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 سیکلید  ماهیان بچه در رشد کارایی بر غذایی جیره در ایمبو بایومین بیوتیکسین از استفاده تاثیر

 (Heros severusسورم طالیی )

 2رضا چنگیزی ،*1مقدسی بابک ،1نیلوفر صدیق نوحی

 ایران، سوادکوه ،اسالمی آزاد دانشگاه ،سوادکوه واحد طبیعی، منابع گروه ـ1

 ایران بابل، ،اسالمی آزاد دانشگاه ،ابلب واحد شیالت، گروه ـ2
 babak_moghaddasi@yahoo.com مسئول مکاتبات:*

 26/7/49تاریخ پذیرش:                      11/6/49تاریخ دریافت:      

 

 چکیده  
بررسي شد.  (Heros severus) سورم طالیي انماهیبچه ه غذایي، بر میزان کارایي رشد در در جیر بیوتیک بایومین ایمبو تاثیر استفاده از سین

هاي تکثیر و پرورش ماهیان زینتي بود. تر و با هزینه تمام شده کمتر در کارگاه ماهي بیشتر، در بازه زماني کوتاههدف از انجام این بررسي تولید 

 01/0د سورم طالیي در پنج گروه )شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار( با میانگین وزني عدد بچه ماهي سیکلی 051در این بررسي تعداد 

 گرم در کیلوگرم جیره خشک( تغذیه شدند. زیست 2و  5/0، 0، 5/1بیوتیک بایومین ایمبو )به میزان  حاوي سین جیرهگرم به مدت دو ماه با 

شد. نتایج نشان داد  محاسبههاي رشد ماهیان در پایان دوره و شاخصانجام شده ه یکبار )وزن بدن و طول استاندارد( هر دو هفتسنجي ماهیان 

 رشد میزان وزن بدن و افزایش درصد نهایي، )افزایش وزنبچه ماهیان  رشد پارامترهاي روي بر جیره غذایي در بیوتیک سینافزودن این که 

هاي تیمار در مقایسه با گروه شاهد بیشتر و شاخص رشد ویژه بچه ماهیان در گروه . میزان افزایش وزن بدنداشت داري معني مثبت تأثیر (ویژه

نتایج این بررسي . ه ولي از گروه شاهد کمتر بودنداشت داريمعني اختالف مطالعه تیمارهاي هايگروه بین بود. همچنین مقدار شاخص وضعیت

و بهترین  هشدماهیان خوراک بچه ماهیان سورم طالیي سبب افزایش کارایي رشد بیوتیک بایومین ایمبو در جیره  که استفاده از سین نشان داد

  گرم در کیلوگرم غذاي خشک بود. 2 منظوردوز پیشنهادي براي این 

 Heros severusبیوتیک، بایومین ایمبو،  ماهي سورم طالیي، رشد، سین :یدیکلکلمات 

 مقدمه

اعـم از  اي یونـاني اسـت کـه بـه م ـازن آ       ریوم واژهاآکو

هاي بزرگ نگهداري و پـرورش  اي و یا حوضم ازن شیشه

شود. اول بار نام آکوآریوم گیاهان و جانوران آبزي اطالق مي

گراي انگلیسي به نـام هنـري گـور در سـال     توسط طبیعت

ماهیان  هاي. امروزه آکوآریوم[02] میالدي استفاده شد 0551

هاي مردم بـاز  هاند جاي خود را در خانزینتي ب وبي توانسته

گ و کنند و این شاخه از علم شیالت بـه یـک صـنعت بـزر    

تغذیـه  از آن جا که  .[05] تجارتي سودآور تبدیل شده است

هزینـه در  پري هـا  تـرین محـدودیت   یکـي از اساسـي  ماهیان 

اي هاي تغذیهآگاهي از نیازمنديبا باشند، ها ميپرورش گونه

هـاي خـوراکي   لو اسـتفاده از مـواد مغـذي و مکمـ    هـا  گونه

تغذیـه و   بـه  تا حد زیادي میزان بقـا،، میـل  توان مي ناسبم

مـرتبط  رشد، با پارامترهاي متعددي . [5] رشد را افزایش داد

 .  [1] برد منارا ها پروبیوتیکتوان که از جمله آنها ميبوده 

، بـه خـانواده   Heros severusبـا نـام علمـي     ماهي سورم

شـکالن  مـاهي  راسته سوف زا (Cichlidae) ماهیان سیکلید

(Perciformes)  ازرده شـعاعي بالگـان    تعلق داشـته و در 

تعلـق دارد.  ایـن مـاهي بـومي      فوق رده ماهیـان اسـت واني  
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 ....ایمبو بایومین بیوتیکسین از استفاده تاثیر           

 .[02] آمریکاي مرکزي و زیستگاه آن رودخانه آمازون اسـت 

تصـویر مـاهي   . [5] رسـد متر مـي سانتي 11طول آن گاه تا و 

 شده است.نشان داده  0سورم طالیي در شکل

 
 ماهي سورم طالیي ـ0 شکل

بـا  هاي خـوراکي میکروبـي هسـتند کـه     ها مکملپروبیوتیک

روده تاثیرات سودمندي بر میزبان  فلور بهبود تعادل میکروبي

هـاي  هسـوی هاي تجاري م تلف به تولید شرکت. [00] دارند

اند اقدام نموده هاهاي پروبیوتیکي و م مرمتفاوتي از باکتري

باید دوزهـاي متنـو    هر گونه پرورشي از ماهیان ميکه براي 

واژه  .[09] هاي عملي پرورشي قرار گیرنـد آنان مورد آزمون

ول لـي و اسـتیل  توسط لي 0495در سال  ن ستروبیوتیک پ

 هـاي دیگـر  براي مـواد مترشـحه بـه وسـیله میکروارگانیسـم     

اسپرتي از این واژه تحت عنوان  0410و در سال  شد استفاده

-هاي بافتي یاد نمود که موجـب رشـد میکروبـي مـي    هعصار

ها ترکیبات خوراکي غیرقابل هضـمي  بیوتیکپره .[00] شدند

هستند که بطور انت ابي سبب تحریک رشد و یا فعالیت یک 

هاي فلـور طبیعـي روده میزبـان    یا تعداد محدودي از باکتري

ـ    بیوتیـک پره. رسانندشده و به میزبان سود مي ر هـا بـا تـاثیر ب

هـاي مفیـد   ي روده باعث افزایش حجم بـاکتري فلور میکروب

ت مفیـد بـر   شده و با افزایش قابلیت هضم برخـي از ترکیبـا  

نیز ها بیوتیک سین .[0] خواهند بود میزبان موثرترکیبات بدن 

 رتقـا ا بـا  کـه  [0]بیوتیک هسـتند  ترکیبي از پروبیوتیک و پره

میزبـان   يبقا و افزایش رشدبهبود  سببروده میکروبي فلور 

 Biomin) بیوتیـک بـایومین ایمبـو    سـین  .[01] دنـ گردمـي 

Imbo)  ــایومین ــرکت ب ــاخت ش ــوطي  ، س ــریش م ل از  ات

 Enterococcus) انتروکوکور فسـیوم باکتري  پروبیوتیک

facium)  ــرهو ــاکاریدپ ــک فروکتوالیگوس ــب و  بیوتی ترکی

   فایکوفایتیک است راج شده از نوعي جلبک دریایي است.

ــي و همکــاران )طــالبي ح ــف  0154قیق ــر ســطوت م تل ( اث

بیوتیک بایومین ایمبو را بـر بچـه ماهیـان سـفید دریـاي       سین

بررسـي کـرده و اخـتالف     (Rutilus frissi kutum) خزر

داري در میزان رشـد، بـازده پـروت،ین، ضـریب تبـدیل      معني

داري در هزینـه تولیـد مـاهي مشـاهده     غذایي و کاهش معني

( بـا بررسـي اثـر    0154و همکـاران ) . حیـدري  [01] نمودند

آالي رنگـین  در مـاهي قـزل   بیوتیک سیناین سطوت م تلف 

مشـاهده نمودنـد کـه    ( Oncorhynchus mykiss)کمـان  

گروه شـاهد  هاي تیمار با درصد خاکستر و پروت،ین در گروه

( 0154. حیدري و همکـاران ) [4] داري داشتاختالف معني

میـزان  و پروبیوتیـک بـر    بیوتیک اثرات مکمل سینبررسي با 

بـه قـار    نسـبت  آالي رنگین کمان مقاومت بچه ماهیان قزل

دنــد کــه در تیمــار تغذیــه شــده بــا مشــاهده کرســاپرولگنیا 

و درصـد بازمانـدگي    مقاومـت بـه سـاپرولگنیا    بیوتیک، سین

 افـزودن ( بـا  0142. بشـکاردانا و همکـاران )  [01] بیشتر بود

ه غذایي بچه ماهیان طالیي جیر بهبیوتیک بایومین ایمبو  سین

(Carassius auratus )  نژاد اوراندا، افزایش معنـي داري

. [9] نـد نموددر کارایي رشد ماهیان مورد بررسي مشاهده را 

ســطوت م تلــف بــا بررســي ( 2100محرابــي و همکــاران )

بیوتیک بایومین ایمبو بر میزان رشد و بازمانـدگي مـاهي    سین

داري را در میـزان وزن  معنـي  افزایش، آالي رنگین کمانقزل

نهایي، ضریب رشد ویـژه و بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراک      

( در 2102. همچنـین نکـوبین و همکـاران )   [21] نشان دادند

بیوتیـک بـر پارامترهـاي رشـد، بقـا و       سـین ایـن  ارزیابي اثر 

  (Danio rerio) فاکتورهاي تولیـدمثلي مـاهي گـورخري   

داري در افزایش معنـي  نشان دادند که تیمارهاي مورد بررسي

همـاوري، نسـبت   میزان وزن نهایي بدن، درصد بازماندگي و 
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و فـاکتور   غـذایي به گـروه شـاهد داشـته و ضـریب تبـدیل      

در تیمارهاي آزمایشي نسـبت بـه گـروه شـاهد     نیز وضعیت 

. نکــوبین و ســوداگر [29] داري کــاهش یافــتمعنــي بطــور

را بـر مـاهي   بیوتیـک بـایومین ایمبـو     اثرات سیننیز ( 2102)

بررسـي  ( Ctenopharyngodon  idella)کپور علف وار 

گـزارش   تیمـار  گروه هاي يرشد و بقابهتري در عملکرد و 

ــد  ــاران ) [21]نمودن ــي و همک ــرات 2102. منتجم ــن ( اث ای

بیوتیک را بـر عملکـرد رشـد و بازمانـدگي الرو مـاهي       سین

بررسي  (Herichthys cyanoguttatus)سیکلید تگزار 

که وزن بدن ماهیان تغذیه شـده بـا جیـره     رش نمودندو گزا

بیوتیک افزایش معني داري نسبت به گروه شـاهد   حاوي سین

( بـر روي  2102نکوبین و همکـاران ) همچنین . [22]داشت 

و  هپژوهش نمـود ( Pterophyllum scalar)ماهي آنجل 

در کارائي تبـدیل غـذایي، نـرش رشـد     را داري اختالف معني

گروه شـاهد  با  تیمارگروه هاي بین زایش وزن ویژه و نرش اف

 .[25] مشاهده نمودند

 يمعرفي جیره غذایي مناسباین پژوهش از انجام هدف 

در بازه زماني تر و سالمبیشتر  انافزایش تولید ماهیجهت 

عالوه بر تامین  تا بودقیمت تمام شده کمتري با  کوتاهتر و

سود ستیابي به سبب د بازار ماهیان زینتي،موجود در نیاز 

براي سرمایه  يترمناسببازگشت سرمایه و بیشتر مالي 

ي تکثیر و پرورش ماهیان هاکارگاهدر حوزه این گزاران 

 گردد.کشور ینتي ز

 کار مواد و روش

طالیي عدد بچه ماهي سورم  011ابتدا تعداد در این بررسي 

براي جبران  قطعه 21براي انجام آزمایش و  قطعه 051)

از بازار ماهیان زینتي ( احتمالي قبل از آغاز تیماربندي تلفات

تکثیر و پرورش  خریداري شده و به کارگاه خصوصي

منتقل شدند. پارر(  يستیز هاي)مرکز پژوهشماهیان زینتي 

ماهیان مورد بررسي ابتدا به مدت یک هفته )براي سازگاري 

کارگاه و تثبیت وضعیت سالمت ماهیان( محیطي با شرایط 

پس و  هم ازن حاوي آ  شهري بدون کلر نگهداري شددر 

از اتمام دوره سازگاري و اطمینان از تثبیت شرایط عمومي 

گرم  2/0با میانگین وزني )ماهي بچه  051تعداد  بجه ماهیان،

براي انجام پژوهش  (مترسانتي 5/21و طول استاندارد 

 شدند.  جداسازي

)شامل یک گروه ماهیان مذکور در قالب پنج گروه ده تایي 

 بندي گروه یک با سه تکرار و هر (شاهد و چهار گروه تیمار

بیوتیک  و به مدت دو ماه با جیره خوراکي حاوي سین

گرم در  2و  5/0، 0، 5/1با مقادیر صفر، )بایومین ایمبو 

میزان کل (. 0)جدول ندتغذیه شد (کیلوگرم خوراک خشک

درصد  5 جیره خوراک روزانه ماهیان هر م زن به نسبت

وزن توده زنده ماهیان هر م زن محاسبه شده و در اختیار 

پایه مورد استفاده در این پژوهش،  جیرهگرفت.  ماهیان قرار 

آالي پرورشي ساخت شرکت کیمیا خوراک پلت ماهیان قزل

 (. 2جدول)گران تغذیه بود 

، هر دو (طول استاندارد و وزن کل)هاي بیومتریک فاکتور

گیري طول استاندارد گیري شد. براي اندازهزههفته یکبار اندا

گیري متر( و براي اندازهاز خط کش مدرج )با دقت یک میلي

گرم( استفاده  0/1وزن ماهیان از ترازوي دیجیتال )با دقت 

افزایش  میزانهاي رشد شامل شاخصدر پایان دوره، شد. 

، ضریب رشد [20]درصد افزایش وزن بدن  ،[21]وزن بدن 

. محاسبه  و بررسي شد [09] شاخص وضعیت و [09] ویژه

جهت  واز آزمون واریانس یکطرفه براي آنالیز داده ها 

مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح 

. جهت تعیین همبستگي بین استفاده شد α=15/1احتمال 

سطوت م تلف بایومین ایمبو و پارامترهاي رشد از آزمون 

 یب همبستگي پیرسون استفاده شد. رگرسیون خطي و ضر
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 ....ایمبو بایومین بیوتیکسین از استفاده تاثیر           

 معرفي گروه هاي شاهد و تیمار ـ0 جدول

 نوع جیره خوراک گروهنام 

 بیوتیک )صفر گرم در کیلوگرم( خوراک پایه + سین  شاهد

 گرم در کیلوگرم( 5/1بیوتیک ) خوراک پایه + سین 0تیمار

 گرم در کیلوگرم( 1/0بیوتیک ) خوراک پایه + سین 2تیمار

 گرم در کیلوگرم( 5/0بیوتیک ) خوراک پایه + سین 1مارتی

 گرم در کیلوگرم( 1/2بیوتیک ) خوراک پایه + سین 9تیمار

 

 بررسي مورد ماهیان پایه جیره آنالیز ـ2 جدول

 مقدار های خوراکویژگی

 %51 پروت،ین

 %05 چربي

 %5/0 فیبر

 0-1/1(mm) سایز

 

 نتایج

 د بررسيوزن ماهیان مورنتایج سنجش طول استاندارد و 

به  50/21نشان داد که میانگین طول استاندارد بچه ماهیان از 

 502/9به  019/0ها از  متر و میانگین وزن آنمیلي 19/95

به  و بیشترین روند رشد وزني مربوط (1گرم رسید )جدول 

بیوتیک بایومین ایمبو  سین گرم در کیلوگرم2با دوز  9تیمار 

هاي رشد ماهیان مورد بررسي در  شاخص نتایج محاسبه .بود

 نشان داده شده است. 9جدول 

بر اسار نتایج تحقیق حاضر، میزان افزایش وزن بدن در 

 2بیوتیک بایومین ایمبو به میزان ماهیان تغذیه شده با سین

داري نسبت به گرم بر کیلوگرم جیره غذایي، افزایش معني

( و حاکي از آن >15/1pسایر تیمارها و گروه شاهد داشته )

بیوتیک بایومین ایمبو  بود که بکارگیري سطوت م تلف سین

گذاري باالیي بر افزایش عملکرد رشد بچه قابلیت تاثیر

 ماهیان سورم داشته است.
 

 هاي بیومتریک ماهیان مورد بررسي نتایج سنجش ـ1جدول 

 گروه
 5 هفته 9هفته  9هفته  2هفته  1هفته 

S.L. 

(mm) 

B.W. 

(g) 

S.L. 

(mm) 

B.W. 

(g) 

S.L. 

(mm) 

B.W. 

(g) 

S.L. 

(mm) 

B.W. 

(g) 

S.L. 

(mm) 

B.W. 

(g) 

 15/9 95 99/1 2/19 1 9/14 9/0 15 2/0 29 شاهد

 5/9 9/91 45/1 9/15 29/2 5/11 19/0 2/19 02/0 9/29 0تیمار

 19/5 2/95 5/1 9/14 09/1 9/92 99/0 9/19 02/0 9/25 2تیمار

 99/9 9/91 1/2 5/19 55/0 9/19 52/0 9/19 09/0 5/21 1تیمار

 5/5 9/91 92/1 2/92 15/1 15 95/0 12 1/0 25/15 9تیمار

 502/9 19/95 142/1 9/11 91/2 59/15 1/0 19/19 019/0 50/21 میانگین کل
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 هاي رشد و بازماندگي نتایج سنجش شاخص ـ9جدول 

 گروه
 افزایش وزن بدن

(BWI) 

درصد افزایش وزن 

 (PBWI) بدن

 نرش رشد ویژه

(SGR) 
 شاخص وضعیت

(CF) 

میانگین رشد 

 (ADG) روزانه

40/2 شاهد ± 15/1 a
 11/251 ± 59/01 a

 15/2 ± 15/1 a
 20/5 ± 12/0 a

 15/1 ± 115/1 c
 

0تیمار  99/1 ± 00/1 b
 59/119 ± 11/22 b

 11/2 ± 14/1 b
 59/9 ± 15/1 a

 10/1 ± 111/1 a
 

2تیمار  51/1 ± 15/1 c
 12/112 ± 15/22 bc

 99/2 ± 15/1 bc
 14/9 ± 21/2 a

 19/1 ± 115/1 bc
 

1تیمار  51/1 ± 05/1 b
 15/101 ± 01/25 b

 15/2 ± 00/1 b
 25/9 ± 1/1 a

 14/1 ± 115/1 d
 

9تیمار  51/9 ± 15/1 d
 11/155 ± 41/09  c

 51/2 ± 15/1 c
 29/9 ± 94/1 a

 11/1 ± 115/1 b
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 بحث

نتایج این بررسي نشان داد که سین بیوتیک بایومین ایمبو در 

شد را ارتقا کارایي ر ،ماهي سورم طالیيبچه جیره غذایي 

 شیده است. بداده و فاکتورهاي رشد بچه ماهیان را بهبود 

بچه ماهیان در مورد مشابه هاي این مطلب با نتایج پژوهش

ماهي [، 9] نژاد اوراندا( Carassius auratus)طالیي 

ماهي  [،01( ]Rutilus frissi kutum) سفید دریاي خزر

 [،4( ]Oncorhynchus mykiss)آالي رنگین کمان قزل

[ 22( ]Herichthys cyanoguttatus)سیکلید تگزار 

 [،21( ]Ctenopharyngodon  idella)کپور علف وار 

ماهي آنجل [ و 29( ]Danio rerio) ماهي گورخري

(Pterophyllum scalar[ )25] .مطابقت داشت  

درصد بیشترین  9در نتایج درصد افزایش وزن بدن، تیمار 

(. >15/1p) به گروه شاهد داشتهافزایش وزن بدن را نسبت 

(. >15/1p) داشتداري اختالف معني 0و  1 هايبا تیمار

که با  دمشاهده ش 9تیمار  نیزحداکثر نرش رشد ویژه 

 داشت و گروه شاهد اختالف معناداري 1، 0 هايتیمار

(15/1p<) این نشان دهنده آن است که پروبیوتیکامر . که 

Enterococcus facium ساکارید توالیگوبه کمک فرک

مورد مطالعه،  انبیوتیک در روده آبزیموجود در مکمل سین

هاي گوارشي از طریق ترشح مواد خارج سلولي نظیر آنزیم

هاي و از طریق فعالیت شده غذا اعث هضم و جذ  بهترب

ک خارج سلولي و ت میر آمیلولیتیک، سلولولیتیک و لیپولیتی

مصرف خوراک را ر دستگاه گوارش د، کارایي غذایيمواد 

وضعیت  همچنین میزان فاکتور .[04] ه استافزایش داد

داري را در تیمارها از خود نشان نداد افزایش معني

(15/1p> بیشترین .) آن مربوط به گروه شاهد و میزان

دهنده آن نشان که بود 9و  1به تیمار  کمترین آن مربوط

 باشند ويم ياست که این تیمارها داراي بیشترین رشد طول

یره چربي بیوتیک باعث کاهش ذخهمچنین استفاده از سین

وزانه میزان رشد ر .[01] باشندشده مي در بدن بچه ماهیان

داري نسبت به سایر تیمارها معني افزایش از 1در تیمار 

و  5/1، 1/1، 0/1سطوت  با افزایش .(>15/1p) برخودار بود

کپور ماهي اک درصد پروتکسین و پریماالک بر روي خور 0

استفاده  که مش ص گردید( Cyprinus carpio) معمولي

هاي پروبیوتیکي چون پریماالک و پروتکسین در از ترکیب

رژیم خوراکي ماهي کپور وحشي موجب بهبود رشد و 

افزایش همچنین  .گرددافزایش بقاي ماهي ميتغذیه و 

 کپور معمولي بیوتیک بایومین ایمبو در غذاي سینسطوت 

در ضریب تبدیل غذایي، نرش رشد را داري الف معنياخت

ویژه، نسبت کارائي پروت،ین و نرش افزایش وزن از خود با 

-اختالف معني نیز آنجل ماهي و [09] گروه شاهد نشان داد

افزایش  و تبدیل غذایي، نرش رشد ویژه ضریبدر را داري 

 این .[29] ه استبا گروه شاهد نشان داد در مقایسهبدن وزن 

 کمانآالي رنگینجیره غذایي بچه ماهي قزل دربیوتیک  سین

داري را در میزان پارامترهاي رشد و افزایش معني نیز سبب

ساپرولگنیا قار   ومت نسبت بهمقا بوده است وتغذیه 

هم تفاوت ( Saprolegnia parasitica) پارازیتیکا

 نشان داده استداري نسبت به تیمار شاهد برخوردار معني

جیره غذایي الرو سیچالید تکزار  در .[21]

(Herichthys cyanoguttatus ) داري افزایش معنينیز

الرو و در  [22]سبب شده را در پارامترهاي رشد و تغذیه 

فاکتورهاي رشد و  مثبتي بر دارمعنياثر  هم ماهي گورخري

  .[21] ه استبازماندگي داشت

 گیرینتیجه

انگر آن بـود کـه اسـتفاده از    در خاتمه نتایج ایـن بررسـي بیـ   

بیوتیک بـایومین ایمبـو در جیـره خـوراک بچـه ماهیـان        سین

ماهیـان شـده و    سورم طالیي سـبب افـزایش کـارایي رشـد    

گرم در کیلوگرم  2ور براي این منظ مورد استفادهبهترین دوز 

 .گرددپیشنهاد مي غذاي خشک
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