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آنزیمهای آمیالز و لیپاز در عصاره بدن و ترکیب الشه الروهای کپور معمولی ()Cyprinus carpio

محسن پورعباسعلی ،*1حجتاله جعفریان ،1میترا اسماعیلی ،2شایان

قبادی3

 -1گروه شیالت ،دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،گلستان
 -2گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،گلستان
 -3گروه شیالت ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،بابل ،مازندران
تاریخ دریافت98/02/13 :

تاریخ پذیرش98/06/24 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسیی تأثیر پروبیوتیکهای جدا شیده از روده فیلماهیان انگشیت دد ( )Huso husoبر شیاص های رشید،
فعالیت آنزیمهای گوارشیی و ترکیب شییییایی الشیه الروهای کپور معیولی ( )Cyprinus carpioبود 360 .دطعه الرو کپور
معیولی با میانگین وزن تقریبی  200میلیگرم پس از گذراندن یک دوره یک هفتهای برای سیازگاری با شیرایج جدید ،به مدت
 45روز با جیرههای مكیل شیده با مللو پروبیوتیکهای  B. licheniformis ،Bacillus subtilisو Saccharomyces
 cerevisiaeبیه ترتییب در غلظیتهیای  CFU/100 g )T3( 4/5 × 106 ،)T2( 3 × 106،)T1( 1/5 × 106غیذادهی شیییدنید .در
گروه شیاهد الروهای ماهی از جیره بدون مكیل تغذیه شیدند و آزمایش در دالب یک طرح کامالً تصیادفی انجام شید .در انتهای
دوره آزمایش باالترین میزان وزن نهایی ( 350 ± 0/12میلیگرم) و نرخ رشیید وی ه ( %0/94 ± 0/66وزن بدن در روز) در تییار
 T3مشاهده شد .بیشترین میزان کارایی غذا ( ،)%46/52 ± 19/02نسبت کارایی پروتئین ( ،)0/37 ± 0/41نسبت کارایی چربی
( ،)1/22 ± 1/34پروتئین ابقیا شیییده ( 0/0018میلیگرم در روز) و میزان بهرهبرداری از پروتئین صیال ( )%0/0058در تیییار
 T3و کیترین ضیریب تبدیل غذایی ( )2/34 ± 0/61نیز در هیین تییار آزمایشیی به دسیت آمد ( .)p<0/05تیامی شیاص های
ذکر شیده با گروه شیاهد اصتالف معنیداری داشیتند ( .)p<0/05باالترین سیط پروتئین صام ( )%72/33 ± 0/68و چربی صام
( )%13/43 ± 0/32الشیه در تییار  T3سینجش شید .سیطوح ماده صشیک ،انر ی صام و صاکسیتر الشیه اصتالف معنیداری بین
تییارهای آزمایشیی در مقایسیه با گروه شیاهد نشیان ندادند ( .)p>0/05مقادیر آنزیمهای آمیالز و لیپاز عصیاره بدن در تییارهای
آزمایشییی در مقایسییه با گروه شییاهد افزایش داشییتند .مقدار آنزیم آمیالز در تییارهای آزمایشییی در مقایسییه با شییاهد اصتالف
معنیداری را نشییان داد ( .)p<0/05این آزمایش مشییل کرد که مللو باسیییلوس و ملیر در غلظتهای ملتلف تأثیرات
متفاوتی بر ترکیب الشییه و فراسیینجههای تغذیهای این ماهی دارد و بهترین نتایج در تییار  )4/5 × 106 CFU/100g( T3به
دست آمد.
کلمات کلیدی :کپور معیولی ،پروبیوتیک ،باسیلوس ،ملیر ،فاکتورهای رشد ،آنزیم آمیالز
* نویسنده مسئولmpourabasali@gmail.com :
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مقدمه
آبزیپروری یكی از مهمترین فعیالییتهیای تولیید غیذا برای
جوامع بشییری در طول یک دهه گذشییته اسییت ( FAO,
 .)2012کی یپور ماهیان یكی از مهی یمتی یرین صانواده های
پرورشیییی در سیییط جهان هسیییتند .ماهی کپور معیولی
( )Cyprinus carpioیكی از محبوبترین گونهها بهوی ه
در آسییا شیناصته میشیود ،بطوری که میزان تولید جهانی
این گونیه بیش از  4/5میلیون تن در سیییال  2016گزارش
شده است (.)FAO, 2018
افزایش تراکم در مزارع منجر بیه شییییوع بیییاریهیا و در
نتیجه بروز تلفات عظیم ادتصیییادی می شیییود ( Verma
 .)and Gupta, 2015افزایش تراکم و تجیاریسییییازی
تولیدات در صیینعت آبزیپروری چالشهای زیادی از جیله
بروز عوامل بییاریزا بهصصیو عفونتهای باکتریایی را به
هیراه داشیته که به عنوان یكی از محدودیتهای اسیاسیی
در گسیییترش این صییینعت شیییناصته میشیییود .عالوه بر
عفونیتهیای بیاکترییایی ،کیفییت غیذا نیز بیاعی بروز مر و
میییر در میزارع مییشیییود (.)Munirasu et al. 2017
بنیابراین ،نییاز بیه بررسیییی کیفییت صورا و روشهیای
غیذادهی بیهمنظور بهبود عیلكرد رشییید و کیارایی تغیذییه
حیوانات پرورشی احساس میشود .گزارشهای دبلی حاکی
از آن اسیییت که مكیلهای پروبیوتیک با تقویت دسیییتگاه
ایینی میتواننید شییییوع بییاری را کاهش دهنید و با بهبود
شیاص های رشید و کارایی تغذیه باع کاهش هزینههای
پرورش ماهی و میگو شوند (.)Munirasu et al. 2017
مشیییكالت میذکور و محیدودییتهیایی کیه در اسیییتفیاده از
آنتیبیوتییکهیا وجود دارد ،بیاعی شییییده اسییییت کیه
پرورشدهندگان تیایل بیشیتری به اسیتفاده از محر های
طبیعی ایینی میاننید پروبیوتییکهیا و پریبیوتییکهیا بیه
عنوان راهكاری جایگزین برای مدیریت ،کنترل و پیشگیری
بییاریها داشته باشند (.)Hassaan et al. 2014
به دلیل اسیییتفاده نادرسیییت از آنتیبیوتیکها برای ارتقای
میزان رشیید حیوانات بروز مقاومت آنتیبیوتیكی به یكی از
وی گیهای مشییتر ریزموجودات تبدیل شییده که با بروز
مشیكالت جدی در درمان عفونتهای میكروبی هیراه بوده
اسیت ( .)Kumaree et al. 2015از پروبیوتیکها که به
عنوان ریزموجودات مفیید بیا اثرات سیییودمنید روی موجود
میزبان یاد میشیییود ،در صییینعت آبزیپروری برای کنترل
بییاریها ،به عنوان مكیل رشید و در برصی موارد به عنوان

جایگزینی برای ترکیبات ضیید میكروبی اسییتفاده میکنند
( Vergio .)Fuller and Perdigon, 2003احتییاالً
نلسییتین فردی بود که وا ه پروبیوتیک را معرفی کرد .این
شل در مقاله صود با عنوان “”Anti-undprobiotika
تأثیرات مضیر و نامطلوب اسیتفاده از آنتیبیوتیکها و دیگر
ترکیبیات ضییید میكروبی را بر جیعییت میكروبی دسیییتگیاه
گوارش بیا فراسییینجیههیایی کیه بیاعی تعیدییل فلور میكروبی
دسیییتگاه گوارش میشییید ( )Probiotikaمقایسیییه کرد
( Lilly .)Vergio, 1954و )1965( Stillwell
پروبیوتیکها را ریزموجوداتی تعریف کردند که رشیید دیگر
ریزموجودات را ارتقیا میدهنید .پروبیوتیکها از طریق بهبود
ارزش غیذا ،فعیالییت آنزییی در هضیییم ،مهیار ریزموجودات
بییاریزا ،فعالیتهای ضییدعفونی کننده و ضیید سییرطان،
تقوییت کننیده رشییید و افزایش پیاسیییخ ایینی میزبیان را
بهرهمند میسازند (.)Harikrishnan et al. 2010
هدف از این مطالعه بررسیی تأثیر پروبیوتیکهای جدا شیده
از روده بچه فیلماهیان انگشیت دد ( )Huso husoشیامل
 Bacillus licheniformis ،Bacillus subtilisو
 Saccharomyces cerevisiaeدر غلظیتهیای ملتلف
در جیره بر شیاص های رشید ،کارایی غذا و ترکیبات الشیه
الروهای کپور معیولی بود.
مواد و روشها
انجام آزمایش
مطالعه حاضیر به مدت  45روز در آزمایشیگاه هیدروبیولو ی
دانشیییگیاه گنبیدکیاووس انجیام شییید .تعیداد  360دطعیه الرو
میاهی کپور معیولی بیا مییانگین وزن تقریبی  200میلیگرم
از کارگاه پرورش ماهیان گرمابی شیییهید چیران (اسیییتان
گلسیتان) تهیه شید .الروها در کیسیههای نایلونی دو الیه که
یکسیوم آن با آب و دوسیوم آن با هوا پر شیده بود ،به محل
انجام آزمایش منتقل شیدند .آنها پس از گذراندن یک دوره
یک هفتهای برای سازگاری با شرایج جدید و جیره پایه ،به
شییكل تصییادفی در  3تییار آزمایشییی به هیراه یک گروه
شییاهد هر کدام با سییه تكرار تقسیییم شییدند .برای انجام
آزمیایش از  12ملزن پالسیییتیكی بیا حجم آبگیری  6لیتر
اسییتفاده شیید .تراکم الروها در هر ملزن (تكرار)  30عدد
بود .نیاز اکسییی نی الروها با اسییتفاده از یک سیین هوای
متصیل به منبع هواده تأمین شید .آب مورد اسیتفاده برای
پرورش الروها در طول دوره آزمایش از نظر دما ،اکسیی ن
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محلول ،pH ،نیترییت و سیییلتی پیایش شیییید .مقیادیر
فراسیینجههای مذکور در دالب میانگین در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  1میانگین فراسنجههایکیفی آب در طی دوره آزمایش.
فراسنجههای کیفی آب
مقدار جامدات محلول
()mg/L

شوری
()mg/L

هدایت الكتریكی آب
()µm/S

دما
()°C

اکسی ن محلول
()mg/L

pH

568/56 ± 50/25

525 ± 32/41

829/38 ± 82/66

24/5 ± 1/35

7/5 ± 0/65

7/6 ± 0/18

سوسپانسیون باسیلوسها و مخمر پروبیوتیک
بیاسییییلوسهیا و ملیر مورد اسیییتفیاده در این آزمیایش ،از
آزمایشیگاه میكروبشیناسیی دانشیكده دامپزشیكی دانشیگاه
تهران تهیه شیید .این باسیییلوسها و ملیر توسییج دهقان
( )1390از روده فییل میاهی انگشیییت دید جیداسیییازی و بر
اسیاس توالی یابی نی شیناسیایی شید و توسیج Dehghan
و هیییكییاران ( ،)2011عیبییدالیلیهیی آرپینییاهیی و هیییكییاران
( ،)1398آبییاد ( Abdollahi-Arpanahi ،)1392و
هیكاران ( )2018و حسین پور فتاحی ( )1392نشیان داده
شید که دارای صاصییت پروبیوتیک هسیتند .در این بررسیی
از شیكل لیوفیلیزه این ریزموجودات اسیتفاده شید .برای این
منظور ،ابتدا محصیول لیوفیلیزه باسییلوسها پس از مللو
سیییازی با سیییرم فیزیولو ی نیكی ()%0/87 v/w NaCl
اسییتریل ،بر روی پلیتهای کشییت حاوی محیج کشییت
بییاکتری  TSAو برای ملیر ،بر روی محیج کشییییت
سییابرودکسییتروز آگار ( )SDAکشییت داده شییدند و پس از
انجیام دوره گرملیانیه گیذاری بیه میدت  24سیییاعیت در دمیای
 ،30 °Cپرگنههای باسییلوس و ملیر در پلیتهای کشیت
آنها ظاهر شیید ( .)Rengpipat et al. 1998سییپس،
بلشیی از پرگنههای هر یک از باسییلوسها و ملیر بهطور
جداگانه با اسیتفاده از آنس سیترون برداشیته شیده و درون
لولیه اپنیدورف حیاوی  2میلیلیتر سیییرم فیزیولو ی نیكی
 %0/9 NaClسترون ،به صورت سوسپانسیونهای باکتریایی
در آمد .بعد با استفاده از محییلول استییاندارد نیممکفارلند
و به روش تعیین غلظت نوری ( ،)ODبا اسیتفاده از دسیتگاه
اسیییپكتروفتومتر (میدل شییییییاتزو  ،)160 -UVدر جیذب
نوری طولموج  610نییانومتر ،غلظییتهییایی در سیییطوح
 3 ×106 ،1/5 × 106 CFU/mLو  4/5 × 106تهییه شییید

.)Abdollahi-Arpanahi
et
al.
(2018
سیوسیپانسییونهای تهیه شیده بر اسیاس تییارهای آزمایشیی
با جیرهها مكیل سازی شدند.
جیرههای آزمایشی
از پودر امعاء و احشیییای ماهی کپور معیولی به عنوان ماده
صیام اولییه برای تغیذییه الروهیا اسیییتفیاده شییید .پودر امعیاء و
احشیای ماهی کپور با اسیتفاده از روش  Jamaliو هیكاران
( )2015تهیه شیید و به عنوان منبع پروتئینی جیره به کار
گرفته شید .با اسیتفاده از این پودر و دیگر افزودنیهای مورد
نییاز ،چهیار جیره بیا پروتئین صیام ( ،)%51/34چربی صیام
( )%15/74و انر ی صیام ( 5555کیالری بر گرم) یكسیییان
تهیه شید (رحیانی .)1392 ،سیوسپانسیونهای تهیه شده از
باسییلوسها و ملیر پروبیوتیک در سیه غلظت 1/5 × 106
( )T2( 3 × 106 ،)T1و  )T3( 4/5 × 106واحد پرگنیه ،به
 100گرم از هر یک از سیه جیره آماده شیده اضیافه شید و با
اسیییتفاده از  20میلیلیتر آب مقطر اسیییتریل ،به صیییورت
هیگن مللو شیده و مكیل سیازی شیدند ( Ghosh et
 .)al. 2004سییپس با اسییتفاده از چرخگوشییت به صییورت
رشیییتیههیایی بیه دطر  2-2/5میلیمتر در آمیدنید و بیه میدت
 10-7سیاعت درون آون با دمای  50 °Cصشیک شیدند و
پس از صرد کردن و گذراندن آنها از الکهای ریز چشییه،
مطیابق بیا انیدازه دهیانی الروهیای میاهی آمیاده شییییدنید.
( .)Rawling et al. 2009جیرههیای تهییه شیییده ،در
کیسیههای پالسیتیكی بسیتهبندی و شییارهگذاری شیده و تا
زمیان مصیییرف در فریزر بیا دمیای  4درجیه سیییانتیگراد
نگهیداری شیییدنید .تغیذییه الروهیا در طول دوره آزمیایش بیه
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میزان  %5وزن بدن روزانه در  4نوبت انجام شیید (رحیانی،
.)1392
زیستسنجی و سنجش شاخصهای رشد
برای بررسیی وضییعیت رشیید در پایان دوره آزمایش تیامی
الروهای موجود در هر ملزن صید شد .الروها با استفاده از
عصیییاره پودر گل میلک ( )100 mg/Lبیهوش شیییدند.

انیدازهگیری وزن الروهیا توسیییج ترازوی دیجیتیال بیا ددیت
 0/001گرم انجام شید .بر اسیاس نتایج زیسیتسینجیهای
انجیام شیییده در ابتیدا و انتهیای دوره غیذادهی نسیییبیت بیه
محاسیبه شیاص های رشید و تغذیه با اسیتفاده از فرمولهای
مربوطه اددام شید (Hevroy et al. 2005؛ De Silva
 .)and Anderson, 1995هیییچینییین ،در طیول دوره
آزمایش ،میزان بازماندگی الروهای ماهی نیز محاسبه شد.

[زمان( /لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم -لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم)] ×( =100درصد در روز) نرخ رشد وی ه
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای صورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
(مقدار غذای صورده شده به گرم /افزایش وزن بدن به گرم) ×( = 100درصد) کارایی تبدیل غذا
مقدار مصرف پروتئین (گرم) /افزایش وزن بدن (گرم) = نسبت کارایی پروتئین
مقدار چربی صورده شده (گرم) /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی چربی
میزان انر ی دریافتی (کیلو ول)  /وزن اضافهشده (گرم) = نسبت کارایی انر ی
روزهای آزمایش(/پروتئین اولیه بدن (درصد)× وزن اولیه ماهی) – (پروتئین نهایی بدن (درصد)× وزن نهایی ماهی) = پروتئین ابقا شده
روزهای آزمایش( /چربی اولیه بدن (درصد)× وزن اولیه ماهی) – (چربی نهایی بدن (درصد)× وزن نهایی ماهی) = چربی ابقا شده
روزهای آزمایش( /انر ی اولیه بدن (درصد)× وزن اولیه ماهی) – (انر ی چربی نهایی بدن (درصد)× وزن نهایی ماهی) = انر ی ابقا شده
مقدار پروتئین صورده شده (گرم)  /مقدار پروتئین ابقا شده ه (گرم) = میزان بهرهبرداری از پروتئین صال

سنجشهای بیوشیمیایی الشه
برای سیینجش بیوشیییییایی الشییه ،در ابتدا و انتهای دوره
آزمایش تعداد  25دطعه الرو از هر تییار به طور تصیییادفی
صیید و پس از انجام زیسیتسینجی ،به آزمایشیگاه فرسیتاده
شیییدنید .در آزمیایشیییگیاه ،تجزییه الشیییه و تعیین ترکیبیات
شییییایی آن مطابق با اسیتانداردهای  )1990( AOACبا
سییه تكرار انجام شیید .اندازهگیری پروتئین صام با دسییتگاه
کلدال (مدل  ،1030سیییاصت کشیییور سیییوئیس) به روش
میكروکلیدال ،چربی صیام بیا روش حیل کردن چربی در اتر بیا
دسیتگاه سوکسله (مدل تكاتور ،ساصت سوئد) ،انر ی صام با
دسیتگاه بیب کالرییتر (مدل میلتون روی ،سیاصت آمریكا)،
ماده صشیییک به طور وزنی بعد از انجیاد صشیییک نیونهها
درون آون با دمای ( 105 °Cمدل بایندر ،سیییاصت آلیان)
برای مدت  24سیاعت و صاکسیتر الشیه از طریق سیوزاندن
نیونهها درون کوره الكتریكی (مدل هریوس ،ساصت آلیان)
با دمای  600 °Cبه مدت  5سیاعت انجام شید ( AOAC,
.)1990
اندازهگیری آنزیمهای آمیالز و لیپاز
در انتهیای دوره آزمیایش برای انیدازهگیری آنزیمهیای آمیالز
و لیپیاز در دسیییتگیاه گوارش ،تییامی جیعییت بیادیییانیده از

الروهای هر ملزن صید شد و با استفاده از عصاره پودر گل
میلک ( )100 mg/Lبیهوش شدند .نیونهها برای هیگن
شدن به دستگاه هیو نایزر الكتریكی منتقل شدند .عیلیات
هیگن شیدن در حیام یخ انجام شید .بافر مورد نظر شیامل
 100 mMبیافر  Tris-HCLبیه هیراه  0/1 mMترکییب
 EDTAو  Triton X-100 %0/1بیا  pHبرابر  7/8بود.
نیونیههیای هیگن شیییده بیه اپنیدورفهیایی بیا حجم 1/5
میلیلیتر منتقل شیدند و درون دسیتگاه سیانتریفیو با دور
 5000 rpmبیه میدت  10ددیقیه سیییانتریفیو شیییدنید
( .)Gomez-Gil et al. 1998میزان آمیالز در محلول
هیگن بییا روش Robyt and ( Starch-hydrolysis
 )Whelan, 1968و میزان لیپیاز بیا روش تبیدییل تری
آکییل گلیسیییرول ،دی آکییل گلیسیییرول و منو آکییل
گلیسیرول به اسییدهای چرب آزاد ( )Bier, 1955تعیین
شد.
تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل آمیاری ،ابتیدا نرمیال بودن دادههیای بیه
دسیت آمده با آزمون کولیوگروف-اسیییرنوف ارزیابی شید.
پس از اطیییییینان از نرمال بییییودن دادهها ،تییییغییرات
شیاص های اندازهگیری شیده از طریق مسییر تحلیلی آنالیز
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واریانس یکطرفه و مقایسیه میانگین بین تییارها با آزمون
چنید دامنیهای دانكن بررسیییی شییید .وجود ییا عیدم وجود
اصتالف معنیدار در سییط اعتیاد  %95با نرمافزار SPSS
نسییله  21در محیج ویندوز تعیین شیید .مقادیر p<0/05
معنیدار تلقی شد.
نتایج
نتایج اندازهگیری شیاص های رشید شیامل وزن نهایی ،نرخ
رشیید وی ه ،ضییریب تبدیل غذایی ،نرخ کارایی غذا ،نسییبت
کارایی پروتئین ،نسیبت کارایی چربی ،نسیبت کارایی انر ی،
پروتئین ابقا شیده ،چربی ابقا شیده ،انر ی ابقا شیده و میزان
بهرهبرداری از پروتئین صال بین تیییارهای تأثیر گرفتیه از
پروبیوتییک اصتالف معنیدار نشییییان دادنید (.)p<0/05
باالترین میزان شاص های مذکور در تییار  T3اندازهگیری

شید که در آن الروها با جیرههای غذایی مكیل سیازی شیده
توسیییج  4/5 × 106 CFU/100gاز پروبیوتییکهیای مورد
اسیتفاده غذادهی شیدند .کیترین ضیریب تبدیل غذایی نیز
در تیییار میذکور انیدازهگیری شییید (جیدول  .)2الزم بیه ذکر
اسییت که بین تییارهای  T3و گروه شییاهد اصتالف آماری
معنیداری از لحاظ وزن نهایی وجود نداشیییت ()p>0/05؛
امیا در دیگر تیییارهیای آزمیایشیییی وزن نهیایی بیه شیییكیل
معنیداری کیتر از گروه شیییاهد بود ( .)p<0/05بررسیییی
نتیایج بیه صیییورت درون گروهی نشیییان داد کیه بیا افزایش
غلظیت پروبیوتییکهیای مورد اسیییتفیاده در جیره غیذایی
شیاص های رشید و تغذیه روندی صیعودی داشیتند .ضیریب
تبیدییل غیذایی نیز بیا افزایش غلظیت پروبیوتییکهیا از رونیدی
نزولی برصوردار بود (جدول .)2

جدول  2شاخصهای رشد و تغذیه الروهای کپور معمولی.
سطوح پروبیوتیک ()CFU/100g
شاص های رشد
وزن اولیه ()mg
وزن نهایی ()mg
)%/day( SGR
ضریب تبدیل غذایی
کارایی تبدیل غذا ()%
نسبت کارایی پروتئین
نسبت کارایی چربی
نسبت کارایی انر ی
پروتئین ابقا شده ()mg/day
چربی ابقا شده ()mg/day
انر ی ابقا شده ()J/day
بهرهبرداری از پروتئین ()%
میزان بقا ()%
حروف التین غیر مشتر

شاهد

T1

T2

T3

200± 15
270 ± 0/10c
0/60 ± 0/73c
2/75 ± 0/74a
40/33 ± 15/71b
0/24 ± 0/34b
0/78 ± 1/10b
0/005 ± 0/00b
0/0010 ± 0/00b
0/0002 ± 0/00b
0/030 ±0/04b
0/0032 ± 0/004b
87 ± 47c

200 ± 15
280± 0/07b
0/69 ± 0/57bc
2/60 ± 0/63ab
40/90 ± 10/80b
0/25 ± 0/23b
0/82 ± 0/76b
0/005 ± 0/00b
0/0011 ± 0/00b
0/0002 ± 0/00b
0/031 ± 0/02b
0/0036 ± 0/003b
93/22 ± 58/10b

200± 15
310 ± 0/10ab
0/86 ± 0/71ab
2/45 ± 0/71bc
44/90 ± 15/32ab
0/33 ± 0/33ab
1/10 ± 1/08ab
0/007 ± 0/007ab
0/0016 ± 0/00a
0/0003 ± 0/00a
0/043 ± 0/04a
0/0051 ± 0/00a
95/33 ± 4/74b

200± 15
350± 0/13a
0/94 ± 0/66a
2/34 ± 0/61c
46/52 ± 19/02a
0/37 ± 0/41a
1/22 ± 1/34a
0/008 ± 0/00a
0/0018 ± 0/00a
0/0004 ± 0/00a
0/049 ± 0/05a
0/0058 ± 0/00a
98 ± 2/73a

در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است (.)p>0/05

با سینجش ترکیبات شییییایی الشیه بین میزان انر ی صام،
ماده صشک و صاکستر الشه اصتالف آماری معنیداری بین
تییارهای آزمایشییی مشییاهده نشیید ( ،)p>0/05اما میزان
پروتئین صام و چربی صام الشیه در هر سیه تییار آزمایشیی
به شییكل معنیداری باالتر از گروه شییاهد بود (.)p<0/05
باالترین مقدار پروتئین صام ،چربی صام و انر ی صام الشیه
در تییار  T3اندازهگیری شید .باالترین مقدار ماده صشیک و

صاکسیتر نیز در تییار  T1به دسیت آمد (جدول  .)3بررسیی
نتیایج بیه صیییورت درون گروهی نشیییان داد کیه بیا افزایش
غلظیت پروبیوتییک در جیره ،میزان پروتئین ،چربی و انر ی
الشه روندی صعودی و میزان صاکستر روندی نزولی داشت.
فعیالییت آنزیم آمیالز بین تیییارهیای آزمیایشیییی از اصتالف
آمیاری معنیدار برصوردار بود ( ،)p<0/05امیا فعیالییت آنزیم
لیپیاز فیادید اصتالف آمیاری معنیدار بود ( .)p>0/05بیاالترین
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میزان فعیالییت آنزیمهیای میذکور در تیییار  T3انیدازهگیری
شد (جدول .)4
جدول  3ترکیبات شیمیایی الشه الروهای ماهی کپور معمولی.
سطوح پروبیوتیک ()CFU/100g
ترکیبات الشه

شروع آزمایش

T1

شاهد

پروتئین صام ()%

71/74

b

bc

68/99 ± 1/29

T2

ab

T3

ab

71/16 ± 1/60

70/12 ± 1/70

ab

c

a

72/33 ± 0/68

a

چربی صام ()%

12/12

11/79 ± 0/60

11/31 ± 0/97

12/76 ± 0/58

13/43 ± 0/32

انر ی صام ()Cal/g

4564/3

4603/7 ± 71/4

4554/2 ± 11/1

4628/9 ± 60/8

4694/4 ± 84/9

ماده صشک ()%

10/1

12/10 ± 3/80

16/93 ± 5/09

14/70 ± 3/91

14/58 ± 5/69

صاکستر ()%

9/89

9/67 ± 0/88

10/42 ± 0/94

9/75 ± 0/89

9/33 ± 0/96

حروف التین غیر مشتر

در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است (.)p>0/05
جدول  4فعالیت آنزیمهای گوارشی عصاره بدن الروهای کپور معمولی.
سطوح پروبیوتیک ()CFU/100g

آنزیمهای گوارشی
آمیالز ()U/mL
لیپاز ()U/mL
حروف التین غیر مشتر

شاهد

T1

T2

T3

0/516 ± 0/022c
0/050 ± 0/024a

0/857 ± 0/006b
0/067 ± 28/16a

0/845 ± 0/012b
0/075 ± 0/007a

1/132 ± 0/011a
0/077 ± 0/014a

در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است (.)p>0/05

بحث
پروبیوتیکها به دلیل تأثیرات مفیدی که دارند ،امروزه به
عنوان یک ابزار مدیریت میكروبی مهم در تغذیه آبزیان
شناصته میشوند ( .)Balcazar et al. 2006در این
صصو استفاده از پروبیوتیکهای بومی میتواند از اهییت
فراوانی برصوردار باشد .هرچند که در مطالعه حاضر تأثیر
باسیلوسها و ملیر تجاری و بومی با یكدیگر مقایسه نشده
است .با وجود این ،در تحقیقات ملتلف ،برصی از محققان
گزارشهایی را مبنی بر تأثیرگذاری بهتر ریزموجودات بومی
مستلرج از دستگاه گوارش آبزیان در عیلكرد تغذیه و رشد
گونههای پرورشی ارائه دادهاند (آباد1392 ،؛ حسنپور
فتاحی و هیكاران .)1393 ،با وجود این ،مطالعه حاضر نشان
داد که بهکارگیری پروبیوتیکهای جدا شده از روده
فیلماهیان انگشتدد در جیره غذایی الروهای کپور معیولی
تأثیرات مثبتی بر رشد و کارایی تغذیه دارد .اگرچه جیعیت
باکتریایی روده الرو ماهی کپور در این تحقیق بررسی نشده
است ،ولی یكی از دالیل مفید بودن پروبیوتیکها در عیلكرد
رشد و تغذیه ،بهبود جیعیت باکتریایی روده است که در
تحقیقات ملتلف ،گزارشهای علیی متعددی در این
صصو ارائه شده است (.)Munirasu et al. 2017

در این تحقیق در تیامی تییارهای آزمایشی در مقایسه با
گروه شاهد ،معیارهای رشد و تغذیه از سطوح باالیی
برصوردار بودند و غلظت مكیلسازی در سط
 4/5 × 106 CFU/100gدر تییار  ،T3نتایج بهتری را
نشان داد .یافتههای علیی نشان میدهد در تأثیرگذاری
ریزموجودات پروبیوتكی ،گونه ریزموجود ،غلظت بكارگیری،
جانور میزبان و دابلیت استقرار و جایگزینی آنها در دستگاه
گوارش میزبان اهییت زیادی دارد ( Gomez-Gil et al.
 .)2000در مشابهت با نتایج حاضر ،بكارگیری Bacillus
 circulansجدا شده از روده ماهی روهو ()Labio rohit
در غلظت  105در هر گرم غذا ،باع افزایش وزن ،نرخ رشد
وی ه و کاهش ضریب تبدیل غذایی در این گونه شد ،در
حالی که غلظتهای باالتر تأثیرات منفی بر شاص های
مذکور داشت ( )Ghosh et al. 2003که دلیل آن را
استقرار باالتر از سط بهینه این باسیلوس در دستگاه
گوارش این ماهی عنوان کردهاند .اگرچه در تحقیق حاضر از
غلظتهای باالتر از  4/5 × 106 CFU/100gاستفاده نشد،
ولی نتایج بهتر ،نیازمند بهکارگیری غلظتهای باالتر است.
هیسو با تحقیق حاضر ،عسكریان ( )1387با بكارگیری
باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک به صورت لیوفیلیزه
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که از دستگاه گوارش فیل ماهی و تاسیاهی ایرانی
( )Acipenser persicusاستلراج شده بود ،شاهد
تأثیرات مثبتی بر رشد و بقای الروهای هر دو گونه بود .در
هیین راستا  Lashkarboloukiو هیكاران ()2011
گزارش کردند که ملیر Saccharomyces
 cerevisiaeدر تغذیه تاس ماهی ایرانی موجب افزایش
شاص های رشد در این ماهی میشود .در صصو بیان
مكانیسمهای عیلكردی باسیلوسهای پروبیوتیک بر
عیلكرد رشد و تغذیه ،یكی از دالیل مهم ،ترش آنزیمهای
گوارشی صارج سلولی از این ریزموجودات مفید است که در
تحقیقات علیی ملتلف گزارش شده است .در هیین راستا،
جعفریان و هیكاران ( )1385 ،1386گزارش کردند که
باسیلوسهای پروبیوتیک توانایی باالیی در افزایش
آنزیمهای گوارشی و دابلیت هضم مواد غذایی در الروهای
تاس ماهی ایرانی داشتند و بهطور معنیدار رشد و کارایی
تغذیه را در مقایسه با شاهد افزایش دادند.
هیسو با نتایج تحقیق حاضر Abdollahi-Arpanahi ،و
هیكاران ( )2018نیز گزارش کردند که استفاده از B.
 subtilisو  B. licheniformisجدا شده از روده
فیلماهیان انگشت دد ،موجب افزایش نرخ کارایی غذا و نرخ
رشد وی ه در میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus
 )vannameiمیشود .در تحقیقی دیگر ،آباد ()1392
گییییییییزارش کیرد که مكییلسیازی B. subtilis
و  B. licheniformisمستلرج از دستگاه گوارش
فیلماهیان انگشت دد در جیرههای این ماهی ،دابلیت صوبی
در ارتقای شاص های رشد و از جیله نرخ رشد وی ه در این
ماهی دارد.
در مطالعه حاضر ،مللو باسیلوسها و ملیر بر ترکیبات
الشه ماهی کپور معیولی در تییارهای ملتلف آزمایشی در
مقایسه با شاهد تأثیر متفاوتی داشت و در صصو پروتئین
و چربی صام موجب افزایش آنها در این تییارها شد،
هرچند که اصتالف آماری با شاهد فقج در تییار T3
مشاهده شد .با وجود این ،ارتقای سط پروتئین و چربی
صام الشه در آبزییان پرورشیی با تأثییرپذیری از پروبیوتیک
ها ،در گزارشهای علیی ملتلف به اثبات رسیده است.
مكانیسمهای متفاوتی توسج پروبیوتیکها در دستگاه
گوارش آبزیان تحت تأثیر آنها روی می دهد که از جیله،
افزایش فرآیند هضم و جذب این ترکیبات مغذی در دستگاه
گوارش آبزی و در نتیجه ،ارتقا در ابقای این ترکیبات

بیوشیییایی در بدن است .در هیین صصو  ،یافتههای
علیی محققان نشان میدهد که پروبیوتیکها ترکیبات
سلت هضم را در دستگاه گوارش آبزی هدف به صوبی هضم
میکنند و هیچنین ،با کاهش فعالیت ترکیبات ضد
تغذیهای نظیر تانن و اسید فایتیک موجب افزایش عیلكرد
مواد مغذی در میزبان میشوند (.)Ghosh et al. 2004
اگرچه دابلیت هضم مواد مغذی در این مطالعه بررسی نشده
است ،با وجود این ،در صورت انجام آن ،میتوانست در توجیه
علیی برصی از یافتههای به دست آمده ،مفید وادع شود .در
هیین راستا Mulyasari ،و هیكاران ( )2016گزارش
کردند که آنزیمهای تولید شده توسج پروبیوتیکها نقش
مهیی در تجزیه مواد غذایی سلت هضم در دستگاه گوارش
ماهیان دارند .هیچنین ،گزارش  Maityو هیكاران
( )2011در استفاده از  B. subtilisو B.
 ،licheniformisنشان دهنده توانایی این پروبیوتیکها
در افزایش نرخ رشد ،دابلیت هضم مواد مغذی و فعالیت
آنزیمهای هضیی در دستگاه گوارش ماهی سیباس آسیایی
( )Lates calcariferبوده است .در تأیید نتایج این
تحقیق ،یافتههای جعفریان و هیكاران ( )1386در به
کارگیری مللو باسیلوسهای پروبیوتیک تجاری در تغذیه
الروهای تاس ماهی ایرانی نشان داد که سطوح پروتئین و
چربی صام به طور معنیداری در تییارهای تحت تأثیر این
باسیلوسها افزایش یافته است که این نتایج ،هیسو با
یافتههای تحقیق حاضر بود.
در مطالعه حاضر ،نسبت کارایی پروتئین و چربی و سطوح
ابقای آنها در الشه الروهای ماهی کپور معیولی با
تأثیرپذیری از مللو باسیلوسهای پروبیوتیک و ملیر در
تییارهای آزمایشی ارتقا یافتند و نتایج بهتری در تییارهای
 T2و  T3مشاهده شد .افزایش عیلكرد پروتئین و چربی
در تییارهای مذکور و بهصصو تییار  T3احتیاالً ناشی
از توانایی باسیلوسها و ملیر جدا شده از دستگاه گوارش
فیلماهیان در تولید آنزیم پروتئاز و لیپاز و بهبود دابلیت
هضم و جذب ترکیبات پروتئینی و چربی بوده است.
گزارشهای  Fullerو  )2003( Perdigonو Ghosh
( )2003میتواند در تأیید این یافتهها باشد .دابلیت
پروبیوتیک باسیلوسها و ملیر به کار رفته در این تحقیق
و نقش آنها در ارتقای عیلكرد پروتئین و چربی در الروها
و بچه ماهیان پرورشی ،توسج حسنپور فتاحی (،1392
 )1393با بهکارگیری ملیر  S. cerevisiaeدر تغذیه بچه
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ماهیان فیل ماهی پرورشی و هیچنین آباد ( )1392و
 Abadو هیكاران ( )2013با بكارگیری این باسیلوسها
در تغذیه و پرورش فیلماهیان جوان به اثبات رسید که
هیسو با نتایج تحقیق حاضر بود.
در مطالعه حاضر ،آنزیمهای آمیالز و لیپاز در عصاره بدن
الروهای ماهی کپور معیولی در تییارهای آزمایشی افزایش
پیدا کرد و اصتالف معنیداری در مقادیر آنها در مقایسه با
شاهد مشاهده شد .اگرچه در این مطالعه آنزیمهای مذکور
در دستگاه گوارش ماهی سنجش نشده است ،ولی میزان
آنها در عصاره بدن به عنوان شاصصی در تأثیرگذاری
پروبیوتیکهای به کار رفته در تغذیه الروهای این ماهی به
حساب میآید .اندازهگیری برصی از آنزیمها در عصاره بافت-
های بدن در تحقیقات  Adeyemiو هیكاران ()2015
گزارش شده است .در این رابطه)1993( Ueberschär ،
گزارش کرد که سنجش آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین در
عصاره بدن الروهای ماهی میتواند به عنوان روشی در
تعیین فعالیتهای آنزیمهای گوارشی در آنها محسوب
شود .هیسو با یافیتههای این تحقیق ،رحییانی ()1392
نشیان داد که بهکارگیری باسیلوسهای تجاری در جیره
الروهای کپور معیولی ،مقادیر این آنزیمها را در عصاره بدن
این ماهی افزایش می دهد .نتایج هیسویی توسج
 Nobaharو هیكاران ( )2015در افزایش ترکیبات
بیوشیییایی عصاره بدن و از جیله آنزیمها در بدن الرو
ماهی کپور معیولی در تأثیرپذیری از باسیلوسهای تجاری
در مقایسه با شاهد در آنها مشاهده شد .نتایج مشابهی هم
توسج  Tovarو هیكاران ( )2002در پرورش الروهای
ماهی باس دریایی ( )Dicentrarchus labraxدر
بكارگیری از ملیر در جیره این ماهی گزارش شده است.
در هیین راستا Bairagi ،و هیكاران ( )2004گزارش
کردند که باسیلوسهای جدا شده از روده ماهیان پرورشی،
توانایی باالیی را در افزایش فعالیتهای آمیلولیتیک و
لیپولیتیک در بدن ماهیان دارند.
در مطالعه حاضر ،میزان بازماندگی الروهای ماهی کپور در
تییارهای تحت تأثیر پروبیوتیکها در مقایسه با شاهد
افزایش داشته و عیوماً گزارش میشود که پروبیوتیکها با
بهبود جیعیت میكروبی مانع از افزایش جیعیت باکتریهای
بییاریزا شده و در نتیجه باع سالمتی میزبان میشوند.
هیسو با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر ،جعفریان و
هیكاران ( )1390با به کارگیری باسیلوسهای پروبیوتیک

بومی مستلرج از روده ماهیان صاویاری و مقایسه آنها با
باسیلوسهای تجاری ،در تغذیه الروهای ماهی دزلآالی
رنگینکیان نشان دادند که باسیلوسهای بومی نسبت به
تجاری در مقایسه با شاهد موجب بازماندگی باالتری در
الروهای این ماهی میشود .هیچنینLashkarbolouki ،
و هیكاران ( )2011نشان دادند که استفاده از ملیر S.
 cerevisiaeدر تغذیه الروهای تاس ماهی ایرانی باع
افزایش مقاومت این ماهی می شود و نرخ بازماندگی را ارتقا
می دهد که همراستا با یافتههای مطالعه حاضر است .در
هیین مورد ،نتایج مشابهی توسج فرامرزی ( )1390در
تأثیرپذیری الروهای تاس ماهی ایرانی از باسیلوسهای
پروبیوتیک گزارش شده است که هیسو با نتایج تحقیق
حاضر است.
در مجیوع ،نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از
باسیلوسهای پروبیوتیک و ملیر جدا شده از دستگاه
گوارش فیلماهیان انگشت دد و در غلظت CFU/100g
 ،4/5 × 106میتواند تأثیرات مثبتی بر عیلكرد رشد،
ترکیبات شیییایی الشه و آنزیمهای آمیالز و لیپاز در عصاره
بدن الروهای کپور معیولی داشته باشد.
منابع
آباد ،س .1392 .اثر باسیلوسهای پروبیوتیكی جداسازی
شده از روده فیلماهی ( )Huso husoانگشت دد و
باسیلوسهای تجاری بر کارائی رشد و پارامترهای
بیوشیییائی صون الرو فیلماهی .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه گنبد کاووس. 121 ،
جعفریان ،ح .1385 .تأثیر باکتریهای باسیلوسی به عنوان
پروبیوتیک بر رشد ،بازماندگی و فعالیت آنزیمهای
گوارشی در الرو تاسیاهی ایرانی ( Acipenser
 )persicusدر طول دوره پرورش الروی از طریق غنی-
سازی با آرتییا اورمیانا ( .)Artemia urmianaرساله
دکتری .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
گرگان. 103 ،
جعفریان ،ح ،.آذری تاکامی ،ق ،.کیالی ،ا ،.سلطانی ،م،.
حبیبیرضایی ،م .1386 .استفاده از باسیلوسهای
پروبیوتیكی غنی شده با ناپلی آرتییا ارومیانا به منظور
رشد و بقاء الروهای تاس ماهی ایرانی ( Acipenser
 .)persicusمجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان .37-46 :4
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جعفریان ،ح ،.سلطانی ،م ،.طاعتی ،م ،.نظر پور ،ع.ر ،.مروت،
ر .1390 .مقایسه تأثیر باسیلوسهای مستلرج از روده
الرو ماهیان صاویاری  Acipenser persicusو
 Huso husoبا پروبیوتیکهای تجاری بر رشد الرو
ماهی دزلآالی رنگینکیان ( Oncorhynchus
 .)mykissمجله تحقیقات دامپزشكی .39-46 :66
حسنپور فتاحی ،ا .1392 .تأثیر ملیر ساکارومایسس
سرویزیا و آسپر یلوس نایجر جداسازی شده از دستگاه
گوارش فیل ماهی بالغ بر عیلكرد رشد و بازماندگی
فیلماهیان ( )Huso husoجوان .دانشگاه گنبد
کاووس .پایاننامه ارشد. 166 ،
حسنپور فتاحی ،ا ،.جعفریان ،ح ،.صسروی ،ع ،.دلیپور
کنعانی ،ح .1393 .تأثیر ملیر ساکارومایسس سرویزیا
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فیل ماهی بالغ بر کارایی تغذیه و آنزیمهای سرم صون
فیلماهیان جوان ( .)Huso husoمجله علوم و فنون
شیالتی .1-13 :3
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of probiotics isolated from the intestine of
Beluga (Huso huso) fingerlings on growth factors, activity of digestive enzymes and carcass
composition of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) larvae. Three hundred and
sixty larvae with an average weight of approximately 200 mg after one-week adaptation to the
new conditions, were fed with supplemented diets with blend of Bacillus subtilis, B.
licheniformis and Saccharomyces cerevisiae in concentrations of 1.5 × 106 (T1), 3 × 106 (T2)
and 4.5 × 106 (T3) CFU/100 g diet, respectively for 45 days. In control group, larvae were fed
with diet without any supplementation. The experiment was carried out in a completely random
design. At the end of the experiment, the results revealed that the highest final weight (35 ±
0.12 mg) and specific growth rate (0.94 ± 0.66%/day) were measured in T3. The highest feed
conversion efficiency (46.52 ± 19.02%), protein efficiency ratio (0.37 ± 0.41), lipid efficiency
ratio (1.22 ± 1.34), retained protein (0.0018 mg/day) and net protein utilization (0.0058%) were
found in T3, while the lowest feed conversion ratio (2.34 ± 0.61) was obtained in T3. All of the
above factors had significantly difference with control group (p<0.05). The maximum level of
carcass crude protein (72.33 ± 0.68%) and crude lipid (13.43 ± 0.32%) were measured in T3.
The dry mater, crude energy and carcass ash levels did not exhibit significant differences in all
the treatments compared to the control group (p>0.05). Amylase and lipase levels in the body
extracts raised in the experimental treatments in comparison with the control group. However,
only the amylase level displayed significant difference in comparison with control (p<0.05).
The experiment indicated that the blend of Bacillus and yeast at different concentrations
displayed different effects on carcass analyses and feeding indices in this fish and the best
results were obtained in T3 (4.5 × 106 CFU/100g diet).
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