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) جداسازي شده از روده Lactobacillus plantarum )KC426951اثر باکتري 

قزل آالي رنگین کمان استان گیالن بر فاکتورهاي رشد، فلور باکتریایی روده و 

 Oncorhynchus( ترکیب شیمیایی الشه بچه ماهی قزل آالي رنگین کمان

mykiss( 
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  چکیده :

ــاثیر   ــابی ت ــاکتريتحقیــق حاضــر بــه منظــور ارزی  Lactobacillus plantarum اســید الکتیــک ب

)KC426951 بر فاکتورهاي رشد ، فلور ) جداسازي شده از روده قزل آالي رنگین کمان استان گیالن

 Oncorhynchus)بچـه ماهیـان قـزل آالي رنگـین کمـان       باکتریایی روده ،ترکیـب شـیمیایی الشـه   

mykiss) 2بـه مـدت   گـرم   56/3±24/2بچه ماهیان قزل آالي رنگین کمان با میانگین وزن  .انجام شد 

 107) ، 1(تیمـار  106ه با شرایط پرورشی محیطی سازگار شدند. پنج گروه از ماهیان با جیره حـاوي  هفت

الکتو باسـیلوس پالنتـاروم و گـروه      cfu g-1 )5(تیمار 1010) و4(تیمار 109) ، 3(تیمار  108) ، 2(تیمار

روز تغذیه شدند . نتایج نشـان داد کـه میـزان     60کنترل (شاهد) بدون جیره حاوي پروبیوتیک به مدت 

کمترین  5بیشترین و در تیمار  2ضریب رشد  ، درصد افزایش وزن در تیمار  ، طول نهایی، وزن نهایی 

را بـه خـود اختصـاص    بیشـترین   5ترین و در تیمار کم 2در تیمار  مقدار و میزان ضریب تبدیل غذایی 

و در  4باالترین تعداد باکتري هاي اسید الکتیک روده ماهیـان قـزل آال در تیمـار    .)P >05/0داده بودند(

 4حداکثر پروتئین الشه در تیمـار    .)بدست آمدP >05/0حالیکه کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد (

باتوجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده در       ) .P >05/0(اهد مشـاهده شـد   و حداقل چربی الشه در تیمار شـ 

می توان از آن به عنوان یک فاکتور مثبت جهت   Lactobacillus plantarum خصوص بکارگیري

  .بهبود فلور باکتریایی روده ، عملکرد رشد و ترکیب الشه استفاده نمود

  

  ، فلور باکتریایی روده، الشه، رشد Lactobacillus plantarum، قزل آالي رنگین کمان: کلید واژگان
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  مقدمه

)  Oncorhynchus mykissقزل آالي رنگـین کمـان (  ماهی 

گونه ایی با ارزش تجاري باال مـی باشـد و بیمـاري هـاي     

پرورشـی یکـی از   ر بسـیاري از مـزارع   عفونی باکتریایی د

 Gosh etدالیـل عمـده کـاهش میـزان تولیـد مـی باشـد (       

al.,2002 .(    یکی از معمول ترین روش هـاي در مـان ایـن

عفونت ها ، استفاده از آنتی بیوتیک ها مـی باشـد ایـن در    

حالی است که استفاده بیش از حـد از ایـن داروهـا باعـث     

ــود    ــی ش ــات م ــن حیوان ــایی در ای ــت باکتری ــروز مقاوم ب

)Tuber,2001.(  

اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا و مــواد شــیمیایی بــراي 

برطرف نمودن مشکالت آبزي پروري عالوه بر دارا بـودن  

اثــرات حاشــیه اي و هزینــه بــاال موجــب انباشــتگی مــواد 

ــود (   ــی ش ــاهی م ــیط و م ــیمیایی در مح  Sealy andش

Gatlin,2001  ــا مکمــل هــاي ــا ی ــک ه ــروزه پروبیوتی ). ام

آنتـی بیوتیـک هـا قـرار مـی گیرنـد .       میکروبی در مقابـل  

پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم هاي مکملی نظیر باکتري ها 

، قارچ ها و مخمرها می باشند که با متعـادل نمـودن فلـور    

میکروبی دستگاه گوارش ، سالمت میزبان را افـزایش مـی   

و  Douliiet. بــر اســاس تعریــف   )Fuller,1992(دهنــد 

Longdon )1994(     پروبیوتیک ها غذاهاي کمکـی انـد کـه

آنزیم هاي جانبی آن ها می توانـد باعـث افـزایش فراینـد     

هضم شود . این میکرو ارگانیسم ها نه تنها باعـث کـاهش   

میکروب هاي بیماري زا در محیط و موجود زنده می شوند 

، بلکه با ایجاد و تقویت میکرو ارگانیسم هاي مفید موجود 

وجبات سالمتی و یا افـزایش میـزان   در دستگاه گوارش ، م

ــد    ــی آورنـ ــراهم مـ ــده فـ ــودات زنـ ــد را در موجـ رشـ

)Fuller,1992(  .  

پروبیوتیک ها به روش هاي مختلفـی از قبیـل رقابـت    

، ) Vine et al.,2004a(انحصاري با بـاکتري هـاي پـاتوژن    

مشارکت در فعالیت هاي آنزیمی و غـذایی بـراي گـوارش    

)Garriques and Arevalo,1995(  ، مــثالً در مــاهی هــا ،

بـا ذخیـره    .Closteridium Spو  Bacteroidesباکتري هاي 

اسید چرب و ویتامین ها به تغذیه میزبان کمـک مـی کننـد    

)Rorvik et al.,1991(       بـه عـالوه بعضـی بـاکتري هـا در .

دوکفه اي ها و قزل آال با تولید آنزیم هایی مانند پروتئازها 

و  )Prieur et al.,1990(یی و لیپازهـا بـه هضـم مـواد غـذا     

 Verschuere et(تعادل میکروبی فلور روده کمک می کنند 

al.,2000(  .  

در سالهاي اخیر مطالعات زیادي در آبـزي پـروري در   

راستاي استفاده از باکتریهاي اسید الکتیک جهـت نیـل بـه    

اهداف گوناگون نظیر بهبود و تعادل فلور میکروبی دستگاه 

رشد و ضریب تبـدیل غـذایی انجـام     گوارش ماهی، بهبود

 ,.Nikoskelainen et al., 2003) (Irianto et alشده است (

2002 .(Kim & Austin )2006ــاکتري  ) بــــــ

Carnobacterium divergens B33،C. maltaromaticum 

را از روده قزل آالي رنگین کمان سالم جدا کردند و بعنوان 

در پایان دوره آزمایش مشاهده  پروبیوتیک استفاده نمودند.

نمودند پروبیوتیک مذکور اثرات مثبتی بر روي فاکتورهـاي  

)، اثـرات   2009و همکـاران (  Merrifieldرشد داشته است. 

Pediococcus acidilactici   ،را بر رشد، بهره برداري از غذا

تشکیل کلنی در روده و پارامترهـاي سـالمت مـاهی قـزل     

) مورد ارزیابی Oncorhynchus mykissآالي رنگین کمان (

قرار دادند و پیشرفت معنی داري در عملکـرد رشـد، بهـره    

برداري از غذا یا ترکیب الشـه درگـروه اسـتفاده نمـوده از     

پروبیوتیک در مقایسه با گـروه شـاهد، مشـاهده نشـد. امـا      

) در ماهیان تغذیه Kکاهش معنی داري در فاکتور وضعیت (

نموده ازپروبیوتیک دیده شـد. ایـن مطالعـه نشـان داد کـه      

در غذاي ماهی  P.acidilacticiپتانسیلهایی براي استفاده از 

قزل آالي رنگین کمان وجود دارد اما باید تحقیقاتی جهت 
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 )Karimzadeh )2009 استفاده بهینه از آن، صـورت گیـرد.  

ختلف باکتوسل به عنوان تحقیقاتی در زمینه اثرات سطوح م

پروبیوتیک روي شاخصهاي رشد، نرخ بازماندگی، وضعیت 

و  شیمیایی آنالیز الشه در قزل آالي رنگین کمان انجـام داد 

نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب تبدیل غـذایی بطـور   

ــاي    ــد در تیماره ــرخ رش ــت و ن ــاهش یاف ــی داري ک معن

ارهـا داشـته و   پروبیوتیکی اختالف معنی داري با سـایر تیم 

و همکـاران    Ferguson. بمراتب بیشتر از آنها بـوده اسـت  

ــاکتري از )2010( ــدیوکوکوس اســیدالکتیکی ب ــره  در پ جی

) استفاده کردنـد و  Oreochromis niloticus( تیالپیاي قرمز

که این باکتري فاکتورهـاي رشـد را    مشاهده شددر نهایت 

، اثر )2004 و 2010(و همکاران  Panigrahi  .دیبهبود بخش

Lactobacillus rhamnosus JEM 1136  را بصورت مکمل

غذایی بر پاسخ هاي ایمنی و ترکیب فلور روده ماهی قـزل  

که بهبود فلـور باکتریـایی    آالي رنگین کمان بررسی کردند

ــد.  ــی ده ــتفاده  روده را نشــان م ــوان  اس ــه عن ــر ب از مخم

نشان داد کـه   ) Huso huso(فیل ماهی در جیرهپروبیوتیک 

  فاکتورهاي رشد در این ماهی بهبود معنی داري پیدا کـرد 

)Askarian et al., 2011   .(  

 زمینهدر با توجه به مطالب باال می توان گفت،  تاکنون 

بـه جیـره   بـومی   باکتري الکتوباسـیلوس پالنتـاروم  افزودن 

بـویژه در سـن رشـد (بچـه      ي رنگین کمان،غذایی قزل آال

مطالعه علمی  ،پرورش در مزارع آنهارش جهت پرو ماهی)

ــر غــذا     ــی اث ــز بررس ــی و نی ــاوي  يو عمل ــاکتري ح ب

ــاروم  ــیلوس پالنت ــایی روده و   روي الکتوباس ــور باکتری فل

قزل آالي رنگین کمان بـه انجـام   ترکیبات شیمایی الشه ي 

  نرسیده است. 

بـاکتري  سطوح مختلف حاضر بررسی تحقیق هدف از 

Lactobacillus plantarum    برخـی  رويدر جیره غـذایی 

، فلور باکتریایی روده و ترکیـب شـیمیایی    فاکتورهاي رشد

   (Oncorhynchus mykiss) قـزل آالي رنگـین کمـان    الشـه 

 افزایش رشد راستايبتوان گامی در می باشد تا روز  60طی

بـا   ، کاهش ضریب تبـدیل و بهبـود فلـور باکتریـایی روده    

عدم نیازمندي به واردات  (رفعبومی استفاده از پروبیوتیک 

و به تبع آن کاهش هزینه هـا و افـزایش سـود     پروبیوتیک)

  . ارزشمند برداشتی این ماه جهت پرورش

  مواد و روش ها

اجراي این تحقیـق در کارگـاه خصوصـی پـرورش مـاهی      

سردآبی قزل آالي اشکرآب واقع در شهرستان سـیاهکل در  

مـاهی قـزل    عـدد بچـه   1000استان گیالن انجام شد. ابتدا 

االي رنگین کمان انتخاب و جهـت سـازگاري بـا شـرایط     

) به مدت دو هفته بـا   pHجدید محیطی ( اکسیژن ، دما و 

غذاي کنستانتره متداول مـورد اسـتفاده بـراي تغذیـه بچـه      

بنـدي تعـداد   رقم ماهیان قزل آال تغذیه گردیدند و پس از 

وزنـی  بچه ماهی قزل آالي رنگین کمـان بـا میـانگین     540

تیمار  6کانال بطور مساوي در قالب  6گرم در  24/2±56/3

ــرار   3و  ــر تک ــدت   30تکــرار ( ه ــه م ــاهی ) ب روز  60م

تـا   1نگهداري گردید . آب ورودي از رودخانه و بـا دبـی   

  لیتر در ثانیه همراه با هوادهی وارد هر کانال می شد .  5/1

ــاکتري   ــتفاده ، بـ ــی مـــورد اسـ ــرآورده ي میکروبـ فـ

Lactobacillus plantarum   جداســـازي شـــده توســـط

Shenavar masouleh )2012 ــین ــزل آالي رنگ ) از روده ق

ــا روش مولکــولی   کمــان اســتان گــیالن مــی باشــد کــه ب

16SrRNA  مورد شناسایی و درNCBI      مـورد ثبـت قـرار

از  1012-1011. پـودر اولیـه حـاوي     )KC426951(گرفت 

  می باشد.   Lactobacillus plantarumباکتري 

به منظور تغذیه بچه ماهیان یک نوع غذاي خشک پلت 

 SFT3گـرم ) ،   SFT2 )3-5از شرکت چینه با سایز هـاي  

 – 20( FFT2گــرم ) ،  10 – 20( FFT1گــرم) ،  10 – 5(

گــرم ) انتخــاب گردیــد .  30 – 100( GFT1گـرم ) و   30
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قابل ذکر است که بیش از اجراي آزمـایش ، ارزش غـذایی   

جیره خشـک فـوق از لحـاظ سـطوح چربـی ، پـروتئین و       

رطوبت مورد سنجش قرار گرفـت کـه بـه ترتیـب شـامل      

% بود . براي آماده سازي جیـره   11% و  40% ،  14مقادیر 

مقدار پروبیوتیک مورد نیاز براي هر  5و  4،  3،  2،  1هاي 

 AB204-Nمدل  METLER(رازوي حساس تیمار توسط ت

و  Merrifield) وزن شــده و مطــابق روش مــورد اســتفاده 

) ، به پروبیوتیک سـرم فیزیولـوژي اضـافه    2011همکاران (

شد ، که با استفاده از سرم فیزیولوژي رقت هاي مختلفی از 

بر گرم غذا تهیه  CFU 1010 – 106این باکتري از دوزهاي 

سپري گردید . در ضمن بـه بچـه   سپس روي غذا ا گردید .

) ، غذاي پلت اسپري شده 6ماهیان سه تکرار تیمار شاهد (

). کلیـه ي   1با سرم فیزیولـوژي خورانـده شـد ( جـدول     

غذاهاي تهیه شده در معرض جریان هوا قرار داده شـد تـا   

سرم مخلوط شده با غذا تبخیر گردد . پس از تبخیر ، غـذا  

ن اولیه برسد سـپس همـه ي   را دوباره وزن نموده تا به وز

  غذاها براي غذا دهی استفاده گردید. 

میزان کل غذاي مورد نیاز براي کلیه تیمارها بر اسـاس  

روز  15نتایج حاصل از زیست سنجی بچـه ماهیـان ( هـر    

یکبار ) در هریک از تیمار تکرارهاي پرورش ، بـا در نظـر   

گرفتن میانگین دماي آب و بر اسـاس جـدول اسـتاندارد (    

Farzanfar,1993     در نظر گرفتـه شـد . دفعـات غـذادهی (

روزانه براي ماهیان تحت آزمایش طبق معادله زیر محاسـبه  

  ). معادله : Timmons et al.,2006شد (

  
1/1T

W

  40 =    تناوب غذادهی روزانه (بـر حسـب

سـانتی  = دمـا (درجـه   Tگـرم)   = وزن بـدن ( W   ساعت)

  گراد)

بر  L.pجهت بررسی تاثیر باکتري شاخص هاي رشد : 

چگونگی رشد بچه ماهیان قزل آال هر دو هفته یکبار اقدام 

به انجام زیست سنجی گردید . میـانگین طـول کـل مـاهی     

هاي هر تکرار مورد اندازه گیري قرار گرفت . میانگین وزن 

هفتـه  کل هر تکرار نیز مبناي محاسبه ي غذاي مصرفی در 

قرار گرفت . کلیه ي شاخص هاي بیولوژي بر اساس مدل 

)  Shepherd & Bromage )1992هاي ارائـه شـده توسـط    

  انجام شد.

CF = 100
3


TL

W    (شـاخص وضـعیت)   w
= وزن  

            (گرم)
TL

  )سانتی مترطول کل ( = 

100


I

IF

BW

BWBW
  PBWI =  (افـزایش بـدن %)  

BWf =  (گرم) وزن نهاییBWi = (گرم) وزن اولیه بدن  

WiWf

F


FCR= (ضریب تبدیل غذایی)  F =  مقدار

وزن  = WIوزن نهایی (گرم)   = Wfغذاي مصرف شده     

 اولیه بدن (گرم)

100
lnln




t

WW IF
SGR =  شـــاخص رشـــد)

 = lnWiلگاریتم طبیعی وزن نهـایی (گـرم)   = lnWf  ویژه)

طـول دوره پـرورش    =  tلگاریتم طبیعی وزن اولیه (گرم)  

  بر حسب روز

100)(%)//( 













TWi

WiWt
dayfishgADG

  Wiوزن اولیه ماهی =   Wt =  وزن نهایی ماهیT=   طـول

   مدت پرورش

  

ــایی :  ــور باکتری ــان دوره  فل ــس از  60در پای روزه پ

عـدد از مـاهی    5ساعت از زمان قطع تغذیـه ،   24گذشت 

هاي هر تکـرار بـه طـور تصـادفی صـید گردیـد، مراحـل        

 )MS222) (pH:7(بیهوشی توسط تریکائین متان سولفونات 
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) Raida et al.,2003میلـی گـرم در لیتـر (    100، با غلظت 

باکتریهـاي   انجام شد ، سپس براي جداسـازي و شـمارش  

و توتال کانت از روده بچه ماهیان قـزل آال از   اسید الکتیک

    ) استفاده گردید.2011و همکاران ( Merrifieldروش 
  

  جیره هاي آزمایشی مورد استفاده جهت تغذیه بچه ماهیان در تیمار هاي مختلف 1جدول 

  جیره  تیمار

  باکتري بر گرم غذا CFU 106از دوز  mg/10 Kg food10  1تیمار 

 باکتري بر گرم غذا CFU 107از دوز  mg/10 Kg food100  2تیمار 

 باکتري بر گرم غذا CFU 108از دوز  mg/10 Kg food1000  3تیمار 

  باکتري بر گرم غذا CFU 109از دوز  mg/10 Kg food10000  4تیمار 

 باکتري بر گرم غذا CFU 1010از دوز  mg/10 Kg food100000  5تیمار 

  غذاي خشک پلت + سرم فیزیولوژي  شاهد

  

قطعـه   5همچنین در پایان دوره آزمایش از هـر تکـرار   

بچه ماهی جهت آنالیز الشه نمونـه بـرداري شـد و میـزان     

چربی به رورش سوکسله پروتئین به روش ماکروکجلدال ، 

 550±25، خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی با حرارت 

درجه سانتی گراد و رطوبت بـا اسـتفاده از اتـوو برقـی بـا      

درجه سانتی گراد اندازه گیري شـد   103±2درجه حرارت 

)Majedi,1997.(  

طرح کلی این تحقیق در قالب طرح بلوك کامال تصادفی 

)Completery Randomyzed Design (  ــه اطالعــات و کلی

ثبت شده در انتهاي آزمایش به وسیله آنالیز واریانس یکطرفه 

)One-way ANOVA(   و تسـت)Tukey(    بـه عنـوانPost 

Hoc      جهت مقایسه میانگین ها مـورد تجزیـه تحلیـل قـرار ،

گرفت . اختالفات بین میانگین ها در تیمارهـاي مختلـف بـا    

تعیین گردید . کلیه عملیات مربوط   p> 05/0سطح اطمینان  

  مورد سنجش قرار گرفت. SPSS17به وسیله نرم افزار 

  

  نتایج

آب  pHدرجــه حــرارت آب ، اکســیژن محلــول در آب و 

بطور روزانـه ثبـت شـد ، کـه بطـور میـانگین بـه ترتیـب         

میلی گرم بر لیتر و  5/8±43/0درجه سانتیگراد ، 3/0±3/17

  اندازه گیري شد . 26/0±4/7

در پایان دوره پرورش ، عملیـات  شاخص هاي رشد : 

زیست سنجی انجام و طی آن طول کل و وزن کلیه ماهیان 

بیشـترین وزن   2اندازه گیري شد . بچـه ماهیـان در تیمـار    

نهایی ، طول نهایی و باال ترین ضریب رشد ویژه ، درصـد  

افزایش وزن را دارا بودند ، مطالعـات آمـاري انجـام شـده     

که بین تیمارهاي مذکور اختالف معنی دار آماري  نشان داد 

 5ن تیمـار  ). همچنـی 2) (جـدول  P ≥05/0وجود داشـت ( 

کمترین وزن نهایی ، طـول نهـایی ، ضـریب رشـد ویـژه ،      

) P ≥05/0درصد افزایش وزن را به خـود اختصـاص داد (  

) . کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی متعلق بـه  2(جدول 

 ≥05/0بود ( 5مقدار آن متعلق به تیمار و بیشترین  2تیمار 

P 2) (جدول. (  

ــایی روده :  ــان فلــور باکتری روز و پــس از  60در پای

نمونه برداري از روده بچه ماهیان ، حداکثر میـزان بـاکتري   

و حـداقل میـزان آن    4متعلـق بـه تیمـار     L.pاسید الکتیک 

متعلق به تیمار شاهد می باشد و بین تیمارها اختالف معنی 

). همچنـین  3) (جـدول  P ≥05/0ار آماري وجـود دارد ( د
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بیشترین میانگین میزان توتال کانـت باکتریـایی متعلـق بـه     

و کمترین میزان توتال کانت باکتریـایی متعلـق بـه     1تیمار 

  ).3) (جدول P ≥05/0می باشد ( 5تیمار 

بیشترین درصد پروتئین الشه در انتهـاي  تجزیه الشه:  

کمتـرین   1، همچنین تیمار  4تیمار  دوره آزمایش متعلق به

 ≥05/0درصد پروتئین الشه را به خود اختصاص داده بود(

P داراي بیشـترین درصـد چربـی و     2) . تیمار 4) ( جدول

) P ≥05/0تیمار شاهد کمترین درصد چربی را دارا بودنـد( 

و کمترین  3). میزان رطوبت الشه متعلق به تیمار  4(جدول

) . بـین   4) (جـدول  P ≥05/0بـود (  4آن متعلق به تیمـار  

تیمارهاي مورد بررسی از نظر درصد خاکستر الشه اختالف 

  )4) ( جدولP ≤05/0معنی دار آماري مشاهده نمی گردد (
  

  آزمایشی و شاهدپارامترهاي رشد به دست آمده در تیمارهاي مختلف  2جدول 

  شاخص هاي رشد           وزن نهایی              طول نهایی          ضریب تبدیل         ضریب رشد           درصد افزایش   

  

  وزن         تیمارها                           (گرم)                  (سانتیمتر)              غذایی                 ویژه               

1                          cd99/6± 11/50       c82/0 ± 33/17      ab 046/0 ±63/0     bc 1/0 ± 05/3        bc 8/38 ± 7/522  

2                          d15/6 ± 25/53       c72/0 ± 34/17        a 078/0 ± 59/0     c 2/0 ± 14/3         c 1/82 ± 8/563  

3                          b55/6 ± 01/42      b 86/0 ± 43/16         b 09/0 ± 78/0   ab 17/0 ± 76 /2      ab 8/52 ± 7/423  

4                         bc25/6 ± 04/45    bc 99/0 ± 74/16        ab 07/0 ± 72/0   bc 14/0 ± 87/2       abc9/48 ± 5/460  

5                            a7/4 ± 38/34      a 63/0 ± 41/15         c 07/0 ± 1         a 08/0 ± 42/2        a 1/21 ± 3/328  

  bc08/6 ± 55/44       b82/0 ± 39/16       ab 06/0 ± 73/0    bc 11/0 ± 85/2      abc 8/38 ± 455                   شاهد 

  ) می باشد .P ≤ 05/0*وجود حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنی دار (

  

  میزان باکتري هاي اسید الکتیک و توتال کانت روده بچه ماهیان در تیمار هاي مختلف آزمایشی و شاهد 3جدول 

  توتال کانت باکتریایی             فلور باکتریایی                           باکتري اسید الکتیک                              

  

  )Log CFU g-1                                (        )Log CFU g-1تیمارها                                          (

1                                              b 1/0 ± 05/2                                               d  05/0 ± 13/9  

2                                              c 1/0 ± 36/2                                                  d 1/0 ± 11/9  

3                                             c 01/0 ± 38/2                                               c  17/0 ± 1/8  

4                                            d 11/0 ± 59/2                                                b  15/0 ± 1/7  

5                                              c 1/0 ± 39/2                                                a  05/0 ± 72/6  

  a 0 ± 0                                                    c  07/0 ± 36/8                                           شاهد 

  ) می باشد .P ≤ 05/0*وجود حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنی دار (
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  نتایج تجزیه الشه بچه ماهیان در انتهاي دوره آزمایش در تیمارهاي مختلف آزمایشی و شاهد  4جدول 

  ترکیب شیمیایی الشه            رطوبت                  پروتئین                            چربی                       خاکستر 

  

  تیمارها                           (% ماده تر)            (% ماده خشک)                (% ماده خشک)              (% ماده خشک)

1                              ab 83/0 ± 1/71          a 62/0 ± 3/71                 a 71/0 ± 5/17             a 35/0 ± 75/6      

2                              bc 58/0 ± 6/72         ab 56/0 ± 2/72                 b 71/0 ± 5/20             a 35/0 ± 25/7       

3                               c 28/0 ± 9/73          bc 62/0 ± 94/73                    a 0 ± 17                a 71/0 ± 7        

4                              a 83/0 ± 3/69             c 3/0 ± 16/74                a 71/0 ± 5/17             a 35/0 ± 75/6        

5                             bc 62/0 ± 34/73       abc 08/0 ± 56/72                a 71/0 ± 5/16             a 35/0 ± 75/7          ــاهد                    شــــ

bc 14/0 ± 1/73         abc 08/0 ± 56/72                a 71/0 ± 5/15            a 14/0 ± 6/7       

  ) می باشد .P ≤ 05/0*وجود حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنی دار (
  

  بحث و نتیجه گیري

پروبیوتیک ها باعث افزایش فعالیت هاي  فاکتورهاي رشد:

 Irianto andگوارشــی و آنزیمــی و تحریــک اشــتها(   

Austin,2002a,2002b ایجــاد تعــادل میکروبــی در روده ، (

میزبان ، ساختن ترکیبات مفید از جمله ویتامین ها و برخی 

آنزیم ها ، تحریک و افزایش کارایی سیستم ایمنی ، افزایش 

 Merrifield etمـی شـوند (   رشـدو توسـعه سـطوح غـذا    

al.,2009a      در این تحقیـق نیـز افـزودن سـطوح مختلـف .(

پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم به جیره غـذایی مـاهی   

قزل آال ي رنگـین کمـان بطـور معنـی دار موجـب بهبـود       

نسبت به سایر تیمارها  2فاکتورهاي مختلف رشد در تیمار 

و شاهد گردید . بهبود شاخص هـاي رشـد در تیمارهـاي    

در برخـی تحقیقـات دیگـر نیـز     پروبیوتیکی را مـی تـوان   

 Pediococcusمشـــاهده نمـــود . اســـتفاده از بـــاکتري 

acidilactici       در ماهی قـزل آالي رنگـین کمـان منجـر بـه

) .همچنـین  Aubin et al.,2005aافزایش وزن شده اسـت ( 

  (Oreochromis niloticus)این اثر در ماهی تیالپیـاي نیـل  

)Shelby et al.,2006   ل () و گربـه مـاهی کانـاIctalurus 

punctatus   ) نیز ثابت شـده اسـت (Shelby et al.,2007 .(

Gatesoupe ) بیان نمودنـد کـه برخـی       )1999و همکاران

افزایش می دهند و افزایش کلـی را   پروبیوتیک ها اشتها را

  در فاکتورهاي رشد ، از جمله وزن بوجود می آورند .

  Azari Takami نشـان دادنـد کـه    )2004همکـاران ( و

یار ارتقاء یافت . در رشد تحت تاثیر باسیلوس هاي زیست 

) نیـز بـه درسـتی نقـش     2008( و همکاران Naseriتحقیق 

مثبت پروبیوتیک ها در افزایش وزن الرو ماهیـان قـزل آال   

و وزن در  اشاره شد . با توجه به رابطه مستقیم بـین طـول  

 2ه در تیمار مراحل رشد این نتیجه قابل پیش بینی است ک

 ,Ghaljaei fard( بیشترین مقدار طول کل را شـاهد باشـیم  

.چنین پدیده مثبتی در ماهی قزل آالي رنگین کمان  ) 2013

 Jafarian etتوسط محققین دیگر نیز بدست آمـده اسـت (  

al.,2007;Naseri et al.,2008;Aubin et al.,2005a .(

حداکثر وزن که  2کمترین ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمار

) با 2005و همکاران ( Khattabرا دارا بود  مشاهده گردید.

  بــر روي مــاهی تیالپیــا M.luteusپروبیوتیــکاســتفاده از 

"Oreochromis niloticus"     ضریب تبـدیل غـذایی پـایین

و  Shenavarتري را بدست آوردنـد. همچنـین در مطالعـه    

) ، ضــریب تبــدیل غــذایی در تیمارهــاي 2013همکــاران (

نسبت به کنترل بر روي تاس ماهی  L.lactisحاوي باکتري 

بهبـود معنـی داري داشـته     "Acipenser persicus"ایرانـی  
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 2است . درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمار 

در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود.علت این امر می توانـد  

سنتز ویتامین ها ،کوفاکتورهـا و افـزایش فعالیـت آنزیمـی     

توسط پروبیوتیک ها اشاره کرد که باعـث بهبـود عملکـرد    

دســــــــتگاه گــــــــوارش مــــــــی شــــــــوند    

)Fuller,1989;Jorj,1998;Gatesoupe,1999   این یافتـه هـا.(

با نتایج بـه دسـت آمـده از برخـی محققـان نیـز مطابقـت        

) هم ضریب رشد 2006و همکاران ( Taokaدارد.بطوریکه 

 نـدر ژاپنـی  ویژه و درصد افـزایش وزن بـاالتري را در فال  

Paralichthys oliraceus  در تیمارهــاي پروبیــوتیکی بــه،

) نیـز بـه   2008و همکاران ( Naseriآوردند.همچنین  دست

در الرو  BioPlus2Bنتایج مثبتی در استفاده از پروبیوتیـک  

و  Shenavarماهی قزل آالي رنگـین کمـان دسـت یافـت.     

 ) ضـریب رشـد بـاالتري را در تیمارهـاي    2013همکاران (

حاوي پروبیوتیک نسبت بـه شـاهد بـر روي تـاس مـاهی      

علت این امر را می توان به عملکرد  ایرانی مشاهده کردند.

باکتري پالنتاروم نسبت داد که با ترشح آنزیم هـاي خـارج   

ضریب رشد بهتر را سلولی ، باعث هضم بهتر، و در نتیجه 

  ).Gosh et al., 2002 ایجاد می نماید (

 L.plantarumبا افزایش باکتري فلور باکتریایی روده : 

 5در غذا ، میزان حضور این پروبیوتیک در روده تـا تیمـار   

افزایش یافت که خود تأییدي بـر ایـن واقعیـت اسـت کـه      

همزمان با افزایش سطح پروبیوتیک در غـذا ، نسـبت ایـن    

باکتري در روده تغییر می کند ولی میزان توتـال کانـت بـا    

و  Ringoیش سطوح پروبیوتیـک کـاهش یافتـه اسـت.     افزا

 کفشـک ) ، در آزمایشی کـه بـر روي الرو   1996همکاران (

)Scophthalmus maximus(    انجام داده بودند دریافتنـد کـه

 Vibrioقویاً تحـت تـأثیر    کفشک میکروفلور روده در الرو

Pelagius    قرار گرفته بود و بخش زیـادي از فلـور روده را

) به ایـن  2008نیز ( و همکاران Naseri  تشکیل داده بودند.

نتیجه رسید که هرچه میزان پروبیوتیک افزوده شده به غـذا  

بیشتر باشد ، به همان نسبت مقدار آن در روده ماهی قـزل  

ــه   ــین مطالع آالي رنگــین کمــان بیشــتر مــی شــود. همچن

Shenavar ) بـر روي تاسـماهی ایرانـی    2013و همکاران (

نشــان داد کــه در ســطوح مختلــف تیمارهــاي پروبیوتیــک 

نسبت به گـروه کنتـرل    میانگین شمارش باکتري هاي روده

تفاوت معنی دار آماري وجود دارد ، می توان نتیجه گیـري  

کرد که با افزایش فلور باکتریایی اسید الکتیک ، میزان فلور 

 )، Ghaljaei fard, 2013(کـاهش مـی یابـد    کلی باکتریـایی 

) نشـان دادنـد کـه بـا     2009و همکـاران (  Heهمانطور که 

ــل   ــطح مکم ــزایش س  DVAQUA )Saccahromycesاف

cerevisiae  (  .مقدار باکتري هاي مفید افزایش مـی یابـد ،  

افزایش جمعیت الکتوباسیلوس پالنتاروم در روده ي ماهی 

می تواند دال بر قدرت جاگیري باالي این بـاکتري هـا در   

روده ي بچه ماهی قزل آال باشد ، از طرفی با توجه به اینکه 

باکتري ها یی که در این آزمایش بکار رفتند قادرنـد مـواد   

پلی میکسین آنتی بیوتیکی مثل باسیتراسین ، ژرامیسیدین و 

 Moriartyتولیــد کننــد، از ایــن رو بــر اســاس فرضــیه ي  

) این ترکیبات احتماالً می تواننـد جمعیـت بـاکتري    1998(

هاي دیگر را کاهش داده باشد و یا می توان این کـاهش را  

در محیط قادر بوده در با این واقعیت شرح داد که پالنتاروم 

رغلبه کننـد و  رقابت بر سر مواد مغذي بر باکتري هاي دیگ

ـ  مدر نتیجه ي رشد سریع تر ،  د کـه بـا   حیط را اشـغال کنن

  Merrifield مطالعه ي سطوح مختلف پروبیوتیک توسـط  

) که بر روي قزل آالي رنگـین  2009a ،2009bو همکاران (

  کمان انجام گرفت تطابق دارد.

نتـایج در بکـارگیري پروبیوتیـک هـا در      آنالیز الشـه: 

میزان بـاالتري   4در تیمار  بوده است.ترکیب الشه متناقص 

از درصد پروتئین خام در آنالیز ترکیب شیمیایی الشه ماهی 

قزل آالي رنگین کمان را نشـان داده اسـت . میـزان بـاالتر     
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پـــروتئین الشـــه در مـــاهی قـــزل آالي رنگـــین کمـــان 

)Oncorhynchus mykiss(     در مــاهی تغذیــه شــده بــا

 ,.Bagheri et alی (پروبیوتیک بعنوان مکمـل رژیـم غـذای   

،  )Huso huso() و در ماهیان خاویـاري فیـل مـاهی    2008

)Falahatkar et al., 2006   . افـزایش  ) گـزارش شـده اسـت

نسـبت   4میزان پروتئین و نسبت کارآیی پروتئین در تیمـار  

و شاهد احتماالً ناشـی از توانـایی بـاکتري     2و  1به تیمار 

پروتئـاز در لولـه ي   هاي اسید الکتیک براي تولیـد آنـزیم   

) و بهبـود هضـم و   Irianto and Austin, 2002گوارشـی ( 

 ,Fuller and Perdigonجذب ترکیبات پروتئینی می باشد (

میزان چربی الشه ، رطوبت الشه و خاکسـتر الشـه   ). 2003

 Merrifieldدر تیمارها معنی دار نمی باشند که با مطالعه  (

et al.,2009a,2009bي رنگـین کمـان بـا    ) بر روي قزل آال

ــه   E.faeciumو  B.subtillis  ،B.licheniformisتغذیــــــ

تغییرات در محتواي پـروتئین و لیپیـد الشـه    مطابقت دارد. 

ماهی می تواند به تغییرات در سنتز آنها و میزان ذخیره آنها 

 Abdel-tawwabدر ماهیچه ماهی نیز ارتباط داشته باشـد ( 

et al., 2005.(  

با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص فاکتور هاي 

رشد و فلور باکتریایی روده مشاهده می شود کـه محـدوده   

بـا   Lactobacillus plantarumي بکـارگیري ایـن بـاکتري    

/باکتري بر گـرم غـذا را مـی تـوان بـه      CFU 109-107دوز

عنوان تحریک کننده رشد و کاهش دهنده ي میـزان فلـور   

حـاوي بـاکتري هـاي فرصـت طلـب و      میکروبی روده که 

  . بیماري زا هستند معرفی نمود

  

  تشکر قدردانی

در پایان الزم می دانیم از تمام عزیزانی کـه در انجـام ایـن    

تحقیق از هیچ گونه کمک و کوششی دریغ نورزیدند تشکر 

  و قدر دانی نماییم.

  منابع

Abdel-Tawwab M, Mousa MMA, Sharaf SM, 
Ahmed MH., 2005. Effect of crowding stress on 
some physiological functions of Nile 
Tilapia,(Oreochromis niloticus L) fed different 
dietary protein levels. Int. Journal.Zoology. 
Research., 1(1): 41- 47. 

Aubin, J., Gatesoupe, F. J., Labbe, L. and 
Lebrun, L., 2005a. Trial of probiotics to prevent the 
vertebral column compression syndrome in rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 
research.36,758-767. 

Azari Takami, G., Ziaeenezhad, S., Mirvaghefi, 
A. and Shakori, M., 2004. The effects of Protexin 
aquatech as a probiotic on digestive enzyme activity 
of Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) 
larvae.Journal of veterinary science.1(1):15-22 . 

Bagheri, T., Hedayati, S.A., Yavari, V., Alizadeh, 
M. and Farzanfar, A., 2008. Growth , Survival and 
gut microbial load of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) fry given diet supplemented with probiotic 
during the two month first feeding. Turkish Journal 
of Fisheries and Aquatic Sciences 

.8:43-48 . 

Douillet, P.A. and Langdon, C.J., 1994. Use of a 
probiotic for the culture of pacific oyster ( 
Crassostrea gigas Thunberg) . Aquaculture , 199:25-
40 

Falahatkar, B., Soltani, M., Abtahi, B., Kalbassi, 
M.R., Pourkazemi, M. and yasemi, M., 2006. 
Effect of Vitamin C on some growth parameters , 
survival and hepatosomatic index in juvenile 
cultured beluga (Huso huso) . Pajouhesh-va- 
Sazandegi.72:98-103.(in Persian). 

Farzanfar, A., 1993. Water quality in the breeding 
of salmon. Aquaculture Magazine ,No.10:16-20. 

Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals . 
Journal of Applied Bacteriology . 66:365-378. 

Fuller, R., 1992. The Scientific basis . Probiotics . 
Chapman and Hall.london. 

Fuller, R., and Perdigon, G. 2003. Gut flora, 
immunity and health. Blackwell publishing. 276 p. 

Garriques, D. and Arevalo, G., 1995. An 
evaluation of the production and use of a live 
bacterial isolate to manipulate the microbial flora in 
the commercial production of penaeus vannamei 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.2

.1
0.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.2.10.7
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-11827-fa.html


 1395، بهار 2، شمارة 5دورة   ________________________________________________ علوم و فنون شیالت 

120 

post larvae in Ecuador . in :Browdy C.L., Hopkins, 
J.S. (Eds.), Swimming through troubled water. 
Proceedings of the special session on shrimp 
farming Sandiego , CA , USA. The Word 
Aquqculture Society.Pp:53-59. 

Gatesoupe, F.J., 1999. The use of probiotics in 
aquaculture : areview. Aquaculture.180 : 147-165. 

Ghaljaei fard, 2013. Effect of Lactobacillus 
plantarum (KC426951) bacteria isolated from the 
intestine of rainbow trout Gilan on growth factors, 
bacterial flora in the intestines, blood factors and 
immune of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 
) fry. M.Sc. Thesis, Departent of Natural Resources, 
Islamic azad university lahijan branch, 121 p. 

Gosh, K., Sen,S.k . and Ray, A.K., 2002. Growth 
and survival of Rohu , Labeo rohita (Hamilton) 
spawn fed diets supplemented with fish intestinal 
microflora . Acta. Icthology piscatorial .32(1) : 83-
92 . 

He, SX., Zhou, ZG., Liu, YC., Shi, PJ . andYao, 
B.,  2009. Effect of dietary Saccharomyces 
cerevisiae fermentation product (DVAQUA®) on 
Growth performance , intestinal autochthonous 
bacterial community and non-specific immunity of 
hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × O.aureus ) 
cultured in cages. Aquaculture , 294:99-107. 

Irianto, A. and  Austin, B., 2002a. probiotics in 
aquaculture : Reviews Journal of Fish Diseases . 
25:633-642 .  

Irianto, A. and Austin, B., 2002b. use of probiotics 
to control furunculosis in rainbow trout , 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish 
Diseases,25 : 333-342. 

Jafarian, H., Azari Takami, G., Kamali, A., 
Soltani., M. and Habibirezaei, M., 2007. The use 
of probiotic bacillus bioencapsulated with Artemia 
urmiana nauplii for the growth and survival in 
Acipenser persicus larvae. 
Journal of Agricultural Sciences and Natural 
Resources., Vol.14(2). 

Jorj, D.E., 1998. Use of probiotics in penaeid 
shrimp growout. Aquaculture Magazine . 24:62-67. 

Khattab, Y.A.E., Shalaby, A.M.E. and Abdel –
Rhman, A.A., 2005. Use of probiotic bacteria as 
growth promoters, anti-bacterial and their effects on 
physiological parameters of Oreochromis niloticus . 
Aquaculture .28:74-81. 

Kim, D. H., Austin, B. 2006. Innate immune 
responses in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss , 
Walbaum) induced by probiotics. Fish Shelfish. 
Immunol. 21:513-524. 

 

Majedi, M., 1997. Food chemical testing 
procedures. Publishing Institute affiliated to 
university jihad:121 p. 

Merrifield, D.L., Dimitroglou, A., Bradley, G., 
Bakre, R.T.M. and Davies, S.J., 2009a . Probiotic 
applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum) I . Effects on growth performance , feed 
utilization, intestinal microbiota and related health 
criteria . Aquaculture Nutrition DOI:10.1111/j.1365-
2095.2009.00689.x. 

Merrifield, D.L., Bradley, G., Bakre, R.T.M. and 
Davies, S.J., 2009b. Probiotic applications for 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) II . 
Effects on growth performance , feed utilization, 
intestinal microbiota and related health criteria post 
antibiotic treatment . Aquaculture Nutrition 
DOI:10.1111/j.1365-2095.2009.00688.x. 

Merrifield, D.L., Bradley, G., Harper, G.M., 
Baker, R.T.M., Munn, C.B. and Davies, S.J., 
2011. Assessment of the effects of vegetative and 
lyophilized pediococcus acidilactici on growth, feed 
utilization , intestinal colonization and health 
parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum) . Aquaculture Nutrition 17,73-79. 

Moriarty, D.J.W., 1998. Control of luminous 
Vibrio species in penaeid aquaculture ponds. 
Aquaculture. 164: 351–358. 

Naseri, S., Nezami, Sh.A., Khara, H., Farzanfar, 
A., Lashtoo Aghaei, Gh.R. and Shakoori, M., 
2008. The study of growth performance of Rainbow 
Trout (Oncorhynchus mykiss) Larvae with different 
levels of probiotic and iron in use of supplemented 
in diet.Iranian Scientific fisheries 
Journal.Vol.22.No.1. 

Nikoskelainen, S., Ouwehand, A. C., Bylund, G., 
Salminen, S., Lilius, E. M. 2003. Immune 
enhancement in rainbow trout(Onchorhynchus 
mykiss) by potential probiotic bacteria 
(Lactobacillus rhamnosus). Fish Shelfish. Immunol. 
15: 443-452 

Prieur, D., Mevel, G., Nicolas, J.L., Plusquellec, 
A. and Vigneulle, M., 1990. Interactions between 
bivalve mollusks and bacteria in the marin 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.2

.1
0.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.2.10.7
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-11827-fa.html


 قلجایی فرد و همکاران  ______________________________________ ... Lactobacillus plantarumاثر باکتري 

121 

environment. Oceanography and Marine Biology . 
An Annual Review . 28:277-352. 

Raida, M.K., Larsen, J.L., Nielsen, M.E. and 
Buchmann, K., 2003. Enhanced resistance of 
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), 
against Yersinia ruckeri challenge following oral 
administration of Bacillus subtilis and 
Bolicheniformis (BioPlus2B). Journal of fish 
Diseases.26:496-498. 

Ringo, E., Birkbeck, T.H., Munro, P.D., Vadstein, 
O. and Hjelmeland, K., 1996. The effect of early 
exposure to vibrio Pelagius on the aerobic bacterial 
flora of turbot, Scophthalmus maximus (L.)larvae. 
Journal of Applied Bacteriology.81:207-211. 

Rorvik, K.A., Salte, R., Bentsen, H.B. and 
Thomassen, M., 1991. Effects of dietary iron and n-
3 unsaturated fatty acids (omega-3) on health and 
immunological parameters in farmed salmon. P:86. 
In Proceedings of the Fifth International Conference 
of the European Association of Fish Pathologists. 

European Association of Fish Pathologists, 
Budapest, Hungary. 

Sealy,W.M. and Gatlin, D.M., 2001. Overview of 
nutritional strategies affecting the health of marine 
fish . Lim , C.,Webster,C.D.,(Ed).Nutrition and fish 
health. Howorth press,Binghomton.U.S.A. 

Shelby, R.A., Lim, C., Yildirim – Aksoy, M. and 
Delaney, M.A., 2006. Effects of probiotic 
supplements on disease resistance and immune 
response of young nile tilapia. (Oreochromis 
niloticus) . Journal of Applied Aquaculture.18,22-
34. 

Shelby, R.A., Lim, C., Yildirim – Aksoy, M. and 
Klesius pH., 2007. Effects of probiotic bacteria as 
dietary supplements on growth and disease 
resistance in young channel catfish , Ictalurus 
punctatus(Rafinesque). Journal of Applied 
Aquaculture.19,81-9  

Shenavar Masouleh, A., 2013. Characterization of 
lactic acid bacteria in intestine of Persian sturgeon 
(Acipenser persicus) fingelings and their efficiency 
on the growth performances and some 
immunophysiological variable.Thesis submitted for 
Degree of Ph.D. Faculty of Aquatic Animal Health 
Veterinary Medicine, University of Tehran.140 p. 

Shepherd, J. and Bromage, N., 1992. Intensive fish 
farming . Blackwell Seientific publications. P:29. 

Taoka,Y., Maeda, H., Jo, J.Y., Jeon, M.J., Bai, 
S.C., Lee, W.J., Yuge,K. and Koshio ,S., 2006. 
Growth, stress tolerance and non-specific immune 
response of Japanese flounder Paralichthys 
oliraceus to probiotics in a closed recirculating 
system. Fisheries Science .72(2):310-321. 

Timmons, M.B., Holder, J.L. and Ebeling, J.M., 
2006. Application of microbead biological filters. 
Aquaculture Engineering.34,332-343. 

Tuber, M. 2001. Veterinary use and antibiotic 
resistance laboratory of Food microbiology, Current 
Opinion in Microbiology.4(5):493-9. 

Verschuere, L., Rombout, G., Sorgeloos, P. and 
Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as 
biological control agents in aquaculture. 
Microbiology and molecular Biology 
Reviews.64:655-671. 

Vine, N.G., Leukes,W.D. and Kaiser, H., 2004a. 
In vitro growth characteristics of five candidate 
aquaculture probiotics and two fish pathogens grown 
in fish in testinal mucus.FEMS Immunology and 
Medical Microbiology.231:145-152.   

 

 

 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.2

.1
0.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.2.10.7
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-11827-fa.html


 
Vol. 5, No. 2, Summer 2016  Scientific - Research Journal 

122 

 
Effect of Lactobacillus plantarum (KC426951) bacteria isolated from the 
intestine of rainbow trout Guilan on growth factors, carcass composition 
and the intestinal bacterial flora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

fingerling 
  

Afshin Ghaljaei Fard*1,Hossein Khara2, Alireza Shenavar Masouleh3 

 

1- M.Sc. Graduated, Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resource , Lahijan Branch , Islamic Azad University, Lahijan,  

2- Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resource , Lahijan Branch , Islamic Azad University, Lahijan   

3- M.Sc. Graduated, International Sturgeon Research Institute, Rasht 

 

Received: 26.07.2014      Accepted: 21.01.2015 

*Corresponding author: A78fard @ gmail.com 
 

 

Abstract: 

The present study was conducted to evaluate the effect of Lactobacillus 
plantarum (KC426951) isolated from the intestine of rainbow trout Guilan 
on growth factors, carcass composition and the intestinal bacterial flora of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was conducted. Rainbow trout 
weighing 3.56±2.24 for 2 weeks were consistent with environmental rearing 
conditions. Five groups of fish were fed with diets containing 106 (T1), 107 
(T2), 108 (T3), 109 (T4), 1010 (T5) cfu g-1 of L. plantarum and control group 
(T6) without diet containing probiotics were fed for 60 days. Results showed 
that final weight, final length, growth rate, percent weight were gained in 
treatment 2 the highest and 5 the lowest level in treated. Also, FCR lowest 
rates in treatment 2 and treatment 5 were accounted for most (p<0.05). The 
highest total count of lactic acid bacteria were obtained in the intestine of 
T4(p<0.05). Maximum carcass protein was observed in T4, and low fat 
content is related to the control treatment (p<0.05). According to the results 
obtained from the use of Lactobacillus plantarum could be considered as a 
positive factor for the improvement of the intestinal bacterial flora, growth 
performance and carcass composition could be used.   

 

Keywords: Oncorhynchus mykiss , Lactobacillus plantarum, , growth, 
Lactic acid bacterial , intestinal bacterial flora , carcass composition 
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