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 چکیده

الکتوباسیلوس  سطوح مختلف باکتری تأثیراین مطالعه با هدف ارزیابی 

( به عنوان مکمل Lactobacillus acidophilusاسیدوفیلوس )

های خونی و فلور فراسنجه، بازماندگی، غذایی بر میزان رشد

انجام  (Poecilia reticulata)ی ـوپـی گـای روده ماهـریـباکت

 7الرو ماهی گوپی با میانگین وزن  1011پذیرفت. به همین منظور 

تکرار شامل جیره غذایی فاقد باکتری به  3گروه با  1میلی گرم در 

س های دارای باکتری الکتوباسیلو جیره( و 1عنوان شاهد )گروه 

( 3)گروه  3× 117، (2)گروه  5/1×117اسیدوفیلوس در سه سطح 

هفته تغذیه  11( واحد کلنی بر گرم غذا به مدت 1)گروه  1× 117و

ضریب ، که از نظر افزایش وزن شدند. نتایج این آزمایش نشان داد

و گروه شاهد و سایر  1تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه بین گروه 

وجود دارد.  (>15/1P) یدار معنیهای آزمایش اختالف  گروه

( مشاهده شد 7/3±1/1) 1ی سفید در گروه ها بولبیشترین تعداد گل

 (>15/1P) یدار معنی( اختالف 31/5±2/1که با گروه شاهد )

  1وس روده ماهیان در گروه ـداد الکتوباسیلـرین تعـت. بیشتـداش

داری  ها اختالف معنیهمشاهده شد که با گروه شاهد و سایر گرو

(15/1P<) اسیدوفیلوس داشت. نتایج نشان داد که باکتری الکتوباسیلوس

تعداد ، ی بر رشددار معنیواحد کلنی بر گرم غذا اثر   1× 117به مقدار 

 ی سفید و جمعیت باکتریایی روده ماهی گوپی دارد.ها بولگل
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Abstract 
The study was performed to investigate the effects 

of various levels of dietary lactobacillus 

acidophilus as a food supplement on the growth 

performance, survival rate, hematological 

parameters and intestinal microbiota of guppy 

(Poecilia reticulata). For this purpose, one-

thousand and eight hundred guppy larvae with 7 

mg mean weight were randomly assigned into 4 

treatments with 3 replicates of  

L. acidophilus in the diet, including no bacteria 

(control group), 1.5×10
7
, 3×10

7
, 6×10

7
 CFU g

-

1
(T2,T3,T4 respectively) and fed for 16 weeks. The 

results showed that significant differences 

(P<0.05) in weight gain, FCR and SGR were 

found between T4 and the control group. The 

highest amount of white blood cell count 

(9.70±0.1) was observed in group 4 and had a 

significant difference (P>0.05) with the control 

(5.96±0.2). The highest amount of intestinal of 

Lactobacillus was observed in group 4 compared 

to other groups and control (P<0.05). The results 

suggested that L. acidophilus (6×10
7
 CFU g

-1
) had 

a significant effect on the growth and the white 

blood cell count of the guppy. 

 
Keywords: Guppy, Growth, Hematology, Intestinal 

Microbiota, Lactobacillus Acidophilus. 
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 مقدمه

انواده ـاز خ (Poecilia reticulata)ی ـوپـی گـاهـم
بومی آمریکای مرکزی و Poeciliidae) )پوئسیلیده 

 &  Aliasghari)ت ـی اسـوبـکای جنـآمریال ـشم

Firouzbakhsh, 2011)6391ی در سال ـن ماهـ. ای 
های کلمبیا و چند کشور گرمسیری دیگر برای به آب

های کنترل بیولوژیکی الرو حشراتی که ناقل بیماری
ماهیان زینتی  معرفی شد.، عفونی )مانند ماالریا( بودند

دهندگان به دلیل رورشزا در بین طرفداران و پزنده
پذیرفتن انواع خوراک و تولید نوزاد ، های درخشانرنگ

ترین ماهیان زینتی هستند محبوب ،ماهی به تعداد زیاد
(Gosh et al., 2008 .) 

ت که در ـادی اسـدت زیـرای مـب کـروبیوتیـپ
 ،های اخیر اما در سال ،شوداستفاده می پروری آبزی

برای افزایش رشد و مقاومت در برابر بیماری بسیار 
های مورد توجه قرار گرفته است. این راهکار مزیت

ها و اثرات شمار برای فائق آمدن بر محدودیتبی
بیوتیک و داروهای دیگر دارد و همچنین آور آنتیزیان

با افزایش رشد و مقاومت در برابر بیماری منجر به 
 Das et al., 2008; Sahuود )شافزایش در تولید می

et al., 2008). 

 در صنعت ماهیان زینتی دو اصل مهم یعنی
کننده تجارت و موفقیت  تعیین ،سالمت و تغذیه ماهیان

ها و داروهای  بیوتیکاست. عدم استفاده صحیح از آنتی
منجر  ،شیمیایی برای افزایش سطح سالمتی و تغذیه

ای ـه روارگانیسمـه مقاومت دارویی در برخی میکـب
ها روبیوتیکـرد پـود. مکانیسم عملکـشزا میبیماری

، مواد مغذیدریافت د از طریق رقابت برای ـتوان می
یا  ها باکتریر متابولیسم ـتغیی، الـهای اتصجایگاه

ی ـل کلنـع تشکیـدن مانـی بـستم ایمنـک سیـتحری
 دشوزا در لوله گوارش میزبان ی بیماریها باکتری

(Nayak, 2010باکتری .) پروبیوتیکی باعث  یها
افزایش کارائی هضم برای ترکیبات پروتئینی و 

شود و نرخ جذب در بدن ها موجود در جیره می چربی
 .(Gosh et al., 2008) ردـبیـاال مـزبان را بـمی

تواند روند  همچنین افزایش جذب اسیدهای چرب می
اووسیت را  فزایش دهد و بلوغها را ا سازی تخمک زرده
 (.Dahlgren, 1980) دنک لتسهی

از آنجایی که اهمیت اقتصادی ماهیان آکواریومی 
بنابراین تحقیق و ، کمتر از ماهیان خوراکی نیست

از جمله رشد، میزان های پرورش مطالعه در تمام زمینه
و همچنین افزایش میزان مقاومت در برابر بیماری  بقا

استفاده از  ،اهمیت دارد. لذا هدف از این تحقیق
ره ـدوفیلوس در جیـوباسیلوس اسیـالکتک ـوتیـپروبی

، تغییرات غذایی ماهی گوپی و بررسی عملکرد رشد
خونی و فلور میکروبی روده ماهی گوپی  های فراسنجه

 است.
 

 هامواد و روش
 ازی باکتریسآماده

باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مورد استفاده در 
های علمی و صنعتی این بررسی از سازمان پژوهش

تهیه شد. نمونه  QA/G/751/01/02 ایران با کد
 صورت به  MRSباکتریایی مورد نظر در محیط کشت

ساعت در  94سپس به مدت  و خطی کشت داده شد
شد. پس از مشاهده  نگهداری C°93انکوباتور با دمای 

ی ها لولهبه داخل  ها باکتریمقداری از ، رشد باکتری
محیط کشت مایع تزریق شد و  cc 61آزمایش حاوی

داخل  مجدداًشیکر  وسیله بهپس از یکنواخت شدن 
ساعت قرار گرفت. سپس بر  39انکوباتور به مدت 

اسپکتوفتومتر غلظت  وسیله بهمبنای نیم مک فارلند 
گیری و اندازه nm111محیط کشت در طول موج 

صفر های ا غلظتـری بـاوی باکتـشت حـط کـمحی
 ،CFU/g 613×5/6، CFU/g 613×9 ،د(ـ)شاه

CFU/g 613×1 و  9، 9، 6 هایمارـرای تیـترتیب ببه
 سازی شد.آماده 9

 
 سازی تیمارهاآماده

ماهیان زینتی این تحقیق در کارگاه تکثیر و پرورش 
گرگان به  جاده 3ر ـی در کیلومتـرگان ماهـت گـشرک



 39 ... ( برLactobacillus acidophilus) لوسیدوفیاثر سطوح مختلف الکتوباسلوس اسوکیلی و همکاران:  

قطعه ماهی گوپی  6411کال انجام شد. تعداد شصت
(P. reticulata)  گرم میلی 3یکروزه با میانگین وزن

ماده به یک نر  5از حوضچه مولدین گوپی به نسبت 
آوری و به داخل آکواریوم انتقال داده شدند. آب جمع

ها از یک حلقه چاه تأمین شد. دمای آکواریوم مورد نیاز
، 4/3±6/1ه ـاسیدیت، C°99/1±91ا ـهومـواریـآب آک
ر ـر لیتـرم بـگیـلـمی 3/4±11/1ول ـژن محلـاکسی
 گیری شد.اندازه

 69 تصادفی در طور بهبچه ماهیان یکروزه گوپی 
قطعه بچه ماهی( به  651)هر آکواریوم  آکواریوم

لیتر آب تقسیم  651سانتی متر با  611×  11× 91ابعاد

ماهیان در سه روز اول فقط با ناپلی آرتمیا و شدند. بچه
هفته  61( به مدت 6پس از آن از غذای دستی )جدول 

 4نوبت ) 9تغذیه شدند. غذادهی به ماهیان روزانه 
های دارای با جیره( بعدازظهر 9ظهر و  69، صبح

باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به میزان صفر 
 CFU/g613×9، (9)گروه  CFU/g613×5/6، (6)گروه

برای  ( انجام شد.9)گروه  CFU/g613×1 ( و9)گروه 
بدون باکتری  محیط کشت مایع)شاهد( از  6گروه 

سازی غذا هر دو د. آمادهشبه جیره اضافه  واستفاده 
 C°9هفته انجام شد و در ظروف در بسته در دمای 

 نگهداری شد.

 
 ترکیب جیره غذایی پایه مورد استفاده برای تغذیه ماهیان گوپی )درصد( .1 جدول

 *ویتامین مکمل پودر ماهی آرد جو آرد گندم آرد ذرت  آرد سویا ترکیب جیره

 6      6      3      65     65      91     95  درصد
گرم  9، گرم نیاسن 1، گرم ریبوفالوین 5، گرم تیامین D3 ،5المللی ویتامینواحد بین A ،911المللی ویتامینواحد بین 6511گرم پرمیکس ویتامین حاوی  611هر  *

 .گرم توکوفرول K ،3گرم ویتامین  C ،9گرم ویتامین 91، میلی گرم سیانو کوبال آمین 9، گرم اسید فولیک 6، پیریدوکسین

 
 عملکرد رشد

های رشد از روابط زیر استفاده برای محاسبه شاخص
 :شد
 
  :افزایش وزن بدن( 6)

 = افزایش وزن بدن بر حسب گرم 
 وزن نهایی به گرم -وزن ابتدایی به گرم 

 
 :Specific Growth Rate ) ضریب رشد ویژه (9)

SGR) 
 =SGR 

 }(Lnw2 – Lnw1)روزهای پرورش(/)تعداد { × 611
 

میانگین وزن ثانویه به گرم  Ln w2  =Lnکه در آن: 
 .است به گرم میانگین وزن اولیه  Ln w1 =Lnو 
 
 Food Conversion) ضریب تبدیل غذایی( 9)

Ratio: FCR) 

ضریب تبدیل غذایی عبارت است از نسبت غذای 
 .خورده شده به مقدار افزایش وزن حاصله

ضریب تبدیل  = غذای خورده شده  به گرممقدار  
 مقدار افزایش وزن بدن به گرم /غذایی

 
 (Condition Factor: CFشاخص وضعیت ) (9)

نسبت وزن ماهی به طول آن که به صورت شاخص 
دهنده چگونگی  وضعیت نشان داده می شود که نشان

وزن ماهی در ارتباط با طول آن بوده و عاملی است 
بررسی میزان رشد ماهی با تعیین که برای کنترل و 

به کار  ،مقدار غذایی که باید در کارگاه به آن داده شود
 رود. می

 
W =  وزن به گرم 
L = متر )طول چنگالی( ل به سانتیوط 

 

 (Survival Rate: SRدرصد بازماندگی ) (5)
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بررسی نرخ بقاء از ابتدای دوره تا انتهای آن  برای
تلفات به طور روزانه ثبت و در انتها درصد تلفات در 

 :تیمارهای مختلف با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
 = نرخ بقا

تعداد  - )تعداد ماهی ابتدایی( / )تعداد ماهی مرده
 611× ماهی ابتدایی( 

 
 شناسیپارامترهای خون

قطعه ماهی  91در انتهای دوره پرورش از هر تکرار 
تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی با پودر گل  طور به

 Hoseinifar etگرم در لیتر )میلی 5میخک به میزان 

al., 2015 به روش قطع ساقه دمی خونگیری انجام )
ی قرمز و سفید با محلول ها بولشد. شمارش تعداد گل

الم هموسیتومتر  وسیله بهیک  نات و هر کننده رقیق
 یبرامتر مکعب محاسبه شد. نئوبار بر حسب میلی

 یهپس از ته، یدسف هایانواع گلبولافتراقی شمارش 
درصد  3/33با متانل با درجه خلوص ، گسترش از خون

 رقتبا  یمساشد )رنگ گ آمیزیرنگتثبیت و با گیمسا 
 پس از ( ویقهدق 65شده از استوک به مدت  تهیه 61⁄6

گستره  یقطره روغن سدر رو یکخشک کردن 
را به  یدصد عدد گلبول سف، 611 یعدس باریخته و 

 دشگزارش  ،شمارش و بر حسب درصد، یکتفک
(Bullis, 1993). 

 
 آزمایش باکتریایی

 ل کلنی و تثبیتـت تشکیـررسی قابلیـور بـه منظـب
 

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در روده ماهی گوپی 
شده با سطوح مختلف این باکتری در انتهای تغذیه

عدد ماهی از هر تیمار برداشت  61روده  ،دوره آزمایش
به محیط کشت پلیت  ها باکتریشد و برای شمارش کلی 

و برای شمارش کلی  Plate Count Agarکانت آگار 
منتقل و  MRSبه محیط کشت حاوی ، ها الکتوباسیلوس

نگهداری   C°95-99روز در دمای شبانه 5به مدت 
دستگاه کلنی کانتر  وسیله به ها باکتریشدند. سپس کلنی 

 CFU/gجمعیت باکتریایی روده بر اساس و شمارش 
 (.Akrami et al., 2009) تعیین شد

 
 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

تصادفی  طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کامالً
نیز از  هاتحلیل آماری دادهو د. برای تجزیه شاجرا 

طرفه استفاده شد. مقایسه روش آنالیز واریانس یک
ون دانکن با سطح ـک آزمـه کمـا بـهن دادهـمیانگی

 وسیله بهد. تجزیه و تحلیل شتعیین  P<15/1 اطمینان
 انجام پذیرفت.  SPSS 17افزار نرم

 

 نتایج

نشان  9نتایج عملکرد رشد ماهیان گوپی در جدول 
با گروه شاهد  (CFU/g 613×1) 9 دهد که بین تیمار می

ضریب ، و سایر تیمارهای آزمایشی از نظر وزن نهایی
دار آماری رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی اختالف معنی

که بین سایر تیمارها و  . در حالی(>15/1P) وجود دارد
 ی یافت نشد. دار معنیاختالف  ،گروه شاهد

 هفته غذادهی 61بر فاکتورهای رشد ماهی گوپی در  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسسطوح مختلف  تأثیر .2 جدول

 تیمارهای آزمایشی
 6تیمار 

 )شاهد(
 9تیمار 

CFU/g613×5/6 
 9 تیمار
CFU/g613 ×9 

 9 تیمار
CFU/g 613×1 

 3 ±34/1 6/3 ±31/1 3 ±39/1 6/3 ±35/1 گرم(وزن اولیه )میلی
 b  51± 991 b51 ± 995 b59 ±956 a51± 913 گرم(وزن نهایی )میلی

 b  9/1±3/9 b9/1 ± 4/9 b9/1±4/9 a6/1 ± 6/9 متر(نهایی )سانتی طول
 b   34/1±33/9 b19/6±49/9 b19/6± 41/9 a15/1± 93/9 ضریب تبدیل غذایی

 a   93/1±13/6 a93/1±63/6 a96/1± 65/6 a96/1± 19/6 شاخص وضعیت )درصد(
 b61/1±35/9 b   63/1 ±39/9 b65/1±31/9 a69/1 ±69/9 ویژه )درصد روز(نرخ رشد 

 با حروف التین متفاوت نشان داده شده است. دار معنیاختالف ، در هر ردیف
 ت.نشان داده شده اس Mean± SD صورت بههای فوق داده

 

 
 



 35 ... ( برLactobacillus acidophilus) لوسیدوفیاثر سطوح مختلف الکتوباسلوس اسوکیلی و همکاران:  

 

 

با افزایش  دهد کهنتایج درصد بازماندگی نشان می
ره ـاسیلوس اسیدوفیلوس در جیـری الکتوبـداد باکتـتع

ه در ـد کـهرچن ؛یابدافزایش می ءغذایی درصد بقا
مقایسه آماری افزایش بازماندگی بین تیمارها با گروه 

 دار معنی( اختالف CFU/g 613×1) 9شاهد فقط تیمار 
(15/1P<) د نشان داده است و سایر ـروه شاهـا گـب

اختالف ، م افزایش درصد بازماندگیـرغعلی تیمارها
 اند. ی با شاهد نداشتهدار معنی

 

 
 9تیمار ، )شاهد( 6هفته غذادهی. تیمار  61بر درصد بازماندگی ماهی گوپی در  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسسطوح مختلف  تأثیر .1 شکل

( CFU/g613×5/6 ) ،9 تیمار (CFU/g613 ×9) ،9 تیمار (CFU/g 613×1) 

 
ی ها بولهای خونی شامل تعداد گلنتایج فراسنجه

، د نوتروفیلـدرص، زـی قرماـه ولـبداد گلـتع، دـسفی
لنفوسیت و ائوزینوفیل در انتهای دوره پس از تغذیه با 

 9جیره حاوی مقادیر مختلف پروبیوتیک در جدول 
بیشترین که نشان داده شده است. این نتایج نشان داد 

مشاهده شده  9و  9تعداد گلبول سفید در تیمارهای 
ی دار معنیو شاهد اختالف  9 هایاست که با تیمار

(15/1P<) ی قرمز نیز ها بولدارند. بیشترین تعداد گل
مشاهده شده است که با سایر تیمارها  9در تیمار 
 . دارد (>15/1P) یدار معنیاختالف 

 
 هفته غذادهی 61بر فاکتورهای خونی ماهی گوپی در  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسسطوح مختلف  تأثیر .3جدول 

 تیمارهای آزمایشی
 6تیمار 

 )شاهد(
 9تیمار 

CFU/g613×5/6 
 9تیمار
CFU/g613 ×9 

 9تیمار
CFU/g 613×1 

 c9/1±311/5 b95/1±399/1 a95/1±999/3 a6/1±3/3 متر مکعب(میلی 619گلبول سفید  )
 c19/1±439/1 c19/1±439/1 b16/1± 399/1 a16/1±393/1 متر مکعب(میلی 611قرمز ) گلبول

 b5/1± 1/1 ab6/1±4 a9/1± 9/3 a1/1± 9/3 نوتروفیل )درصد(
 a5/1±1/39 a6±9/36 a6±9/31 a6±9/31 لنفوسیت )درصد(

 a5/1±9/1 a9/1±1/1 a5/1 ±9/1 a5/1±9/1 ائوزینوفیل )درصد(

 دار با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.اختالف معنی، در هر ردیف
 نشان داده شده است.  Mean± SDصورت بههای فوق داده
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در محیط کشت پلیت  ها باکترینتایج شمارش کلی 
ی روده در ها باکتریتعداد کل که  ر نشان دادکانت آگا

داری در مقایسه بین گروه هفته شانزدهم اختالف معنی
ها دارد. همچنین در بین تیمارهای شاهد با دیگر گروه

 دار معنیحاوی سطوح مختلف پروبیوتیک نیز اختالف 

سیلوس عداد کل الکتوبااز نظر ت. (>15/1P) مشاهده شد
بین  (>15/1P) داری در هفته شانزدهم اختالف معنی

آمد. بر اساس جدول  دست بهگروه شاهد و دیگر تیمارها 
ریای جیره جمعیت ـداد باکتـزایش تعـا افـب 1اره ـشم

 ایی روده نیز افزایش یافته است.یباکتر
 

توباسیلوس اسیدوفیلوس و تعداد الکتوباسیلوس ها در تیمارهای مختلف ماهی گوپی تغذیه شده با الک ها باکتریشمارش کلی  .4جدول 
 هفته 61در 

 تیمارهای آزمایشی
 6 تیمار

 )شاهد(
 9تیمار 

CFU/g613×5/6 
 9 تیمار
CFU/g613 ×9 

 9 تیمار
CFU/g 613×1 

 CFU/g d 611×3 c 613×9/6 b 613×9 a 613×9/1شمارش کلی میکروبی 
CFU/g d 619 ×5/5 615   ×9  تعداد الکتوباسیلوس  c 615×9  b 611 a 

 دار با حروف التین متفاوت نشان داده شده است.اختالف معنی، در هر ردیف
 ت.نشان داده شده اس  Mean± SDصورت بههای فوق داده

 

 گیریبحث و نتیجه
پروبیوتیک در جیره  ،پروریاخیر در آبزی های سالدر 

دهنده محیط د و بهبودـده رشـدهن زایشـوان افـعن هـب
 ,.Al-dohali et al) تـده اسـه شـاختـرورش شنـپ

 Fuller طور کهافزایش رشد در ماهی همان(. 2009
ه دلیل ـت بـن اسـممک ،گزارش کرده است (1989)

ط ـی روده توسـور میکروبـادل فلـازی تعـسهـبهین
ی پروبیوتیکی ها باکتری باشد.ی پروبیوتیکی ها باکتری

در هضم و جذب ترکیبات غذایی غیر قابل هضم و 
ای بویژه الیگوساکاریدها تخریب ترکیبات ضد تغذیه

ا تحریک تولید ترکیبات ـن بـد و همچنیـر هستنـثؤم
اسیدهای چرب و ، هاضروری غذا از جمله ویتامین

سبب بهبود هضم و  ،روتئازا مانند آمیالز و پـهآنزیم
د شونذا در نتیجه رشد بهتر میزبان میجذب غ

(Gatesoupe et al., 1999 .)ی جنس اـه ریـاکتـب
عی از ـج وسیـرشح رنـه تـادر بـوس قـاسیلـوبـالکت

کنند. ها هستند که به جذب غذایی کمک می اگزوآنزیم
الیت آنزیمی ماهیان ـفعکه د ـزارش کردنـان گـمحقق

افزودن مکمل پروبیوتیکی به جیره غذایی افزایش با 
 ,.Suzer et al., 2008; Tovar et al) یابدمی

2004; Yanbo & Zirong, 2006). 
Carnevali et al. (2006)  گزارش کردند که

 Dicentrarchus) سـبیـی سـد در ماهـزان رشـمی

labrax) شده با روتیفر و  جوان در تیمارهای تغذیه
شده با باکتری الکتوباسیلوس دلبراکی یـآرتمیای غن

(Lactobacillus delbrueckii) داری اختالف معنی
در مطالعه حاضر  .(Carnevali et al., 2006) داشتند

نیز افزودن باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به غذای 
 افزایش رشد آنها را به همراه داشت. ، ماهی گوپی

Gosh et al. (2008)  گزارش کردند که افزودن
ی اسید ها باکتریمتعلق به گروه  B. subtelisباکتری 

به جیره  5×614و   CFU/g  611×5 الکتیک به مقدار
 611زا از جمله گوپی با وزن تقریبی غذایی ماهیان زنده

گرم سبب افزایش نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب میلی
ای که مطالعهد. در شو تبدیل غذایی و افزایش بقاء می

Neissi et al. (2013) ری ـاکتـب ،دـام دادنـجـان
ت ـظـا غلـرا ب (Pediococcous) وکوسـوکـدیـپ

CFU/g613×3/1  به جیره غذایی ماهی گرین ترور
افزودند و در انتهای دوره آزمایشی افزایش رشد و کاهش 

 ,.Neissi et al) ضریب تبدیل غذایی را مشاهده کردند

 ،در مطالعه حاضر نیز همانند نتایج این محققان (.2013
افزودن پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به میزان 

CFU/g 613×1  در جیره غذایی ماهیان گوپی نرخ رشد
 ویژه را افزایش و ضریب تبدیل غذایی را کاهش داد. 
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در ماهی  Rollo et al. (2006)طور که همان
افزایش ، گزارش کردند (Sparus aurata)بریم  سی

تواند به علت در تیمار پروبیوتیکی می بازماندگیدرصد 
افزایش مقاومت ماهیان در برابر شرایط نامطلوب باشد 

ول دوره پرورش در محیط ـت در طـن اسـکه ممک
همچنین (. Rollo et al., 2006) وجود آید هپرورش ب

 ریـرف باکتـاشی از مصـدگی نـازمانـش بـزایـاف
 Hybrid)ماهی در گربه  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

Catfish Heteroclarias )(Yisa et al., 2015)  و
 هم گزارش (Villamil et al., 2014)تیالپیای نیل 

در تحقیق حاضر نیز بیشترین و کمترین شده است. 
 9 هایدرصد بازماندگی ماهی گوپی به ترتیب در گروه

باکتری  تأثیره حکایت از ـد کـده شـو شاهد مشاه
د بازماندگی ـر درصـدوفیلوس بـوس اسیـالکتوباسیل

 ماهیان دارد.
های خونی در  شمارش سلول ،در این آزمایش

تیمارهای پروبیوتیکی و تیمار شاهد به خوبی نشان داد 
ر روی ـلوس بـدوفیـوس اسیـکه باکتری الکتوباسیل

که یطور به ؛مثبت داشته است تأثیرفاکتورهای خونی 
ی قرمز و سفید در گروهای تغذیه شده ها بولتعداد گل

 یدار معنیبا پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد افزایش 
(15/1P<) دهنده نشان ،را نشان داده است. این نتایج 

سالمت و سطح  ،آن است که با افزایش پروبیوتیک
-Ranzaniزایش یافته است )ـی افـدن ماهـی بـایمن

Paiva et al., 2000; Irianto & Austin, 2002).  
در تیمارهای تغذیه  ی سفیدها بولتعداد گلافزایش 

دلیل افزایش پاسخ ه شده با پروبیوتیک ممکن است ب
 ,.Panigrahi et al)د ـی رخ داده باشـم ایمنـسیست

 Al-Dohail et al. (2009). در آزمایشی که (2005
در  ،بر روی گربه ماهی آفریقایی انگشت قد انجام دادند

لوس اسیدوفیلوس ـوباسیـتیمارهایی که با باکتری الکت
ی ها بولغلظت گل ،تغذیه شده بودند 9×613با مقدار 

داری قرمز و سفید نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی
ی قرمز که در نتیجه ها بول. افزایش میزان گلداشت

در  ،آیدمی وجود بهاضافه کردن پروبیوتیک به جیره 
شود. نهایت موجب افزایش انتقال اکسیژن در خون می

ی قرمز موجود در هموگلوبین ها بولافزایش تعداد گل
موجب افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در ماهیان تغذیه 

 هـافتی کـشود و در نتیجه برای بشده با پروبیوتیک می
راهم ـری فـاکسیژن بیشت ،ژن زیادی نیاز داردـاکسی

در . (Firouzbakhsh et al., 2011ود )ـش یـم
محققان دریافتند  ،انجام شد 9119آزمایشی که در سال 

 زایشـث افـتواند باعکه استفاده از پروبیوتیک می

RBC ،WBC ودـشا ـه تـژه درصد لنفوسیـوی هـب و 
(Irianto & Austin, 2002.)  در تحقیق حاضر نیز با

 دار یـمعنش ـافزای، افزایش میزان پروبیوتیک جیره
 ی قرمز و سفید مشاهده شد.اـه ولـبداد گلـتع

ای هستندکه های میکروبی زنده سلول ،ها پروبیوتیک
با تغییر فلور میکروبی روده باعث افزایش سطح سالمتی 

 ش تعدادـ. افزای(Fuller, 1989) دـشونیـان مـزبـمی
الکتوباسیلوس در تیمارهای تغذیه شده با این پروبیوتیک 

گاه گوارش ماهی گوپی محیط ـه دستـد کـدهنشان می
مناسبی برای افزایش و ازدیاد الکتوباسیلوس است که 

افزایش در  و این افزایش در نهایت منجر به افزایش رشد
 های خونی در این ماهی شده است.  تعداد سلول

توان پیشنهاد کرد  آمده میدست بهبا توجه به نتایج 
که باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس اثرات 

توان از این  لذا می ،پروبیوتیکی در ماهی گوپی داشته
باکتری برای افزایش رشد و بازماندگی گوپی بویژه در 

 اوایل دوره رشد استفاده کرد.
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