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چکیده
ناپلیوسهای آرتمیا ارومیانا ( )Artemia urmianaبه عنوان حامل در فرآیند غنیسازی بررای انتقرا مللروپ پرنو گونره از
باسیلوسهرای پروبیوتیرکی با عنروان محصرو تجاری پروتکسری آکواتر  ،شرامررل ،B. subtilis ،Bacillus circulans
 B. laterosporus ،B. licheniformisو  B. Polymyxaبه دستگاه گوارش الروهای فیل ماهی به کار رفتند .ناپلیوسها
به مدت  10ساعت با سه غلظت  2×105 ،1×105و  3×105باکتری به ازای هر میلیلیتر در سوسپانسیون باکتریایی غنی شده و
در تیمارهای آزمایشی به الروهای فیل ماهی خورانده شدند .الروها به میزان  %50وزن بدن و روزانه در  6نوبت در قالر طرر
کامالً تصادفی تغذیه ،و نتایو در پایان چهاردهمی روز آزمایش با گروه شاهد (ناپلیوس های آرتمیای بدون غنیسازی) مقایسه
شدند .نتایو حاکی از تأثیر مثبت پروبیوتی باسیلی نسبت به تیمار شاهد بر روند رشد در الرو فیل ماهی بود .باالتری وزن در
تیمار آزمایشی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت  1×105باکتری به ازای هر میلیلیتر در سوسپانسیون باکتریرایی
بهدست آمد .ضری تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در حد معنیدار کاهش یافت .باسیلوسهای پروبیوتیکی بر نرر رشرد
ویژه ،نر وزن نسبی به دست آمده ،درصد بقا ،میانگی رشد روزانه و ضری رشد حرارتی در مقایسه با شاهد ،تأثیرات مثبرت و
معنیداری داشتند ( .)P0/05همچنی غذای نسبی خورده شده نیز در حد معنریدار کراهش یافرت ( ،)P0/05درحالیکره
فاکتور وضعیت اختالف معنیداری را نشان نداد ( .)P0/05نتایو مطالعه نشان داد باسیلوسهای پروبیوتیکی از قابلیت براالیی
در افزایش رشد الرو فیل ماهی برخوردارند و تیمار فیل ماهی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت  1×105براکتری
نتایو بهتری داشت.
کلمات کلیدی :پروبیوتی

پروتکسی  ،فیل ماهی ،غنیسازی ،ناپلیوس آرتمیا ،نر رشد ویژه ،ضری رشد حرارتی
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مقدمه
بهینهسازی فاکتورهای تغذیهای و میکروبی میتواند باعر
رشد بهتر الروهای ماهیان دریایی شده و تلفات سرنگینی
را کرره اغل ر برررای آنهررا اتفرراق میافت رد ،کرراهش دهررد
( ،)Olsen, 1997برره طوری که بکارگیری باکترریهای
پروبیوتیکی به عنوان ی راهبرد مهر بررای تولیرد بهترر
محصوالت زنده قابل تجدید ،از طریق کنتر بیولوژی در
کارگرراههرررای پرورشررری بررررای الرو ماهیررران دریرررایی و
سلتپوسررتان پیشررنهاد مرریشررود ( Nogami and
 .)Maeda, 1992جمعیت میکروبری دسرتگاه گررروارش
الروهرای آبزیان از باکتررریهایی سرچشرمه میگیرند که
از طریق جمعیت میکروبی موجود در سطح پوششی تلر
و همچنی  ،بلشی از ای باکتریها از طریق آب حوضرچه
و یا کارگاههای پرورشی به دستگاه گوارش الروهای آبزیان
وارد میشوند و یا به همرراه غرذاهای زنرده مرورد مصررف
الروهای ای آبزیان ،در دسرتگاه گررروارش آنهرا استقرررار
مییابند (.)Skjermo and Vadstein, 1999
ناپلیوس آرتمیا قادر به تغذیره از باکتریهرا بروده و تعرداد
باکتریهای تجمع پیدا کرده در خال فرآیند غنیسرازی،
بستگی به غلظت سوسپانسیون باکتری و گونههای باکتری
برهکارگرفتره شرده دارد (.)Gomez-Gil et al. 1998
ناپلیوس غنی شده به عنوان غذای زنده در تغذیه الروهای
آبزیان دریایی به صورت ی حامل عمل میکنرد و باعر
انتقا پروبیوتی ها به دستگاه گوارش آبزی مورد پررورش
میشود و سپس جمعیت باکتری آنهرا را تغییرر مریدهرد
(.)Makridis et al. 2001
اولی آزمایش در خصرو پروبیوتیر هرا عبرارت برود از
محصوالت تجاری طراحی شده برای حیوانات خشرکی کره
برای افزایش رشرد آنهرا برهکرار گرفتره شرد .بعردها ایر
محصوالت تجاری پروبیوتیکی در تغذیره آبزیران پرورشری
برررای ارتقررای عملکرررد پرورشرری آنهررا اسررتفاده شررد
( .)Gatesoupe, 1999نتایو آزمایشهای صورت گرفته
با پروبیوتی های تجاری بر روی حیوانات خشکی موجر
شررد کرره پرورشدهنرردگان آبزیرران در بررهکررارگیری از
افزودنیهای باکتریایی بره غرذاهای آبزیران بررای افرزایش
تولید آنها تمایل بیشتری پیدا کننرد .در ایر آزمرایشهرا

میزان بقا و ماندگاری باکتریهای تجاری اضرافه شرده بره
غذای آبزیان پرورشی در لوله گوارشی ای جانوران نامعلوم
بررود .بنررابرای  ،بیشررتری کوشررشهررا برررای دسررتیابی برره
سویههای بومی ریزموجودات دارای خاصریت پروبیروتیکی
معطوف شد که قادر به کلرونی سرازی در سرطح اپرییرای
معده ،روده کوچ و یا روده بزرگ حیوان میزبران باشرند
( )Savage, 1989و بتواننرد مردت زمران زیرادی را در
دستگاه گوارش آبزیان زندگی کرده و اثرگرذاری بیشرتری
داشته باشند .تأثیرات سودمند ریزموجودات پروبیوتیکی در
دامپزشکی و گونههایی مانند حیوانرات اهلری ملتلره بره
خوبی شناخته شده است (.)Fuller, 1989
ناپلیوس آرتمیا در مدیریت غذایی آبزیان ،عموماً به عنروان
ی حامل زنده برای انتقرا ترکیبرات ملتلره شریمیایی
مورد آزمایش بررای الرو ماهیران ()Chair et al. 1991
مطررر است و غنیسازی آرتمیا برا براکتریهرا در واقرع،
فررآیندی اسرت که در طرری آن شرایرطی مهیا میشود تا
ای ای موجود نه تنها به عنوان ی غذای زنرده بلکره بره
عنوان یر حامرل بررای تلقریح واکسر هرای خروراکی و
باکتریها به دستگاه گوارش ماهیان در مراحل الروی آنهرا
استفاده شود ( .)Makridis et al. 2001کاربرد مناس
پروبیوتی ها نشان داد که باع بهبود در تعاد جمعیرت
میکروبی ،و و بره تبرع آن ،هضر و جرذب بهترر غرذا در
دستگاه گوارش آبزی هدف میشود (.)Fuller, 1989
تحقیقات انجام شده نشان داده است که ای ریزموجرودات
باعرر افررزایش عملکرررد هضررمی آنررزی هررا (Tovar-
 ،)Ramirez et al. 2004کراهش مشرکالت ناشری از
بیماریزایی باکتریهرای آسری رسران در لولره گوارشری
( ،)Lloyd et al. 1997افزایش معیارهای رشد و تغذیره
در الروهرای ماهیران ( ،)Ghosh et al. 2003ارتقرای
درصد بقای الروهرای مراهی ( )Bairagi et al. 2004و
افزایش رشد و بقای الروهای میگو ( Rengpipat et al.
 )1998میشود .به هر حا  ،تأثیرگذاری پروبیوتی هرا در
الروهای آبزیان به اثبات رسیده است .در همی راسرتا ،برا
توجه به اهمیت ماهیان خاویراری و از جملره فیرل مراهی
( ،)Huso husoای تحقیق با هدف مطالعه تروان برالقوه
پروبیوتیکی باسیلوسهای ذکر شده بر شاخصهای رشد و
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بقای فیل ماهی در دوره پرورش الرو از طریرق غنیسرازی
ناپلیوسهای آرتمیرا اورمیانرا ( )Artemia urmianaبرا
غلظتهای ملتله از سوسپانسیون مللوپ باسیلوسهرای
پروبیوتیکی طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
سیست های آرتمیای مورد نظرر در ایر بررسری از مرکرز
تحقیقات آرتمیا و جانوران آبرزی ارومیره تهیره شرد .الیره
کوریررون سیسررت هررا مطررابق بررا روش  Sorgeloosو
همکرراران ( )1977و برره طریقرره شرریمیایی طرری فرآینررد
کپسو زدایی ،جدا شد .سیست های کپسرو زدایری شرده
آرتمیا که جمعیت باکتریایی الیه پوششی آنهرا بره همرراه
زدایش الیه کوریون آنها حذف شده بودند ،در داخل توری
با اندازه چشرمه  70میکررون ،توسرآ آب مقطرر اسرتریل
شستشو داده شدند .به منظرور تلر گشرایی سیسرتهرا و
تولید ناپلیوسهای زنده ،مطابق برا روش  Gomez-Gilو
همکاران ( ،)1998ابتدا سیستهای کپسو زدایی شده برا
تررراک  5گرررم در لیتررر در دمررای  ،30°Cشرررایآ نرروری
( 2000لرروکس) و هرروادهی شرردید ،در ظررروف شیشررهای
قیفی شکل استریل  ،با حج  10لیتر و برا اسرتفاده از آب
دریای حاوی شوری  30گرم در لیتر ( )30 pptکه قبالً در
اتوکالو استریل شده برود ،انکوباسریون شردند .بعرد از 24
ساعت ،ناپلیوسهای تازه تل گشایی شرده ،برا اسرتفاده از
رفتار نورگرایی مثبت ،از سیستهای تل گشرایی نشرده،
جدا ،و برا برهکرارگیری صرافی برا چشرمه  120میکررون،
سیفون شدند.
از چهار محصو تجراری پروبیروتیکی شررکت پروتکسری
آکواترر کرره بررره طررور جداگانررره مللرروپهرررررایی از
سوسپانسیونهای اسپورهای باسیلوس در آنها قرار داشرت،
مطابق با دستورالعمل موجود و با توجه به جردو  ،1ایر
مللوپسازی انجام و مطابق به ای جردو سوسپانسریونی
با غلظرت  1×1012اسرپور در هرر میلیلیترر و برا ترکیر
گونهای اسپور باسیلوس های ذکر شرده در آن تهیره شرد.
ای سوسپانسیون غنیسازی مطابق با دستورالعمل شرکت
پروتکسرری آکوات ر بررا اسررتفاده از سوسپانسرریون اسررپور
مللوپهای باکتریایی تهیه شد .ابتدا مقادیر  20 ،10و 30
میکرولیتر از سوسپانسیون اسپور را برداشته و به  3ظررف
شیشررهای کررامالً اسررتریل منتقررل شرردند .از آنج را کرره در

سوسپانسرریون مللرروپ اسررپورهای باسرریلوس تهیرره شررده
مطابق با جدو  1تعداد  1×1012اسپور در هرر میلیلیترر
قرررار داشررت ،بررا جداسررازی حج هررای  20 ،10و 30
میکرولیتر از سوسپانسریون اولیره توسرآ نمونره برردار در
شررایآ اسرتریل ،بره ترتیر مقررادیر  2×1010 ،1×1010و
 3×1010اسپور جداسازی و بهطور جداگانه به مقرادیر ،20
 40و  60میلی لیتر ،آب مقطر استریل اضافه شرد .پرس از
آن ،از محیآ کشت اختصاصی ای باکتریها نیز به مقردار
 52 ،26و  78میلیگرم توزی و بهطور جداگانه برهترتیر
به آنها اضافه شد ،مللوپ بهدست آمرده ،پرس از برههر
زدن در دمررای  37 oCانکوباسرریون شررد .در پایرران مرردت
انکوباسیون ،اسپورها در معرض محیآ کشرت خرویش بره
باکتریهرای رویشری تبردیل شردند و سوسپانسریونهرای
باکتریایی تهیه شده بهطور جداگانه هر کدام به یر لیترر
آب شررور اسررتریل ( )30 pptاضررافه شرردند .سرررانجام
سوسپانسرریونهررای باکتریررایی بررهترتی ر بررا غلظتهررای
 2×1010 ،1×1010و  3×1010باکتری در هر لیتر تهیه شد.
به منظور کنتر غلظت باکتریهرا در سوسپانسریونهرای
تهیه شده ،از هر ی از آنها ،رقتهای سرریالی در دامنره
 1-10تا  10-10تهیره شرد (.)Rengpipat et al. 1998
سپس توسآ نمونهبردار تحت شرایآ استریل مقردار 100
میکرولیتر به پلت های حاوی محیآهای کشرت تریپتیر
سوی آگار )TSA( 1منتقل ،و پس از کشت باکتریرایی در
دمای  37 oCانکوباسیون شدند .سپس پرگنههای تشکیل
شررده شررمارش و تعررداد برراکتریهررا در هررر یرر از
سوسپانسیونهای باکتریایی بر حس  CFU/mLتعیری
شد (.)Makridis et al. 2001
آمادهسازی سوسپانسیون غنیسازی
سوسپانسیون باکتریایی مرورد اسرتفاده بررای غنریسرازی
ناپلیوس آرتمیا ،حاوی  5گونه از باسیلوسهای پروبیوتیکی
بوده که از مللوپ اسپور  4فرآورده تجاری میکروبی عرضه
شده توسآ شرکت نیکوت (پروتکسی ) 2برا برهکرارگیری
محیآ کشت اختصاصی آنها (پپتون ،پلی ساکاریدها و مواد
معدنی) به شر جدو  1تهیه و استفاده شد.

Teyptic soy agar
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جدول  -1باسیلوس های پروبیوتیکی (محصول شرکت
پروتکسین) به کار رفته برای تهیه سوسپانسیون
غنیسازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا.

باسیلوس های
پروبیوتیکی
Bacillus subtilis
Bacillus circulans
Bacillus Polymyxa
Bacillus laterosporus
Bacillus licheniformis

تعداد اسپور
(×10 )CFU/mL
1/075
2/5
0/825
1/75
3/825
12

غنیسازی ناپلیوسهای آرتمیا و تغذیه الروهای فیل
ماهی
غلظت باکتری در سوسپانسیون باکتریایی غنیسازی بررای
مللوپهای باکتریایی به ترتیر در  3سرطح ،1 × 105
 3 × 105 CFU/mL ،2 × 105ایجرراد شررد .ناپلیوسهررای
آرتمیا اورمیانا بالفاصرله پرس از تلر گشرایی در مرحلره
اینستار  1و با غلظت میلیلیتر /ناپلیوس  2( 200گررم بره
ازای هر لیتر) به ظرروف شیشرهای قیفری شرکل منتقرل
شرردند .فرآینررد غنیسررازی 3در دمررای  30 ± 1 oCو در
شرایآ هوادهی شدید ،نور مناس ( 2000لروکس) و pH
آب مصرفی  8 ± 0/5انجرام شرد ( Gomez-Gil et al.
 .)1998طو مردت غنریسرازی  10سراعت برود .میرزان
غنیسازی ناپلیوس آرتمیا بر مبنای  %50وزن بدن الروهرا
در هر روز انجام میشد.
الرو سه روزه فیرل مراهی برا وزن متوسررآ حردود 43/2
میلیگرم از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شرهید مرجرانی
گرگان تهیه شد .طو دوره جرذب کیسره زرده الرو فیرل
مرراهی در حوضررچههای ونیرررو  6روز ب ره طررو انجامیررد.
همزمان با شروع تغذیره فعرا  ،وزن متوسرآ الروهررا بره
 55/30 ± 4/25میلیگرم رسید .در ای مطالعه ی گرروه
شرراهد و سرره تیمررار آزمایشرری تحررت تررأثیر ملرررلوپ
پروبیوتی های باسیلی با غلظتهرای ملتلره غنیسرازی
ناپلیوس آرتمیا به ترتی با عنوان تیمار  ،1تیمار  2و تیمار
 3و برای هر تیمرار  3تکررار در نظرر گرفتره شرد .تغذیره
الروهای فیل ماهی در گروه شاهد از ناپلیوسهرای آرتمیرا
Bioencapsulation

3

اورمیانای بدون غنیسازی با پروبیوتی ها انجرام شرد .در
تیمررار  1از ناپلیوسهررای غنرری شررده بررا باسرریلوس هررای
پروبیوتیکی با غلظت سوسپانسیون باکتریرایی CFU/mL
 ،1× 105در تیمرار  2از  2×105 CFU/mLو در تیمرار 3
از  3× 105 CFU/mLانجام شد .پرورش الروهای مراهی
در  12حوضچه پالستیکی مدور به حج  50لیترر (حجر
آبگیری  45لیتر) انجام و در هر حوضچه تعداد  200قطعه
الرو معرفی شدند .هوادهی ایر حوضرچهها توسرآ پمر
هوادهی الکتریکی انجام شد و میرزان جریران آب در آنهرا
ی لیتر در دقیقه بود که از آب ورودی به سال ونیررو در
مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید مرجانی گرگان ترأمی
میشد.
ناپلیوسهای غنی شرده برا سرطو ملتلره مللوپهرای
پروبیوتیکی مذکور ،به وسیله صافی با انردازه چشرمه 120
میکرون ،فیلتر شده و پس از شستشو با آب مقطر استریل،
به ترتی برای تغذیه الروهای فیل ماهی در تیمارهرای ،1
 2و  3اسررتفاده شرردند .تغذیرره الروهررای فیررل مرراهی در
تیمارهای شاهد و آزمایشی بر اساس  %50وزن توده زنرده
آنها محاسربه و روزانره در  6نوبرت و برا فاصرله زمرانی 4
ساعت انجام شد .هر روزه در ساعت  7صبح ناپلیوسهرای
خورده نشده و جمع شده در تورهایی با اندازه چشرمه 70
میکرون که در زیر خروجی هر حوضچه قررار داشرت و آب
خروجی را فیلتر مریکررد و همچنری از طریرق سریفون
کردن که حوضچهها ،ناپلیوسهای مرده و خرورده نشرده،
جمعآوری و به طریقه شمارش در واحرد حجر  ،بیومراس
آنها محاسبه و از مقردار بیومراس غرذای زنررده عررضررره
شده کسرر میشد.
اندازهگیری پارامترهای کیفی آب
اکسرریژن محلررو  ،قابلیررت هرردایت الکتریکرری ،شرروری و
اسیدیته آب با استفاده از دسرتگاه واترر چکرر مرد هانرا،
روزانه اندازهگیری شد .همچنی تعیی دمرای آب نیرز در
هر روز در سه نوبت انجام شد.
معیارهای رشد
در طو دوره آزمایش با توجه به رشد سریع الروهای فیل
ماهی و به منظور تعیری مقردار جیرره روزانره برر اسراس
بیوماس آنها ،هرر روز تعرداد  10قطعره الرو مراهی از هرر
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حوضچه پرورشی نمونهبرداری و میانگی طو و وزن آنهرا
بررا اسررتفاده از کررولیس بررا دقررت  0/1میلیمتررر و ترررازوی
دیجیتالی با دقت  0/01میلیگرم اندازهگیری شده و دوباره
به حوضچهها بازگردانده میشدند .در انتهای دوره پررورش
که روز چهارده آزمایش بود ،تمامی الروهای پرورشی در
هر حوضچه نمونهبرداری و طرو و وزن آنهرا انردازهگیری
شد .همچنی  ،ضرری تبردیل غرذایی ( Hevroy et al.
 )2005با کسرر نمرودن بیومراس غرذای (نراپلیوس هرای
آرتمیا) خورده نشده از کل غذای عرضه شده که در بلرش
تغذیه الروهای فیل ماهیان توضیح داده شد ،محاسبه شرد
( .)Hevroy et al. 2005معیارهرای رشرد شرامل نرر
رشرد ویرژه ( ،)Hevroy et al. 2005فراکتور وضرعیت
( ،)Austreng, 1978میانگی رشد روزانه ( De Silva
 ،)and Anderson, 1995نررر وزن نسرربی برهدسررت
آمررده ،افررزایش وزن ( ،)Tacon, 1990ضررری رشررد
حرارتی ( )Cho, 1992و غذای نسبی خورده شده ( De
 )Silva and Anderson, 1995تعیری شرد .سررعت
رشد وزنی ،سرعت رشد طرولی ،ضرری تغییررات وزنری و
ضری تغییررات طرولی ( De Silva and Anderson,
 )1995محاسبه شد .در طو دوره آزمایش درصرد بقرای
الروهای فیل ماهی نیز تعیی گردید.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها در تیمارهای ذکرر شرده برر
اساس طر کامالً تصرادفی پرس از بررسری نرمرا برودن
دادههررا بررا آزمررون شرراپیرو-ولیر و بررا اسررتفاده از آنررالیز
واریانس یر طرفره و آزمرون دانکر در سرطح معنریدار
 P<0/05انجام شد .همچنی همبستگی بی غلظرتهرای
ملتله بهکارگیری مللوپ باسیلوسهرای پروبیروتیکی برا
برخی از شاخصهای رشد الروهای فیل ماهی را با استفاده
از آزمون پیرسون تعیی و از بسته نرمافزار آمراری SPSS
(نسله  )19و  Excelدر محیآ ویندوز استفاده شد.
نتایج
نتایو نشان داد که هیچ تأثیر آشکاری از پروبیوتی هرا برر
روی کیفیت آب در سه تیمار آزمایشری نسربت بره شراهد
مشرراهده نشررد .معیارهررای فیزیکررروشیمیایی از جمرررله
اکسررررریژن مرحررلررررو ( ،)6/72 ± 0/56 ppmدمررررا

( ،)18/48 ± 1/44 oCشرررررروری (،)0/63 ± 0/48 ppt
اسیدیته ( )7/82 ± 0/38و قابلیت هرردایرت الکترریرکری
( )1636/75 ± 380/51 × 10-6 mhos/cmو در شرررایآ
پایدار و قابل قبو قرار داشتند.
نر بقای الروهای فیل ماهی در تیمارهای آزمایشی نسبت
به تیمار شاهد اختالف معنیداری را نشان داد (.)P<0/05
باالتررری میررزان بقررا در تیمررار آزمررایشی  2و معرراد
 %84/50 ± 4/31به دست آمد و افزایشی معاد  %14/8را
نشان داد .تأثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر مصررف غرذا،
کارآیی و معیارهای رشرد در جردو  2ارائره شرده اسرت.
نتایو ای آزمایش بر روی الروهای فیل ماهی تغذیه کررده
از ناپلیوس آرتمیا اورمیانای غنی شرده برا باسریلوسهرای
پروبیوتیکی ،نشان داد که پروبیوتی ها توانستند به طرور
موفقیتآمیزی فاکتورهای رشد را در الروهای فیرل مراهی
تغییر داده و باع ارتقای آنها شوند (جدو .)2
در پایان دوره آزمایش ،میرانگی وزن نهرایی گرروه شراهد
( 217/71 ± 32میلرریگرررم) در مقایسرره بررا تیمارهررای
آزمایشی  2 ،1و  235/44 ± 21 ،244/28 ± 33( 3و 30
 234/94 ±میلیگرم) پایی تر بود و اختالف معنیدار بی
آنها مشراهده شرد ( .)P<0/05بیشرتری وزن الرو مراهی
( 244/28میلیگرم) در تیمار  1که از آرتمیای غنی شرده
با باکتریهای پروبیروتیکی (غلظرت )1×105 CFU/mL
تغذیه کرده بودند ،به دست آمد .بی تیمارهرای آزمایشری
(تیمارهای  2 ،1و  )3اختالف معنریدار آمراری مشراهده
نشد (.)P>0/05
همچنی  ،میرانگی رشرد روزانره در تیمارهرای آزمایشری
نسبت به گروه شراهد در حرد معنریداری افرزایش یافرت
( .)P<0/05ای ر معیررار در تیمررار  1در برراالتری سررطح
( )%38/85 ± 5/73و در تیمار شاهد در پایی تری سرطح
( )%33/54 ± 5/42قرار داشت.
نر رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد
افزایش یافرت و اخرتالف معنریدار نشران داد (.)P<0/05
بیشتری میزان رشرد ویرژه در تیمرار 12/95 ± 2/29( 1
درصررد/روز) و کمتررری در گررروه شرراهد (11/76 ± 2/45
درصررد/روز) برهدسررت آمررد ،در حررالی کرره ایر معیررار در
الروهای ماهی تیمار  3نسبت به تیمارهرای  1و  2کراهش
یافت .هیچ اختالف معنریداری بری تیمارهرای آزمایشری
مشاهده نشد (.)P>0/05
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غذای نسبی خورده شده الروهای فیل ماهی در تیمارهرای
آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد در حد معنیدار کاهش
یافت ( )P<0/05و کمتری مقدار آن در تیمرار  1معراد
 %51/42 ± 7/63به دست آمد .بری تیمارهرای آزمایشری
اختالف معنیدار مشاهده نشد (.)P>0/05
باسیلوسهای پروبیروتیکی باعر افرزایش وزن نسربی بره
دست آمده در الروهای فیل ماهی در تیمارهای تحت تأثیر
پروبیوتی ها شدند ،به طوری که ای معیار در تیمار شاهد
( )%335/4 ± 54/2نسبت به تیمارهای آزمایشی در حرد
معنریدار پررایی ترر بررود ( .)P<0/05تیمارهرای آزمایشرری
اخررتالف معنرریداری بررا یکرردیگر نداشررت ( )P>0/05و
بیشتری مقدار در تیمار  )%388/55 ± 57/3( 1مشراهده
شد.
فرراکتور وضررعیت اخررتالف معنرریداری را در تیمارهررای
آزمایشی  1و  2نسبت به شراهد نشران نرداد (.)P>0/05
بیشررتری مقرردار ای ر معیررار رشررد در تیمررار ± 0/13( 2
 )0/77مشاهده شد ،در حالی که در تیمار  3ای پارامتر به
حداقل خود رسید ولی با گروه شاهد اختالف معنیداری را
نشان نداد ( .)P>0/05ضری رشرد حرارتری در الروهرای
فیررل مرراهی تغذیرره کرررده از ناپلیوسهررای غنرری شررده بررا
پروبیوتی هرا نسربت بره گرروه شراهد در حرد معنریدار
افزایش یافت ( .)P<0/05ای ضرری از  1/23 ± 0/26در
تیمار شاهد به  1/36 ± 0/25در تیمار  1ارتقا یافت.
ضری تبدیل غرذایی کره یکری از مه ترری شراخصهای
تغذیهای است ،با بهکارگیری باسریلوسهرای پروبیروتیکی
مورد استفاده در ای آزمایش به طور قابل توجهی کراهش
یافت (جدو  )2و اختالف معنیداری با گروه شاهد داشت
( .)P<0/05کمترری آن بررای تیمرار  1معراد  2/77بره
دست آمد ،در صورتی که در گروه شاهد ایر معیرار 3/45
تعیی شد.
باسیلوسهای پروبیروتیکی در تیمارهرای آزمایشری باعر
افزایش سرعت رشد وزنی و طولی در الروهای فیرل مراهی
شدند .سرعت رشد وزنی در تیمارهای آزمایشری بره طرور
معنرریداری نسرربت برره گررروه شرراهد افررزایش نشرران داد

( )P<0/05و بیشتری مقدار ( )12/96 ± 1/360در تیمار
 1به دسرت آمرد .همچنری تیمارهرای آزمایشری نیرز برا
یکدیگر اختالف معنیدار نشان ندادنرد ( .)P>0/05دربراره
ضری تغییرات وزنی ،کمتری مقدار در تیمار ± 0/02( 2
 )%17/65و بیشررررتری آن در تیمررررار شرررراهد (± 3/03
 )%21/34به دست آمد ،اما اختالف معنیداری بی تیمرار
شاهد و تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (.) P<0/05
سرررعت رشررد طررولی الروهررای فیررل مرراهی در تیمارهررای
آزمایشی بیش از تیمار شاهد بود ،ولی فقآ تیمار  3نسبت
به تیمار شراهد اخرتالف معنریدار نشران داد (.)P<0/05
بیشتری سرعت رشد طولی در الروهرای فیرل مراهی در
تیمار  )%4/90 ± 0/74( 3و کمترری آن در گرروه شراهد
( )% 4/52 ± 1/00بهدست آمد .باسیلوسهای پروبیوتیکی
باع ر شرردند کرره ضررری تغییرررات طررولی در تیمارهررای
آزمایشی نسبت به تیمار شاهد کاهش یابد و از ± 11/08
 %10/1در تیمررار شرراهد برره  %6/1 ± 72/01در تیمررار 2
کاهش یابد.
ضرای همبستگی مطابق با تست همبستگی پیرسون برای
تولید خالص ماهی  P=0/01 ، r=0/84و نرر رشرد ویرژه
 ،P=0/01 ،r=0/57میانگی رشد روزانه P=0/01 ،r=0/54
و سرعت رشد وزنی  P=0/01 ،r=0/59به دسرت آمرد ،در
حررالی کرره همبسررتگی منفرری معررنیداری برری تع ررداد
باسیلوسهای سوسرپانسیون غنریسرازی برا نرر غرذای
نسبی خورده شده و همچنی  ،ضری تبدیل غذایی وجرود
داشت .مطابق با تست همبسرتگی پیرسرون ،ایر ضررای
همبستگی برای ای دو پارامتر بهترتی معاد ،r=-0/ 61
 P=0/01و  P=0/05 ،r=0/64به دست آمد (شکل . )1
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شکل  -1ضرایب همبستگی بین ضریب تبدیل غذایی ،معیارهای رشد و غلظت باسیلوس های سوسپانسیون محیط
غنیسازی.
جدول  -2پارامترهای رشد الرو فیل ماهی تغذیه شده با ناپلیوسهای آرتمیا اورمیانای غنی شده با مخلوطهای پروبیوتیکی
تیمار
شاهد

معیار

CFU/mL

1× 105

CFU/mL

2×105

CFU/mL

3× 105

وزن اولیه ()mg

55/30 ± 0/65

55/30 ± 0/65

55/30 ± 0/65

55/30 ± 0/65

وزن نهایی ()mg

217/71 ± 32b

244/28 ± 33a

235/44 ± 21a

234 /94 ± 30a

طو اولیه ()mm

19/50 ± 0/52

19/50 ± 0/52

19/50 ± 0/52

19/50 ± 0/52

طو نهایی ()mm

31/09 ± 3/19

31/36 ± 2/12

32/29 ± 2/59

b

3/45 ± 0/57a

ضری تبدیل غذایی
غذای نسبی خورده شده

(2)%

(3)%

میانگی رشد روزانه

(4 )%

نر وزن نسبی به دست آمده
فاکتور
بقا ()%
ضری رشد

حرارتی7

سرعت رشد

وزنی8

سرعت رشد

وزنی9

طولی10

ضری تغییرات

(5 )%

طولی11

31/75 ± 2/87

2/77 ± 0/55b

11/76 ± 2/45

a

2/84 ± 0/42b

12/95 ± 2/29

a

2/93 ± 0/52b

12/67 ± 1/84

a

12/64 ± 2/12

60/83 ± 12/73a

51/42 ± 7/63b

52/33 ± 5/15b

53/08 ± 6/49b

b

22/91 ± 4/27

a

28/79 ± 5/31

a

26/47 ± 3/19

26/78 ± 4/30

b

33/54 ± 5/42

a

38/85 ± 5/73

a

b

33/4 ± 54/2
ab

وضعیت6

ضری تغییرات

b

روز)1

نر رشد ویژه ( %در
کارآیی تبدیل رشد

ab

b

a

a

388/55 ± 57/3

0/72 ± 0/12

a

0/76 ± 0/15

a

a

37/08 ± 4/25

370/88 ± 42/5
a

0/77 ± 0/13

a
a

37/18 ± 5/89

37/89 ± 58/9
b

0/70 ± 0/11

69/70 ± 3/46b

77/43 ± 4/25ab

84/50 ± 4/31a

78/67 ± 8/84ab

1/23 ± 0/26

1/36 ± 0/25

1/33 ± 0/20

1/33 ± 0/23

a

b

a

a

12/23 ± 1/55b

12/96 ± 1/36a

12/84 ± 1/121a

12/79 ± 1/26a

21/34 ± 3/03

21/617 ± 3/74

a

17/65 ± 0/02

a

20/37 ± 1/9

4/52 ± 1/00b

4/73 ± 0/86ab

4/63 ± 0/64b

4/90 ± 0/74a

10/11 ± 1/08

8/88 ± 1/77

6/72 ± 1/01

8/05 ± 1/65

a

a

a

ab

b

حروف التی غیرمشترک نشانه معنیدار بودن است (.)P>0/05
 -1نر رشد ویژه = ]× 100دوره پرورش (روز) /لگاریت طبیعی وزن اولیه ماهی – لگاریت طبیعی وزن نهایی ماهی[
 -2غذای نسبی خورده شده = (]× 100زمان (روز ) ×( گرم وزن اولیه ماهی – گرم وزن نهایی ماهی )  / 0/5غذای خورده شده[
 -3کارآیی تبدیل رشد (]× 100 = )%غذای نسبی خورده شده  /نر رشد ویژه[

 -4میانگی رشد روزانه ( (]× 100 = )%زمان (روز)× گرم وزن اولیه /گرم وزن اولیه – گرم وزن نهایی ماهی)[
 -5نر وزن نسبی به دست آمده = ]× 100گرم وزن اولیه ماهی ( /گرم وزن نهایی ماهی– گرم وزن نهایی ماهی)[

ab

 / 20تغییرات فاکتورهای رشد در الرو فیل ماهی مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده از پروبیوتیک پروتکسین (جعفریان و همکاران)

 -6فاکتور وضعیت = 3 )] × 100طو ماهی (سانتیمتر)  /وزن ماهی (گرم) )[
 -7ضری رشد حرارتی  (]× 100مجموع میانگی درجه حرارتهای روزانه /گرم وزن توده زنده اولیه ماهی– گرم وزن توده زنده ثانویه ماهی) [
 -8سرعت رشد وزنی = )]× 100گرم وزن اولیه ماهی  +گرم وزن نهایی ماهی) × طو دوره(روز)( /گرم وزن اولیه ماهی  -گرم وزن نهایی ماهی )×[ 2
 -9ضری تغییرات وزنی = ] × 100گرم میانگی وزن نهایی ماهی/انحراف معیار وزن نهایی ماهی (گرم)[
 -10سرعت رشد طولی = (]× 100طو اولیه ماهی (سانتیمتر )  +طو نهایی ماهی (سانتیمتر )(× طو دوره (روز) (/طو اولیه ماهی (سرانتیمتر )  -طرو نهرایی
ماهی(سانتیمتر )(× [ 2
 -11ضری تغییرات طولی= ] × 100میانگی طو نهایی ماهی (سانتیمتر)  /انحراف معیار طو نهایی ماهی (سانتیمتر)[

بحث
تمامی تیمارهای مورد تغذیه با ناپلیوسهای غنی شده با
باسیلوسهای پروبیوتیکی منجر به کارآیی رشد و مصرف
غذایی بهتری نسبت به گروه شاهد شدند .تحقیقات نشان
داده است که پروبیوتی های باسیلی از طریق فعالیتهای
متابولی خویش در دستگاه گوارش الروهای آبزیان
موج افزایش فعالیت آنزی های گوارشی شده و در نتیجه،
با هض و جذب بهتر مواد غذایی خورده شده توسآ الرو
آبزی موج ارتقای فاکتورهای رشد در آنها میشوند
( .)Jafaryan et al. 2009aیافتههای محققان بیانگر
ای موضوع است که باسیلوسهای پروبیوتیکی با ترشح
برخی ترکیبات خارج سلولی باع تحری دستگاه ایمنی
در الروهای آبزیان شده و مقاومت ماهی را در مقابل عوامل
بیماریزا و استرسهای محیطی افزایش می دهند و در
نتیجه ،میزان بقا در آنها افزایش مییابد ( Gatesoupe,
 .)1991فرآیند غنیسازی روشی بسیار سودمند و با
کارآیی مناس در انتقا پروبیوتی های ملتله به
دستگاه گوارش آبزیان است که در بسیاری از گونههای
آبزیان پرورشی برای افزایش وزن و عملکرد تغذیهای و
پرورشی آنها و نیز مقابله با عوامل بیماریزا برای افزایش
بقای آبزیان پرورشی در جهان استفاده شده است
( .)Talpur et al. 2012در همی راستا Talpur ،و
همکاران ( )2012دریافتند که غنیسازی ناپلیوسهای
 A. franciscanaو روتیفر Brachionus plicatilis
موج افزایش رشد و درصد بقای الروهای خرچنگ شناور
آبی ( )Portunus pelagicusمیشود .نتایو مشابهی را
 Sivagnanavelmuruganو همکاران ( )2015در
غنیسررازی ناپلیوسهرای آرتمیا فرانسیسررکانررا با
پرریبیوتی ها در افزایش رشد و بقای میگوی ببری
( )Penaeus monodonبه دست آوردند.

در مطالعه حاضر ،وزن نهایی ماهیان در انتهای دوره
آزمایش در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد
افزایش معنیداری را نشان داد و بیشتری مقدار آن در
تیمار ( 1الروهای تغذیه شده از ناپلی غنی شده با
سوسپانسیون غنیسازی در غلظت )1× 105 CFU/mL
به دست آمد ،در حالی که افزایش پروبیوتی ها در در
تیمار ( 3الروهای تغذیه شده از ناپلی غنی شده با
سوسپانسیون غنیسازی در غلظت )3× 105 CFU/mL
موج افزایش معیارهای رشد نشد .چنی نتایجی را
 Ghoshو همکاران ( )2003درباره ماهیان انگشت قد
روهو ( )Labeo rohitaبه دست آوردند که از جیرههای
مکمل شده با غلظتهای متفاوتی از B. circulans
تغذیه کرده بودند .نتایو مشابهی همسو با یافتههای ای
تحقیق توسآ  Jafaryanو همکاران ( )2009bدر
خصو غنیسازی ناپلیوس های آرتمیا اورمیانا در
پرورش الرو ماهی سازان ( Cyprinus carpio
 )carpioبه دست آمد.
در بررسی حاضر ،میزان بقای الروهای فیل ماهی در
تیمارهای غنی شده با پروبیوتی های باسیلی در مقایسه
با گروه شاهد افزایش یافت و باالتری میزان درصد بقا در
تیمار  2معاد  %84/5تعیی شد ،در حالی که در گروه
شاهد  %69/7بود .اصوالً تحقیقات نشان میدهد که
باسیلوسهای پروبیوتیکی با ترشح برخی ترکیبات خارج
سلولی نظیر باکتریکشها و نیز تحری دستگاه ایمنی
میزبان موج افزایش پاسررخهای ایمنی و مقاومررت در
آنها میشوند .در موافقت با یافتههای تحقیق حاضر،
 Tourakiو همکاران ( )2012دریافتند که غنیسازی
ناپلیوسهای آرتمیا فرانسیسکانا با باسیلوس سابتیلیس و
الکتوباسیلوس پالنتاروم و بهکارگیری ای ناپلیوسهای
غنیشده در تغذیه الرو ماهی باس اروپایی
( )Dicentrarchus labraxباع افزایش میزان بقا
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در آنها شد ،به طوری که درصد بقا از  %36/7در گروه
شاهد به  %86/7در تیمارهای تغذیه شده با ناپلیوس های
غنیشده با پروبیوتی ها افزایش پیدا کرد .همچنی ای
محققان دریافتند که ای فرآیند غنیسررازی بر
شرراخصهای رشد ای ماهی از جمله وزن نهایی ،نر
رشد ویژه و غیره تأثیر داشت .جمالی و همکاران ()1394
با استفاده از مللوپ باسیلوسهای پروبیوتیکی در تغذیه
الروهای ماهی کپور معمولی ،ماهی آمور
( )Ctenopharyngodon idellaو ماهی سرگنده
( )Hypophthalmichthys nobilisاز ناپلیوسهای
آرتمرررریررا فرانسیسکررانرررا ،آرتمررریا اورمیررانرررا و
 A. parthenogeneticaاستفاده کردند که با افزایش
وزن ،نر رشد ،کاهش ضری تغذیه غذایی و افزایش
کارآیی تغذیه همراه بود و با یافتههای تحقیق حاضر
همسویی داشت.
باسیلوس سابتیلیس ،باسیلوس سرئوس و B. pumilus
ایزوله شده از روده ماهی روهو نشان دادند که ای
باکتریها قابلیت بسیار خوبی در هض ماده غذایی در
روده ماهی داشته و میزان بهرهبرداری از غذا را افزایش
میدهند ( .)Bairagi et al. 2004نتایو مشابهی را
 Carnevaliو همکاران ( )2004در به کارگیری باکتری
 Lactobacillus fructivoransو Lactobacillus
 plantarumاز طریق غنیسازی با ناپلیوسهای A.
 franciscanaدر رشد و نمو ماهی شان ( Sparus
 )aurataدر پرورش الروی آنها به دست آوردند.
ای فاکتورها در تیمارهای آزمایشی نسبت به الروهای
گروه شاهد بهبود یافت ،در حالی که در تیمار  3نسبت
به دو تیمار آزمایشی  1و  2که از ناپلیوسهای غنی شده
با غلظت باالتری از مللوپ پروبیوتیکی غنیسازی شده
بودند ،شاخصهای ذکر شده کاهش یافتند ،ولی در هر
حا ای شاخصها در تیمار فوقالذکر نسبت به شاهد در
وضعیت بهتری قرار داشتند .لذا مشلص شد که افزایش
سطو پروبیوتی های مورد استفاده در همه حا باع
ارتقای بیشتر شاخصهای رشد نمیشود ( Faramarzi
 .)et al. 2011چنی نتایجی را  Ghoshو همکاران
( )2003و  Bairagiو همکاران ( )2004در به کارگیری
جیرههای مکمل شده با  Bacillus circulansو
 Bacillus subtilisدر تغذیه الروهای ای ماهی به

دست آوردند .باسیلوس سیرکوالنس ایزوله شده از روده
ماهی پس از افزونسازی از طریق کشرت باکتریایی،
مجدداً طی مکمرلسازی با غلظتهای ملتلره در
جریرههای غذایی نوزاد ای ماهی بهکار رفته و باع
افزایش رشد و بقای آنها شد (.)Ghosh et al. 2004
اسپور  Bacillus toyoiبه کار رفته در غنیسازی با
روتیفر نشان داد که ای باسیلوس پروبیوتیکی تأثیر بسیار
مثبتی بر روی فاکتورهای رشد و بقای الرو ماهیان
توربوت ( )Scophthalmus maximusداشت
(.)Gatesoupe, 1991
باسیلوسهرای پروبیروتیکی باعر افرزایش فعالیرتهرای
متابولی خارج سرلولی ماننرد فعالیتهرای آمیلولیتیر ،
پروتئولیتی و هض غذای مصرفی توسآ الرو آبزی شده
و منجر به افرزایش عملکررد رشرد میشروند .در تحقیرق
حاضر ،عملکرد رشد با حضور باسیلوسهرای پروبیروتیکی
در ناپلیوسهای غنی شده مرورد تغذیره الروهرای مراهی
آشکار شد .در همی راستا  Jamaliو همکراران ()2014
گزارش کردند کره غنریسرازی نراپلیوسهرای آرتمیرای
پارتنوژنز با پروبیوتی های باسیلی موج افزایش رشرد و
بقررررا در الرو مرررراهی قررررز آالی رنگرررری کمرررران
( )Oncorhynchus mykissمی شود.
از جمله تأثیرات مثبت پروبیوتی هرا ،افرزایش بازمانردگی
الروهررای آبزیرران برروده و فرضرریههایی وجررود دارد کرره
پروبیوتی های باسیلی در بهبود دستگاه ایمنری میزبران و
افررزایش بقررای الروهررای آبزیرران نقررش ب رهسررزایی دارنررد
( .)Gatesoupe, 1991در تحقیق حاضر ،درصد بقرا در
تیمارهای آزمایشی در حد معنیدار افرزایش یافرت .نترایو
مشررابهی را  Jafaryanو همکرراران ( )2008در پرررورش
الرو مراهی شری ( )Acipenser nudiventrisهنگرام
تغذیه از ناپلیوسهای غنی شده با پروبیوتی های باسریلی
به دست آوردند )1991( Gatesoupe .درخصو تغذیه
الرو ماهی توربوت با روتیفر Branchionus plicatilis
غنی شده برا اسرپور  Bacillus toyoiدریافرت کره ایر
باسیلوس در طی ده روز میتواند درصد بقای مراهی را بره
طور معنیداری از  %29به حدود  %40افزایش دهد.
در تحقیق حاضر ،پروبیوتی های بهکار رفته باعر شردند
که سرعت رشد وزنی و طولی افرزایش یافتره و همچنری ،
ضرای تغییرات وزنی و طولی کاهش یابد .ای امرر نشران
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. . م، آراملی. س، ناظریان،. ، جعفریان،. ه،جمالی
 تأثیر باسیلوسهای پروبیوتیکی بر کارآیی رشد.1394
 کپور علفلوار و کپور،و تغذیه الرو کپور معمولی
.سرگنده تغذیه شده از گونههای ملتله ناپلی آرتمیا
-27 :2 پژوهشی علوم و فنون شیالت-فصلنامه علمی
.43

دهنررده آن اسررت کرره الروهررای فیررل مرراهی متررأثر از
 جمعیت یکسرانترری از نظرر وزن و انردازه،پروبیوتی ها
 نتایو ای مطالعره.طو بدن نسبت به گروه شاهد داشتند
مشلص کرد که باسیلوسهای پروبیوتیکی توانرایی بسریار
خوبی را در افزایش عملکررد شراخصهرای رشرد و میرزان
.بقای الروهای فیل ماهی دارند
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Abstract
Artemia urmiana nauplii were used as a vector in bioencapsulation processing to carry blends
of five probiotic bacilli called aquatic Protexin, including Bacillus circulans, B. subtilis, B.
licheniformis, B. laterosporus and B. Polymyxa to digestive system of Beluga Huso huso
larvae. Nauplii were bioencapsulated with three concentrations of 1×105 (T1), 2×105 (T2) and
3×105 (T3) bacteria per mililiter in suspension and were fed to Beluga larvae for 10 hours. The
larvae were fed on the base of the 50% of their body weight for 6 times a day in a completely
randomized design and the results were compared with control group (unbioencapsulated
Artemia nauplii) in fourteenth day of experiment. The results suggest a positive effect of
probiotic bacillus on growth of Beluga larvae compared to the control group. The highest
weight was obtained in fish fed by bioencapsulated Artemia with a concentration of 1×105
bacteria/mL. Food conversion ratio significantly decreased in experimental treatments. The
probiotic bacilli had significant positive effects on the specific growth rate, relative gain ratio,
survival rate, average daily growth and thermal growth coefficient in comparison with control
(P0.05). However, condition factor did not show any significant difference (P0.05). The
results showed that probiotic bacilli have the highest ability in increasing the growth of
Beluga larvae and fish fed by bioencapsulated Artemia with a concentration of 1×105
bacteria/mL had the best results.
Keywords: Probiotic protexin, Beluga, Bioencapsulation, Artemia nauplii, Specific growth
rate, Thermal growth coefficient
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