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تاثیر مخلوط باسیلوس ها ( )Bacillus spp.و مخمر ساکارومایسس سرویزیای
( )Saccharomyces cerevisiaeجدا شده از روده فیل ماهی ( )Huso husoبر پارامترهای
رشد و تغذیه در الرو ماهی کپور نقرهای ()Hypophthalmichthys molitrix
حجت اهلل جعفریان* ،خیراهلل خسروی ،داریوش عبداللهی ،سجاد توانا
گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد ،گلستان
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چکیده
یک آزمایش تغذیهای  33روزه ،برای سنجش تاثیر جیرههای مکمل شده با باکتریهای روده ماهیان خاویاری به عنوان
پروبیوتیک در تغذیه الرو کپور نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixبا میانگین وزن  200  10میلیگرم انجام

گردید .پروبیوتیک ها از روده ده عدد فیل ماهی ( )Huso husoانگشت قد با وزن متوسط  5/51  0/31گرم جداسازی
شدند .چهار جیره  S3 ،S2 ،S1و  S4با دارا بودن اجزاء ترکیبی مشابه تهیه و با مخلوط سه پروبیوتیک ( Bacillus subtilis,
 Bacillus licheniformis,و مخــمر  )Saccharomyces cerevisiaeدر چــهار سـطح متفاوت (به ترتــیب صفر،
 3 × 106 ،1/5 × 106و  4/5 × 106سلول در  100گرم جیره) مکمل سازی شد .در پایان آزمایش ،الروهای ماهی کپور
نقرهای تغذیه شده با جیره مکمل شده با پروبیوتیکها دارای معیارهای رشد و تغذیه بهتری در مقایسه با الروهای ماهی تغذیه
شده با جیره شاهد بودند .الروهای کپور نقرهای در تیمارهای آزمایشی  S2و ( S3مکمل شده با  3 × 106و 4/5 × 106
باسیلوس در  100گرم از جیره) در مقایسه با شاهد اختالف معنیداری را در عملکرد رشد و تغذیه نشان دادند ( .)P<0/05نرخ
رشد ویژه و کارایی تبدیل غذای الروهای ماهی در تیمارهای آزمایشی به طور معنیداری ارتقاء یافت ( .)P<0/05نتایج این
آزمایش نشان داد که باسیلوس های پروبیوتیکی توانایی چشمگیری را در افزایش رشد و تولید تجاری الروهای ماهی کپور
نقرهای دارند.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،مکمل سازی جیره ،الرو کپور نقرهای ،نرخ رشد ویژه ،کارایی تبدیل غذا

* نویسنده مسئولhojat.jafaryan@gmail.com :
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مقدمه
پروبیوتیکها گروهی از میکروبهای زنده هستند که
تأثیرات سودمندی را در میزبان از طریق بهبود جمعیت
میکروبی آن و یا اجتماع میکروبی محیط پیرامون از
طریق به کارگیری مناسب غذا و یا ارتقاء ارزش غذایی آن
ایجاد میکنند ( )Verschuere et al. 2000به طوری
که استفاده از این باکتریها یا ترکیبات تولید شده توسط
آنها در آبزیپروری برای کنترل بیماریها و همچنین به
عنوان مکملهایی برای بهبود رشد ماهیان مورد استفاده
قرار میگیرند (.)Li and Gatlin, 2003
اصوالً موفقیتها و شکستهای برنامههای پرورش ماهی
توسط شرایط پرورشی اولیه الروهای ماهی تعیین میشود.
به عبارت دیگر عفونتهای ناشی از باکتریها در شرایط
پرورشی ،ممکن است به سوی افزایش مرگ و میر و
کاهش تولید منجر شوند ( Kapetanovic et al.
 .)2005از سوی دیگر برای جلوگیری از مرگ و میر و
کاهش تولید در پرورش الروهای ماهی ممکن است از
مکملهای خاصی استفاده شود که برای سالمتی و افزایش
کارایی بهرهبرداری از غذا مفید باشند .در این میان،
آنتیبیوتیکها از جمله افزودنیهای دارویی هستند که از
سال  1950به غذاهای ماهی اضافه میشوند ( Ahilan et
 )al. 2004و با توجه به ایجاد مقاومت دارویی در میزبان
که از محدودیتهای آنتیبیوتیکها محسوب میشود،
ال آشکار
اهمیت باکتریهای زیستیار یا پروبیوتیکی کام ً
شده است.
این باکتریهای مفید در قالب فرآوردههای میکروبی
تجاری در پرورش آبزیان موجب بهبود کارایی تغذیه و
رشد ماهی شدهاند Noh .و همکاران ( )1994و Bogut
و همکاران ( )1998نیز اثبات کردند که پروبیوتیک های
تجاری تهیه شده از باکتری Streptococcus faecium
در طی مکمل سازی با جیرههای ماهی کپور موجب بهبود
کارایی تغذیه و رشد در آنها میشوند .پیشنهاد شده است
که افزودن باکتریهای زیستیار ،باعث افزایش رشد،
کاهش ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه کاهش هزینههای
پرورش ماهیان میشود .نتایج خوبی از به کارگیری
سویههای  Bacillusزیستیار تجاری در افزایش رشد و
بقاء الرو ماهی قزلآال ،از طریق مکملسازی با جیرههای
آزمایشی به دست آمده است ( Jafarian et al.
.)2009a,b
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در مدیریت نوین میکروبی ،گونههای بومی جدا شده از
دستگاه گوارش آبزیان ،کاربرد بسیار مهمی در اهداف
آبزیپروری ایفا کرده است .تحقیقات مشابه ای توسط
 Ghoshو همکاران ( )2002با Bacillus circulans
جدا شده از روده ماهی روهو ( )Labeo rohitaدر
جیرههای مکمل شده آنها صورت گرفت .همچنین،
باکتری  L. fructivoransجدا شده از ماهی شانک و
نیز الکتوباسیلوس پالنتاروم ( )L. plantarumجدا شده
از مدفوع انسان ،پس از انجام فرآیند غنیسازی با
Artemia
ناپلیوسهای آرتمیا فرانسیسکانا
 franciscanaدر تغذیه الروهای شانک ماهی ،باعث
افزایش رشد و بقای این ماهی شد ( Carnevali et
 .)al. 2004مخمر ساکارو مایسیس سرویزیا
( )Saccharomyces cerevisiaeکه در نانوایی از آن
استفاده میشود دارای ترکیبات مترشحه خارج سلولی
است که قابلیت تقویت سیستم ایمنی را دارا بوده و
همچنین توانایی باالیی در افزایش رشد الروهای آبزیان
دارد ( Lara-Flores et al. 2003; Oliva-Teles
and Gonçalves et al. 2004; Li and Gatlin,
.)2003, 2004, 2005
در مطالعه حاضر ،تأثیر  3مخلوط پروبیوتیکی شامل B.
 licheniformis, B. subtilis, S. cerevisiaeجدا
شده از روده فیل ماهی در فرآیند مکمل سازی با
جیرههای آزمایشی بر رشد و بقاء الرو ماهی فیتوفاگ مورد
بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
انتخاب و جداسازی فلور میکروبی از روده ماهی
سه پروبیوتیک استفاده شده در تحقیق حاضر شامل
میکروبیوتای جدا شده از روده فیل ماهی ()H. huso
انگشت قد بود .از الروهای سالم فیل ماهی انگشت قد10 ،
عدد انتخاب و پس از  24ساعت گرسنگی ،در عصاره گل
میخک با غلظت  200میلیگرم در لیتر بیهوش شدند.
برای رفع باکتریهای سطح بدن الروها ،نمونههای ماهی
در محلول بنزالکونیوم کلراید  %0/1به مدت  60ثانیه قرار
گرفتند ( )Makridis et al. 2001و سپس با آب مقطر
استریل کامالً شستشو شدند .ناحیه شکمی ماهیان با
استفاده از تیغ جراحی استریل شکافته و روده آنها پس از
جداسازی ،به منظور هموژن سازی به هاون چینی استریل
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منتقل شد  .پس از تهیه هموژن با استفاده از محلول نمکی
نرمال استریل ( )0/00/87 w/v NaClرقتهای پی در
پی در دامنه  10-1تا  10 -8تهیه شد .از این رقتها در
شرایط استریل توسط نمونهبردار ،حجمی معادل 100
میکرولیتر برداشته شد و به پلت حاوی محیطهای کشت
باسیلوس سرئوس آگار و تریپتیک سوی آگار انتقال یافت
و در سطح آن پخش شد ()Rengpipat et al. 1998
این پلتها به مدت  24ساعت در انکوباتور با حرارت
 30˚Cانکوباسیون شده و پرگنه های تشکیل شده مجدد ًا
در محیط کشت تریپتیک سوی آگار به صورت خالص
کشت شدند .سرانجام در آزمایشگاه بهداشت و
بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران ،بر اساس مشخصات
فنوتیپی و تستهای بیوشیمیایی استاندارد ،میکرو فلورای
مورد نظر جداسازی ،و سپس در محیط کشت تریپتیک
سوی براث ،به صورت خالص کشت داده شدند ( Peter
and Sneath, 1986; Kapetanovic et al.,
 .)2005شناسایی اولیه گونههای باسیلوس با استفاده از
مشخصات فنوتیپی نظیر شکل و ویژگی کلنیها و با
استفاده از روشهای بیوشیمیایی مرسوم صورت گرفت
(جدول  .)1همچنین ،در خصوص مخمر ساکارو مایسیس
سرویزیا از طریق از روش شناسایی و تشخیص افتراقی
آنزیمی رپید تی  -ام و با استفاده از کیت آزمایشگاهی
انجام شد (( )Winn et al. 2006جدول .)2
همچنین در مرحله بعدی ،شناسایی ژنتیکی دو باسیلوس
پروبیوتیکی با استفاده از پرایمرهای  16Sو فزونسازی و
توالی ژن  ،16S rRNAبه روش  PCRصورت گرفت
(.)Dehghan et al. 2011; Dehghan, 2012
باسیلوس های پروبیوتیکی پس از شناسایی ،در محیط
کشت  TSAافزون سازی و کشت خالص داده شدند و
سپس به صورت لیوفلیزه (انجماد در خأل) در آمدند و
نگهداری شدند (.)Dehghan, 2012
آمادهسازی سوسپانسیون باکتریایی
از باسیلوسهای لیوفلیزه شده ،به طور جداگانه مقدار 10
میلیگرم با استفاده از آنس استریل برداشته و به ظروف
اپندروف حاوی یک میلیلیتر سرم فیزیولوژی  0/9درصد
( )0/00/9w/v NaClاستریل ،منتقل شدند و با استفاده
از دستگاه شیکر در مدت  5دقیقه به صورت هموژن در
آمدند .از سوسپانسیون باکتریایی مذکور ،حجمی معادل

 100میکرولیتر توسط سمپلر در شرایط استریل به پلیت-
های کشت حاوی  TSAمنتقل و به صورت خطی کشت
داده شد .این پلیت های کشت به مدت  24ساعت در
دمای  30oCانکوباسیون شده و در پایان دوره انکوباسیون
کلنیهای باسیلوس بر روی محیط کشت نمایان شدند .در
مرحله بعدی مجدداً با استفاده از آنس استریل ،مقدار 10
میلیگرم از کلنیهای سطح محیط کشت به ظروف
اپندروف حاوی سرم فیزیولوژی نمکی  0/9درصد منتقل و
هموژن سازی شدند .از سوسپانسیون باکتریایی به دست
آمده ،سوسپانسیونهای باکتریایی غلظــتهای نوری
 3 × 106 ،1/5 × 106و  4/5 × 106سلول در هر
میلیلیتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل
بیوکروم ،محلول استاندارد مک فارلند نیم ،بر اساس
چگالی بهینه در طول موج  610نانومتر تعیین شد
( )Gomez-Gil et al. 1998برای حصول اطمینان
بیشتر در خصوص غلظت سوسپانسیون باکتریایی به دست
آمده ،با استفاده از تهیه رقتهای پی در پی و کشت آنها
در پلیت های حاوی محیط کشت  ،TSAپس از انجام
انکوباسیون به مدت  24ساعت ،کلنیهای ظاهر شده
شمارش شده و غلظت باکتریایی مورد نظر تایید شد
(.)Rengpipat et al. 1998
مکمل سازی جیرهها
این تحقیق در تابستان  1391در آزمایشگاه هیدروبیولوژی
دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس به مدت پنج
هفته انجام شد .برای این منظور از جیره پودری ماهی
کپور با ترکیبات بیوشیمیایی ذکر شده در جدول 3
استفاده به عمل آمد.
با استفاده از جیره تجاری پودری ،سه جیره آزمایشی در
مکمل سازی با باسیلوس های پروبیوتیکی تهیه شد .در
جیره  ،S1سوسپانسیون مخلوط دو باسیلوس در غلظت
 ،1/5 × 106 CFU/mLبه  100گرم از جیره الرو ماهی
اضافه شد و به صورت هموژن درآمد .این جیره در دمای
 35درجه سانتی گراد به مدت  5ساعت خشک ،و در
کیسه پالستیکی ذخیرهسازی شد .جیره  S2نیز با به
کارگیری مخلوط باسیلوسهای ذکر شده در غلظت
 3 × 106 CFU/mLدر  100گرم از غذای الرو ماهی به
روشی که توضیح داده شده است ،تهیه شد .همچنین در
جیره آزمایشی  S3سوسپانسیون باکتریایی با غلظت
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 4/5 × 108 CFU/mLاز مخلوط باسیلوسهای
پروبیوتیکی در  100گرم از غذای الرو ماهی تهیه شد.
جیره آزمایشی  S4که برای تغذیه الرو ماهی در تیمار
شاهد به کار برده شد ،در آن هیچ گونه سوسپانسیون
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باکتریایی مکمل سازی نشد .در کلیه جیرههای ،S2 ،S1
 S3حاوی باسیلوسهای پروبیوتیکی ،غلظت این
پروبیوتیکها  1/5 × 106 CFU/gبود .تهیه این جیرهها
به فاصله هر هفته صورت گرفت.

جدول  -1مشخصات افتراقی به دست آمده از تست های بیوشیمیایی باسیلوس های پروبیوتیکی.
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 +به معنای مثبت بودن جواب تست های بیوشیمیایی مورد نظر؛  -به معنای منفی بودن جواب تست های بیوشیمیایی مورد نظر.

جدول  -2مشخصات افتراقی به دست آمده از تست های آنزیمی رپید تی -ام.
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 +به معنای مثبت بودن جواب تست های بیوشیمیایی مورد نظر؛  -به معنای منفی بودن جواب تست های بیوشیمیایی مورد نظر.

جدول  -3ترکیبات بیوشیمیایی جیره مورد استفاده در تغذیه الرو ماهی فیتوفاگ.
پروتئین خام

چربی خام

انرژی خام

ماده خشک

رطوبت

خاکستر

(درصد)

(درصد)

(کالری بر گرم)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

39/74 ± 2/14

9/12 ± 3/70

4517/24 ± 205/20

طراحی آزمایش
 3تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد ،هر یک با  3تکرار
برای این آزمایش در نظر گرفته شد .تعداد  12عدد
حوضچه فایبرگالس با حجم آبگیری  6لیتر انتخاب شد.
الرو ماهی فیتوفاگ با وزن  200میلی گرم ،به تعداد 40
قطعه (با تراکم  7-6قطعه ماهی در هر لیتر) به هر
حوضچه معرفی شدند .هوادهی مستمر توسط یک دستگاه
پمپ الکتریکـی هوا صورت گرفت .الروهــای ماهــــی در

91/89 ± 0/25

9/36 ± 7/45

7/36 ± 2/6

تیمارهای آزمایشی  T2 ،T1و  T3به ترتیب از جیرههای
آزمایشی  S3 ،S2 ،S1به میزان  %5وزن بدن در روز تغذیه
شدند .در تیمار شاهد الروهای فیتوفاگ از جیره ( S4بدون
مخلوط پروبیوتیکی) تغذیه شدند .باقیمانده غذایی نیز با
استفاده از سیفون کردن از حوضچه های فایبرگالسی
جمع آوری شد .این مقدار غذای جمع آوری شده از کل
غذای عرضه شده کسر و غذای خورده شده روزانه محاسبه
شد (.)Ghosh et al. 2003
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شاخص های فیزیکوشیمیایی آب
برخی از معیارهای کیفی آب از جمله اکسیژن محلول،
قابلیت انتقال الکتریکی ( )ECپی اچ و دمای آب اندازه
گیری شدند .اکسیژن محلول با استفاده از دستگاه
اکسیژنسنج ،اسیدیته آب با استفاده از دستگاه واترچکر
مدل هانا روزانه اندازه گیری شد .دمای آب هر صبح و
غروب اندازهگیری شد.
معیارهای رشد
به منظور تعیین مقدار غذای روزانه الروهای ماهی
فیتوفاگ در هر تیمار ،به صورت هفتگی از الروهای ماهی

در هر تکرار ،تعداد  10ماهی نمونه برداری و پس از
بیهوش کردن آنها در محلول عصاره گل میخک با غلظت
 100میلی گرم در لیتر ،وزن و طول آنها با استفاده از
ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم اندازه گیری شدند.
همچنین در پایان دوره آزمایش نیز تمامی الروهای ماهی
هر حوضچه پس از بیهوش کردن ،به طور جداگانه
بیومتری شدند.
معیارهای رشد الروهای ماهیان فیتوفاگ در هر تیمار به
شرح زیر تعیین شد ( De Silva and Anderson,
;1995; Helland et al. 1996; Ghosh et al. 2003
:)Hevroy et al. 2005

نرخ رشد ویژه (]× 100 = )SGRدوره پرورش (روز) /لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی – لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی[
میانگین رشد روزانه ( (]× 100 = )ADGزمان (روز) × گرم وزن اولیه /گرم وزن اولیه – گرم وزن نهایی ماهی )[
نرخ وزن نسبی به دست آمده (]× 100 = )RGRگرم وزن اولیه ماهی ( /گرم وزن نهایی ماهی– گرم وزن نهایی ماهی )[
ضریب رشد حرارتی (]×100 = )TGCمجموع میانگین دماهای روزانه × روزهای آزمایش[]/میانگین وزن اولیه ماهی ( 0/333گرم)-
میانگین وزن ثانویه ماهی ( 0/333گرم)[
ضریب تبدیل غذایی ( = )FCRگرم وزن به دست آمده  /گرم غذای خورده شده
کارایی تبدیل غذا (( ×100 = )FCEگرم غذای خورده شده  /گرم وزن به دست آمده)
نسبت کارایی پروتئین ( = )PERپروتئین خورده شده (گرم)  /وزن به دست آمده (گرم)
نسبت کارایی چربی ( = )LERچربی خورده شده (گرم)  /وزن به دست آمده (گرم)
غذای نسبی خورده شده ( (]× 100= )RFIزمان (روز)× گرم وزن توده زنده ماهی  /درصد غذای از دسترس خارج شده × گرم غذای
جمع آوری شده) – گرم غذای عرضه شده
[

آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده در ارتباط
با زیست سنجی ماهیان و معیارهای رشد ،با استفاده از
آنالیز واریانس یکطرفه ،در قالب طرح کامال تصادفی و با
استفاده از نرم افزار  SPSS 18و بر اساس آزمون دانکن
در سطح  0/05انجام پذیرفت.
نتایج
نتایج حاصل از اندازه گیری معیارهای کیفی آب نشان داد

که دامنه تغییرات اکسیژن ( 7/4  1/4میلی گرم درلیتر)،

پی اچ ( ،)7/6  2/1قابلیت انتقال الکتریکی (820  3/8

میکروموس بر سانتی متر) و دمای آب ()21/1  7/6 oC
در دامنه قابل قبول برای ماهی فیتوفاگ قرار داشتند.
نتایج به دست آمده از زیست سنجی الروهای ماهی
فیتوفاگ مشخص کرد که الروهای ماهی در تیمارهای
آزمایشی از باسیلوس های پروبیوتیکی تأثیر پذیرفته و

پارامترهای رشد در مقایسه با تیمار شاهد از اختالف
معنیدار باالیی برخوردار بودند .با توجه به جدول  4در
مییابیم که وزن به دست آمده در تیمارهای  T2 ،T1و T3
در مقایسه با تیمار شاهد از اختالف معنیدار باالیی
برخوردار بوده ( )P0/05و باالترین وزن الرو ماهی در
تیمار  T3معادل  271/73  8/95میلیگرم و کمترین

مقدار وزن در گروه شاهد  238/06  15/75میلی گرم
به دست آمده است .اختالف معنی داری بین دو تیمار T3
و  T2مشاهده نشد ( ،)P<0/05اما این تیمارها نسبت به
تیمار  T1اختالف معنیدار داشتند .نرخ رشد ویژه
( )SGRدر الروهای ماهی که از جیرههای مکمل شده با
پروبیوتیک ها تغذیه شده بودند ،در حد معنیدار افزایش
یافت ( )P>0/05این نرخ ویژه در تیمارهای  T2و  T3از
دیگر تیمار آزمایشی ( )T1بیشتر بود ،اما بین تیمار های
 T2و  T3اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P<0/05
نتایج مشابهی از نظر اختالفهای معنیدار در مورد درصد
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 1/97 ± 0/06برای تیمار آزمایشی  T3تعــیین شد ،در
صــورتی که در گــروه شاهـــد  2/26 ± 0/06بود .در
حالی که کارایی تغذیه در تیمارهای آزمایشی به طور
معنیدار افزایش نشان داد ( )P>0/05تیمارهای  T2و T3
کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند.

کارایی تبدیل غذا ( ،)FCEنرخ وزن نسبی به دست آمده
( )RGRضریب رشد حرارتی ( )TGCو میانگین رشد
روزانه ( )ADGبه دست آمد .ضریب تبدیل غذایی
( )FCRدر این آزمایش ،به طور قابل توجهی در
تیمارهای آزمایشی کاهش یافت و اختالف معنیداری با
گروه شاهد به دست آمد ( )P>0/05و کمترین آن معادل

جدول  -4عملکرد رشد در الروهای ماهی فیتوفاگ در تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی تحت تأثیر ترکیب
پروبیوتیکی.
تیمار

تیمار 1

شاهد

تیمار 2

6

6

1/5× 10 CFU/g

(صفر)

تیمار 3
6

4/5× 10 CFU/g

3× 10 CFU/g

پارامتر

200  15

وزن اولیه (میلی گرم)

200  15

200  15

200  15

238/06  15/75
6/27 ± 1/96 b

247/14  6/14
7/78 ± 1/02 ab

نرخ وزن نسبی بدست آمده (درصد)

19/00 ± 2/24 b

23/57 ± 3/08 ab

33/97 ± 3/81a

ضریب رشد حرارتی (درصد)

0/050 ± 0/00b

0/06 ± 0/00 ab

0/08 ± 0/00 a

b

وزن نهایی (میلی گرم)
درصد میانگین رشد روزانه

نرخ رشد ویژه (درصد وزن بدن در روز)

ab

5/16 0/31 b

a

6/41  0/07 ab

267/94  11/61
11/12 ± 1/92 a

271/73  8/95
11/18 ± 1/48 a
35/87 ± 3/48 a
0/08 ± 0/01 a

8/84  1/32 a

a

9/284  0/09 a

حروف التین غیر مشترک در هر ردیف ،نشانه معنی دار بودن می باشد (.)P>0/05

جدول  -5برخی از معیارهای تغذیه ای الرو ماهی فیتوفاگ در تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی تحت تأثیر
پروبیوتیک ها.
شاهد

تیمار

تیمار 2

تیمار 1

6

6

تیمار 3
6

(صفر)

1/5× 10 CFU/g

3× 10 CFU/g

4/5× 10 CFU/g

44/4  0/02 b
100/66  7/9 a

46/10  0/01 ab
73/5  9/54 ab

50/00  0/02 a
51/54  9/73 ab

50/7  0/01 a
48/23  6/04 b

نسبت کارایی پروتئین

b

ab

a

a

نسبت کارایی چربی

b

ضریب تبدیل غذایی

2/26  0/09 a

پارامتر
کارایی تغذیه (درصد)
غذای نسبی خورده شده (درصد)

1/12  0/11

4/95  0/51

ab

1/17  0/02
5/14  0/12

2/16  0/05 ab

a

1/26  0/05

5/58  0/24

2/01  0/08 b

a

1/28  0/04
5/66  0/18

1/97  0/06 b

حروف التین غیر مشترک در هر ردیف ،نشانه معنی دار بودن می باشد (.)P>0/05

بحث
در تحقیق حاضر مخلوط سه میکروارگانیسم پروبیوتیکی
در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد نقش
بسیار مثبتی را در ارتقاء بقا و رشد الروهای ماهی
فیتوفاگ از خود نشان دادند Noh .و همکاران ( )1994و
 Bougatو همکاران ( )1998نیز اثبات کردند که
از
شده
تهیه
تجاری
پروبیوتیکهای

باکتری  Streptococcus faeciumدر طی مکمل
سازی با جیرههای ماهی کپور معمولی موجب بهبود
کارایی تغذیه و رشد در آنها شدند و پیشنهاد کردند که
افزودن پروبیوتیک ها میتواند به عنوان راهکاری مناسب
برای کاهش هزینههای پرورش ماهیان باشد ( Yanbo
 )and Zirong, 2006در همین راستا به کارگیری
عصاره مخمری پروبیوتیکی در غنیسازی با دافنی ماگنا
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( )Daphnia magnaدر تغذیه الرو تاس ماهی ایرانی
( )Acipenser persicusنشان داد که این مخمر
میتواند تأثیر خوبی بر عملکرد رشد در این ماهی بگذارد
(لشگر بلوکی و همکاران .)1390 ،در بین تیمارهای
آزمایشی ،ماهیان تیمار  T3و  T2در مقایسه با دیگر تیمار
آزمایشی از عملکرد بهتری برخوردار بودند .در مشابهت با
نتایج به دست آمده از این تحقیق باسیلوسهای
پروبیوتیکی در طی جایگزین شدن در روده الروهای ماهی
روهو ( )Labeo rohitaدر هضم و جذب بهتر غذا نقش
مثبتی ایفا کردند و باعث افزایش رشد شدند ( Ghosh
 )et al. 2003در تحقیقی که توسط  Jafarianو
همکاران ( )2009bانجام شد ،ترکیب سه
پروبیوتیک Bacillus polymyxa Bacillus
circulans and Saccharomyces cerevisiae
در مکمل سازی غذای الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان
مورد استفاده قرار گرفت که مشابه نتایج به دست آمده در
این تحقیق بود .در تحقیق حاضر ،پروبیوتیکهای
باسیلوسی به خوبی توانستند ضریب تبدیل غذایی را
کاهش ،و کارایی تبدیل غذایی را در حد معنیدار افزایش
دهند که در پرورش الروی ماهی یکی از اهداف مهم تلقی
میشود .در این خصوص باسیلوسهای پروبیوتیکی تأثیر
بسیار موفقیتآمیزی از خود نشان دادند .در همین راستا
تأثیرات مشابهی از باسیلوسهای پروبیوتیکی فوقالذکر در
الروهای تاس ماهی ایرانی ()Jafarian et al. 2007a
و همچنین الروهای فیل ماهی در طی تغذیه از ناپلیوس
های آرتمیای غنی شده با این باسیلوس ها به دست آمد
( .)Jafarian et al. 2007bاین مطالعات نشان داد که
باسیلوسهای پروبیوتیکی توانستند در الروهای فیل ماهی
ضریب تبدیل غذایی را از  3/45به  2/77و غذای خورده
شده روزانه را از  20/56به  %17/87وزن بدن در روز
تقلیل دهند .در حالی که در تحقیق حاضر ضریب تبدیل
غذایی از  2/267 ± 0/09به  1/973 ± 0/06کاهش یافت
و نشان داد این باکتریها در مورد الرو ماهی فیتوفاگ
عملکرد خوبی داشتهاند .در همین راستا چپرلی و همکاران
( )1393در استفاده از باسیلوسهای پروبیوتیکی نشان
دادند که این باسیلوسها در فرایند غنیسازی با
ناپلیوسهای آرتمیا اورمیانا در تغذیه الروهای ماهی
فیتوفاگ تأثیر مثبتی را بر کاهش ضریب تبدیل غذایی و
افزایش رشد آنها داشت.

گزارش شده است که باکتریهای پروبیوتیکی باعث
افزایش قابلیت هضم و کاهش ضریب تبدیل غذایی می-
شوند ( .)Irianto and Austin, 2002در آزمایش
صورت گرفته توسط  Bairagiو همکاران (،)2002
باکتریهای تولید کننده آنزیم سلوالز از جمله Bacillus
های پروبیوتیکی جدا شده از روده ماهی کپور ،برای
تخمیر گیاه عدسک آبی ( )Lemna polyrhizaبه کار
برده شدند .سطوح پروتئین و چربی خام در عدسک آبی
تخمیر شده برای تغذیه ماهیان روهو افزایش پیدا کرد و
باعث ارتقاء رشد و افزایش سطوح پروتئین و چربی در
الشه این ماهیان شد .در این ارتباط پریچه و همکاران
( )1393تایید کردند که عصاره آنزیمی حاصل از مخلوط
باسیلوسهای پروبیوتیکی موجب ارتقاء عملکرد تغذیه و
افزایش پارامترهای تغذیهای در الرو قزلآالی رنگین کمان
میشود .تحقیقات نشان میدهد که مکملسازی
پروبیوتیکها در غذای آبزیان به عنوان یک فرآیند بسیار با
ارزش برای جیره نویسی به منظور افزایش رشد و کارایی
تغذیه بسیار ضروری خواهد بود ( Bairagi et al.
 .)2002بر همین اساس عنوان میشود که به کارگیری
پروبیوتیک ها در جیرهها میتواند از طریق کاهش غذای
مورد نیاز برای رشد ماهیان ،باعث افزایش کارایی تغذیه
شده و کاهش هزینههای پرورشی را در آبزیان در پیداشته
باشد ( .)Yanbo and Zirong, 2006چنین نتایجی
در کاهش ضریب تبدیل غذایی و نیز غذای نسبی خورده
شده در الروهای ماهیان فیتوفاگ در تیمارهای تحت تأثیر
پروبیوتیکها مشاهده شده است .به رغم یکسان بودن
مقدار و کیفیت جیرهها ی آزمایشی ،تیمارهای آزمایشی و
به خصوص تیمارهای  T3و  T2دارای وزن ،ضریب رشد و
کارایی تبدیل رشد باالتری نسبت به گروه شاهد و نیز
دیگر تیمارهای آزمایشی بودند.
 Bairagiو همکاران ( )2004در یک تحقیق Bacillus
 circulanو  B. subtilisجدا شده از روده ماهی
 Oreochromis mossambicusرا در تخمیر برگ
گیاه لوسیانا ( )Leucaena leucocephalaبرای
تغذیه ماهی روهو به کار بردند .نتایج نشان داد به طور
معنیدار فاکتورهای ضدتغذیهای نظیر تانین ،اسید فایتیک
و میموزین در آرد برگ درخت لوسیانا کاهش یافت .در
حالی که هضم پروتئین و چربی در ماهیان تیمار آزمایشی
در مقایسه با گروه شاهد افزایش و سطوح پروتئین و
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ذخیره چربی الشه نیز ارتقاء یافت .همچنین ضریب تبدیل
غذایی کاهش ،و نسبت کارایی پروتئین و بهرهبرداری از
پروتئین خالص ( )NPUنسبت به گروه شاهد افزایش
نشان داد .آرد باقالی سیاه ( )Phaseolus mungoدر
طی مکمل سازی با باسیلوس های جدا شده از روده ماهی
کپور معمولی در تغذیه ماهی روهو به کار رفت .در
تیمارهای تغذیه شده با جیرههای مکمل شده با باکتری،
کارایی پروتئین و چربی افزایش معنیداری داشت .سطح
پروتئین خام الشـه از  12/06 ± 1به  %14/25 ± 2و
چربی خام از  4/01 ± 0/04به  %5/23 ± 0/1ارتقاء یافت
( )Ramachandran and Ray, 2007این نتایج با
یافتههای تحقیق حاضر همسو بود.
 Bacillus circulanنشان داد که توانایی نسبتاً خوبی
برای تولید آنزیمهای پروتئولیتیک و تا حد متوسط آنزیم
سلوالز دارد .همین سویه زمانی که به صورت مکمل
میکروبی در جیرههای آزمایشی در تغذیه ماهی روهو به
کار رفت ،بر بهبود و نرخ رشد نوزادهای این ماهی تأثیر
بسیار خوبی ایجاد کرد (.)Ghosh et al. 2004
 Bacillus circulansجدا شده از روده ماهی روهو در
نرخی معادل گرم غذا  108 CFUبرای تخمیر پنج جیره
غذایی برای مدت یک تا پنج روز مکمل سازی شد .بهترین
عملکرد در افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه الروهای این
ماهی ،از جیرههایی بود که به مدت  5روز توسط این
باسیلوس تخمیر شده بودند ،به طوری که نرخ رشد ویژه از
 10/89 ± 0/1در گروه شاهد به  17/79 ± 3درصد در
روز در تیماری که از جیره تخمیر شده به مدت  5روز
استفاده کرده بود ،ارتقاء یافت .همچنین وزن به دست
آمده در پایان آزمایش از  3/45 ± 0/4گرم به 14/61 ± 4
گرم رسید (.)Ghosh et al. 2004
در مشابهت با تحقیق حاضر Yanbo ،و Zirong
( )2006نشان دادند که ترکیب سلولهای باکتری
فتوسنتز کننده لیوفلیزه شده و باسیلوس ( Bacillus
 )spکه برای تغذیه الروهای ماهی کپور معمولی به کار
گرفته شد ،تأثیر بسیار خوبی بر معیارهای رشد و افزایش
آنزیـمهای گـوارشی دارد .به طوری که وزن نهــایی از
 9/87 ± 0/9به  11/67 ± 1گرم ،رشد روزانه از  0/055به
 0/086گرم در روز ،نرخ وزن نسبی به دست آمده از 0/51
به  %0/80در تیمار مخلوط این دو باکتری نسبت به بچه
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ماهیان گروه شاهد ارتقاء یافت .در حالی که ضریب تبدیل
غذایی از  2/46به  2/11کاهش پیدا کرد.
از تحقیق حاضر این طور نتیجهگیری میشود که افزودن
مخلوطی از سه پروبیوتیک حاصله از دستگاه گوارش فیل
ماهی به غذای فرموله شده کپور ماهیان در تغذیه الروهای
ماهی فیتوفاگ ،موجب بهبود نرخ بقا ،راندمان رشد و
کارایی در الروهای این ماهی میشود.
منابع
پریچه ،ن ،.جعفریان ،ح ،.هرسیج ،م ،.احمدی ،ع.1393 .
تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوسهای پروبیوتیکی بر
عملکرد رشد ،بازماندگی و مقاومت الرو قزلآال
( )Oncorhynchus mykissاولین همایش
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چپرلی ،ب ،.جعفریان ،ح ،.بهلکه ،ا ،.جعفریان ،س.1393 .
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from gut of Beluga (Huso huso) on growth and feeding parameters of
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Abstract
A 33-day feeding experiment was conducted to assess the effects of supplemented diets with
sturgeon intestinal bacteria as probiotics in feeding of silver carp (Hypophthalmichthys
molitrix) larvae with average weight 200 ± 10 mg. These probiotics were isolated from gut of
ten healthy fingerlings of Beluga (Huso huso) with average weight of (5.51 ± 0.31 g). Four
diets (S1, S2, S3 and S4) were prepared containing similar ingredient composition and were
supplemented with blend of three probiotics (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis and
yeast of Saccharomyces cerevisiae) at four different levels (0, 1.5×106, 3×106, 4.5×106 cells
per 100 g of diet, respectively). At the end of experiment, the Silver carp larvae fed probiotic
supplemented diet had an improved and growth feeding performance compared to fish larvae
not fed probiotics. Rearing of silver carp with feeding by experimental diets of, S2 and S3
(3×106 and 4.5×106 cells 100 g) resulted in better growth and feeding parameters in compared
with the control. These probiotics resulted in a significant increase (P0.05) in specific
growth rate and food conversion efficiency of fish larvae in experimental treatments.
Therefore the tested microorganisms in this study had tremendous potential as probiotic for
commercially produced of silver carp larvae.
Keywords: Probiotic, Supplemented diets, Silver carp larvae, Specific growth rate, Food
conversion
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