
 .)2002دس صهن ه سقات تششی چؼثنذی ته هحلهای شتلال تایذ تنای
دشؿ که حضوس پشوتنوتنک دس هخاط سود همتوش ذ تثبنش ه هام تاش
سوی شتلال ػایش تاکتشیها شص قثنل تاکتشیهای تنمااسیضش ؿاود .شیا
سقات همتوش ذ تهكوس سقات تششی تلااحة هکاای ،دػتشػام تاه
ه ااتا ش اشطی تنـاتش و یاا تشکنثام شص هاش دو تاؿاذKhan and ( .
 .)Ansari, 2007ت اتششی شص آ جا کاه تااک وی هغایعاا ش اذکم دس
صهن ه شبش پشوتنوتنک ها تش فعاین های توینذهثلم دس هاهناای ش جاا
ؿذ شػ  ،دس شی تحقناق شباش پشوتنوتناک پشیمااال تاش دملکاشد
توینذهثلم هوسد تشسػم قششس گشف .

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1395.3.3.3.6

دس عول چهاس دههی گزؿته تجااس ههاا م هاهناای صی تام سؿاذ
قاتلتاوههم دشؿاته شػا ( .)Ghosh et al., 2007دس شیا هناای
تشخم شص کـوسها تهخوتم توش ؼتهش ذ شص پتا ؼنلهاای خاود شػاتهاد
تهن ه سش تثش ذ .دس کـوس ػشیال کا تخؾ كادسش هاهناای صی تام دس
ػال  1998حذود یک دسكذ ناص هها م تود شػ ( Wijesekara
 .)and Yakupitiyage, 2001دس شیاال هتحذ  32گو ه شص هاهنای
صی تم تجاس قاتل توههم دشس ذ کاه شسصؽ تخاؾ تجااس هاهناای
صی تم دس شی کـوس دس حذود  1000هنلنوی دالس دس ػال هامتاؿاذ
()Ng and Tan, 1997; Chapman et al., 2007؛ دسهنای هاهنای
صی تم،گو ههای ص ذ صشی هتعلق ته خاا وشد ی پوئؼانلنذ (شص قثنال
گوپم ،هاویم ،د ؿمـانشی و پال ام) شص هایگاا ویاظ شی تشخاوسدشس
هؼات ذ ( .)Chong et al., 2004تاتوهاه تاه ت اون س ان ،ت اون
شیگوهای تایه ،هقاوه ؼثتا تاال دس تششتش ؿششیظ اهؼاادذ هحنغام،
ػهوی تکثنش و توینذهثل و نض سطیم غزشیم همهچنضخوشسی ،هاهنای
د ؿمـنشی توش ؼتهش ذ ظش دالقم ذشی صیادی سش ته خود هلة ک ذ
( .)Ghosh et al., 2007; Ling et al., 2006پشوتنوتنااکهااا
هنکشوشسگا نؼمهای ص ذ شی هؼت ذ که شگش ته هناضشی ه اػاة هاوسد
شػتهاد قششس گنش ذ ،همتوش ذ ػثة تهثود وضاعن ػااله هناضشی
ؿو ذ ( .)Ghosh et al., 2008شغلة پشوتنوتنکها تهكوس هکمل-
های غزشیم ص ذ شی شػ که دس هنش غزشیم شفضود ؿاذ و قاتلنا
ص ذ ها ذی دس ه گا دثوس شص دػتگا گوشسؽ تاا سػانذی تاه هحال
دملـای سش دشسش هؼات ذ ( .)Fuller, 1992تاهدثااس دیگاش یکام شص
خلوكنا شكلم تششی یک پشوتنوتنک شی شػا کاه توش اایم قاششس
گشفت دس احناه ی ه اػاة شص دػاتگا گاوشسؽ سش دشؿاته تاؿاذ و
همچ ن توش ایم تکثنش و کلوی ؿذی سش دشؿته تاؿذ ( Verschuere
 .)et al., 2000دس هاوسد هکا نؼام دمال پشوتنوتناکهاا ظشیاا
گو اگو م وهود دشسد .پشوتنوتنکها همتوش ذ شص عشیاق سقاتا تاششی
دػتناتم ته هوشد هغازی ،سقاتا دس هایگاا هاای شتلاال ،تغنناش دس
هتاتوینؼم تاکتشیها و یا تحشیاک ػنؼاتم شیم ام هنضتاای هاا ا شص
تکثنااش تاااکتشیهااای تنماااسیصش دس یویااه گااوشسؽ هنضتااای ؿااو ذ
( .)Merrifield et al., 2010تاهداالو دقناذ تاش شیا شػا کاه
تؼااناسی شص تاااکتشیهااای پشوتنااوتنکم تااثبنش هثث ا تااش سوی سؿااذ
هوهودش دشس ذ که شی شهش شص عشیق توینذ ویتاهن ها ،شفضشیؾ قاتلن
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جدول  :1تزکیب جیزههای غذایی و تزکیب شیمیایی آوها

هنش های غزشیم
تنماس ( 1ؿاهذ)
%40
%10
%10
%14
%10
%5
%3
%3
%2
%1
%1
%0/75
%0/25
0

%40
%10
%10
%14
%10
%5
%3
%3
%2
%1
%1
%0/75
%0/25
%0/04

%40
%10
%10
%14
%10
%5
%3
%3
%2
%1
%1
%0/75
%0/25
%0/1

%40
%10
%10
%14
%10
%5
%3
%3
%2
%1
%1
%0/75
%0/25
%1/4

34/9
16/3
10/41
8/4
5451

34/81
16/37
10/70
8/2
5445

34/95
16/41
10/45
8/4
5442

34/84
16/45
10/25
8/1
5453

* هقذشس د اكش هوهود دس هکمل هعذ م :ه نضیم  39هنلمگش  ،آه  60هنلمگش  ،هغ  9هنلمگش  ،سوی  90هنلمگش  ،ػل نو  0/75هنلمگش  ،یذ  3هنلمگش ،
کثای  0/75هنلمگش  ،کوین کلشیذ .IU 1800
** هقذشس د اكش هوهود دس هکمل ویتاهن م :ویتاهن  9000 IU ،A؛ ویتاهن 6000 IU،D3؛ ویتاهن  600 ،Eهنلمگش ؛ ویتاهن  15 ، K3هنلمگش ؛ تناهن
 45هنلمگش ؛ پنشوکؼنذی  45هنلمگش ؛ سیثوفالوی  75هنلمگش ؛ ػنا وکوتاالهن  120هنلمگش ؛ شی وػنتول  360هنلمگش ؛ ویتاهن  780Cهنلمگش ؛
پا توت نک شػنذ  135هثلمگش ؛ ناػن  450هنلمگش ؛ فوینک شػنذ  24هنلمگش ؛ تنوتن  2/4هنلمگش و آ تمشکؼنذشی  75هنلمگش .
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تششی هحاػثه هنا گن تعذشد السو ته شصشی هش هویذ هاد شص فشهول صیش
شػتهاد ؿذ:
هنا گن تعذشد السو هتویاذ ؿاذ تاه شصشی هاش هویاذ هااد ; تعاذشد
السوهای هتویذ ؿذ شص یک تنمااس تخلاوف دس کال دوس آصهاایؾ
تقؼنم تش تعذشد هویذی هاد دس آی تنماس.
تششی هحاػثه هنضشی هامآوسی ؼاثم شص فشهاول صیاش شػاتهاد ؿاذ
(:)Chong et al., 2004
هنا گن وصی هویذ هاد (گش )  /هنا گن تعذشد السوهای هتویذ ؿاذ
دس کل دوس آصهایؾ ; همآوسی ؼثم
تششی هحاػثه ؿاخق گ ادوػوهاتنک شص فشهاول صیاش شػاتهاد ؿاذ
(:)Ghosh et al., 2007
( × 100وصی هویذ هاد  /وصی تخمذشی) ; GSI

تششی هحاػثه هنا گن تعذشد السو ته شصشی هش هویذ هاد شص فشهول صیش
شػتهاد ؿذ:
هنا گن تعذشد السو هتویذ ؿذ تهشصشی هش هویذ هاد ; تعذشد السوهای
هتویذ ؿذ شص یک تنماس تخلوف دس کل دوس آصهاایؾ تقؼانم تاش
تعذشد هویذی هاد دس آی تنماس.
تششی هحاػثه دسكذ السوهای تا اه جاسیهای شػاکلتم و هعناوب شص
فشهول صیش شػتهاد ؿذ (:)Ghosh et al., 2007
( × 100تعذشد کل السوهای هتویذ ؿذ  /تعذشد کل السوهای هعنوب)
; دسكذالسوهای هعنوب
شی آصهایؾ دس قایة عشح کاهال تلادفم تا  4تنماس و  3تکششس ش جاا
ؿذ .تششی تجضیه ی آهاسی دشد ها شص ش شفضشس  SASؼخه  9شػتهاد
ؿذ .تجضیه دشد های آصهایؾ ته کماک دػاتوس PROC ANOVA
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هوشد غزشیم
آسد هاهم کنلکا
آسد گ ذ
آسد هو
آسدػویا
آسد رس
سوغ هاهم
سوغ ػویا
سوغ کلضش
ینؼتن
*
هکمل هعذ م
**
هکمل ویتاهن م
دیکلؼنم فؼها
ضذ قاسچ
پشوتنوتنک پشیماال
تشکنة ؿنمنایم هنش تش حؼة دسكذ
پشوتئن
چشتم
خاکؼتش
سعوت
ش شطی خا (کایشی تش گش )

تنماس 2

تنماس 3

تنماس 4
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حاجی بگلو

و  4تهاو هع مدشسی دس دسكذ تقا هالحظه ـذ ( .)P>0/05تاایج
ـای دشد که تنـتشی و کمتشی دسكذ السوهای هعنوب تهتشتنة دس
تنماسهای ( 1ؿاهذ) و  2هـاهذ ؿذ .ته دالو تن تنماسهاای 3 ،1
و  4تهاو هع مدشسی دیذ ـذ ( .)P>0/05تنماس  2ته عوس هع م-
دشسی هنضشی  GSIتنـتشی سش ـای دشد .همچ ن کمتشی هناضشی
GSIدس تنماس  1هـاهذ ؿذ ( .)P<0/01ته دالو تن تنماسهاای 3
و  4شختالف هع مدشسی دس هناضشی  GSIهـااهذ ـاذ ()P >0/01
(هذول .)2

ش جا ؿذ .هقایؼه هنا گن دشد ها ته کمک آصهوی توکم ( )Tukeyو
دس ػغح شدتماد  95دسكذ ش جا ؿذ.

نتایج
تایج ـای دشد که هنا گن تعذشد السو تهشصشی هاش هویاذ دس تنمااس 2
تنـتشی و دس تنماس  1کمتشی هقذشس همتاؿذ ( .)P>0/05همااوسی
ؼثم دس تنماس  2تاالتشی و دس تنماس  1پاین تاشی هقاذشس هـااهذ
ؿاذ ( .)P>0/05تااالتشی و پااین تااشی دسكاذ تقاا تاه تشتنااة دس
تنماسهای  2و ( 1ؿاهذ) هـاهذ ؿذ .همچ ن تن تنماسهای 3 ،1

جدول  :2وتایج مقایسه میاوگیههای عملکزد تولیدمثلی در تیمارهای پزوبیوتیکی پزیماالک در ماهیان دمشمشیزی
تنماس
فاکتوس
هویذ /تعذشد کل السو
هماوسی ؼثم
دسكذ تقا تچههاهم
دسكذ السوهای هعنوب

b

102 ± 3/464
29/25 ± 1/066 b
45/16 ± 0/969 b
8/92 ± 1/437 a
9/98 ± 0/028 c

2
a

150 ± 6/928
42/128 ± 1/877 a
65/43 ± 1/101 a
2/71 ± 0/511 b
11/09 ± 0/005 a

دس هش سدیف ،هع م دشس تودی هنا گن ها تا حشوف التن هتهاو

بحث

12

108 ± 10/392
31/15 ± 2/869b
48/64 ± 2/577 b
6/81 ± 1/749 ab
10/67 ± 0/031 b

ـای دشد ؿذ شػ

هاای پشوتنااوتنکم دس تویناذ ویتاااهن هاای گااشو  Bو ناض تشخاام
فاکتوسهای اؿ اخته ویظ که همگم دس شفضشیؾ کااسشیم تویناذهثال
هاثبش هؼات ذ ،قاؾ دشس اذ ( .) Rasadhari et al., 2008تویناذ
السوهای ػایم تا کمتشی هنضشی اه جاسها ،دالو تش وسشب  ،ته تغزیه
و دوشهل هحنغم نض تؼتگم دشسد .دس سشتغه تا تغزیه ،هتعاادل تاودی
هنش ی غزشیم هویذی تهویظ شص ظش شػنذهای چشب ضشوسی تؼناس
قاتلتوهه همتاؿذ .ت اتششی قؾ تاکتشیهاای پشوتناوتنکم سود دس
توینذ شػنذهای چشب ضاشوسی دس سود دس شی جاا شهمنا هامیاتاذ
( .)Irianto and Austin, 2002هغایعاا گو ااگو م دس خلاوف
شهمن هتعادل توی هنش ی غزشیم هویذی شص ظش شػانذهای چاشب
ضااشوسی (شػاانذ آسشؿاانذو نک ،شػاانذ دوکاصشهگضش وئنااک و شػاانذ
شیکوصشپ تا وئنک) تهه ظوس دػتناتم ته السوهای تا کنهن تااال ش جاا
ؿذ شػ ( .)Mazorra et al., 2003ػاخ ویتاهن های گشو B
ته ویظ ( B1تناهن ) و ویتاهن  B12توػظ تااکتشیهاای تاػانلوع
ػاتتنلنغ ( )Bacillus subtilisدس سود هام توش اذ ػاثة کااهؾ
تعذش د السوهای هاشد و السوهاای هعناوب و تاا اه جااسی شػاکلتم
هم ؿاود .همچ ان هناضشی تلهاا السوی سش ناض کااهؾ هامدهاذ
( .)Ghosh et al., 2007پشوتنوتنک پشیماال نض شحتمااال توش اایم
توینذ آ ضیم های ویظ  ،تحشیک دػتگا گوشسؽ هنضتاای تاششی تویناذ
آ ضیمهای خاف که دس هضم پشوتئن ها و چشتامهاا هاثبش هؼات ذ،
توینذ تشخم ویتاهن ها ،توینذ شػانذهای چاشب ضاشوسی ،تشکنثاا
هؼموهن صدش و سقات تا تاکتشیهاای تنمااسیصش و غناشههناذ سش دشسش

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1395.3.3.3.6

تایج حاکم شص تابنش هثث پشوتنوتنک پشیماال تش شفضشیؾ دملکاشد
توینذهثلم دس هاهم د ؿمـنشی همتاؿذ .تاکتشیهای پشوتنوتنکم تا
قششس گشفت دس سود و کلوی ؿذی دس هحال ه اػاة ػاثة ػااخ
تشکنثا غزشیم ضشوسی (پاشوتئن هاا و شػانذهای چاشب) و تویناذ
آ ضیمهای ویظ (آهنالص ،پشوتئاص و ینپاص) دس دػتگا گاوشسؽ هنضتاای
هام ؿاو ذ (Irianto and Austin, 2002؛ Khan and Ansari,
 .)2007شی آ ضیمها شحتماال دس های ه جش ته شفضشیؾ قاتلن هضم
چشتمها و پشوتئن های هوهود دس هنش غزشیم ؿذ و کاسشیم تغزیاه
دس هاهم هنضتای تهعوس قاتل توههم شفضشیؾ همیاتذDe Schrijver .
و  )2000( Ollevierگضشسؽ کشد ذ که تچاههاهناای شػاکافتایموع
هاکؼنموع ( )Scophthalmus maximusتغزیه ؿذ تا هنش های
غزشیم حاوی تاکتشی پشوتنوتنکم ویثشیو پشوتئوینتنکاوع ( Vibrio
 ،)proteolyticusػثة شفضشیؾ قاتلن هضم و هزب پشوتئن هاا دس
سود ی شی هاهناای هام ؿاود .پاشوتئن هاا و شػانذهای چاشب شص
تشکنثا تؼناس شػاػم دس تـکنل صسد تود و وهود آ ها دس هنش ی
غزشیم هاهنای هویذ شص قغه ظاش تکاهال و تلاوو شووػان هاا و ناض
شفضشیؾ شخ صسد ػاصی تؼناس ضاشوسی هامتاؿا ذ ( Rasadhari et
 .)al., 2008شػنذهای چشب دالو تش قـم که دس تحث فنضیویوطی
توینااذهثل دس هاهنااای دشس ااذ ،دس تااثهن ش ااشطی هااوسد ناااص تااششی
فعاین های توینذهثلم نض قؾ دشسد .دالو تش هوشسد فاو ،،تااکتشی

120 ± 13/856
34/21 ± 4/06 ab
52/59 ± 7/668 ab
5/25 ± 1/109 ab
10/63 ± 0/011 b

b
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