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 اولین همایش ملی ایمنی و واکسیناسیون در ماهیان سردابی

  

  

بچه ماهیان قزل  رد پروتکسین و باکتوسل پروبیوتیک از عملکرد استفادهبررسی 
  mykiss   (Oncorhynchus ( الي رنگین کمانآ

   

  *محمد رحیمی
com.gmail@6166rahimi.M 

  ،ایران خرمشهر دریایی وفنون علوم دانشگاه  دکترا دانشجوي شیالت، گروه
  

  

  :چکیده 
،  آبزي زیست محیط کیفیت کردن بهتر براي آبزیان پرورش مزارع که در هستند مطلوب زنده هاي میکروارگانیسم ها، پروبیوتیک

ودرنهایت اثرات مفید بر سالمتی و رشد آبزي مورد استفاده قرار می گیرد در این  تحقیق گوارش  لوله به مفید میکروفلورهاي معرفی
د بررسی قرار می گیرد براي این موربر روي شاخص هاي رشد ماهی قزل آالي رنگین کمان  وپروتکسین  اثر پروبیوتیک باکتوسل

با  سه تکرار به طور مساوي و کامال   هر کدام تیمار سهگرم در 8±15/0  اولیه ال با میانگین وزنآقطعه ماهی قزل  4500منظور 
ماهیان گروه دوم با ، ماهیان گروه اول به عنوان گروه شاهد بدون افزودن پروبیوتیک و فقط با غذاي تجاري تصادفی  تقسیم شدند 

به صورت دستی و بر ه هفت 9به مدت   gr/kg2 و ماهیان گروه سوم با پروبیوتیک پروتکسین mg/kg200 پروبیوتیک باکتوسل
 شاخص انجام شد و در پایان 60نمونه برداري در روزهاي صفر و  ، به منظور بیومتري ماهیان.مورد تغذیه قرار گرفتند  اساس سیري 

مربوط به هر  )ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل،سرعت رشد روزانه، شاخص کیفیت ، بازماندگی درصدوزن، افزایشدرصد ( رشد هاي
در مقایسه با گروه  داراي شاخص هاي رشد بهتري نتایج نشان داده که تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک ها  تیمار محاسبه گردید 

به ماهیان تغذیه شده با پروتکسین شاخص هاي  تنسبماهیانی که از پروبیوتیک باکتوسل تغذیه کرده بودند  همچنین  شاهد بودند 
با توجه به مطالعه حاضر می  )   P >05/0 (بین تمام تیمارها اختالف معنی داري مشاهده شده استا نشان دادند و رشد بهتري ر

ا و صرفه ه توان نتیجه گیري کرد که اضافه کردن پرو بیوتیک ها بر جیره غذایی آبزیان باعث بهبود در رشد و در نهایت کاهش هزینه
  .اقتصادي را در پی خواهد داشت

  پروبیوتیک ، باکتوسل، پروتکسین ، قزل آال : کلمات کلیدي 
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