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چکیده
در این تحقیق اثرات باسیلوسهای پروبیوتیکی بر کارایی تغذیه و کیفیهت ششه نهوزاد ماهیهان زه آش (Oncorhynchus
) ،mykissبا ب کارگیری محصو تجاری پروتکسین آکواتک شامل مخلوط پنج گون از باسیلوسهای پروبیهوتیکی Basilus
 B. laterosporus ،B. polymyxa ،B. subtilis، licheniformisو  (B. circulansاز طریق مکمل سهازی ییهره به
مدت  60روز مورد بررسی زرار گرفت .نوزادهای ماهی ز آش با وزن متوسط  463  32میلی گرم تهی شده و ییره آنهها بها
مخلوط پنج باسیلوس ذکر شده ،در غلظتهای  1 × 106تیمار  1 × 107 ،)D1تیمار  )D2و  1 × 108تیمهار  )D3در ههر 100
گرم غذا مکمل سازی شد و اثر تیمارهای پروبیوتیکی با تیمار شاهد ک دارای ییره فازد پروبیوتیک بود مقایس شد .تغذی از 5
تا  %8وزن بدن متغیر بود .تیمار  D2بطور معنیدار رشد بهتری را با ضریب تبدیل غذایی کمتر نسبت ب گهروه شهاهد و تیمهار
 D1نشان داد .نتایج نشان داد ک در تیمارهای آزمایشی ،پروبیوتیکها روی نسهبت کهارایی پهروت،ین ،نسهبت کهارایی ربهی و
ارزش تولید پروت،ین در مقایس با تیمار شاهد ،تاثیرات مثبت و معنهی داری داشهتند  .)P<0/05سهطو مهاده کشهک ششه ،
پروت،ین کام و ربی کام شش نی در تیمار  D2ب طور معنی دار اف ایش یافت  .)P<0/05نتایج ایهن مطالعه نشهان داد که
پروبیوتیکهای باسیلی باعث اف ایش کارآیی تغذی و بهبود کیفیت شش نوزاد ز آش میشوند.
کلمات کلیدی :ز

آش ،تغذی  ،پروبیوتیک ،مکمل سازی

* نویسنده مس،و h.sargazi68@gmail.com :
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مقدمه
باکتریها در روده نوزاد آب یان در کال روزهای او
زندگی بعد از تفریخ شدن ،ب سرعت تشکیل کلنی
میدهند .اعضای این ایتماعات اولی باکتریایی میباید در
رزابت با دیگر باکتریهای مویود در دستگاه گوارش ب
یک برتری رزابتی باش دست یابند .لذا معرفی گون های
مفید باکتری یا پروبیوتیکها باید بالفاصل با شروع تغذی
فعا از طریق اف ودن ب غذا صورت گیرد Hansen and
 .)Olafsen, 1999مطالعات متعدد صورت گرفت نشان
میدهد ب کارگیری باکتریهای پروبیوتیکی در مراحل
اولی زندگی آب یان ،باعث ایجاد ارتقاء رشد و کارآیی تغذی
در آنها میشود  .)Gomez-Gil et al. 2000در
همین راستا ایجاد یک کلنی مفید در زمان مناسب ،از
طریق مکملسازی با اف ودن ب ییرههای مورد استفاده در
تغذی آب یان مورد مطالع  ،بسیار ضروری ب نظر میرسد
.)Munro et al. 1999
واژه پروبیوتیک ،واژه یونانی است ک ب معنای "برای
زندگی" میباشد و از ترکیب کلم  proب معنی برای) و
کلم  bioب معنای زندگی) ساکت شده است
 )Zivkovic, 1999و معاد فارسی آن را «زیست یار»
نامیدهاند .این واژه نخستین بار توسط Lily and
 )1965 Stillwellب کار گرفت شد .سپس Parker
 )1974تعریفی را ارائ نمود ک مطابق با آن پروبیوتیکها
مویودات زندهای هستند ک در تعاد میکروبی روده تأثیر
میگذارند .استفاده از پروبیوتیکها در وازع فناوری یدید
آب یپروری است و پروبیوتیکها در وازع مویودات زندهای
هسهتند ک معموش با اهداف اف ایههش رشد و بازمانهدگی،
کمک در اف ایش هضم و یذب غههذا با ترشح یک سهری
آن یمها) ،رزابهت با سهوی های بیهماریزا و یایگ ینی در
محیط و دستگاه گوارش از طریق تعاد میکروبی دستگاه
گوارش) ،تج ی مواد آلی و بهبود شرایط محیطی و
اف ایش سطح ایمنی بدن ب محیط و غذای یانوران
پرورشی اف وده میگردند .)Gatesoupe, 1999
همچنین استفاده از پروبیوتیکها در آب یان ،باعث کاهش
مرگ و میر میشود ،این امر اهمیت باشی این مویودات را
نشان میدهد Irianto and Austin, 2002, Chang
.)and Liu, 2002
این باکتریها ساپروفیتهای گرم مثبت ،غیر بیماری ا
و هاگ شکل هستند ک ب طور طبیعی در هوا ،آب ،کاک،

گهرد و غبهار و رسهوبهها پیهدا میشهوند .باسهیلوسها بها
ممانعههت یهها کههاهش سههبیدن عوامههل بیمههاری ا ،تحریههک
دستگاه ایمنی می بان و تولید اسید ،پراکسهید هیهدروژن و
باکتریوسینهای ضد رشد عوامهل بیمهاری ا باعهث کهاهش
تلفهات در ماهیهان میشهوند .)Vazquez et al. 2005
گون باسیلوس رشد را بهبود میبخشد و مقاومت مهاهی را
در برابر بیماریها اف ایش میدهد .همچنین این باکتریها
مویههب بهبههود پارامترهههای کیفههی آب نیهه میشههود
 .)Gatesoupe, 1999پتانسهههههیلهای برکهههههی از
باسیلوسهای پروبیوتیکی یدا شده از روده آب یان پرورشی
مختلف نشان داد ک این باسهیلوسها بها ترشهح ترکیبهات
بیوشیمیایی بسیاری نظیر آن یمهای گوارشی ،زابلیت هضم
و یذب غذا را در شروهای آب یان پرورشهی افه ایش داده و
کههارآیی تغذیهه و پارامترهههای رشههد را ارتقههاء میدهنههد
 .)Bairagi et al. 2002در همین راستا عنوان میشود
کههه بسهههیاری از شکتوباسهههیلوسها و باسهههیلوسهای
پروبیوتیکی دارای آن یمهای کارج سلولی از یمل آمهیالز،
لیپاز و پروت،از بوده و از طریهق تحریهک اشهتها و افه ایش
متابولیسم میکروبهی مویهب ارتقهاء سهطح تغذیه توسهط
می بههان میشههوند )Irianto and Austin, 2002
همچنین این باکتریها با افه ایش زابلیهت هضهم و یهذب
بهتر مواد غذایی کورده شده توسط ماهی ،مویب افه ایش
کارآیی تغذی و بالطبع مویب رشد بیشهتر نهوزاد ماهیهان
میشوند .)Ghosh et al. 2003
مهاهی زه آشی رنگهین کمهان یکهی از مهمتهرین
گون های آزاد ماهیان ،با ارزش ازتصادی باش برای پهرورش
یهانی بوده و بخش ب رگی از می ان تولیهد آب یهان را به
کود اکتصاص میدهد  .)Azewedo et al. 2004ایهن
مهاهی بها دارا بهودن زابلیهت سهازگاری مناسهب ،در اکثهر
آبهای شیرین ک دارای دمای مناسهب بهرای رشهد ایهن
گون هستند ،یافت میشود .بر اسهاس آمهار منتشهر شهده
توسط سازمان کواروبار یهانی  ،)FAOایران در پرورش
آزاد ماهیان در سا  2009دارای رتب سهوم و در پهرورش
ز آشی رنگین کمان در آب شیرین دارای رتب او یهان
است .تحقیهق حاضهر بها ههدف ارتقهاء معیارههای رشهد و
تغذی ه ای نوزادهههای مههاهی زه آشی رنگههین کمههان و بهها
استفاده از مخلهوط باسهههیلوسهای پروبیهوتیکی شهههامل
،B. polymyxa ،B. subtilis ،B. licheniformis
 B. laterosporusو  B. circulansصورت گرفت.
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مواد و روشها
آماده سازی پروبیوتیکها و مکمل سازی جیره
سوسپانسیون مخلوط باسیلوسهای پروبیوتیکی تحت
عنوان محصو تجاری پروتکسین آکواتک از شرکت نیکو
تک پروتکسین ،انگلیس) تهی شد .این فرآورده میکروبی
شامل سوسپانسیون اسپور مخلوط  5گون باسیلوس ب
همراه محیط کشت اکتصاصی آنها پپتون ،پلی
ساکاریدها و مواد معدنی) بود .می ان هاگ هر یک از
باسیلوسهای پروبیوتیکی در این سوسپانسیون باکتریایی،
شامل باسیلوس لینچی فورمیس  38/35درصد ،باسیلوس
سیرکوشنس  25/07درصد ،باسیلوس سابتیلیس 10/77
درصد ،باسیلوس لتروسپوروس  17/54درصد و باسیلوس
پلی میکسا  8/25درصد بود .برای تبدیل هاگ
باسیلوسهای تشکیل دهنده سوسپانسیون باکتریایی ب
باکتریهای رویشی ،بر اساس دستورالعمل شرکت
پروتکسین آکواتک ،در ظروف شیش ای کامال تمی با حجم
 20میلی لیتر توسط سمپلر مقدار  10میکرولیتر از
مخلوط سوسپانسیون هاگ باسیلوسها را منتقل نموده و
سپس از محیط کشت اکتصاصی باکتریها نی ب می ان
 26میلیگرم برداشت و ب ظروف شیش ای حاوی هاگ
باسیلوسها اضاف شد .این سوسپانسیون پس از مخلوط
شدن ،در انکوباتور دارای حرارت  37°Cبرای مدت 8
ساعت انکوب شد یعفریان و همکاران .)1386 ،در
سوسپانسیون باکتریایی ،می ان  1 ×1010 CFU/literاز
مخلوط باسیلوسها ویود داشت ک پس از اتمام مدت
انکوباسیون و تبدیل اسپورها ب باکتریهای رویشی،
غلظتهای مورد نیاز در این آزمایش شامل1 × 106 ،
تیمار  1 × 107،)D1تیمار  )D2و  1 × 108تیمار  )D3با
استفاده از رزیق سازی سریالی در دامن 1ه 10تا 8ه 10تهی
شدند  .)Makridis et al. 2001هر کدام از غلظتهای
تهی شده در  20میلی لیتر آب مقطر استریل حل شده و
مکمل سازی ییره از طریق مخلوط کردن هر غلظت ب
طور یداگان  ،در  100گرم غذا صورت گرفت یعفریان،
 1385؛ یعفریان و همکاران1388 ،؛ Jafaryan et al.
 )2009در مرحل آکر ییرههای تهی شده در دستگاه
انکوباتور در دمای  25°Cکشک شدند .برای حصو
اطمینان از استقرار باکتریها در دستگاه گوارش کشت
باکتریایی داده شد و باکتریها شناسایی شدند Ghosh
 .)et al. 2003ییره تیمار شاهد نی ب همین صورت

تهی شده ولی ب آن هیچگون باسیلوسی اضاف نشد.
مقادیر ترکیب شیمیایی اولی نوزاد ماهی ز آشی رنگین
کمان و ییره مکمل سازی شده در یدو  1نشان داده
شده است.
تیمارهای آزمایشی
تعداد  560عدد نوزاد ماهی ز آشی رنگین کمان از
مرک تکثیر وازع در محور هراز تهی شده و ب آزمایشگاه
شیالت دانشگاه گنبد منتقل شد .نوزادها در س تیمار ب
نامهای  D2 ،D1و  D3و یک گروه شاهد زرار گرفتند .هر
یک از تیمارها واید  3تکرار و هر تکرار شامل حوضچ
پالستیکی  16لیتری دارای ورودی و کرویی آب بود ک
در هر یک  35عدد نوزاد ماهی ز آش با متوسط وزن اولی
 463  32میلیگرم معرفی شد .سرعت یریان ورودی
آب ب گون ای بود ک هر دزیق یک لیتر آب وارد ظروف
میشد .هوادهی مستمر توسط یک دستگاه پمپ الکتریکی
هوا مد هایال صورت گرفت.
تغذیه نوزادهای قزل آال
برای تغذی نوزادهای ماهی از ییره تجاری بیومار
استفاده شد .نوزادهای ز آش در هر تیمار با غذاهای
مکمل شده مورد تغذی زرار گرفتند؛ در تیمار ،D1
نوزادهای ز آشی رنگین کمان با مخلوط باسیلوسهای
پروبیوتیکی با غلظت  1 × 106باکتری در هر صد گرم
ییره ،تغذی شدند .تیمارهای آزمایشی  D2و  D3نی ب
ترتیب از ییرههای حاوی باسیلوسهای پروبیوتیکی در
غلظت  1 × 107و  1 × 108باکتری در هر صد گرم ییره
تغذی شدند .در تیمار شاهد ،نوزادها با ییره بدون
باسیلوسهای پروبیوتیکی تغذی شدند .مقدار غذای مورد
نیاز نوزادهای ز آش ب ازای هر روز بر اساس یدو
استاندارد وزن توده ماهی و دری حرارت آب) تعیین و
مورد استفاده زرار گرفت .درصد غذادهی با توی ب اندازه
نوزادها از  5تا  % 8وزن بدن متغیر بود .طو دوره تغذی
 60روز در نظر گرفت شد .ییره ماهیان س بار در روز و
در ساعات  15 ،8و  22توزیع میشد .بازیمانده غذایی نی
با استفاده از میکروپیپت با دزت از ظروف یمع آوری
میشد .این مقدار غذای یمع آوری شده از کل غذای
عرض شده کسر گردیده و غذای کورده شده روزان
محاسب میشد .)Ghosh et al. 2003
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معیارهای کیفی آب
برکی پارامترهای کیفی آب مانند اکسیژن محلو و
 pHبا استفاده از دستگاه واتر کر هانا مد  83200ب
صورت روزان اندازه گیری شد .اکسیژن محلو معاد
 7/87 ± 0/52میلی گرم و  pHآب معاد 7/6 ± 0/18
ب دست آمد  .همچنین اندازه گیری دری حرارت آب نی
در هر روز در  3نوبت و هم مان با دفعات غذادهی نوزادها
انجام گرفت و معاد  16/2 ± 1/35°Cمحاسب شد..
معیارهای تجزیه الشه و فاکتورهای اندازه گیری
در انتهای دوره آزمایش ،تمامی ماهیها صید و وزن و
طو آنها پس از بیهوشی با عصاره گل میخک غلظت
 100میلی گرم در لیتر) با استفاده از ترازوی دیجیتالی با
دزت  0/01گرم و کولیس با دزت  0/1میلی متر مورد
سنجش زرار گرفتند .سپس مقدار  70گرم از هر حوضچ
پالستیکی نمون برداری و پس از انجماد در ازت مایع ب

فری ر  -70°Cمنتقل گشتند .تج ی شش نوزادهای ز آش
و تعیین ترکیبات شیمیایی شش نوزادهای ماهی مطابق با
استاندارد  )1990 AOACانجام پذیرفت .پروت،ین کام
با استفاده از روش میکروکجلدا و با تعیین مقدار نیتروژن
کل و ضرب آن در عدد  ،6/25ربی کام با روش
سوکسل  ،انرژی کام با استفاده از دستگاه بمب کالریمتر و
وزن ماده کشک شش بعد از کشک شدن در آون در
حرارت  105°Cمحاسب شد .همچنین کاکستر نی از
طریق سوزاندن در کوره در حرارت  600°Cتعیین شد
.)Sorensen et al. 2005
بر اساس دادههای زیست سنجی و آنالی شش برکی
از معیارهای رشد و تغذی نوزادهای ماهی ز آش از طریق
روابط زیر تعیین شدند De Silva and Anderson,
1995; Helland et al. 1996; Hevroy et al.
:)2005

ضریب تبدیل غذایی = غذای کورده شده گرم)  /گرم وزن ب دست آمده ماهی گرم)
ارزش تولید پروت،ین= پروت،ین ابقاء شده گرم)  /پروت،ین کورده شده گرم)
ارزش تولید ربی = ربی ابقاء شده گرم)  /ربی کورده شده گرم)
نسبت کارآیی پروت،ین = وزن ب دست آمده گرم)  /پروت،ین کورده شده گرم)
نسبت کارآیی ربی = وزن ب دست آمده گرم)  /ربی کورده شده گرم)
غذای نسبی کورده شده = ]غذای کشک کورده شده گرم)  × 0/5 /گرم وزن نهایی ماهی  -گرم وزن اولی ) × تعداد روزهای پرورش)[ × 100

تجزیه و تحلیل آماری
تج ی و تحلیل آماری دادههای ب دست آمده در زالب
طر کامالً تصادفی ،پس از بررسی از نظر نرما بودن
دادهها با آزمون شاپیرو-ویلکس ،با استفاده از نرماف ار
 SPSSو بر اساس آزمون ند دامن دانکن در سطح
 0/05انجام پذیرفت.
نتایج
نتایج حاکی از تاثیرات مثبت پروبیوتیکهای باسیلی
بر روی معیارهای تغذی ای و همچنین کیفیت شش نوزاد
ماهیان بود .در مقایس با تیمار شاهد ،تیمارهای آزمایشی
 D2 ،D1و  D3از وزن نهایی و رشد بیشتری برکوردار
بودند و اکتالف معنی دار  )P<0/05بین تیمار  D2و D3
با تیمار شاهد مشاهده شد .باشترین میانگین وزن

نوزادهای ماهی در تیمار  D2معاد  7/24گرم و کمترین
مقدار آن در گروه شاهد  6/31گرم ب دست آمد یدو
 .)2تاثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر کیفیت شش
نوزادهای ز آش و معیارهای رشد و تغذی نی ب ترتیب در
یدو های  2و  3ارائ شده است.
نتایج آنالی شش نوزادهای ز آش یدو  )3نشان داد
ک باسیلوسهای پروبیوتیکی فوق الذکر در ارتقاء کیفیت
شش نوزاد ماهیها نقش بسیار کوبی داشت است ،ب
طوریک می ان درصد ماده کشک بدن ،سطح پروت،ین کام
و درصد ربی کام شش نوزادهای ماهی در تیمارهای
آزمایشی  D2و  D3نسبت ب تیمار شاهد اف ایش معنی
داری را نشان دادند .)P<0/05
باسیلوسهای پروبیوتیکی همچنین باعث اف ایش
سطح انرژی کام شش در نوزادهای ز آشی رنگین کمان
در تیمارهای آزمایشی شدند ،ب طوریک سطح انرژی کام

تاثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر کارایی تغذیه و کیفیت (سرگزی و جعفریان)41 /

در تیمار آزمایشی  D2و  D3نسبت ب تیمار شاهد در حد
معنی دار اف ایش نشان داد  .)P<0/05درصد کاکستر
شش نی در تیمارهای آزمایشی در مقایس با تیمار شاهد
اف ایش یافت؛ ب طوریک در تیمارهای آزمایشی  D2و D3
نسبت ب تیمار شاهد در حد معنی دار باشتر بود
 )P<0/05یدو .)3
ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای پروبیوتیکی در
مقایس با تیمار شاهد در حد معنی داری کاهش یافت
)P<0/05؛ کمترین و بیشترین مقدار این پارامتر ب
ترتیب در تیمار آزمایشی  )1/33 D2و تیمار شاهد
 )1/59ب دست آمد.
باسیلوسهای پروبیوتیکی در تیمارهای آزمایشی باعث
اف ایش ارزش تولید پروت،ین و ارزش تولید ربی در
نوزادهای ز آش شدند .مقادیر این پارامترها درهر س
تیمار آزمایشی نسبت ب شاهد در حد معنی دار اف ایش
یافت  .)P<0/05بیشترین مقدار این پارامتر ب ترتیب
 0/37و  0/28در تیمار آزمایشی  D2محاسب شد یدو
.)3

نسبت کارآیی پروت،ین و نسبت کارآیی ربی نی با ب
کارگیری باسیلوسهای پروبیوتیکی در تیمارهای آزمایشی
نسبت ب تیمار شاهد نسبتا اف ایش یافت .نسبت کارآیی
پروت،ین در تیمار شاهد معاد  1/65ب دست آمد ک در
تیمارهای آزمایشی  D2و  D3مقدار آن اف ایش یافت و ب
سطحی معاد  1/91رسیده و با تیمار شاهد اکتالف
معنی داری نشان داد  .)P<0/05در حالی ک تیمار
آزمایشی  D1با تیمار شاهد اکتالف معنی دار نداشت
 .)P0/05در ارتباط با نسبت کارآیی ربی نی بیشترین
مقدار در نوزادهای ماهی در تیمار آزمایشی  D2ب دست
آمد یدو .)3
غذای نسبی کورده شده در تیمارهای آزمایشی در
مقایس با تیمار شاهد کاهش یافت و اکتالف معنی داری
بین آنها مشاهده شد  .)P0/05کمترین مقدار محاسب
شده برای غذای نسبی کورده شده در تیمار  D2معاد
 %4/42و بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد معاد %4/42
ب دست آمد یدو .)3

جدول  -1ترکیب شیمیایی اولیه بدن نوزاد ماهی قزلآالی رنگین کمان و جیره مکمل سازی شده.
آنالی اولی

نوزاد ز

پروت،ین کام ماده
کشک درصد)

ربی کام ماده کشک
درصد)

انرژی کام
ماده کشک کالری بر گرم)

کاکستر ماده
کشک درصد)

ماده کشک
درصد)

رطوبت
درصد)

77/05

11/88

4480

9/38

13/04

86/96

50

12

4500

11/20

90

10

آش

ییره

جدول  -2ترکیب شیمیایی بدن نوزاد ماهی قزل آالی رنگین تغذیه شده با جیره ی مکمل شده با پروبیوتیکها (بر اساس
ماده خشک الشه).
سطح پروبیوتیک

پروت،ین کام
درصد)

ربی کام درصد)

انرژی کام
کالری بر گرم)

کاکستر
درصد)

ماده کشک
درصد)

صفر شاهد)

67/23 ± 1/29b

10/77 ± 0/49b

4402/83 ± 31/95c

7/56 ± 0/20b

22/63 ± 0/98b

D1

69/66 ± 1/01ab

11/37 ± 0/93b

4461/80 ± 47/85bc

7/89 ± 0/51b

23/25 ± 0/91b

D2

72/20 ± 2/80a

13/17 ± 0/59a

4565/58 ± 37/03a

8/89 ± 0/38a

25/94 ± 0/39a

D3

70/76 ± 1/07a

12/97 ± 0/74a

4489/97 ± 30/92b

8/78 ± 0/19a

24/96 ± 0/81a

حروف شتین غیر مشترک در هر ستون نشان دهنده اکتالف معنی دار بین میانگین هاست .(P <0/05

 /42تغذیه آبزیان (سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان )1394

جدول  -3برخی معیارهای تغذیهای به دست آمده در نوزاد ماهی قزل آالی رنگین تغذیه شده با جیره مکمل شده با
پروبیوتیکها.
سطح پروبیوتیک
شاکصهای تغذی

صفر شاهد

D1

D2

D3

وزن اولی گرم)
وزن نهایی گرم)
ضریب تبدیل غذایی
ارزش تولید پروت،ین
ارزش تولید ربی
نسبت کارایی پروت،ین
نسبت کارایی ربی
غذای نسبی کورده شده درصد)

32 ±0/463
6/31 ± 0/4b
1/59 ± 0/14a
0/26 ± 0c
0/17 ± 0/01c
1/65 ± 0/11b
6/89 ± 0/47b
5/31 ± 0/49a

32 ±0/463
6/92 ± 0/12ab
1/47 ± 0/08ab
0/3 ± 0/01b
0/21 ± 0/02b
1/83 ± 0/03ab
7/61 ± 0/15ab
4/88 ± 0/27ab

32 ±0/463
7/24 ± 0/05a
1/33 ± 0/05b
0/37 ± 0/02a
0/28 ± 0/02a
1/91 ± 0/02a
7/99 ± 0/06a
4/42 ± 0/18b

32 ±0/463
7/23 ± 0/32a
1/34 ± 0/13b
0/35 ± 0/02a
0/27 ± 0/01a
1/91 ± 0/09a
7/98 ± 0/38a
4/46 ± 0/43b

حروف شتین غیر مشترک در هر ردیف نشان دهنده اکتالف معنی دار بین میانگین هاست .(P <0/05

بحث
در این مطالع پروبیوتیکهای باسیلی سبب اف ایش
نسبی مقدار سطو پروت،ین شش شدند ک اکتالف معنی
داری را با تیمار شاهد نشان داد و این امر کود سبب
اف ایش ارزش تولید پروت،ین در تیمارهای پروبیوتیکی در
مقایس با تیمار شاهد شد .این نتیج میتواند ب علت
تاثیرات پروبیوتیکها بر اف ایش زابلیت هضم و یذب
پروت،ین در روده ماهیها باشد ک باعث اف ایش کارآیی
پروت،ین شده و در نتیج  ،واحد بیشتری از وزن ماهی ب
نسبت پروت،ین کورده شده ب دست میآید Ghosh et
.)al. 2004
مخلوط پروبیوتیکی بکار گرفت شده در این آزمایش،
اف ایش زابل مالحظ ای را در ذکیره ربی القاء نمودند ،ب
طوری ک سطح ربی شش در نوزادهای ز آش ک از
ییره مکمل سازی شده تغذی کرده بودند از  %10/77در
تیمار شاهد ب  %13/17در تیمار  D2اف ایش یافت .در
مشابهت با نتایج ب دست آمده Jafaryan ،و همکاران
 )2009نشان دادند ک تغذی نوزاد تاسماهی ایرانی
توسط دافنی غنی شده با پروبیوتیکها سبب اف ایش
معنی داری در ربی شش از  %5/84در تیمار شاهد ب
 6%/77در تیمار تغذی شده با دافنی غنی شده گردید .در
این راستا اثبات شد ک پروبیوتیکها با ترشح هر
بیشتر آن یم لیپاز مویب اف ایش فعالیت ویژه این آن یم در
لول گوارشی نوزادان ماهی شدند Ghosh et al.
 )2004و ب مویب آن ،زابلیت هضم و یذب ربی ارتقاء
پیدا کرد.

پروبیوتیکها با تولید ویتامینها و تج ی ترکیبات
غیرزابل هضم ،اشتها را تحریک میکنند و شرایط تغذی ای
بهتری را در ماهی ایجاد مینمایند Irianto and
 .)Austin, 2002پروبیوتیکها زادر ب انجام فعالیتهای
پروت،ولیتیک و پپتیدولیتیک بوده و با تولید آن یم پروت،از
و پپتیداز ترکیبات ماکرومولکو را ب پپتیدها و
Fuller and
آمینواسیدها هیدرولی میکنند
 .)Perdigon, 2003از طرف دیگر باسیلوس لیچنی
فورمیس و باسیلوس سابتیلیس زادر ب شکستن
Farzanfar,
پروت،ینها و کربوهیدراتها هستند
 .)2006در ضمن این باکتریها زادر ب تولید بعضی
ویتامینهای متعلق ب گروه  Bهمچون بیوتین و B12
هستند ک کود میتواند عامل دیگری برای سوکت و ساز
بهتر مواد غذایی در این تیمارها باشد Irianto and
 .)Austin, 2002در نتیج در تیمار  D2ضریب تبدیل
غذایی پایینتر  )1/33و کارایی تبدیل غذایی باشتری
 )86/29نسبت ب دیگر تیمارها مشاهده شد .نتایج
مشابهی از ب کارگیری باسیلوسهای پروبیوتیکی در تغذی
با پروبیوتیکهای فوق الذکر در نوزادان تاسماهی ایرانی
 )Acipenser persicusب دست آمد .کارآیی تبدیل
غذا از  % 31/99ب  %43/96ارتقاء یافت و نسبت کارآیی
پروت،ین از  5/16ب  7/03و نسبت کارآیی ربی نی از
 13/73ب سطحی معاد  18/84اف ایش پیدا کرد
یعفریان .)1385 ،باسیلوسهای پروبیوتیکی احتماش از
طریق اف ایش زابلیت هضم پروت،ین و ربی مویب
اف ایش ذکیره پروت،ین و ربی شش ماهیان گشتهههههه
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و کارآیی آنها را باش میبرند .)Bairagi et al. 2004
شاکصهای تغذی ای نظیر نسبت کارآیی پروت،ین و نسبت
کارآیی ربی در نوزادان ماهی ز آشی رنگین کمان
اف ایش شمگیری را نشان داد .نین نتایجی را Ghosh
و همکاران  )2004 ،2003و  Bairagiو همکاران
 )2004در ب کارگیری ییرههای مکمل شده با باسیلوس
سیرکوشنس و باسیلوس سابتیلیس در تغذی نوزادان ماهی
روهو  )Labeo rohitaب دست آوردند .باسیلوس
سیرکوشنس یداسازی شده از روده ماهی پس از اف ون
سازی از طریق کشت باکتریایی ،مجدداً طی مکمل سازی
با غلظتهای مختلف در ییرههای غذایی نوزادان این
ماهی ب کار رفت و باعث اف ایش معیارهای تغذی ای آنها
شد  .)Ghosh et al. 2004هاگ باسیلوس تویوئی
 )Bacillus toyoiب کار رفت در غنی سازی با روتیفر
نشان داد ک این باسیلوس پروبیوتیکی تاثیر بسیار مثبتی
بر روی فاکتورهای تغذی ای ،رشد و بقاء شرو ماهیان
توربوت  )Scophthalmus maximus L.داشههههههت
.)Gatesoupe, 1991
یعفریان و همکاران  )1388نشان دادند ک آرد
دافنی غنی شده با باسیلوسهای پروبیوتیکی در نوزادان
ماهی ز آش تاثیر بسیار باشیی بر کارآیی تغذی و رشد
این ماهی داشت ،ب طوری ک نسبت کارایی پروت،ین از
 1/63در تیمار شاهد ب  1/96در تیمارهای آزمایش،
نسبت کارایی ربی از  2/74در تیمار شاهد ب  3/30در
تیمارهای آزمایش ارتقا یافتند .در مطالع  Yanboو
 )2006 Zirongبا استفاده از باسیلوس پروبیوتیکی
لیوفیلی ه انجماد کشک) و باکتریهای فتوسنت کننده و
مخلوط آنها در تغذیهه نوزاد ماهی کپور معمولههههههی
 )Cyprinus carpioضریب تبدیل غذایی از  2/46ب
 2/11کاهش یافت Bagheri .و همکاران  )2008حدازل
ضریب تبدیل غذایی  0/9را در نوزادان ز آشی رنگین
کمان تغذی شده با ییرههای مکمل شده با باسیلوس
سابتیلیس و لیچنی فورمیس در سطح  3/8×109باکتری
در هر گرم غذا ب دست آوردند .در مطالع فرامرزی و
همکاران  )1390ارزش تولید پروت،ین از  1/5در تیمار
شاهد ب  3/88در تیمارهای آزمایشی و ارزش تولید ربی
از  0/13در تیمار شاهد ب  0/36در تیمارهای آزمایشی
ارتقا یافت .نتایج مشاب دیگری در مورد تاثیر پروبیوتیکها

بر عملکرد رشد و تغذی کرگوش ماهی Siganus
 ،)El-Dakar, 2007 )rivulatusتیالپیای نیل
)،)Mehrim, 2009 (Oreochromis niloticus
سیم دریایی )،)Varela, 2010 (Sparus auratus
روغن ماهی )Lauzon et al. (Gadus morhua
 )2010ز آشی رنگین کمان  )Tukmechi, 2011و
هامور )Sun, 2009; )Epinephelus coioides
 )2010گ ارش شده است.
در تحقیق حاضر پروبیوتیکهای ب کار رفت باعث
شدند ک توانایی نوزادهای ز آش در بهره وری از غذای
کورده شده ،اف ایش یابد؛ ب طوری ک کاهش ضریب
تبدیل غذایی ،اف ایش کارآیی تغذی و ارتقاء سطو
پروت،ین کام ،ربی کام و انرژی کام در نوزادهای تغذی
کرده از ییرههای مکمل سازی شده با پروبیوتیکها ،در
مقایس با گروه شاهد کامالً نمایان شد .بنابراین مخلوط
باسیلوسهای فوق الذکر دارای پتانسیل بسیار باشیی در
ارتقاء پارامترهای رشد و تغذی در نوزادهای ز آش
هستند.
منابع
یعفریان .1385 . ،تاثیر باکتریهای باسیلوسی ب عنوان
پروبیوتیک بر رشد ،بازماندگی و فعالیهت آن یمههای
گوارشهی در شرو تاسهماهی ایرانهی Acipenser
 )persicusدر طو دوره پرورش شروی از طریهق
غنههی سههازی بهها آرتمیهها اورمیانهها Artemia
 )urmianaرسال دکترا ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان 103 ،ص.
یعفریان ،. ،آذری تاکهامی ،ج ،.کمهالی ،آ ،.سهلطانی ،م،.
حبیبی رضائی ،م .1386 .استفاده از باسیلوس های
پروبیوتیکی غنی شده با نهاپلی آرتمیها ارومیانها به
منظهور رشهد و بقهاء شروههای تهاس مهاهی ایرانهی
 )Acipenser persicusمجل علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ،شماره .11-21 :2
یعفریان ،. ،طاعتی کلی ،م ،.نظرپور ،ع .ر .1388 .بررسی
اثر باسیل های پروبیوتیکی بر رشد شرو ماهی زه
آشی رنگین کمان  )Oncorhynchus mykissاز
طریق مکمل سازی با آرد دافنی ماگنا Daphnia

)1394  بهار و تابستان، شماره اول، تغذیه آبزیان (سال اول/44

:3  شماره، مجل علوم کشاورزی و منابع طبیعی.)magna
.48-59
Daphnia  غنی سازی دافنی ماگنها.1390 . م،فرامرزی
Bacillus ) بها باسهیلوس سهیرکوشنسMagna
) و باسههههههههههیلوس لیشههههههههههنیcirculans
) یهت ارتقاءBacillus licheniformis فورمیس
 مقاومهت در برابهر، نرخ بقهاء، معیارهای رشد و تغذی
استرسههای محیطهی و کهاهش ترشهح میه ان ازت
Acipenser آمونیاکی در شرو تاس مهاهی ایرانهی
 دانشهگاه، پایان نام کارشناسهی ارشهد.)persicus
. ص51 ،گنبد کاووس
AOAC, (Association of Official Analytical
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Abstract
In this study, the effects of probiotics bacilli on the feed efficiency and carcass quality in
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fries were studied using a commercial product Protexin
Aquatech. A blend of five strains of probiotic bacilli (Basilus licheniformis, B. subtilis, B.
polymyxa, B. laterosporus and B. circulans) was used through the supplementation of diets
for 60 days. Fish fry with an average weight of 463 ± 32 mg were used. The experimental
diets were supplemented with mixture of the five bacilli at concentrations of 1×106 (D1) 1×107
(D2) and 1×108 (D3), (CFU per 100 g food), and a control (probiotics-free diet). The feeding
rate was varied between 5 and 8% of body weight. The results indicated that D2 treatment had
significantly better growth and feed conversion ratio than the control group and D1 treatment.
Results showed that in the experimental treatments, probiotics had a significant positive effect
on protein efficiency ratio, lipid efficiency ratio and protein productive value compared to the
control treatment (P<0.05). The dry matter, crude protein and crude lipid of fry carcass in D2
treatments, were significantly increased (P<0.05). The results showed that the probiotics
bacilli increased feed efficiency and growth performance in rainbow trout fry.
Keywords: Rainbow trout, Probiotic, Supplementation, Crude protein, Growth performance
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