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 چکیده

پرورش  درفاکتورهاي رشد و تغذیه بر  مؤثراستفاده از محرك هاي 
پروري نقش مهمی دارد. آبزي صنعت آبزیان، در پیشرفت و توسعه

و  Lactobacillus plantarumوبیوتیک اثر پر ،در این مطالعه
آالي ماهی قزل ههاي رشد و تغذیالکتوفرین در بهبود شاخص

) مورد بررسی قرار گرفته Oncorhynchusmykiss( کمانرنگین
تیمار  6گرم) به  20±2قطعه بچه ماهی (میانگین وزنی  900است. 

و  Lactobacillus plantarumحاوي مقادیر مختلف  تغذیه اي
در طول دوره  الکتوفرین تقسیم شده و به مدت دو ماه تغذیه شدند.

فاکتورهاي رشد و  60و  45، 30، 15پرورشی در روزهاي صفر، 
 )،SLطول استاندارد ( )،wet Wوزن تر (تغذیه هر گروه، شامل 

ضریب ) و SGR( ضریب رشد ویژه )،FCRضریب تبدیل غذا (
گروه شاهد مقایسه شد.  ) مورد ارزیابی قرار گرفت و باCF( چاقی

 cfu108 کنندهنتایج نشان داد که تیمارهاي دریافت
Lactobacillus plantarum  به ازاي هر کیلوگرم جیره و نیز

میلی گرم الکتوفرین به ازاي هر کیلوگرم جیره  200تیمارهایی که 
تري دریافت کردند در مقایسه با گروه شاهد از رشد مطلوب

 ازتوأم  استفاده به دنبال). ولی >05/0p( برخوردار بودند
Lactobacillus plantarum  و الکتوفرین اثر تقویتی در بهبود

رسد استفاده نظر میماهی مشاهده نشد. به فاکتورهاي رشد و تغذیه
گرم  میلی 200و  cfu108 Lactobacillus plantarumاز 

توأم  فادهالکتوفرین در هر کیلوگرم غذا، به تنهایی، در مقایسه با است
هاي رشد و شاخصتر جهت بهبود  تر و کم هزینهمؤثرها روشی آن
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ABSTRACT 
Use of growth and feeding stimulators have 
proven to have an important role in the 
development of aquaculture industry. In this 
study, the investigation the effect of Lactobacillus 
plantarum (L. plantarum) and lactoferrin on 
growth and feeding indices of rainbow trout 
(Oncorhynchusmykiss). Were studied 900 fish 
(average weight 20±2 g) were divided into 6 
feeding treatments supplemented with different 
doses of L. plantarum and lactoferrin and were 
fed for two months. Growth and feeding 
parameters including wet weight (wet W), 
standard length (SL), feed conversion ratio 
(FCR), specific growth rate (SGR) and condition 
factor (CF) were measured on days 0, 15, 30, 45 
and 60 and compared with the control group. The 
results showed that treatments receiving diets 
containing L. plantarum 108cfu/kg and treatments 
that received 200 mg/kg lactoferrin in diet had 
significantly higher growth compared to the 
control group (p<0.05). But combined use of L. 
plantarum and lactoferrin did not show any 
reinforcing effect on feeding and growth 
parameters. It seems that supplementation of 
108cfu of L. plantarum and 200 mg of lactoferrin 
per kg of diet, alone, is more effective and less 
expensive way to enhance growth and feeding 
indices in rainbow trout compared to their 
combined use. 
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 مقدمه
هاست که در جوامع مختلف در حال پروري قرنآبزي

انجام است، اما تنها در چند دهه گذشته تبدیل به 
 ,.Melamed et al)یندي صنعتی شده است افر

فاکتورهاي هاي مؤثر بر گیري از محرك. بهره(2002
تواند به توسعه و گسترش میرشد و تغذیه 

 هاي پرورشی در این صنعت کمک شایانی سیستم
ها توان به پروبیوتیکها مینماید. از جمله این محرك

و الکتوفرین اشاره نمود. مطالعات بسیاري در مورد 
اثرات این ترکیبات بر پارامترهاي مختلف در آبزیان 

 ;(Sakai et al.,1993انجام گرفته است
Panigrahiet al., 2005; Yokoyama et al.,. 

2006; Son et al., 2009; Lotfiet al., 2012(. 
ها در پرورش حیوانات اهلی استفاده از پروبیوتیک

هاي اخیر در  ها قبل مرسوم بوده و در سالاز سال
 (Makridisetپروري نیز متداول شده است  آبزي

al.,2001(ها با تأثیرگذاري بر فلور  . این باکتري
ر مطلوبی بر افزایش میکروبی روده میزبان تأثیر بسیا

قابلیت هضم و جذب مواد غذایی، افزایش فعالیت 
هاي رشد در ماهی  هاي گوارشی و ارتقاي معیار آنزیم
جنس ). Nikoskelainen et al., 2003اند (داشته

ها است که بیش الکتوباسیلوس از مهمترین پروبیوتیک
 . (Tannock, 2004) شودگونه را شامل می 50از 

 Lactobacillusیکی از اعضاي مهم این جنس 
plantarum باشد. میLactobacillus plantarum 

داراي خاصیت ضدمیکروبی علیه عوامل پاتوژن معمول 
همچون آئروموناس هیدروفیال و ادواردسیال در آبزیان 

. همچنین این ) (Bucio et al., 2009باشدتاردا می
هی تیالپیا کمک پروبیوتیک به رشد و هضم غذا در ما

 ,.Essa et al., 2010; Abumourad et al(نمایدمی
2013(. 

متعلق به  یک پروتئین چندعملکردي ،الکتوفرین
آهن است و نقش مهمی در  هدهندخانواده انتقال

  (Badawy andسیستم ایمنی غیراختصاصی دارد 

(Al-Kenawy, 2013 مطالعات بسیاري فعالیت .
 ویروسی، ضد(Ellison et al., 1988)باکتریایی ضد

)Van der Strate et al., 2001قارچی)، ضد 
(Kirkpatrick et al., 1971)انگلی، ضد 

)Gonzalez-Chavez et al., 2009التهابی و )، ضد
 کنندگی سیستم ایمنینیز خاصیت تنظیم

(Breton-Gorius et al., 1980) هاین ماد 
چنین الکتوفرین در یید نموده است. همأگلیکوپروتئینی را ت

ها و در نتیجه زایی ناشی از واکسنبهبود وضعیت ایمنی
ها تأثیر بسزایی دارد افزایش مقاومت در برابر بیماري

(Gonzalez-Chavez et al., 2009). 
که تاکنون اثرات استفاده ترکیبی از با توجه به این

ها مورد بررسی قرار نگرفته این دو محرك در ماهی
اي از این مطالعه مقایسه اثرات تغذیهاست، هدف 
و  Lactobacillus plantarumپروبیوتیک 

به صورت توأم و تنها، بر پارامترهاي رشد  الکتوفرین،
 کمان بود.آالي رنگینماهی قزل و تغذیه

 
 هامواد و روش

کمان نژاد آالي رنگینقطعه ماهی قزل 1000تعداد 
از یک کارگاه گرم  20±2فرانسوي با میانگین وزنی 

تکثیر و پرورش ماهی در ارومیه تهیه شد و با تانکر 
مخصوص حمل مجهز به مخزن اکسیژن به 

هاي پژوهشکده آرتمیاي دانشگاه ارومیه حوضچه
انتقال یافت. به منظور رعایت اصول بهداشتی و ایجاد 

ماهیان منتقل شده به مدت دو هفته آداپتاسیون، بچه
نوع  6ند. سپس به وي شدر شرایط قرنطینه نگهدار
بندي شدند و براي هر تیمار تیمار مختلف غذایی گروه

 50تکرار در نظر گرفته شد. براي هر تکرار تعداد  3
قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد و به 

لیتر انتقال  300تانکرهاي فایبرگالسی با ظرفیت 
بندي شده براي مدت دو ماه با یافت. ماهیان گروه

 ) تغذیه شدند.1ي غذایی به شرح ذیل (جدول تیمارها
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 غذایی ماهیان در طول بررسیبندي و تیمارهاي گروه .1جدول 
 تیمار غذایی گروه

 غذاي کنسانتره فاقد پروبیوتیک و الکتوفرین (شاهد) 1
 در هر کیلوگرم غذا cfu108به میزان  Lactobacillus plantarumغذاي کنسانتره حاوي  2
 گرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذامیلی 100غذاي کنسانتره حاوي  3
 گرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذامیلی 200حاوي غذاي کنسانتره  4

5 
گرم میلی 100 به عالوهدر هر کیلوگرم غذا cfu108به میزان  Lactobacillus plantarumغذاي کنسانتره حاوي 

 الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا

6 
گرم میلی 200 عالوه بهدر هر کیلوگرم غذا cfu108به میزان  Lactobacillus plantarumغذاي کنسانتره حاوي 

 الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا
 

 Lactobacillusمقادیر مورد استفاده از 
plantarum  و الکتوفرین طبق مطالعات قبلی انجام

ها در ماهیان مختلف در نظر گرفته روي این محرك
 (Sakai et al.,1993; Yokoyama etگرفته شد 

(al., 2006; Son et al., 2009. 
هاي پرورشی از آب مورد استفاده در تمام حوضچه

مین گردید. مقادیر اکسیژن، أیک منبع چاه مشترك ت
آب هر یک از  ، نیتریت و آمونیاكpHدما، 

 گیري شد. روزانه اندازه به صورتها  حوضچه
به ها با استفاده از غذاي تجارتی تغذیه ماهی

، اواسط دوره FFT-2وره پلت (در ابتداي د صورت
GFT-1  و در اواخر دورهGFT-2 محصول شرکت (

درصد پروتئین  36فرادانه با ترکیب غذایی شامل 
 10درصد کربوهیدرات،  15درصد چربی،  14خام، 

 11درصد فسفر و  1درصد فیبر،  4درصد خاکستر، 
به درصد رطوبت انجام گرفت. غذاي مورد نیاز 

سیري ظاهري، ابتدا در  روزانه و با توجه به صورت
سه وعده و از اواسط دوره به بعد در دو وعده به 

 ماهیان داده شد.
سازي غذاي حاوي الکتوفرین، جهت آماده

درصد  95الکتوفرین گاوي با درجه خلوص باالي 
(Biopolesa, Belgium) 200و  100، به میزان 

گرم در کیلوگرم غذا، در میزان مناسب از سرم میلی
یکنواخت  به صورتژي استریل حل شد و فیزیولو

روي غذا پاشیده شد. سپس غذا در محیط ضدعفونی 

 شده و در دماي اتاق به میزان مناسب خشک گردید
)Lotfi et al., 2012 غذا به صورت هر دو روز .(

بسته در  هاي پالستیکی دریک بار تهیه و در ظرف
 ) نگهداري شد.گراد سانتیدرجه  4یخچال (

به  Lactobacillus plantarumباکتري 
صورت لیوفیلیزه از مرکز کلکسیون میکروارگانیسم 

 (Belgium Co-ordinated Collectionsبلژیک 
(of Microorganism یید، أتهیه شد. جهت ت

 روي محیط Lactobacillus plantarumباکتري 

) در شرایط MRS )Merck, Germany آگار
به مدت  گراد یسانتدرجه  30و در دماي  هوازي بی
هاي رشد نموده ساعت کشت داده شد و از کلنی 24

آزمایشات بیوشیمیایی  میزي گرم وآجهت رنگ
استفاده گردید. سپس باکتري تا زمان استفاده، در 

 گراد سانتیدرجه  -20% گلیسرول در دماي 15حضور 
نگهداري شد. به منظور تهیه غذاي حاوي 

 MRSپروبیوتیک، باکتري در محیط آبگوشت 
)Merck, Germany ساعت در دماي  24) به مدت

کشت  هوازي بیو در شرایط  گراد سانتیدرجه  30
یافته با کمک هاي رشدداده شد. سپس باکتري

دقیقه) تغلیظ و با  30 به مدتدور  5000سانتریفیوژ (
ز محلول نرمال سالین استریل دو بار استفاده ا

آمده در حجم  به دستشستشو داده شدند. رسوب 
به ) pH 4/7 موالر و PBS )0/1مشخصی از بافر 

آمد. تهیه غلظت مطلوب سوسپانسیون در صورت
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سوسپانسیون با استفاده از سرم فیزیولوژي و بر اساس 
هاي مک فارلند تعیین و با استفاده از قیاس با لوله

شد فشانه به صورت اسپري به غذا اضافه ا
(Phianphak et al., 1999) غذا به صورت هر دو .

بسته  هاي پالستیکی دربار تهیه و در ظرفروز یک
 در دماي یخچال نگهداري شد.

در ابتداي  هاي رشد،منظور بررسی شاخصه ب
ها به تیمارهاي مختلف دوره همزمان با تقسیم ماهی

تصادفی انتخاب و از نظر  طوربه ماهی  10تعداد 
هاي رشد بررسی شدند. در طول دوره  شاخص

از هر تکرار  60و  45، 15،30پرورشی نیز در روزهاي 
تصادفی انتخاب شدند  صورتبهقطعه ماهی  10تعداد 

هاي رشد و تغذیه ماهی شامل وزن تر، و شاخص
طول استاندارد، ضریب تبدیل غذا، ضریب رشد ویژه، 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. و ضریب چاقی
هاي  سنجی، شاخصاساس نتایج حاصل از زیستبر 

 هاي زیر محاسبه گردید:رشد با استفاده از فرمول
 (Huang et al., 2008)  ویژه رشد نرخ

SGR= (lnWf-ln Wi)×100/t 
 

 دوره tوزن اولیه، و  Wiوزن نهایی،  Wfکه در آن 
 .باشدمی روز برحسب رشد

 (Turchiniet al., 2003) غذایی تبدیل ضریب

FCR= f/(Wf-Wi) 
وزن نهایی و  Wfمصرفی،  غذاي میزان fکه در آن 

Wi باشدمی اولیه وزن. 
 (Başçınar et al., 2007) چاقی ضریب

CF=W/L3×100 
 طول Lو  گرم برحسب ماهی وزن Wکه در آن 

 .باشد می متر سانتی برحسب ماهی
 

آنالیز واریانس ها با روش تجزیه و تحلیل داده
) و آزمون دانکن و با استفاده از ANOVAیکطرفه (

ها انجام گرفت. در تمام بررسی SPSSv17 افزارنرم
در نظر گرفته شد.  )≥05/0P( هاآزمون دار معنیسطح 

) 2010(نسخه  Excelافزار  جهت ترسیم نمودارها نرم
 مورد استفاده قرار گرفت.

 
 نتایج

هاي  فیزیکی و شیمیایی آبحوضچههاي با مقایسه شاخص
ها مشاهده نشد داري بین حوضچه پرورشی، اختالف معنی

اساس نتایج حاصل، شرایط آب براي ). همچنین بر2(جدول
 ,Kellyکمان مناسب بود (آالي رنگین پرورش ماهی قزل

1998.( 
 

 
 انحراف معیار) ±هاي پرورشی در طول بررسی (میانگین  حوضچه هاي فیزیکی و شیمیایی آبشاخص .2جدول 
 دبی 

 (لیتر در دقیقه)
 اکسیژن 

 گرم بر لیتر)(میلی
 دما

 pH گراد) (سانتی 
 آمونیاك

 گرم بر لیتر)(میلی
 نیتریت

 گرم بر لیتر)(میلی
1  ±12 5/0 ±9 5/0± 15 5/0± 4/7 08/0 ± 23/0 025/0 ± 134/0 

 
در طول دوره پرورشی بهترین نتایج براي 

 2هاي رشد بررسی شده مربوط به تیمارهاي شاخص
 Lactobacillusp lantarum(غذاي کنسانتره حاوي 

(غذاي کنسانتره  4در هر کیلوگرم غذا)،  cfu108به میزان 
 6و گرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا) میلی 200حاوي 

به  Lactobacillus plantarum(غذاي کنسانتره حاوي 
 200عالوه ه هر کیلوگرم غذا ب در cfu108میزان 

گرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا) بود میلی
). طی یک ماه اول دوره، بیشترین میزان 3(جدول

گرچه این  ؛بود 6گیري مربوط به ماهیان تیمار وزن
پرورش،  هدوم دور هیماما در ن ،اختالف معنادار نبود

معناداري نسبت به گروه  به صورت ،4ماهیان تیمار 
). 1(نمودار  )≥05/0p(شاهد وزن بیشتري داشتند 

پرورش در  هبیشترین افزایش طول نیز طی دور
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مشاهده شد و در  6و  2ماهیان متعلق به تیمارهاي 
 به صورت 2هاي تیمار انتهاي دوره طول ماهی

(نمودار  )≥05/0p(ي از گروه شاهد بیشتر بود دار معنی
 45). در مورد شاخص ضریب تبدیل غذایی تا روز 2

پرورش هیچ اختالف معناداري بین تیمارهاي  هدور
دوره، در  آخر هاما طی دو هفت ،مختلف مشاهده نشد

معناداري نسبت  به طوراین شاخص  2ماهیان تیمار 
). 3(نمودار  )≥05/0p(به گروه شاهد کاهش پیدا کرد 

همچنین نتایج بررسی ضریب رشد ویژه تیمارهاي 
پرورش، این  هدور 45مختلف نشان داد که تا روز 

باالترین مقدار را داشت  6شاخص در ماهیان تیمار 
اما این اختالف با گروه شاهد معنادار نبود. با این 

آخر دوره، ضریب رشد ویژه  هوجود طی دو هفت
معناداري نسبت به گروه  رتبه صو 2هاي تیمار ماهی

به ). 4(نمودار  )≥05/0p(شاهد افزایش پیدا کرد 
، بررسی ضریب چاقی تیمارها نیز نشان داد که عالوه

، بیشترین مقدار این شاخص مربوط در کل طول دوره
هرچند که هیچگونه اختالف آماري  ؛بود 4به تیمار 

 ).5معناداري بین تیمارها وجود نداشت (نمودار 

 
 و  Lactobacillus plantarumکمان تغذیه شده با آالي رنگینهاي رشد ماهی قزلشاخص .3جدول 

 الکتوفرین در پایان دوره پرورش
 ضریب چاقی

(CF) 
 ضریب رشد ویژه

(SGR) 
 ضریب تبدیل غذا

(FCR) 
 متر)طول استاندارد (سانتی

(Final SL) 
 وزن تر (گرم)

(wet W) 
 فاکتورهاي رشد/ تیمارها

02/0±17/1 ab 16/0±25/1 a 15/0±57/1 b 44/0±63/21 a 86/6±41/118 a 1 (شاهد) 
01/0±13/1 a 28/0±7/1 b 17/0±16/1 a 54/0±71/22 b 3/9±44/132 b 2 
01/0±17/1 ab 08/0±59/1 b 09/0±2/1 a 35/0±22/22 ab 52/5±06/128 ab 3 
03/0±19/1 b 22/0±6/1 b 24/0±25/1 a 35/0±32/22 ab 32/2±88/132 b 4 
03/0±17/1 ab 1/0±65/1 b 08/0±25/1 a 28/0±31/22 ab 27/2±78/129 b 5 
004/0±16/1 ab 08/0±67/1 b 08/0±18/1 a 12/0±54/22 b 9/1±66/132 b 6 

 .)≥05/0p( دار هستند سه تکرار از هر تیمار می باشند. اعداد در هر ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنی Mean±SDدهنده مقادیر نشان
 

 
 و الکتوفرین در پایان دوره پرورش Lactobacillus plantarumمیانگین وزن ماهیان تغذیه شده با  .1نمودار 

 )دار آزمون آماري در نظر گرفته شده است. سطح معنی به عنوان >05/0pباشند و می Mean±SDدهنده مقادیر نشان(
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 در پایان دوره پرورش و الکتوفرین Lactobacillus plantarumمیانگین طول استاندارد ماهیان تغذیه شده با  .2نمودار 
 )است.دار آزمون آماري در نظر گرفته شده  به عنوان سطح معنی >05/0pباشند و می Mean±SDدهنده مقادیر نشان(

 

 
 و الکتوفریندر پایان دوره پرورش Lactobacillus plantarumمیانگین ضریب تبدیل غذایی ماهیان تغذیه شده با  .3نمودار 

 )دار آزمون آماري در نظر گرفته شده است. به عنوان سطح معنی >05/0pباشند و می Mean±SDدهنده مقادیر نشان(
 

 
 در پایان دوره پرورش و الکتوفرین Lactobacillus plantarumمیانگین ضریب رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با  .4نمودار 

 )دار آزمون آماري در نظر گرفته شده است. سطح معنی به عنوان >05/0pباشند و می Mean±SDدهنده مقادیر نشان(
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 در پایان دوره پرورش و الکتوفرین Lactobacillus plantarumمیانگین ضریب چاقی ماهیان تغذیه شده با  .5نمودار 
 )دار آزمون آماري در نظر گرفته شده است. به عنوان سطح معنی >05/0pباشند و می Mean±SDدهنده مقادیر نشان(

 
 بحث و نتیجه گیري

کننده نرخ رشد تغذیه از فاکتورهاي اساسی تعیین
و توانایی ماهی را در  (Li et al., 2004)ماهی است 

 تأثیرکامالً تحت  ،ارائه پتانسیل ژنتیکی جهت رشد
ه بنابراین ب (Başçınar et al., 2007).دهد قرار می

پروري،  منظور دستیابی به حداکثر بازدهی در صنعت آبزي
و افزایش نرخ رشد  اي مطلوب که منجر بهمین تغذیهأت

گیري در حداقل زمان ممکن گردد ضروري است وزن
)Bhosale et al., 2010 امروزه عالوه بر مواد .(

هاي غذایی رشد در مغذي اصلی، استفاده از محرك
 صنعت پرورش آبزیان بسیار مورد توجه است.

ها در جیره غذایی آبزیان استفاده از پروبیوتیک
ها ایجاد آنات مطلوبی در رشد و بقاي تأثیر ،پرورشی

سازي ات مثبت، بهینهتأثیردلیل اصلی این  نماید.می
 تعادل جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش میزبان

هاي همچنین بهبود شاخص. (Fuller, 1989) است
افزودن  به دنبالرشد و ایمنی ماهیان پرورشی 

محرك غذایی در مطالعات  به عنوانالکتوفرین 
 ;(Lotfi et al.,2012مختلف تأیید شده است 

(Badawy and Al-Kenawy, 2013 ،با این حال .
هاي رشد مکانیسم اثرگذاري الکتوفرین بر شاخص

کامل مشخص نیست  به طورماهی هنوز 
(Yokoyama et al., 2006). 

 Lactobacillusتأثیر پروبیوتیک  ،در این مطالعه

plantarum هاي غذایی، و الکتوفرین به عنوان محرك
هاي رشد ماهی توأم و تنها بر بهبود شاخصبه صورت 

کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آالي رنگینقزل
هاي غذایی حاصل نشان داد که استفاده از این محرك

هاي رشد ویژه، افزایش طول و وزن موجب بهبود شاخص
اما تأثیر  ،ماهی و نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید

داري بر میزان ضریب چاقی ماهیان نداشت. با این  معنی
 Lactobacillusحال بین عمل الکتوفرین و پروبیوتیک 

plantarum  به دنبال استفاده توأم در جیره، اثر تقویتی
هاي رشد و تغذیه ماهی ایجاد داري در بهبود شاخصنیمع

 نشد.
به دنبال افزودن  Son et al. (2009)در بررسی 

Lactobacillus plantarum  4به جیره به مدت 
گیري و ي در درصد وزندار معنیهفته، افزایش 

میزان کارایی غذا در ماهیان هامور، مشاهده گردید. 
هاي مختلف استفاده شده در این در میان غلظت
باکتري به ازاي هر کیلوگرم  cfu 108تحقیق، غلظت 

برداشت. همچنین مطالعه دیگري  غذا نتایج بهتري را در
هاي بر روي پروبیوتیک Essa et al. (2010)توسط 

داد که روز نشان  60مختلف غذایی به مدت 
Lactobacillus plantarum  موجب بهبود میزان

گردد. وري غذایی تیالپیاي نیل میرشد و بهره
بهبود نیز  Abumourad et al. (2013)مطالعه 

در ماهی تیالپیاي نیل  هاي رشد چشمگیر شاخص
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یید أرا ت Lactobacillus plantarum هکنند دریافت
نتایج تحقیق حاضرهمراستابا نتایج مطالعات . نمود

 باشد.مذکور می
در راستاي نتایج حاصل از این مطالعه، بررسی 

هاي رشد الکتوفرین در جیره غذایی بر شاخص تأثیر
 .Lotfi et al کمان توسطآالي رنگینماهی قزل

هاي بررسی شده به نشان داد که شاخص (2012)
 200 هکننداستثناي ضریب چاقی، در تیمار دریافت

گرم الکتوفرین، در مقایسه با گروه شاهد میلی
). هر چند این >05/0p( افزایش معناداري داشتند

گرم میلی 100 هکنندتفاوت نسبت به تیمار دریافت
رسی ر برالکتوفرین معنادار نبود. همچنین، د

Kakuta et al. (1996) مثبت و معنادار  تأثیر
الکتوفرین جیره بر رشد ماهی طالیی نسبت به تیمار 

 مشابه هحال، نتایج مطالعگردید. با این شاهد گزارش
قابل  تأثیر Rahimnejad et al. (2012)توسط 

آالي هاي رشد ماهی قزلتوجهی را بر شاخص
 .Welker et alکمان نشان نداد. همچنین رنگین

الکتوفرین بر افزایش وزن  تأثیربا بررسی  (2007)
 8بدن و میزان غذاگیري ماهی تیالپیاي نیل به مدت 

هفته، اختالف معناداري را بین تیمارها گزارش 
مطالعات را به  هننمودند. محققان تفاوت در نتیج

الکتوفرین مورد استفاده، از جمله  هشرایط تهی

 ,.Lonnerdal et al(سازي آن عملیات حرارتی آماده
دهنده خوراك و نیز مواد ناشناخته تشکیل ،)2009

تجاري که ممکن است با الکتوفرین اثر تقویتی 
 ,.Yokoyama et al(دهند داشته باشند نسبت می

پرورش،  ه. همچنین اختالفات موجود در شیو)2006
روش غذادهی، میزان الکتوفرین مورد استفاده و گونه 

کننده تواند از عوامل ایجادماهی پرورشی نیز می
 تحقیقات باشد. هتفاوت در نتیج

 گیري نمود که استفادهتوان نتیجهکلی می به طور
 Lactobacillusاز الکتوفرین و پروبیوتیک توأم 

plantarum کمان ینآالي رنگدر جیره ماهی قزل
ماهی  ههاي رشد و تغذیاثر تقویتی بر بهبود شاخص

رسد استفاده از میزان ندارد. بنابراین، به نظر می
cfu108 Lactobacillus plantarum  در هر

گرم الکتوفرین در هر میلی 200کیلوگرم غذا و 
کیلوگرم غذا، به تنهایی، در مقایسه با کاربرد ترکیبی 

تر جهت افزایش رشد و هزینهتر و کممؤثرها روشی آن
 کمان باشد. آالي رنگینبازدهی ماهی قزل

 تأثیرهاي بیشتر در رابطه با با این حال بررسی
ها در جیره استفاده از مقادیر دیگري از این مکمل

کمان و سایر ماهیان آالي رنگینغذایی ماهی قزل
هاي مختلف پرورش ضروري به پرورشی طی دوره

 رسد. نظر می
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