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Abstract 
Background and Aim: Lactobacillus plantarum probiotic is one of the probiotics used in aquatic nutrition. 

The aim of this study was to evaluate the effect of L. plantarum probiotic on the growth indices and blood 

parameters in juvenile common carp (Cyprinus carpio). 

Methods: In this study, 180 juvenile common carp (Cyprinus carpio) with a mean weight of 15.32±0.16 g 

were randomly assigned to two experimental treatments with three replicates (30 pieces per repetition) including 

a commercial diet (control treatment) and a diet containing L. plantarum probiotics at 107 CFU/g (experimental 

treatment). The duration of the study and treatments was 60 days. 

Results: The final weight, weight gain, specific growth rate, status index, and feed conversion ratio in the 

treatment containing L. plantarum had a significant increase compared to the control group (P <0.05). Also, the 

addition of L. plantarum probiotic to juvenile common carp diet increased the number of white blood cells 

compared to the control group (P<0.05); while it had no significant effect on other blood parameters. 

Conclusion: The present findings showed that the use of L. plantarum probiotic improved growth indices 

(final weight, weight gain, specific growth rate, condition index, and food conversion ratio) and also increased 

the number of white blood cells in juvenile common carp (Cyprinus carpio).  
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  دریا طب مجله
 1441 زمستان ،4 شماره ،4 هدور

 054-064: صفحات
 10.30491/4.4.254 

  Amireghbal.khajehrahimi@gmail.com . پست الکترونیک:امیر اقبال خواجه رحیمی :نویسنده مسئول*

 .ایران، تهران، شمال تهران واحد اسلامي ازاد دانشگاه، دریایي علوم و تکنولوژي دپارتمان آدرس: 

 

 
 

های رشد و بر شاخص (Lactobacillus plantarum) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم تاثیر

 (Cyprinus carpio) بچه ماهی کپور معمولی در خونمترهای راپا

 
  ⃰   1 امیر اقبال خواجه رحیمی

 
 ایران ، تهران، شمال تهران واحد اسلامي ازاد دانشگاه، دریایي علوم و تکنولوژي دپارتمان 1

 

 60/60/1061 پذیرش مقاله:     11/60/1061 دریافت مقاله:

   دهکیچ
گیرد. هدف هایي است که در تغذیه آبزیان مورد استفاده قرار ميپروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم یکي از پروبیوتیک ف:هدزمینه و 

در بچه ماهي  بر عملکرد رشد و پارامترهاي خون (Lactobacillus plantarum)اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم  تعیین ،حاضر مطالعه

 .بود (Cyprinus carpio) کپور معمولي

 تیمار آزمایشي 3تصادفي به  به طور 23/11±10/6قطعه بچه ماهي کپور معمولي با میانگین وزني  186در این مطالعه تعداد  ها:روش

قطعه در هر تکرار(  26تکرار ) 2 با)تیمار آزمایش(  .plantarum Lپروبیوتیک  CFU/g 016شامل جیره تجاري )تیمار شاهد( و جیره حاوي 

 روز بود. 06 و تیمارها مطالعه انجام مدت تخصیص یافتند.

 غذایي در تیمار حاوي پروبیوتیک لاکتوباسیلوس وزن نهایي، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل ها:یافته

(. همچنین افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به جیره غذایي بچه P<61/6) داري نسبت به گروه شاهد داشتپلانتاروم افزایش معني

داري بر سایر (؛ در حالي که اثر معنيP<61/6هاي سفید در مقایسه با گروه شاهد شد )ماهي کپور معمولي باعث افزایش تعداد گلبول

 (. P>61/6هاي خوني نداشت )شاخص

)وزن نهایي، افزایش رشد  بهبود عملکرد موجب L. plantarumکه استفاده از پروبیوتیک  هاي حاضر نشان دادیافته  گیری:نتیجه

هاي سفید در بچه ماهي کپور معمولي وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایي( و همچنین افزایش تعداد گلبول

(Cyprinus carpio) گرددمي . 

 
 .خونپارامترهاي  ،رشدهاي شاخصکپور معمولي، لاکتوباسیلوس پلانتاروم،  :هاکلیدواژه
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 خواجه رحیمي/  310

 1441 زمستان، 4 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
الرشدترین پروري یکي از سریعآبزي ،هاي اخیردر سال

پروري به عنوان یک (. آبزي1)هاي تولید غذا بوده است بخش
تواند از طریق تامین پروتئین مورد نیاز انسان، کار اساسي، ميراه

پروري ا کند. در صنعت آبزينقش مهمي را در این زمینه ایف
درصد از کل عملیات  06تا  26هاي خوراک به طور معمول هزینه

ه نقش مهمي در میزان رشد و و تغذی شدهپرورش ماهي را شامل 
از این رو (. 3دارد )سیستم ایمني و مقاومت به بیماري عملکرد 

ي هاشاخصاستفاده از جیره مناسب در امر پرورش به منظور بهبود 
اي برخوردار ایي تغذیه از اهمیت قابل ملاحظهرشد و افزایش کار

 هاي غذایي به منظور دستیابياست. امروزه انواع مختلفي از افزودني
افزایش سطح ایمني و مقاومت آبزیان در  ،به بیشترین میزان رشد

توان گیرند که از آن جمله ميشرایط پرورشي مورد استفاده قرار مي
 (. 3ها اشاره کرد )بیوتیکو آنتيانواع مواد مغذي  ،هابه هورمون

پروري، کنترل هاي آبزيدف نهایي در انواع مختلف فعالیته
 هاوتیکآنتي بیتوان به استفاده از که در این زمینه مي استبیماري 

اشاره کرد. متاسفانه مصرف طولاني مدت این ترکیبات سبب ایجاد 
لور زا، تغییر فمقاوم شدن عوامل بیماريمشکلاتي متعددي از جمله 

 میکروبي روده به سمت یک فلور نامتعادل، کاهش تولید اسیدهاي
 ددگرهاي جاري تولید ماهي ميچرب کوتاه زنجیر و افزایش هزینه

زا (. از این رو آبزیان به راحتي از طریق عوامل بیماري3)
ویه از ر(. استفاده بي2) وندشميطلب مستعد بیماري فرصت

ت ها نیز موجب ایجاد مقاومها براي بهبود سلامت ماهيبیوتیکآنتي
ها و سمیت و تجمع در ماهي و محیط زیست دارویي در باکتري

ها به کهاي غذایي مانند پروبیوتی. امروزه استفاده از مکملگرددمي
ماني بیوتیک دريهاي درماني قبلي مانند آنتعنوان جایگزین روش

 (. 2است ) شدهمطرح 
( و سازمان FAOطبق تعریف سازمان خوار و بار جهاني )

ستند اي هبهداشت جهاني، پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هاي زنده
بب توانند سکه اگر به میزان مناسب مورد استفاده قرار گیرند مي

رت حذف ها به صو(. اثرات پروبیوتیک3یزبان شوند )بهبود سلامت م
یک تحر ،رقابتي بروز کرده که باعث استقرار در دستگاه گوارش

هاي د آمینکاهش تولی ،افزایش تولید لاکتیک اسید ،سیستم ایمني
سمي و افزایش دسترسي به اسیدهاي آمینه در مراحل جذب آنها، 

ها براي ها و آنزیمجویي انرژي و افزایش دسترسي به ویتامینصرفه
توانند موجب ها مي(. بنابراین پروبیوتیک2شوند )مي میزبان

بازسازي و تقویت فلور میکروبي روده در دستگاه گوارش شده و 
ها و ویتامین ،همچنین از طریق افزایش دسترسي به مواد معدني

(. 2) دگردنآنزیم هاي گوارشي باعث بهبود فاکتورهاي رشد آبزیان 
ها ینئها، پروتنتز ویتامینها باعث بهبود جذب کلسیم، سپروبیوتیک

و بهبود تعادل میکروفلور روده، تحریک و ارتقا سیستم ایمني بدن، 
کاهش سطح کلسترول سرم خون، افزایش قابلیت جذب مواد 

 لاکتیکي دسته هاي اسید(. باکتري0)معدني و عناصر کمیاب شوند 

 هايبه جنسمتعلق ها هستند که در ماهي مهمي از پروبیوتیک
وس، ها، لاکتوباسیلکوکوسها، پدي، استرپتوکوکهاانتروکوکوس

 بر(. علت اینکه 2) شودیافت ميلاکتوکوکوس و لیوکونوستاک ها 
ود تا اندازه اي مربوط به این شميها بیشتر تاکید این باکتري

 اسید لاکتیک نقش مهمي در فلور روده داشته تولیداست که واقعیت 
 ستندهزا ، همچنین غیربیماريگذار استو بر مجراي گوارشي تاثیر

هاي براي باکتري د اسیدیته را که معمولاًنتوانو علاوه بر این مي
باشند تحمل کرده و با تولید اسید لاکتیک از رشد دیگر کشنده مي

ها (. این میکروارگانیسم1) نمایندزا جلوگیري هاي بیماريمیکروب
روبي میکاي آلي و مواد ضدتوانند در ناحیه روده با تولید اسیدهمي

هاي بیماري زا شوند و اسیدهاي آلي تولید شده مانع رشد باکتري
وده هاي ریک منبع انرژي مورد استفاده سلولتوانند به عنوان مي

 (. 1قرار گیرند )
به کارگیري پروبیوتیک ها در آبزیان، داراي اثرات مفیدي مانند 

ا ت به بیماري است که ببهبود سیستم ایمني، بقا و ایجاد مقاوم
ي کهاي فیزیولوژیبررسي چگونگي اثرگذاري آنها بر فراسنجه

هاي مفید بر ماهي را گذاري باکتريتوان فرآیندهاي اثرحیوان، مي
تاثیر  تعیین(. این پژوهش به منظور 2تا حدودي شناخت )

 Lactobacillusپروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم )

plantarumدر بچه  هاي رشد و پارامترهاي خون( بر شاخص
  .انجام شد (Cyprinus carpio)ماهي کپور معمولي 

 

 هاروش
 سویه باکتری مورد استفاده

پروبیوتیک مورد استفاده در این تحقیق لاکتوباسیلوس پلانتاروم 
(L. plantarum ،) یک سویه بومي از خانواده لاکتوباسیلوس ها

 (. 0) )گرم مثبت( است و به صورت لیوفیلیزه در اختیار ما قرار گرفت
 

 آماده سازی سوسپانسیون باکتریایی
از حالت لیوفیلیز،  L. plantarumبه منظور احیاء پروبیوتیک 

 و پس از تلقیح باکتري گردیداستفاده  MRS brothاز محیط کشت 
درجه سانتي گراد  20ساعت در دستگاه آون با دماي  30به مدت 

قرار داده شد. پس از رشد باکتري، براي حذف محیط کشت در 
دور در  1666گراد و درجه سانتي 0دار با دماي سانتریفیوژ یخچال
بار با سرم فیزیولوژي استریل،  2رسوب حاصله  .دقیقه قرار داده شد

اده از دستگاه اسپکتروفتومتر، شستشو و در مرحله آخر با استف
تهیه و جهت اسپري  CFU/g 016سوسپانسیون باکتریایي با غلظت 

 (. 0به غذا آماده گردید )
 

 ماهی و شرایط پرورش
 Cyprinus)قطعه بچه ماهي کپور معمولي  186تعداد 

carpio)  گرم از مرکز تکثیر ماهیان  23/11±10/6با وزن اولیه
به محل انجام پروژه منتقل گردید.  گرمابي از شهر رشت تهیه و

روز به منظور سازش با شرایط جدید نگهداري  10ماهیان به مدت 
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هاي شدند و پس از طي مراحل سازش به صورت تصادفي در وان
تکرار شامل  2تیمار با  3لیتري تقسیم شدند. در آزمایش حاضر  266

تیک پروبیو CFU/g 016جیره تجاري )تیمار شاهد( و جیره حاوي 
L. plantarum  )26(. در هر تکرار 0) انجام شد)تیمار آزمایش 

قطعه بچه ماهي کپور معمولي قرار داده شد. غذادهي ماهیان به 
( انجام 11و  13، 9نوبت )ساعات  2صورت دستي و روزانه در 

. به منظور هوادهي و رفع نیاز انجام شدروزانه  ،. تعویض آبگرفت
سنگ هوا که به منبع هواده ها یک از وان ها، به هراکسیژن ماهي

 روز بود. 06 و تیمارها مطالعه انجام مدت .شدمتصل بود نصب 
 

 آماده سازی جیره
براي انجام آزمایش از غذاي تجاري ماهي کپور )شرکت 

یمار آزمایش، باکتري پس از فرادانه( استفاده شد و براي ت
 سازي به صورت اسپري به غذا اضافه گردید.آماده

 

 ی رشدهاشاخصزیست سنجی و بررسی 
ساعت گرسنگي، بچه ماهیان  30در پایان آزمایش پس از 

هاي موجود در هر تکرار بیهوش شده و به منظور سنجش شاخص
(، نرخ رشد WG) رشد، طول و وزن آنها براي محاسبه افزایش وزن

 (CF(، شاخص وضعیت )FCR(، ضریب تبدیل غذایي )SGRویژه )
 (.0)گردید  محاسبه زیر معادلات طریق زو بازماندگي ا

 ابتدایي وزن میانگین – نهایي وزن میانگین=  بدن وزن افزایش
 وزن یعيطب لگاریتم – نهایي وزن طبیعي لگاریتم( = ])%) ویژه نرخ رشد

 166([ × پرورش دوره طول( × )ابتدایي
  افزایش وزن÷  شده خورده غذاي= غذایي تبدیل ضریب

 166([ × )سانتي متر 2طول / وزن نهایي )گرم(])شاخص وضعیت= 
[ انماهی کل تعداد( × ماهیان کل تعداد – تلفات تعداد( = ])%) بازماندگي

 ×166 
 

 خونی  مترهایاپاربررسی 
 1ساعت گرسنگي تعداد  30در پایان دوره آزمایش، بعد از 

یري گتصادفي انتخاب شد. به منظور خون ماهي از هر تکرار به طور

گرم میلي 166ابتدا ماهیان با استفاده از عصاره گل میخک به میزان 
حیه ساقه دمي با استفاده از در لیتر بیهوش شده، سپس از نا

 شامل خون پارمترهايو  انجام شدهاي هپارینه خونگیري سرنگ
 هاي سفید، تعداد کلهماتوکریت، هموگلوبین، تعداد کل گلبول

وسط گلبول قرمز، وزن هموگلوبین در هاي قرمز، حجم متگلبول
یک گلبول قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز، نوتروفیل، 

 (.8) گردیدگیري لنفوسیت و مونوسیت اندازه
 

 تجزیه و تحلیل آماری 
با استفاده از آزمون تحلیل واریانس  تجزیه و تحلیل داده ها

و پس از آزمون مقایسه چند  (One-way ANOVA) یکطرفه
درصد بین تیمارهاي مختلف  91دامنه اي دانکن، در سطح اطمینان 

 61/6و سطح معني داري کمتر از  SPSS 16از نرم افزار . انجام شد
 .استفاده شد

 

 نتایج
ي رشد بچه ماهیان کپور معمولي تغذیه هاشاخص 1-جدول

دهد. پایان دوره آزمایش را نشان مي هاي مختلف درشده با جیره
وزن نهایي، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب 
تبدیل غذایي در تیمار حاوي پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم 

با این  (.P<61/6) داردداري نسبت به گروه شاهد افزایش معني
بین تیمار شاهد و تیمار حاوي پروبیوتیک حال میزان بازماندگي 

 (. P>61/6) داري مشاهده نشدلاکتوباسیلوس پلانتاروم اختلاف معني
ن کپور معمولي تغذیه بچه ماهیا در پارامترهاي خون 3-جدول

دهد. هاي مختلف در پایان دوره آزمایش را نشان ميشده با جیره
سفید بین تیمار شاهد با تیمار حاوي پروبیوتیک هاي تعداد گلبول

(. اما P<61/6داري داشت )لاکتوباسیلوس پلانتاروم اختلاف معني
هاي قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، لنفوسیت، تعداد گلبول

نوتروفیل و مونوسیت بین تیمار شاهد و تیمار حاوي پروبیوتیک 
(.P>61/6) نداشتداري لاکتوباسیلوس پلانتاروم اختلاف معني

 
 انحراف معیار(±هاي رشد در تیمار حاوي پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تیمار شاهد در بچه ماهي کپور معمولي )میانگینمقایسه شاخص. 1-جدول

 های رشدشاخص
 

 P value 0تیمار  1تیمار 

  (.plantarum Lپروبیوتیک  CFU/g 016)جیره حاوي   )جیره شاهد(

 2/6 30/11±10/6 23/11±18/6 )گرم(وزن اولیه 

 61/6> 00/20±16/3 16/21±12/3 )گرم(وزن نهایی 

 61/6> 16/31±13/1 20/10±03/1 )گرم(افزایش وزن 

 61/6> 10/2±16/6 01/3±60/6 )درصد(نرخ رشد ویژه 

 61/6> 09/1±61/6 66/1±11/6 شاخص وضعیت

 61/6> 16/1±60/6 26/1±63/6 ضریب تبدیل غذایی

 1 66/91±66/2 66/91±11/3 )درصد(بازماندگی 

 
 انحراف معیار(±مقایسه پارامترهاي خوني در تیمار حاوي پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تیمار شاهد در بچه ماهي کپور معمولي )میانگین .0-جدول
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 P value 0تیمار  1تیمار  ی هماتولوژی خونهاشاخص

  ( .plantarumLپروبیوتیک  CFU/g 016)جیره حاوي   )جیره شاهد(

 P < 61/6 00/0±11/6 19/1±11/6 (× 160)سلول برمیلي لیتر  گلبول های سفید

 2/6 01/1±20/6 09/1±33/6 (× 160)سلول برمیلي لیتر  گلبول های قرمز

 0/6 13/0±31/6 91/1±62/6 )گرم بر لیتر(هموگلوبین 

 2/6 13/20±26/1 21/22±02/3 )درصد( هماتوکریت

 11/6 31/00±11/3 22/01±20/1 )درصد(لنفوسیت 

 0/6 80/13±36/3 61/12±11/3 )درصد(نوتروفیل 

 2/6 00/0±66/3 21/0±21/1 )درصد(مونوسیت 
 

 

 بحث
ز ا هنتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که استفاد

 Lactobacillus) لاکتوباسیلوس پلانتارومپروبیوتیک 

plantarum در جیره غذایي بچه ماهي کپور معمولي )
(Cyprinus carpio) داري باعث بهبود به صورت معني

ها به . پروبیوتیکشودميي رشد در این ماهیان هاشاخص
از جمله افزایش  گذارند،هاي مختلف بر عملکرد رشد اثر ميروش

 ها ومعدني مانند کلسیم، سنتز ویتامینقابلیت جذب مواد 
بهبود تعادل میکروفلور روده، تحریک و تولید آنزیم هاي  ها،پروتئین

افزایش کارائي غذایي و تولید  پروتئاز و آمیلاز، همچونگوارشي 
اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر که اثرات مفیدي در کاهش 

فید هاي ميهاي مضر و مهیا کردن شرایط براي رشد باکترباکتري
ها هنگام ورود به روده (. پروبیوتیک9)( pHدارد )از طریق کاهش 

میزبان، به سطح روده متصل شده و از کربوهیدرات هاي موجود در 
ده هاي هضم کننمحیط روده براي رشد و تولید شمار زیادي از آنزیم

زایش باعث افکنند و پروتئازها و لیپازها استفاده مي از جمله آمیلازها،
ند وشميدر نتیجه باعث رشد بیشتر  پذیري مواد غذایي شده،هضم

(16 .)Anastasiadou بیان کردند که استفاده از  و همکاران
 Andinocaraپروبیوتیک در تغذیه ماهي زینتي گرین ترور )

rivulatus 816( در سطح CFU  در کیلوگرم خوراک سبب بهبود
که نتایج این تحقیق با  (11) شودميعملکرد رشد در این ماهي 

بیان نیز  Stromو  Ringoهمخواني داشت.  حاضرنتایج پژوهش 
هاي حاوي اسید پروبیتویک باعث افزایش وزن و بهبود نمودند جیره

در ( Salvelinus alpinusضریب تبدیل غذایي در ماهي کاد )
که با نتایج بدست آمده در  (13)شود شاهد مي مقایسه با گروه

اي در مطالعه و همکاران Rodriguez. داردآزمایش ما همخواني 
نشان ( Oncorhynchus mykiss)آلاي رنگین کمان در ماهي قزل

باعث  Endterococcus faecalisاستفاده از باکتري  دادند،
 ددگرميي رشد نسبت به گروه شاهد هاشاخصافزایش معني دار 

و  Ramosمطابقت دارد.  حاضرکه نتایج این تحقیق با نتایج ( 12)
ر استفاده از پروبیوتیک یاثتبر روي  ايههمکاران مطالع

Enterococcus sp.  آلاي رنگین کمان رشد ماهي قزلبر
(Oncorhynchus mykiss) نتایج آزمایش نشان داد انجام دادند .

باعث افزایش   Enterococcusکه استفاده از پروبیوتیک
ي رشد )وزن نهایي، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص هاشاخص

 شودميوضعیت و ضریب تبدیل غذایي( در مقایسه با گروه شاهد 
 Yanbo .داردکه با نتایج بدست آمده در آزمایش ما همخواني  (10)

روز بر روي  06را به مدت  .Bacillus spاثر پروبیوتیک  Zirongو 
( مورد Cyprinus carpioاهي کپور معمولي )ي رشد مهاشاخص

. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از (11) مطالعه قرار دادند
باعث افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل   Bacillusپروبیوتیک

 تا با یافته هايمیگردد که همراسغذایي در مقایسه با گروه شاهد 
بر روي اثر  ياهو همکاران مطالعفر ذکایي .مطالعه حاضر است

رشد میگوي وانامي بر  Bacillus subtilisاستفاده از پروبیوتیک 
(Litopenaeus vannamei )نتایج آزمایش (10) انجام دادند .

باعث  Bacillus subtilisنشان داد که استفاده از پروبیوتیک 
وه شاهد رافزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایي در مقایسه با گ

 .داردکه با نتایج بدست آمده در آزمایش ما همخواني  شودمي
ماهیان تحت تاثیر عوامل مختلفي از قبیل  در خون مترهاياپار

رژیم غذایي، کیفیت غذا و منابع  اندازه، سن، شرایط محیطي، گونه،
. نتایج (10هاي رشد قرار دارد )ها و محرکپروتئیني، ویتامین

هاي قرمز، هموگلوبین، نشان داد که تعداد گلبول مطالعه حاضر
هماتوکریت، لنفوسیت، نوتروفیل و مونوسیت بین تیمار شاهد و 

داري تیمار حاوي پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم اختلاف معني
هاي سفید بین تیمار شاهد و تیمار حاوي در تعداد گلبول اما ندارد

مشاهده  داريپروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم اختلاف معني
( که روي 18و همکاران )اکرمي هاي گردید و این نتایج با یافته

( و Oncorhynchus mykissآلاي رنگین کمان )ماهي قزل
( Huso husoبر روي فیل ماهي )( که 19و همکاران )فر حسیني

و  Gramaکه  پژوهشي. همچنین در داردانجام دادند مطابقت 
روي  Pedioccus acidilacticiتاثیر پروبیوتیک  بر( 36همکاران )
 Oreochromisماهي تیلاپیاي نیلي )در خون  پارمترهاي

niloticus انجام دادند، گزارش کردند که افزودن پروبیوتیک )
Pedioccusacidilactici  به جیره غذایي تیلاپیاي نیلي باعث

ایج به که با نت شودميهاي سفید در این ماهي افزایش تعداد گلبول
نشان  ههمخواني دارد. آنها در مطالعدر مطالعه حاضر دست آمده 
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هاي آزمایشي باعث هاي رشد به جیرهکه افزودن محرک دادند
د در مقایسه با گروه هاي سفیداري در تعداد گلبولافزایش معني

تواند به عنوان یک هاي سفید ميود. افزایش گلبولشميشاهد 
رود واکنش سیستم ایمني غیراختصاصي مطرح باشد که انتظار مي
زا و این ماهیان داراي مقاومت بیشتري در برابر عوامل استرس

 (. 31) گرددها باشند و این ممکن است سبب کاهش تلفات بیماري
 ،هاي قرمزداري در میزان گلبولاختلاف معني حاضردر مطالعه 

هماتوکریت و هموگلوبین در بین تیمارهاي آزمایش مشاهده نشد. 
هماتوکریت و  ،هاي قرمزبیشترین میزان گلبول ،با این حال

 Lactobacillusهموگلوبین در تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک 

plantarum ه غذیه شده با پروبیوتیک بمشاهده گردید. در آبزیان ت
وساز نیاز اکسیژني افزایش یافته و در علت افزایش میزان سوخت

 یابد که به همان نسبتهاي قرمز افزایش مينتیجه تعداد گلبول
منجر به افزایش میزان هموگلوبین و افزایش ظرفیت حمل اکسیژن 

 (.10) ودشمي
 
 

 گیرینتیجه

باعث  L. plantarumاستفاده از پروبیوتیک حاضرنتایج طبق 
ي رشد )وزن نهایي، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، هاشاخصافزایش 

شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایي( و همچنین افزایش تعداد 
 (Cyprinus carpio)هاي سفید در بچه ماهي کپور معمولي گلبول

 ه. از آنجایي که یکي از ارکان اصلي در مقرون به صرفشودمي
افزایش بازده محصول و وضعیت  شدن پرورش ماهیان تجاري،

ایش تواند به افزرسد این نتایج ميسلامت ماهیان است، به نظر مي
 .وري اقتصادي در پرورش تجاري ماهیان کمک کندبهره

 

از همه اساتیدي که در غناي مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیعمل مي رسان بودند، نهایت تشکر و قدرداني بهحاضر یاري

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگري آن سهیم بودند و همه با تایید نهایي مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را مي پذیرند

 

 تضادگونه  هیچتصریح مي کنند که ویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد
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