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 چکیده
جوانه جو و جلبک کلرال به عنوان پربیوتیک بر شاخص های رشد و فلور میکروبی کپور معمولی مورد بررسی قرار حاوی در این آزمایش اثر پودر 

ر جیره غذایی در مورد ارزیابی قرار گیرد. اثر سطوح مختلف این مواد دگرفت. این آزمایش به این علت انجام شد تا شرایط طبیعی تغذیه ماهی کپور 

روزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکار گیری این مواد در جیره اثر معنی داری را در شاخص های رشد  مانند وزن  84یک دوره 

 5و  4، 3، 2 ،1در تیمار های  گرم 23/34وزن انفرادی ماهیان از میزان وزن نهایی، رشد ویژه و زیست توده ماهی در هنگام بر داشت دارد. 

گرم در پایان آزمایش رسید. این مقدار در جیره   0.090 ± 66.93و   0.074 ± 59.58، 0.053 ± 62.32،  0.052 ± 56.77، 0.034 ± 54.26به ترتیب به 

اختالف معنی  بود.درصد پودر جوانه جو  10درصد جلبک و  10و  5درصد پودر جوانه جو بود بیش از تیمار های حاوی  20که دارای  5در تیمار 

درصد پودر جوانه جو مشاهده نشد. با افزایش میزان  10درصد کلرال و  5داری در ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتیین در بین جیره ها ی حاوی 

بیشتری    Enterobacteriaceae درصد مقدار باکتریهای دستگاه گوارش افزایش یافت و با کتریهای انترو باکتر  10کلرال در جیره و تا حد 

 نسبت به کنترل و دیگر تیمار ها داشتند. میزان باکتری های کل در جیره شاهد از سایر تیمار ها بیشتر بود، ولی باکتریهای انترو باکتر 
Enterobacteriaceae    در جیره حاوی پودر جوانه جو بیشتر از سایر تیمار ها بود و در جیرهT5 گاه گوارش میزان کلی فرم در عضله و دست

 دراین بخش ها دیده شد. درصد کلرال  10حاوی  T3بیشتر از سایر تیمار ها بود و کلی فرم کمتری در جیره 

.Enterobacteriaceaeها  یدستگاه گوارش، انترو باکتر ،ییغذا رهیرشد، ج یکلرال، پودر جوانه جو، شاخص ها :واژگان کلیدی
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Abstract 
This experiment was carried out to evaluate the effect of adding of Microalgae Chlorella and Germinated Barely 

Powder in diet on growth performance microbiological counts of common carp. The study was assigned to depend on 
using of natural products as back to nature in fish feeding. The effect of adding microalgae Chlorella and germinated 
barely powder in common carp, Cyprinus carpio, diets with different levels for 84 days and the results revealed a 
significant role of both additives in each of fish Final wt., Wt. Gain, Specific and relative growth rate. No significant 
differences observed in FCR, the FER was higher significantly in control, T2 with 5 % Chlorella and T4 with 10 % 
Germinated barely. The total Bacterial and Enterobacteriaceae count/ CFU was increased in the additives treatments 
with increasing the levels, the T3 with 10 % Chlorella was higher than control and other treatments were 192.5 and 150 
respectively. The control treatment without any addition was higher significantly in Total Bacterial count /CFU in 
common carp intestine samples, the T4 with 10 % Germinated barely was higher in Total Enterobacteriaceae 
count/CFU in fish Intestine samples. The highest Coliform bacteria in fish muscles and intestine recorded in T5 and the 
lowest in T3. 
Keywords: Chlorella, Germinated Barely, growth performance, feed utilization, total Bacterial count, 
Enterobacteriaceae count, intestine. 
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 مقدمه. 1
 تیرنرر  رشرد جمع زانیم ،یالدیم 1960از سال 

 شیدر صرد افرزا 2/3 یمصررف مراه زانیردرصد و م 6/1
بره جرز  یز یداشته است. مصرف گوشت جانوران خشرک

نشران داده  شیدر صرد افرزا 9/4که   یگوشت یجوجه ها
مانند گاو ، گوسفند و خوک  گریجانوران د ریسادر است ، 
است. برحسرب  دیده شدهدرصد  8/2حدود  یرشد رهیوغ

گرم در سال  لویک 9از  یمصرف ماه زانیمصرف سرانه ، م
و  دیرس 2015گرم در سال  لویک 2/20به  یالدیم  1961
 زانیم نیدرصد نشان داد. ا 5/1را در حدود  یرشد زانیم

 بیرداشت و بره ترت شیافزا 2017و  2016رشد در سال 
هررر فرررد در سررال  یگرررم برررا لررویک 5/20و  3/20برره 
تروان  یمصرف را مر شیافزا نی. علت ا(FAO. 2018)دیرس

و  دیرتول تیرفی، کینیشرهر نشر شیافزا ت،یبه رشد جمع
 یمرد سراالنه و تقاضراآدر شیتنوع در روش مصرف، افرزا

دانسرت.  یونیزیتلو یکانال ها قیاز طر غیتبل زیمصرف و ن
 یدرصرد انرر  34توانند ترا  یم ،حد مصرف نیتا ا انیآبز

کننرد. گرهره جردا از منبر   نیهر فررد را ترام ازیمورد ن
برا  نییپرروت یو دارا هضم راحت تری دارند انیآبز ،یانر 
سرتند. بره عنروان ه یامالح معردن یحاو زیتر و ن تیفیک

 یها ازیتواند ن ی، م یگرم گوشت ماه 150 زانیمثال ، م
کنرد.  نیدرصرد در روز ترام 60را ترا  نییفرد به پروت کی

جوامر   نییپرروت نیمرا در ترا ینقش مهم یماه نییپروت
مررواد  یاصررل  یرراز کشررور هررا دارد و من یدر برخرر ریررفق
 یمرر لیکوهررک تشررک ریرراز جزا یاریرا در بسرر ینررییپروت
را در  یهرا نقرش مهمر یبراکتر   .(FAO, 2018هرد)د
دارنرد.  مشرخص  زبرانیم یمنیا ستمیس میو تنظ کیتحر

هرا در دسرتگاه گروارش جرانوران  یشده است که با کترر
بره هضرم مرواد  کیر:  تحرریرنظ ییخونگرم عملکررد هرا

در برابرر  زبرانیحفاظرت م ایرو  یترشر  موکوسر ،ییغذا
هرا در  یبراکتر نیرا شتریرا دارند. ب زایماریب یها یباکتر

 یها نقش مهم یباکتر نیفعالند. ا زبانیدستگاه گوارش م
قرادر بره هضرم آنهرا  زبرانیدارند که م یرا در جذب مواد

 یاز مواد مغذ یرخجذب بدر آنها  ی. لذا، سود مندستین
 نیرا نی. بنرا برراشرناخته شرده اسرت زیها ن یمانند هرب
دسرتگاه  امرلتکرا در  یتوانند نقرش مهمر یها م یباکتر

داشرته  زبرانیو سرالمت م  یمنیا ستمیس تیگوارش، تقو
 ریرغ یهرا یآنها در رقابت با باکتر یباشند.  نقش حفاظت

بره  دنیشردن و هسرب نیگزیو با جرا زایماریسودمند  و ب
 Backhed etاسرت) دهیبه اثبات رس یروده ا یاغشا ه

al., 2004 .)یمهم ینقش ها ،ینوع غذا و روش غذا ده 
د نرردار انیرردر روده آبز یهررا یبرراکتر ینرریگزیجررا  را در
(Delzenne and Cani, 2008.) ره،یرنروع ج ریتراث 

از  یاریدر بسر یو نروع گونره آبرز یفصل، مرحلره تکرامل
گرفتررره  رارقررر دییرررو تا یپرررژوهش هرررا مرررورد بررسررر

 ,.Bairagi et al., 2002; Fjellheim et alاسرت)

ان نگره شدن زم یبا طوالن یگوشت ماه تیفیک  .(2007
. ابدی یدر بافت کاهش م ییایمیش رییآن به علت تغ یدار
 یهرا برر گوشرت مراه یاز اثرر براکتر یموضوع ناشر نیا

 مرراهی(.  Mchazime and Kapute, 2018اسررت)
را در بافرت خرود حمرل  یا یرکه زنده است، براکت یزمان
 ردر آبشرش هرا، روده و موکروو خرود برا یکند ولر ینم
 نیررا ،یدارد. بعررد از مررره مرراههررا را  یاز برراکتر یادیررز

 یماه یبافت ها بیشوند و باعث تخر یها فعال م یباکتر
 یبررا یانیرماه(. Adeosun et al., 2015)خواهند شد
از  یعرار ییاقالم غذا ریمانند سا که دارند تیمصرف جذاب

و مرواد  یو داخل یخارج یها یمضر، آلودگ یها کروبیم
ارتبررا   نیرردر ا(. Grigorakis, 2007باشررند) یسررم
 کیارگا نولپت یتست ها قیاز طر انیماه یو تازگ  تیفیک

برو و  ،در رنر  گوشرت ریی. تغردیگ یقرار م یابیمورد ارز
مصررف کننرده، از  کیراسرت.  یادیز تیاهم یطعم دارا

محصرول را مرورد  کیرخرود  ییایربو یهرا یابیارز قیطر
محصرول از نظرر او قابرل  یدهرد و زمران یسنجش قرار م
ترا  ، دیرتول از زمران یمناسرب طیکره  در شررا قبول است
 یدر زمران نگره دار ،شده باشرد. گرهره ینگه دارمصرف 
 Abiodun et) ابردی یکا هش مر  تیفیخود ک د بهخو

al., 2014).  مطالعره  نیرا توجه به شرح باال، هدف از اب
جلبک کلرال و پودر جوانره جرو پودر اثر استفاده از  یبررس
رشرد و  یشراخص هرا ر این مواد برو تاثی ییغذا رهیدر ج
 کپور بود. یروده و گوشت ماه یکروبیبار م راتییتغ

 
 هامواد و روش. 2
 ینگهدار طیو شرا یماه هیته .1. 2

مزرعه  کیاز  معمولی کپور یقطعه ماه 75تعداد 
عراق  هیمانیواق  در پراماگروم در سل یپرورش ماه
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وزن  نینگ ایوارد شد. م یو به مخازن پرورش یداریخر
گرم بود. پس از انتقال، به منظور  23/34 انیماه یانفراد
در  رور 84 به مدت  دیجد یطیمح طیبا شرا یسازگار
کارگاه با  طیک در محیاز جنس پالست یتریل 70مخازن 
دو نوبت در روز  در ماهی کپور معمولی یتجار یغذا

 هیوزن بدن تغذ درصد 2 زانیبه م 19:00و  7:00ساعت 
 انیماه یمخزن نگهدار یمدت هواده نیا یط شدند. در

از حجم آب مخزن  درصد 25دائما انجام شد و روزانه 
 ، یدوره سازگار انی. پس از پادیگرد ضیتعو ینگهدار
 شروع جهت گرم 43±6/2 یوزن نیانگیبا م انیهما
از جنس مخزن از جنس  10در  یبه طور تصادف شآزمای

 6ند )هر مخزن شد  یتوز لیتر 70پلی اتیلن به حجم 
گوناگون  یمارهایت ریدو تکرارتحت تاثبا ( و یقطعه ماه
  قرار گرفتند.

 
 . طرح آزمایش2.2
گیری عوامل کیفی آب، همچون دمای آب )با اندازه
صورت روزانه، اکسیژن محلول )توسط ای( بهدماسنج جیوه
صورت متر( به pH)از طریق دستگاه  pHاکسیژن متر( و 
میزان دمای آب، اکسیژن محلول و  ت.هفتگی انجام گرف

pH  9تا  8گراد، درجه سانتی 16تا 13به ترتیب 
گیری گردید.  طرح اندازه 8تا  4/7گرم در لیتر و میلی
شامل: پنج تیمار و دو  یک طرح کامال تصادفی آزمایش
 تکرار بود .

)شاهد(. جیره تجاری بدون  T1 :0گروه یا تیمار 
 مکمل پربیوتیک 
درصد  5. جیره غذایی حاوی T2تیمار گروه یا 
 پودر کلرال

درصد  10. جیره غذایی حاوی T3گروه یا تیمار 
 پودر کلرال

درصد  10. جیره غذایی حاوی T4گروه یا تیمار 
 پودر جوانه جو

درصد  20. جیره غذایی حاوی T5 گروه یا تیمار 
 پودر جوانه جو

 آماده سازی جیره 3.2
 1ی طبرق جردول جهت تهیه غرذا از مرواد مختلفر

استفاده شد. ترکیرب و اجرزای جیرره هرای آزمایشری در 
 ارایه شده اند.  1جدول 

 هیرشد و تغذ یهاسنجش شاخص.4.2
بر عملکرد رشرد  ییغذا یها رهیاثر ج یبررس جهت
گررم در  یلریم 400با مقردار انیدوره ابتدا ماه یدر انتها

 هروشیب خرکیبرا عصراره گرل م یورروش غوطه به تریل
و وزن آنهرا برا دقرت  یومتریرب یو به صورت انفرادشدند 
شد. هرر  یریگاندازه متریلیم کیگرم و طول با دقت  کی

، نرر  رشرد (WG) ییوزن نها یهاشاخص کبار،یدوهفته 
 یی، کرررارا(BWIوزن ) شی، درصرررد افرررزا(SGR) ژهیررو

برا اسرتفاده از  (LER) یهربر ییو کرارا (PER) نیپروتئ
 شد. نییتع ریز یهافرمول

گرم() WG )گرم( هیوزن اول -)گرم(  نهایی وزن   ₌  
RGR₌ 100×)گرم( هی)گرم( / وزن اول ییوزن نها   
 SGR= {(ییوزن نهرا تملگاری  )تملگراری –)گررم 

100×  {)روز( شی)گرم(( / مدت زمان آزما هیوزن اول  
FCR ₌ یمقدار مصرف غذا/ وزن انفراد  
FER ₌ مقدار مصرف غذا /یوزن انفراد  

 ییایباکتر یهاشاخص . سنجش2. 4
 یطبق دسرتوالعمل هرا یبافت عضله و روده ماه از

 Andrews and)  شرد ینمونره برردار اسرتاندارد شرده

Hammack, 2001) دانشکده  یو به دانشکده دامپزشک ،
انتقرال داده  ییایرباکتر یها شیانجام آزما یبرا هیمانیسل
 یبرراو در انتهرا،  دیخر ایها از روز صفر  شیآزما نیشد. ا
فررم و  یانترو باکتر، کل یها ین مقدار قارچ ها، باکترییتع

و روده انجرام شرد. تمرام  یمراه یمخمر در بخش عضرالن
به مردت  گرادیدرجه سانت 180 یدر دما ازیمورد ن لیوسا
درصرد  100 کیلیو با الکل ات لیاستردر اتو کالو  قهیدق 6

بره ،به عنوان نمونه کپور ماهی  یشدند. تعداد یضد عفون
از مخرازن مختلرف انتخراب شردند. منفرذ  ،یطور تصرادف

 یدسترسر یشد. برا یدرصد ضد عفون 70با الکل  یتناسل
شرد و  جادیا یشکاف کوهک در منفذ مخرج کیآسان تر 

شد و  یگرم از روده نمونه بردار کی ل،یسواپ استر کیبا 
سراعت  24ها در انکوباتور به مردت  تیکشت داده شد. پل

گراد  قرار گرفت و سپس جهت  یجه سانتدر 37یدر دما
و  یروده ا یهررایعرردم تطررابق برراکتر ایرر ابقتطرر یبررسرر
مربوطه انجرام  یفعال آزمون ها ونیسوسپانس یهایباکتر

مروارد از نمونره  ریو سرا یباکتر زانیم نییتع یگرفت. برا
کشرت داده  (شده  قیرق تهیه شده ) یها الیسر ، تمامها

 شدند. 
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 کشت طیمح ی. آماده ساز5.2
شرد.  هیرکرار ته نیا یبرا یکشت انتخاب طیمح سه
 یبرررا Nutrient agar (NA)(Oxoid)کشررت  طیمحرر
رود مورد استفاده قرار گرفت.  یبکار م یها یباکتر شتریب

  Violet Red Bile Agar (VRB) کشرت یها طیاز مح
 Eosin، برره عنرروان کلرری فرررم هررای تخمیررر گلرروکز

Methylene Blue agar (EMB) برای جردا سرازی  زین
باکتری های تخمیر کننده الکتوز و غیر تخمیر کننده ها) 

 یکشت هرا در دمرا طیاستفاده شد. محاز گرم مثبت ها( 
 قرهیدق 15 یاتمسفر برا 15و فشار  گرادیسانت هدرج 121

انجرام  VRBکشرت  طیکار در مورد مح نیقرار گرفتند. ا
 یلرت هرانداشت. بعد از آغشته شدن پ یازینشد ، هون ن

پلت ها در انکوباتور رشرد  ل،یاستر طیکشت در مح یحاو
بره مردت  گرادیدرجه سانت 32 یو در دما قرار داده شدند

(. Slaby et al., 1981)شرردند یابیرسراعت ارز 24-12
در  یبراکتر کیر یبه معن افتهیرشد  یپرگنه ها ای یکلون

مرورد شرمارش قررار  (CFUبرر حسرب ) یمحلول مصرف
 (.Collins and Lyne, 1984گرفتند)
  

)هناداژمون داده  یآماار لیو تحل هی. تجز6.2
 ها(

هررا بررا اسررتفاده از آزمررون نرمررال بررودن داده ابترردا
Kolmogorov–Smirnov شررد. برره منظررور  یبررسرر

-Oneطرفره ) کیر انسیروار زیاز آنرال هانیانگیم سهیمقا

way ANOVA)  و تسرت دانکرنDuncan’s test  بره
 هیدر کل هانیانگیده شد. اختالف ماستفا post hocعنوان 

و  هیر. تجزدیگرد نییتع > 05/0P نانیموارد با سط  اطم
 by using (CRD)هررا بررا نرررم افررزار داده لیررتحل

XLSTAT 2016 Version.02.28451 .انجررام شررد
اسررتاندارد ارائرره  خطررای ± نیانگیررهررا برره صررورت مداده
 اند.شده

 
 

 

 آزمایشی مواد تشکیل دهنده جیره های -1جدول 

 (%) درصد اجزای جیره

 % 15 ذرت زرد

 % 15 سبوس گندم

درصد پروتیین 48سویا با   35 % 

 % 20 پودر گوشت

 % 15 جو

 100 جمع کل

 ترکیب بیو شیمیایی جیره

 28.06 پروتئین خام

7/2242 (kcal/kg feed) انرژی  

2394/0 آرژنین %  

25375/0 الیزین %  

87212/0 سیستئین + متیونین %  

017/0 ترئونین %  

029/0 تریبتوفان %  
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  نتایج. 3
داده هررای مربررو  برره اثررر بکررار گیررری  2در جرردول 

ارایره در جیره هرای غرذایی پودرجلبک و پودر جوانه جو 
 مرورد شده است. اختالف معنی داری میران تیمرار هرای

در ارتبا  با رشد انفرادی ، رشد نسبی و زیست و آزمایش 
(. > 05/0P)مشراهده شرددر بین تیمرار هرا  ی توده ماه

اختالف معنی داری بین ضریب تبردیل غرذایی و کرارایی 

در میان تیمارهای حاوی جلبک و پودر جوانه جرو در غذا 
. تیمار های حراوی (< 05/0P)دیده شد مقایسه با شاهد 

درصررد جوانرره جررو مقررادیر  10درصررد پررودر جلبررک و  5
مشراهده  3ر کره در جردول همرانطوبیشتری را نشان دادند. 

می شود ، در طرول دوره آزمرایش تغییررات زیرادی در مقردار  
pH  بود.  7مشاهده شد. این مقدار همیشه پایین تر از 
 

 

شاخص های رشد در میان تیمار های مختلف جیره های غذایی در پایان دوره  انحراف معیار( ± میانگینمیانگین ) -2جدول          
 آزمایش

1تیمار   Initial Wt. Final wt. Wt. Gain % SGR RWG FER FCR 

T1 

 
29/33  ±   06/0  a 26/54  ± 034/0  c 97/20  ± 54/0  c 28/170  ± 65/0  c 65/38  ± 76/0  c 88/0  ± 09/0  a 14/0  ± 01/0  ab 

T2 
 

07/35  ± 043/0  a 77/56  ± 052/0  c 7/21  ± 13/0  bc 19/172   ± 61/0  bc 22/38  ± 83/0  c 89/0  ± 03/0  a 13/1  ± 04/0  ab 

T3 
 

37/33  ± 34/0  a 32/62  ± 053/0  a 95/28  ± 54/0  a 29/176  93/0±  a 45/46  ± 99/0  b 69/0  ± 06/0  b 44/0  ± 06/0  a 

T4 
 

83/35  ± 22/0  a 58/59  ± 074/0  b 75/23  ±79/0  b 27/174  ± 91/0  b 86/39  ± 02/0  c 84/0  ± 01/0  19/0  ± 04/0  ab 

T5 
 

56/33  ± 52/0  a 93/66  ± 090/0  a 37/33  ± 41/0  a 38/179  ±  53/0  a 86/49  ± 54/0  a 63/0  ± 04/0  b 58/1  ± 03/0  a 

 .›p)05/0( دار استدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدر باالی اعداد حروف انگلیسی غیرمشترک -
 

 در طول دوره آزمایش در تیمار های مختلف pHتغییرات  انحراف معیار( ± میانگین)میانگین  -3جدول 

pH روز هشتادم روز شصتم روز سی ام 

T1
 

 
50/6  50/6 75/5 

T2 
 

50/6 50/6 00/6 

T3 
 

25/7 50/7 50/6 

T4 
 

75/6 50/6 00/6 

T5 
 

75/5 50/6 50/6 

 

 ها ی. شمارش تعداد باکتر1.3
 مراریو تT1شراهد  مراریدر ت یتعداد کل براکتر نیشتریب

ش شررد. مقرردار بررا شررمار T3 جلبکدرصررد 10 یحرراو
دو  نیدر ا زین Enterobacteriaceaeانتروباکتر  یهایکتر
مقایسره برا را در  یدار یبود و اخرتالف معنر شتریب ماریت

 یهرا یمقدار براکتر(   > 05/0Pها نشان داد) ماریتسایر 

 یحراو یهرا ماریدر ت Enterobacteriaceaeانترو باکتر 
را نسربت   یرشرتیب شیجلبک کلرال و پودر جوانه جو افزا

 درصرد 10 یحراو مراریمقردار در ت نیر. اداشتبه شاهد 
در  یها بود. تعرداد براکتر ماریت ریاز سا شیب ، T3 جلبک
 درصررد 10 یحرراو مرراریتو در  T1، 5/192 شرراهد مرراریت

 (. 4)جدول  افتی شیافزا یباکتر 150به تعداد  T3جلبک
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در عضله ماهی  Enterobacteriaceaeباکتری کل و باکتری های  تعداد انحراف معیار( ± میانگین) میانگین -4جدول 

 در بین تیما رهای مختلف
تعداد باکتری های  CFU /تعداد کل باکتری تیمار ها  Enterobacteriaceae / CFU 

T1 

 
143 ± 430.  b 5/103   ± 53/0  b 

T2 
 

100 ± 93/0  c 5/52  ± 52/0  c 

T3 
 

5/192  ± 99/0  a 150 ± 58/0  a 

T4 
 

5/35  ± 25/0  d 5/71  ± 68/0  c 

T5 
 

46 ± 91/0  d 104 ± 71/0  b 

 .›p)05/0( دار استدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدر باالی اعداد حروف انگلیسی غیرمشترک -
 

بیشرتر   5Tو تیمرار 1Tتعداد کل باکتری در تیمار شاهد 
مقررردار برررا کتریهرررای انتروبررراکتر بیشرررترین . برررود

eaeEnterobacteriac در تیمررار شرراهد  نیررز در روده
1T و اختالف معنی داری را در میان تیمار ها مشاهده شد

 ،1T تعداد باکتری در تیمرار شراهد (.P >05/0)نشان داد

 10ر حاوی باکتری در میلی گرم بافت روده و در تیما 28
باکتری شرمارش شرد  5/51تعداد  به 5T درصد پودر جو

فررم در روده و عضرله در بیشترین تعداد کلی (. 5)جدول 
مشراهده شرد و اخرتالف معنری داری را میران  5Tتیمار 

 . (6)جدول (P >05/0)تیمار ها نشان داد
 

در روده ماهی در  Enterobacteriaceaeتعداد باکتری کل و باکتری های  انحراف معیار( ± میانگین )میانگین -5جدول 
 بین تیما رهای مختلف

 Enterobacteriaceae / CFU تعداد باکتری های CFU /تعداد کل باکتری تیمار ها

T1
 

 
310 ± 83/0 a 28 ± 86/0 b 

T2 
 

33/93  ± 83/0 c 5/16  ± 69/0 d 

T3 
 

30 ± 74/0 d 24 ± 95/0 c 

T4 
 

5/122  ± 95/0  b 5/51  84/0± a 

T5 
 

±273  97/0 b 2 41/0± e 

 .›p)05/0( دار استوت معنیدر هر ردیف نشان دهنده تفادر باالی اعداد حروف انگلیسی غیرمشترک -
 

 تعداد باکتری کلی فرم در روده و عضله ماهی در میان تیما رهای مختلف انحراف معیار( ± میانگین) میانگین -6جدول 
 روده عضله تیمار ها

T1
 

 
3 ± 04/0  b 13 ± 04/0  c 

T2 
 

2 ± 06/0  bc 5/16  ± 03/0  c 

T3 
 

5/0  ± 07/0  d 1 ± 05/0  d 

T4 
 

3 ± 04/0  b 5/21  ± 03/0  b 

T5 
 

9 ± 07/0  a 5/106  ± 03/0  a 

 .›p)05/0( دار استدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدر باالی اعداد حروف انگلیسی غیرمشترک -
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 بحث و نتیجه گیری. 4

 یرینشان داده است که بکار گ یادیز یپژوهش ها
بر رشد  یتواند اثر مثبت یم انیماه ییغذا رهیجلبک در ج

 ییو محصول نها یرشد نسب ،یوزن انفراد شیو افزا یماه
 نیردر ا. (Abdulrahman et al., 2019) داشته باشد
 5 یحراو رهیردر ج ییغرذا لیتبد بیضر زانیپژوهش، م

 نییپرروت ییها بود. کرارا رهیج ریادرصد جلبک کمتر از س
درصرد پرودر  10درصد جلبک و  10 یحاو یها رهیدر ج

ها نشان  ماریت ریسا شترازیب یدار یطور معن جوانه جو به
وزن  زیرربرردون امعررا و احشررا ، ن یوزن مرراه یداد.  بررسرر

داد ها برا داده  نینشان داد.  ا ماریدو ت نیرا در ا یشتریب
پژوهش گران در ارتبا  با  ریبه دست آمده توسط سا یها

دارد.  نشان داده شده اسرت کره  یکار برد جلبک همخوان
 شیتوانرد  باعرث افرزا یم ییغذا رهیدر ج  د جلبکرکارب

 شیو افرزا کیهپاتوسرومات ک،یگنادو سومات یشاخص ها
نشران  نیهرا همچنر شیآزما نیشود. ا دیکلرا یسلول ها

جلبرک  یاوحر یهرا مراریدر ت یداده است که الشه مراه
داده هرا  نیبدون جلبک خواهد بود. ا یها رهیاز ج شتریب

 یکره حراو شیآزمرا نیربه دسرت آمرده در ا یبا داده ها
جلبک اثر  یحاو یها رهیدارد و ج یجلبک بودند همخوان

کپررررررور  یبررررررر رشررررررد مرررررراه یدار یمعنرررررر
 انیرمرا ه .(Abdulrahman et al., 2019)گذاشرت
مختلرف سراز گرار  یهرا طیمح اکه ب درا دارن نیا ییتوانا

 ریتحرت تراث انیراست که رشد ماه یمعن نیبد نیشوند. ا
در  یو تعررداد برراکتر ییایمیو مررواد شرر یپرورشرر طیمحرر
در  یکند. شمارش تعداد براکتر یم رییتغ یپرورش طیمح
 کیربره عنروان  یبافرت مراه ایدر دستگاه گوارش  ایب آ

 یابیرتوانرد مرورد ارز یم یدر گوشت ماه تیفیشاخص ک
 یها در ارتبا  با جوجه هرا شیاز آزما یاری. بسردیقرار گ
 یهرا رهیکه از ج یینشان داده است که جوجه ها یگوشت
در  یشرتریغرذا مردت ب ایرکنند  یشده استفاده م ریتخم

 یتعرداد براکتر یمانرد دارا یمر یدستگاه گوارش آنها باق
 یتواند شاخصر یموضوع م نیدر مدف   دارند و ا یشتریب
 یهرا یالشره باشرد و تعردا براکتر تیرفیک یابیررزا یبرا

در   (TCCفررم ) ی، بخصرو  تعرداد کلر (TBCکرل)
 ,.Elsaidy et al) مترر اسرتکنتررل ک یجوجره هرا

کرل در  یدر نظر گرفت کره تعرداد براکتر دیبا   .(2015

 یرا 70از  شیبره بر یستیگرم بافت مرطوب عضله نبا کی
CFU/g  یباکتر (برسدICMSF, 1986 .)مقردار  نیرا

گرم جلبک  10 یحاو ماریاست که در ت یکمتر  از مقدار
ه بود.  در گرم عضل یباکتر 5/192مشاهده شد و مقدار آن 

باعرث  یدر بافت ماه ینیموجودات ذره ب ای یوجود باکتر
 یمر کیرارگانولپت یشراخص هرا تیرفیبافت و ک بیتخر

در  هیرپا یبره دسرت آوردن شراخص هرا ،نیشود. بنا بررا
بافرت از  یهرایتعرداد برا کتر زیرالشه و ن بیبا ترک  ارتبا

گوشرت  ایربافرت  تیفیک نییاست که در تع یموارد مهم
داد هرا بره مزرعره  نیراسرت. ا یادیز تیاهم یدارا یماه

را در دو  یپرورشر انیرماه تیفیکند تا ک یداران کمک م
برا  یپرورشر زیرو ن یعیطب یبر غذا ها یروش کشت مبتن

مرواد در برازار  نیرقرار دهند. ا یابیمورد ارز یتجار یغذا
 یوجرود کلر (.Issifu, 2018اثرر دارنرد) یانماه یپسند

در  یاست کره مراه نیهنده انشان د یفرم در گوشت ماه
فرم جزو فلور  یکل را،یاست. ز افتهیآلوده پرورش  یطیمح
در  یبرا کترر شی.  افزادیآ یبه حساب نم انیماه یعیطب
در  یمردفوع یبار مواد آل شیبه علت افزا یپرورش ستمیس
 یمر ی، شرمارش براکترنیاست. بنرا بررا یپرورش ستمیس

 نیتعر یرابر  یدیرتواند به عنروان شراخص مناسرب و کل
 (Nahid et al., 2016). بکرار رود یسرالمت مراه

(2018) Issifu   را در ارتبرا  برا  یدار یختالف معنرا
ترازه  انیماه نیب کیارگا نولپت یو تست ها ییعوامل غذا
 بیرکار او نشان داد که ترک جیکرد.  نتا دایشده پ یو دود
 ییایرباکتر رشود کره برا یطرح مم یزمان تیفیبا ک ییغذا
 زیرفررم ن یباشد و از کل نییشده پا یتازه و دود یماه در
 یسرتیبانیرز موضوع مصرف کننرده  نینباشد و از ا یخبر

هررا  یانترررو برراکتر یاطررالع داشررته باشررد.  جرردا سرراز
Enterobacteriaceae   از آبشش، پوست عضرله و روده

 ،یکروالیا زیردرصد از کرل( و ن 53 ل) شام 83-150 نیب
Citrobacter spp, Enteriobacter spp  ،

Klebsiella spp.   از پژوهشگران صرورت  یسط برختو
پرژوهش ،  نیردر ا  . (Yagoub, 2009 ) گرفتره اسرت
 یدار یها به طور معنر ماریت نیها  در ب یتعدادکل باکتر

در  یکلنر لیموضوع نشران داد کره تشرک نیبود. ا رییمتغ
 ییغرذا رهیرنروع ج ریتحرت تراث یکپور معمول یروده ماه

در جوانه جو وجلبک و پ یحاو یها رهیکند و ج یم رییتغ
 تیرارتبا  نقرش داشرته باشرند.  جمع نیتوانند در ا یم
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 ماریشاخص در ت یها یها به عنوان باکتر اسهیانترو باکتر

 نیررا نشان داد. ا یریجو کاهش هشمگ رصدد 20 یحاو
در  کیروتیپروب یهرا یبراکتر ریاست که سرا یمعن نیبد
در رقابرت هسرتند. از  یباکتر نیوده با ادر ر یساز یکلون

حرال،  نیربا ال بود، با ا ماریت نیبقا در ا زانیم گر،یطرف د
 یبه حضور باکتر شتریب یکرد که علت بقا انیتوان ب ینم
از پرژوهش هرا  یک  ارتبا  دارد. البته برخیت ویپروب یها
موضرروع پرداخترره اسررت و آنرررا ثابررت کرررده  نیرربرره ا
پژوهش کاهش  نیدر ا (. Bagheri et al., 2008است)
 رجلبک و پود یحاو یها ماریانتو باکتر در ت یها یباکتر

د.  بررودر عضررله  یدو برراکتربررود . ایررن تعررداد جررو کمتررر 
 10 یو حراو ههرارم مراریرشد در ت یشاخص ها نیبهتر

تعرداد  یگررید یدرصد جو به دست آمد.  در پژوهش ها
 Bacillus as 109±3.8  )لوویباسرر یهررا یبرراکتر

probiotic )بکررار برررده شررد و رشررد  ییغررذا رهیرردر ج
 دییرپرژوهش تا نیرا یهرا هبه دست آمد. داد زین یمطلوب

 10 یحاو یا رهیکپور با مصرف ج یکننده رشد بهتر ماه
نشران داده  یگرید یجو است.  داده ها نهدرصد پودر جوا

توان از پوست، آبشش و  یم یادیز یاست که تعداد باکتر
در گرم بافرت  103cfu/g±35.35به تعداد   و یروده ماه
 یگرریمطالعرات د. (Ibrahim et al., 2013) جدا کرد

 ایررو  .6cfu/g±103  103±35.35مقرردار را  نیررا
14±103 cfu/g انردکررده  نیریتع (Golas et al., 

کررده  دییرتا یادیارتبا  پژوهشگران ز نیدر ا   .(2002
 1013از  شیموجرود در روده بره بر یباکتر زانیاند که م
cfu/g رسد) یمEmikpe et al., 2011, Roy and 

Barat, 2011)  آبشش و  یکه رو ییها یو تعداد باکتر
 یهرا یبرا کترر یول ستندین یمیدا رندیگ یپوست قرار م

  .(Cahill, 1990مانرد گارنرد) شرتریپوسرت ب  سرط

 یبراکتر نیبر یدار یمشخص شده است که ارتبرا  معنر
وجود  یه و دستگاه گوارش ماهموجود در آب و عضل یها

 یهرا یاز مواد حضرور براکتر یدر برخ یدارد.  عضله ماه
را نشران ( FC) یفررم مردفوع یو کل( TCفرم کل ) یکل
از  Escherichia Coli  یکول ایاشرش یدهد.  باکتر یم

نشرده  یدستگاه گوارش آن جدا سراز زیو ن یعضالت ماه
 طیمحر کیدر فرم نشان داده است که  یکل یابیاست. ارز

کرا هرش  زیآلوده مقدار آن در روده کم است و در عضله ن
 یدارا یهایباکتر یبررسSanyal et al., 2010). دارد )

 ی، و کلرPsychrophilicرشد  یبرا ییدامنه تحمل دما
پررورش  طیدر عضله، روده و آب محر یکول ایفرم و اشرش

 فیردامنه رشد باال در ط یدارا یها ینشان داد که باکتر
کپور رد  یتوان در عضله ماه یگسترده از سر تا گرم را نم

 نایرولیکرد  و نشان داده شده است که با حضور اسرپ یابی
 یمر هشفرم کرا یمقدار کل یکپور معمول ییغذا رهیدر ج
برره تعررداد  نایرولیبرردون اسررپ رهیررمقرردار در ج نیرر. اابرردی

شمارش شده  210 نایرولیاسپ یحاو رهیو در ج 1.2±102
درصد جلبک  تعداد  10 یحاو رهیپژوهش ج نیدرااست. 
 یحراو رهیررا در روده نشران داد و ج 102±35فرم  یکل

ب نشران داده اسرت آرا نشان داد. در  210پودر جوانه جو 
 کیرلیف کرویسرا یها یباکتر یبررس جینتا ارتبا  نیاکه 

جلبک و بره  یحاو ییها رهیمقدار را در ج نیدر آب کمتر
فررم  یاده است. در ارتبا  با مقدار کلرنشان د 100مقدار 

 نیبا سطوح مختلف جلبک بر یها رهیدر آب با مصرف ج
 Murad etبروده اسرت ) رییرمتغ 102±4تا  1.5±102

al., 2016.)   شین پژوهش نشان داد که با افرزایا جینتا 
 یهرایدرصد مقدار باکتر 10و تا حد  رهیکلرال در ج زانیم

انتررو براکتر   یهایو با کتر ابدی یم شیدستگاه گوارش افزا
Enterobacteriaceae   نسربت بره کنتررل و  یشتریب

کرل  یهرا یباکتر زانیشود. م یها مشاهده م ماریت گرید
 یهایباکتر یبود، ول شتریب ها ماریت ریشاهد از سا رهیدر ج

 یحراو رهیردر ج   Enterobacteriaceaeانترو براکتر  
 رهیرهرا برود و در ج مراریت ریاز سرا شتریپودر جوانه جو ب

فررم در  یکلر زانیم T5درصد پودر جوانه جو  20 یحاو
 یها بود و کل ماریت ریاز سا شتریعضله و دستگاه گوارش ب

 T3درصد جلبرک کلررال  10 یحاو رهیدر ج یفرم کمتر
 شد. دهیبخش ها در عضله و دستگاه گوارش د نیدرا
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