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 77  1393زمستان ، چهارمپروري، سال هشتم، شماره نشریه توسعه آبزي 

 رشد، بازماندگی هاي شاخص برخی پروبیوتیک باکتوسل بر مختلف اثرسطوح
  (Cyprinus carpio)معمولی کپور بدن بچه ماهی وترکیبات

  
 2، باقر مجازي امیري1*، حسین توکلی1شایان قبادي

  755 :بابل، ایران، صندوق پستی، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بابل گروه شیالت، -1
   31585 -4314 :، ایران، صندوق پستیکرج دانشگاه تهران،، منابع طبیعیکشاورزي وشکده گروه شیالت، دان -2

 
  1393مهر  16 : تاریخ پذیرش     1393خرداد  7: تاریخ دریافت

  
  چکیده

ن ایـن بـی   در. باشـد مـی  رشـد، تغذیـه وبقـا   هاي  شاخص راهکارهاي بهبود هاي غذایی یکی از ماهیان استفاده ازمکملپرورش متراکم  در
 پروبیوتیک ریثتأ پژوهش این در. ماهیان انجام شده استتغذیه  هاي کاربردي در مکمل عنوان یکی ازه ها ب برروي پروبیوتیکتحقیقات متنوعی 

برعوامـل   )بـدون پروبیوتیـک  ( غذاي شـاهد  مقایسه با ي خشک درازاي هرکیلوگرم غذاه گرم پروبیوتیک ب3/0و2/0 ،1/0 مقادیر در باکتوسل
. مطالعه شـد  روز 60مدت  در )گرم49/15±12/0( وزن اولیه  میانگین با(Cyprinus carpio)  معمولیبچه ماهی کپور در رایی تغذیهکا و رشد

 3( مـاهی  عدد 15ذخیره سازي  تراکم با تصادفی صورت کامالهبلیتري  500مخزن فایبرگالسی12 بینمعمولی  کپور قطعه بچه ماهی 180تعداد
وزن  تعیین میزان طول و. انجام شد) 19، 15، 11، 7هاي  ساعت در(درروز  بار 4سیري طی دوره پرورش و  حد غذادهی در. توزیع شدند )تکرار

 رانـدمان  و رشـد هـاي   شـاخص  کرده بودند، دریافت پروبیوتیک که ماهیانی آزمایش، درگروهپایان  در .انجام گرفت بار یک روز14 ماهیان هر
 گروه به نسبت را تري مطلوب و باالتر سطح بقا درصد و غذا تبدیل ضریب ،پروتئین کارآیی ویژه، رشد نرخ ،وزن مانند افزایش ها آن غذایی

 گرم پروبیوتیک درکیلوگرم2/0در جیره هاي فوق شاخص بهترین میزان ).>05/0P( نشان دادند بودند پروبیوتیک فاقد ها آن جیره که ماهیانی
 جیره داراي بیشترین میـزان پـروتئین بـوده کـه اخـتالف معنـی داري بـا        درکیلوگرم گرم پروبیوتیک 2/0 تیمارتغذیه شده با .آمد دست به جیره

گرم پروبیوتیک به ازاي هر کیلو گرم غذاي خشک بوده که 2/0سطح  در الشه خاکستر بیشترین میزان چربی و). <05/0P( سایرتیمارها نداشت
بچـه مـاهی    جیـره  بـه  پروبیوتیـک باکتوسـل   ضـافه کـردن  ا نشـان داد  نتایج ایـن تحقیـق   ).>05/0P( داشتند تیمارها سایر داري بااختالف معنی
  .الشه داردتقریبی وآنالیز هاي رشد شاخص ثرات مثبتی برا جیره کیلوگرم هر گرم در 2/0به میزان کپورمعمولی 

  .رشد، ترکیبات الشه پروبیوتیک، باکتوسل،، (Cyprinus carpio)ماهی کپور :کلیدي کلمات
 

                                                             
  .(tavakoli.h58@gmail.com(دار مکاتبات عهده *
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 مقدمه 
هـاي   آگـاهی  بـاالرفتن  طرفـی و  جمعیت ازافزایش 

سـوي دیگـر    مزایاي مصرف آبزیـان از  مورد عمومی در
 درآبزیـان   بیشـتر سرانه مصرف  تقاضا و افزایش موجب
آبـزي پـروري   بخش . هاي اخیر شده است سال درایران 

تغییـرات   نظیـر  مشـکالتی  همـواره بـا   ایـن رشـد   کنار در
 بــوده اســت روبــرو ...هــا و ريکیفیــت آب، شــیوع بیمــا

مـواد   و هـا  بیوتیـک استفاده ازآنتـی ). 1382ضیایی نژاد، (
طرف نمودن مشـکالت آبـزي پـروري     شیمیایی براي بر

موجـب   هزینه باال اي و اثرات حاشیه بودن دارا عالوه بر
 دشــو مــاهی مــی محــیط و شــیمیایی در مــواد انباشــتگی

)Sealy and Gatlin, 2001( .هــــا پروبیوتیــــک 
 هـا و  هـا، قـارچ   باکتري مکملی نظیر هاي میکروارگانیسم

طریـق بهبـود تعـادل میکروبــی     از کهباشـند  هـا مـی  رمخم
ــی  ،روده ــان مـ ــودمندي روي میزبـ ــرات سـ ــد اثـ  گذارنـ

(Fuller, 1992). براســـــاس تعریـــــف Douiliet 
انــد  هاغــذاهاي کمکــی پروبیوتیــک )Longdon )1994و

 فرایند افزایش  عثبا تواند می ها آنهاي جانبی  که آنزیم
باعـث کـاهش    نه تنها ها این میکروارگانیسم. شود هضم

ــروب ــاري  میک ــاي بیم ــیط و در زا ه ــود مح ــده  موج زن
هـاي   تقویـت میکروارگانیسـم   و ایجـاد  با ، بلکهشوند یم

 یـا  موجبات سالمتی و دستگاه گوارش، در موجود مفید
موجــودات زنــده فــراهم    در را افــزایش میــزان رشــد  

هـا   تأثیرات مثبت پروبیوتیک (Fuller, 1992).آورند می
سـازي  بهینـه  نظیرهاي مختلفی  برجنبه آبزیان پرورشی بر

پیشگیري شیمیایی محیط پرورش،  فیزیکی و پارامترهاي
 عملکـرد رشـد   ارتقـا  نیـز  و زا عوامل بیمـاري  مبارزه با و

توسط محققان شماري  قیقات بیتح پرورشی، در آبزیان
 .(Irianto and Austin, 2002) شیالتی تأییدشده است

هـاي   به بررسی اثر باسـیل  ،)1388( همکاران جعفریان و

سـازي بـا آرددافنـی ماگنـا      طریـق مکمـل   پروبیوتیکی از
(Daphnia magna) ــر ــد ب ــزل  رش ــاهی ق آالي الرو م

ــان   ــین کم ــد (Oncorhynchus mykiss)رنگ . پرداختن
ــه در  ــان داد ک ــایج نش ــوتیکی،   نت ــاي پروبی ــه تیماره هم

ــذا   ــدیل غ ــارایی تب ــت و  ک ــزایش یاف ــالی   اف ــه طورع ب
ــاهی    ــه درالروهــاي م پارامترهــاي رشــد وکــارایی تغذی

درآزمایش صورت گرفته توسـط  . آال افزایش یافت قزل
Bairagi  هـاي تولیدکننـده    ، بـاکتري )2002(و همکاران

هاي پروبیـوتیکی ایزولـه    آنزیم سلوالز از جمله باسیلوس
اي تخمیرگیــاه عدســک روده مــاهی کپــور، بــر شــده از

سـطوح  . بـرده شـدند   کـار  بـه  (Lemna polyrhiza)آبـی 
عدسک آبی تخمیرشده جهت  چربی خام در پروتئین و

باعث ارتقا رشـد   تغذیه ماهیان روهو افزایش پیداکرده و
الشـه ایـن ماهیـان     چربی در و افزایش سطوح پروتئین و

ــیلوس ) 2004(همکــــاران  و Bairagi .گردیدنــــد باســ
 و باسیلوس سـیرکوالنس ) Bacillus subtilis(سابتلیس 

)Bacillus circulans( مـــاهی  روده ایزولـــه شـــده از
را  (Oreochromis mossambicus) موزامبیکــا تیالپیــا

کـار  هبـ   (Labeo rohita)در جیره غـذایی مـاهی روهـو   
بردنــد، نتــایج نشــان داد کــه  نســبت کــارآیی پــروتئین،  

اهري پـروتئین  بـرداري ظـ  قابلیـت هضـم ظـاهري و بهـره    
ارتبـاط بـا معیارهـاي     عملکـرد مـاهی در   افزایش یافته و

هــاي  همچنــین فعالیـت ویــژه آنـزیم  . رشـد ارتقــاء یافـت  
سطوح  ه وگوارشی از جمله آمیالزو پروتئازافزایش یافت

امکان  یراًاخ .ارتقا یافت ذخیره چربی الشه نیز پروتئین و
، Bacillus sppهــاي باکتریــایی مثــل  اســتفاده ازگــروه

بـه عنـوان    Pediococcous acidilactici MAاینـولین،  
 طـور   هبـ  وموجودات آبزي شناخته شده  پروبیوتیک در

 Pediococcousاز. کارگرفتـه شـده اسـت   هاي بـ فزاینده

acidilactici MA به  توانیم یمBactocell   اشاره کـرد .
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 79  ... هاي رشد، برخی شاخص پروبیوتیک باکتوسل بر اثرسطوح مختلف

برخی  در Bactocellپروبیوتیک   استفاده از مفید اثرات
گزارش شـده   میگو و الآقزل و مثل ماهی آزادازآبزیان 

فرانسه بـه   Lallemandباکتوسل محصول شرکت  .است
ایـن   یـک گـرم از   حیاتی اسـت و  عنوان یک زیست یار

 این فرآورده با .باکتري است 1×1010پروبیوتیک حاوي 
چسـبیدن بـه    ه گوارش میزبـان و دستگا شدن در پرشمار

 هـاي گوارشـی و   افزایش آنزیم تحریک و روده و جدار
هـاي   فـاکتور  اسیدیته لوله گـوارش سـبب بهبـود    افزایش

 تولیـد  ،کـاهش تلفـات   با مقاومت شده و رشد، ایمنی و
 حسینی( داد خواهد دست به تر زمان کوتاه در بیشتري را

 کپور صرفه بودن پرورش باتوجه به مقرون به ).1386 فر،
 جیره غذایی پروبیوتیک در همچنین مطالعات محدود و

مناسب  بچه ماهیان کپور، این بررسی به منظورتعیین دوز
 و رشـد  عملکـرد  اثرآن بر پروبیوتیک و ازبراي استفاده 

  .براي بچه ماهیان کپورانجام شد بقا
  

  هاروش و مواد
 -تیـر ( مـدت دومـاه   بـه  1392سـال   این آزمایش در

 دانشـــگاه آزادتحقیقــات آبزیــان   کارگــاه   در )مــرداد 
 معمـولی  بچه مـاهی کپـور   .نجام شدبابل ااسالمی واحد 

گـرم   50/16-14محـدوده وزنـی    بـا قطعـه   350 تعـداد  به
مخـازن  . و پرورش نصرساري تهیـه شـد   ازکارگاه تکثیر

سدیم  وسیله هیپوکلریت بهسازي، ذخیره قبل ازپرورشی 
 کـامالً سـاعت   1مـدت   به mg/L200 مؤثرغلظت ماده  با

ی عفــون ضــد. شــدند ، ســپس بــاآب شستشــوضــدعفونی
بـه  % 4ول نمـک  محلـ  وري در غوطـه  بـا  ابتـدا  ماهیان نیز

پـــس از ). 1386مخیـــر، ( دقیقـــه انجـــام شـــد 1مـــدت 
مخـزن   12درداخل ماهیان  عدد از 180بندي، تعداد  رقم

 تیمـار 4( مخزن هر در عدد 15به تعداد  لیتري 500مدور 
ــرار 3 و ــا) تک ــانگین  ب ــیمی ــول  و 49/15±12/0 وزن ط

مخـازن   به هریک از. گرفتند قرار 60/10±13/0متوسط 
جهـت   که به منبع هواده متصل بودند، عدد سنگ هوا 2

بــه آزمـایش  . نصــب گردیـد  تـأمین اکسـیژن   هـوادهی و 
 12سـاعت روشـنایی و    12دوره نـوري   با روز 60مدت 

 در .انجـام شـد   یک سالن سرپوشـیده  در ساعت تاریکی
ــایش ــ طــی آزم ــه و هدمــاي آب ب ــزان  صــورت روزان می

درکـل  . گردید گیرياندازههفته اي یکبار pHاکسیژن و
ــ ــایش می ــاي آب  انگیندوره آزم ــزان 2/26±5/0دم ، می

ــیژن  ــود  2/8 -2/7 آب pHو 7/6±41/0اکس ــان. ب  ماهی
 قبـل از  جیره پایه مدت یک هفته با به سازگاري منظور به

 از بعـد ابتداي آزمایش  در. تغذیه شدندشروع آزمایش، 
سـپس   .ان انجام شـد سنجی ماهیزیست مرحله سازگاري

 3توجه به تیمارهاي تعیـین شـده مکمـل باکتوسـل در      با
هــر کیلــوگرم بــه جیــره   گــرم در 3/0 و 1/0،2/0ســطح 

. بـود مکمـل   فاقـد ) صفر( کنترل تیمار. کنترل اضافه شد
جهــت . شــدند بیــومتري مــی هفتــه یکبــار دو ماهیـان هــر 

وسیله پودرگـل   هبیومتري، پس از بیهوش کردن ماهیان ب
ــادوز میخــک ، mg/L300 (Velisek et al., 2005) ب

 .انجام شد mm1دقت  وطول کل با g01/0دقت   وزن با
ساعت قبل ازبیومتري، غذادهی  24گردد  نشان می خاطر

بـه برنامـه    اطالعـات کسـب شـده    .به ماهیان قطع گردید
 منتقل تاپس از محاسبه بیومس، مقـدار  Excelافزاري  نرم

جیـره  . محاسـبه گردیـد  تانک  جهت هر غذادهی جدید
لیپیـدخام،  % 5/8، ن خـام یپروتئ% 5/30ساخته شده شامل 

% 2/2خاکستر و % 9رطوبت، % 13کربوهیدرات، % 8/36
   .)1جدول ( فرموله شد لیندو افزارنرم فیبربا استفاده از

براي تهیه جیره غذایی آزمایشی هر جزء به صورت 
 ی ومعـدن  ترکیبـات ویتـامین، مـواد    جداگانه وزن شـد و 

سـپس   هم مخلوط و به طور کامل با افزودنی دیگر مواد
. شـدند  به اجزاي اصلی اضافه شد و اجزاء با روغن بانـد 
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ــس از  ــم زدن در  30پ ــه ه ــرحدود  دقیق آب % 20میکس
دقیقـه دیگرعمـل مخلـوط     15اضافه گردید و بـه مـدت   

نهایت، جیره آماده شده به چرخ  در. شدن ادامه پیداکرد
 هـاي  ینیهـا بـرروي سـ   س پلـت سـپ . گوشت منتقـل شـد  

گـذاري بـه   پـس ازشـماره   قـرارداده شـده و   خشک کن
غـذادهی بچـه ماهیـان بـه     . خشک کن انتقال داده شدند

ــیري ودر  ــزان س ــاعات  وعــده در 4می  19، 15، 11، 7س
از  روز دیگر مـواد باقیمانـده هـر    مدفوع و. انجام گردید

  .مخازن سیفون شدند
  

 )به درصد(ی جیره آزمایشیعناصر و ترکیبات تقریب :1 جدول
  درصد  ترکیبات غذایی

  41  1پودرماهی
  20  2پودرذرت
  20  2آردگندم

  7  2سبوس برنج
  58/4  2مالس نیشکر

  5/1  3مکمل ویتامینی
  5/1  4مکمل معدنی
  02/0  2آنتی اکسیدان
  2  1روغن ماهی
  2  3روغن سویا

  25/0  3ضدقارچ
دام وآبزیـان،  شرکت خـوراك  : 2شرکت پارس کیلکا، ایران ، :1

 :ازمکمـل kg-1 واحـد . ، شرکت ارس بازار،آمـل، ایـران  3ایران، 
  E ،30IU ;400000کلســیفرول، ;،A ،1200000IUویتــامین

;3K،mg 1200mg ,C;5400;،بیوتینmg200:  ،تیامینmg200; 
نیاسـین،  ;mg 7200پنتتونـات،  کلسـیم  ;mg 3600ریبـوفالوین، 

mg9000;  ،پیریدوکسـینmg 2400;   ،اسـید فولیـک mg600; 
و حامل تـا حـدود    mg500آنتی اکسیدان ;mg4سیانوکوباالمین، 

: ازمکمـل  kg-1واحد. ، شرکت ارس بازر،آمل، ایرانkg 1 ،4وزن
 mgسـلنیوم،  ;mg50کبالـت،   ;mg500مـس،  ;mg4500آهـن،  

کـولین   ;mg 150یـد،  ;mg 5000منگنـز، ; mg6000روي، ;50
  .kg1وحامل تا وزن  mg150000کلراید، 

 از مقایسـه بـین تیمارهـا    وماهیـان   رشد براي بررسی
 درصــددرصــد بازمانــدگی،  شــامل هــاي رشــد شــاخص

 ، ضـریب رشـد  ،  ضریب تبدیل غذاییافزایش وزن بدن
 و بازده مصـرف پـروتئین   میزان افزایش وزن بدن،ویژه، 

 .شاخص کیفیت استفاده گردید

  ):Tacon, 1990( افزایش وزن بدن
BWI = Wt2–Wt1 

Wt1  =ه ماهیگرم وزن اولی  
Wt2  =گرم وزن نهایی ماهی  

  
 :(Kissil et al., 2001) درصد افزایش وزن بدن

PBWI (%) = [(Wt2 –Wt1/Wt1)] ×100 
Wt1  =گرم وزن اولیه ماهی  
Wt2  =گرم وزن نهایی ماهی  

 
 ):Hevroy et al., 2005( )روز در درصد( ویژه نرخ رشد

SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t] ×100 
LnWt1  =لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی  
LnWt2 =لگاریتم طبیعی نهایی ماهی  

t  =طول دوره آزمایش  
  

  ):Ojolick et al., 1995( فاکتوروضعیت
CF = [W / L3] ×100  

L  = مترسانتی(طول کل ماهی(  
W  =گرم( وزن ماهی(  
  

  ):Hevroy et al., 2005( ضریب تبدیل غذایی
FCR = g dry feed eaten / g live weight gain  

g dry feed eaten  =گرم(غذاي خورده شده(  
g live weight gain  =دست آمده ماهی گرم وزن به  

  
  )Helland et al., 1996( نسبت کارایی پروتئین
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PER (g/g) = g live weight gain / g protein 
intake in fish 

g live weight gain  =گرم(پروتئین خورده شده(  
g protein intake in fish  =گرم(دست آمده  وزن به( 

  
  ):Mazurkiewicz et al., 2008( بقاء درصدنرخ

Survival rate = (Nf /N0 ) ×100    
N0  =ابتداي دوره آزمایش ماهیان در تعداد  
Nf  =انتهاي دوره آزمایش ماهیان در تعداد  
  

در پایـــان دوره پـــرورش بـــراي آنـــالیز ترکیبـــات  
ساعت از زمـان قطـع    24از گذشت  پس ،شیمیایی الشه

گـوارش،   لولـه  تغذیه و اطمینان از دفع کامل محتویـات 
براي ایـن منظـور کـل بچـه     . محصول انجام شد برداشت

طـور  هنمونه ب 3 تعداد تکرار هر از ماهیان توزین شدند و
سپس سر و باله و پوسـت ماهیـان   . تصادفی برداشت شد

بار چـرخ   3پس از  ها آنهر تیمار جدا و در نهایت الشه 
بنـدي شـده و در فریـزر    شدن و تهیه مخلوط همگن بسته

ــه  -20( ــانتیدرج ــراد س ــدت  ) گ ــه م ــد  10ب روز منجم
در ادامه این مخلوط جهت تجزیه شیمیایی الشه . گردید

تجزیـه تقریبـی    .در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفت
هاي ساخته شده و الشه در انتهاي آزمـایش شـامل    جیره
ئین خام، چربی خام، رطوبـت و خاکسـتر از طریـق    پروت

گیـري و تعیـین    انـدازه ) AOAC  )1990روش استاندارد
غـذایی و الشـه ماهیـان     هاي یرهجتجزیه شیمیایی . شدند

در آزمایشــگاه تخصصــی تحقیقــاتی مازنــدران واقــع در 
  .شهرستان ساري انجام شد

 افـزار نـرم  ازاستفاده  باها  دادهآماري تجزیه وتحلیل 
SPSS(VER19) طرفـه  آنالیز واریانس یک آزمون از و 

ANOVA  جهــت بررســی توزیــع نرمــال  .اســتفاده شــد
ازآزمــون  .اســتفاده شـد  Shapiro-wilkروش  هـا از  داده

Duncan  وجود یـا   استفاده شد وها  مقایسه میانگینبراي
انجـام   )P≥05/0( سطح در دارعدم وجود اختالف معنی

  .پذیرفت
  

  نتایج
متفاوت پروبیوتیـک   مقادیر نتایج تأثیر 2جدول  در

 کپـور  انبچـه ماهیـ   هاي رشد معیار از خیبر برباکتوسل 
ــه شــده اســت معمــولی   پروبیوتیــکاضــافه کــردن  .ارائ
، افزایش وزن وطـول  کپوربچه ماهیان  به جیره باکتوسل

) >05/0P( دادنـد نشـان   نسبت به گروه شـاهد  بیشتري را
 گرم کیلو گرم درهر 2/0تیمار  در آنکه بیشترین میزان 

 .تیمـار شـاهد مشـاهده گردیـد     در ها آنوکمترین میزان 
 هاي دریافت کننده باکتوسـل تیمار ویژه در ضریب رشد

 داشـتند داري  افـزایش معنـی   شـاهد  تیمـار  مقایسه بـا  در
)05/0P<( دریافــت  تیمــار در ایــن مقــدار کــه حــداکثر

 کیلوگرم غذاي خشک هر درباکتوسل  گرم 2/0  کننده
 در ضـریب تبـدیل غـذایی   میـزان   حـداکثر  .آمد دست به

 هـر  گـرم در  2/0متعلـق بـه تیمـار     اقلدحـ  شاهد و تیمار
 شاهد تیمار باکه مشاهده گردیدغذاي خشک  کیلوگرم

ــی  ــتالف معن ــدداراي اخ ــامی  .)>05/0P( داري بودن تم
 بـاالتري را  تیمارهاي آزمایشـی بـازده مصـرف پـروتئین    

 این مقـدار  ادند، که حداکثرنشان د نسبت به گروه شاهد
کیلــوگرم غــذاي  هــر درباکتوســل گــرم  2/0 تیمــار در

 فـاکتور میـزان   حـداکثر  ).>05/0P( آمد دست بهخشک 
کیلــوگرم  هــر گــرم در 3/0تیمــار  درکیفیــت  شــاخص

 داريتیمارهـا تفـاوت معنـی    بین سایر اما مشاهده گردید
 درصـد  این پروبیوتیـک بـر   اثر ).P<05/0( مشاهده نشد

کـه تیمارهـاي دریافـت کننـده     دهدزماندگی نشان مـی با
بوده که  % )100(پروبیوتیک باکتوسل داراي زنده مانی 

).>05/0P( بـود  شـاهد  داري بیشـتراز تیمـار  به طورمعنی
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با سطوح بچه ماهی کپور پرورشی تغذیه شده  آمده در دست به) میانگین و انحراف معیار( وتغذیه مقایسه برخی از معیارهاي رشد:2 جدول
  روز 60پروبیوتیک باکتوسل طی مدت مختلف 

یمارت    کیلوگرم/گرم1/0 شاهد  کیلوگرم/گرم2/0   وگرم           کیل/گرم3/0   

g(  04/0±34/15(میانگین وزن اولیه   a 21/0 ± 51/15 a 15/0  ± 51/15 a 1/0  ± 60/ 15  a 
g(  02/0± 25/22(میانگین وزن نهایی  a 10/0± 05/23 b 16/0± 61/27 d 15/0  ± 66/ 25   c 

g(  02/0±91/6(بدن  وزن افزایش a 1/0 ±54/7 b 31/0± 1/12 d 15/0  ± 06/ 10   c 
08/45±29/0  بدن وزن افزایش درصد a 33/1± 64/48 b 79/2 ±01/78 d 19/1  ± 49/64  c 

67/0 ±01/0  نرخ رشد ویژه  a 02/0± 70/0 b 02/0 ± 02/1 d 01/0  ± 88/0 c 
42/1 ±04/0        فاکتوررضعیت     ab 01/0± 38/1 a 01/0± 39/1 a 02/0  ± 45/ 1 b 

94/3 ± 07/0  ضریب تبدیل غذایی d 08/0±57/3 c 06/0± 48/2 a b 03/0± 84/2  
g/g(  11/0 ± 88/0(نسبت کارایی پروتئین  a 02/0± 07/1 b 04/0 ± 54/1 d 01/0 ± 34/1 c 

)%(بازماندگی  70/7 ± 00/91 a 100b 100b            100b 

  ).P<05/0(  باشند ینمحروف مشابه در یک ردیف داراي اختالف معنی داري 
  

ــک    ــأثیر ســطوح مختلــف پروبیوتی ــایج حاصــل از ت نت
نشـان داده   3 باکتوسل بر ترکیبات شیمیایی الشه در جدول

افــزودن  نتــایج ایــن آزمــایش نشــان دادکــه بــا .شــده اســت
ی الشـه  چرب و پروتئین خاکستر، پروبیوتیک باکتوسل میزان

 در خاکسـتر  و کـه میـزان چربـی    طـوري ه ب ،افزایش داشت
 سـطوح داشـت   سـایر  داري بـا اختالف معنـی  گرم2/0تیمار

)05/0P<.(    بیشــترین و کمتــرین مقــدار پــروتئین الشــه بــه
گـرم در کیلـوگرم باکتوســل    2/0ترتیـب مربـوط بـه تیمـار     

. درصـد بـود   26/15و  58/18جیره و تیمار شاهد بـا مقـادیر   
 گــرم2/0ین مقــدار خاکســتر الشــه مربــوط بــه تیمــار بیشــتر

تـرین   درصد و کم 90/2در کیلوگرم جیره معادل  باکتوسل
.  درصـد بـود   33/2میـزان   بـه  3/0و1/0آن مربوط به تیمـار  

همچنین بیشترین مقدار رطوبت الشه مربوط به تیمار شـاهد  
 2/0 تیمـار  درصـد و کمتـرین آن مربـوط بـه     64/71معـادل  

درصـد   49/64م باکتوسـل جیـره بـه میـزان     گرم در کیلوگر
داري در بـین  اما از نظر میزان چربی الشه تفاوت معنـی . بود

ــاهد،  ــاي شـ ــد 3/0و1/0تیمارهـ ــاهده نگردیـ ــا مشـ ــا امـ  بـ
کـه در تیمـار   طـوري  داري داشتند بـه  اختالف معنی2/0تیمار

 گرم در باکتوسل جیره از بیشترین میزان برخوردار بـود  2/0
)05/0P<.(  

  
  )درصد ماده خشک(مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهی کپور  :3 جدول

  اثر سطوح مختلف پروبیوتیک باکتوسلنسبت به 
کیلوگرم/گرم1/0  شاهد ترکیبات الشه کیلوگرم/گرم2/0          کیلوگرم/گرم3/0 

(%)خام  پروتئین  11/0± 26/15 a 41/0 ±53/16 a 5/3± 58/18 a 49/3± 26/17          a 

)%(چربی خام  68/0 ± 23/11 a 53/0± 31/11 a 47/0± 53/13 b 45/0± 20/11      a         

)%(خاکستر  27/0± 34/2 a 08/0± 33/2 a 42/0 ± 90/2 b 19/0± 33/2        a            

)%(رطوبت  43/1 ± 64/71 c 1/1± 23/69 b 1/1± 49/64 a 1/1± 29/69        b         

 ).P<05/0(باشند ینمیف داراي اختالف معنی داري حروف مشابه در یک رد
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  بحث
تمــامی  پروبیوتیک باکتوســل درتحقیــق حاضــر در

نقـش بسـیار    تیمارهاي آزمایشی نسبت بـه گـروه شـاهد   
 .ایفـا نمـود   کپـور ارتقـاء رشـد بچـه ماهیـان      در را مثبتی

بـه   پروبیوتیـک منجـر   هـاي مکمـل شـده بـا     تمامی جیره
مقایسـه   یی بهتـري در مصـرف غـذا   و هاي رشـد  راندمان

نتـایج مشـابهی توسـط     .ندشد گروه شاهد باجیره پایه در
Swain روي کپورهــاي هنــدي  بــر )1996(همکــاران  و

بـه دلیـل    رسـدکه افـزایش رشـد   نظرمـی  هبـ . مشاهده شـد 
 مـاهی در  بهبـود سـالمتی   ترشح آنزیم یا و افزایش اشتها

افزایش  قابلیت هضم مواد غذایی  نتیجه کنترل عفونت و
این بررسی  در. (Gatesoupe and Ringo, 1998) باشد

افـزایش وزن درتیمارهـاي دریافـت     ویژه و ضریب رشد
ــل در  ــده باکتوس ــا  کنن ــه ب ــار مقایس ــاهد تیم ــزایش  ش اف

 تواننـد  مـی  هـا  ازآنجاکه بـاکتري . نشان داد داري را معنی
 و کوفاکتورهـا  ها ویتامین واسطه تولید هب هضم را فعالیت

ــا ــ از ی ــق بهب ــت ودطری ــا  فعالی ــد هــاي آنزیمــی ارتق  دهن
)Gatesoup, 1999(،  مکمـــل  تــوان وجــود   مــی  لــذا

مثبـت   عامـل ایـن عملکـرد    جیره غـذایی را  باکتوسل در
ــان در  ــه ماهی ــت  بچ ــی دانس ــن ویژگ ــابهی  . ای ــایج مش نت
ــک  ــراي  Streptococcus faeciumباپروبیوتیـــ بـــ

دسـت   بـه  )1999(همکاران  و Bogutوسط کپورماهیان ت
پروبیوتیک بیشترین وزن  تغذیه شده با هاي هگروآمدکه 

 تحقیــق حاضــر در. بودنــد دارا را ویــژه ضــریب رشــد و
باکتوسـل ضـریب    پروبیوتیـک کننـده  تیمارهاي دریافت

نسـبت   بازده مصرف پروتئین بـاالتري را  تبدیل غذایی و
مکمـل شـده بـا     جیره ماهیـان . نشان دادند به گروه شاهد

ــم غــذایی وپروبیوتیــک ــروتئین هضــم ، رژی ــود را ب پ هب
ضریب تبـدیل غـذایی    و بیشتر رشد بخشدکه این امر می

در .  )Wache et al., 2006( کنــد توجیـه مـی   را بهتـر 

ــا ــاران  و  Lara-Floresت مطالع ــر روي  )2003(همک ب
 .Sهـاي   غذاي مکمل شده بـا پروبیوتیـک   ،تیالپیاي نیل

faecium  وS. cerevisiae   بهترینFCR  مشاهده شد و
بـرداري از غـذا حتـی در شــرایط    نهاد شـد کـه بهـره   پیشـ 

بررسـی   در. یابد یمافزایش  ها توسط پروبیوتیک استرس
ــت آن درحاضــر بیشــترین مقــدار فاکتورشــاخص    کیفی

 شاهد تیمار که با بود کیلوگرم غذا هر گرم در 3/0تیمار
 آمـده در  دسـت  بـه نتایج  .داري بود داراي اختالف معنی

 یرتــأث کــه  یتمکزیــک درخصــوص شــاخص وضــع   
ــل را  ــل ولووس ــورد باکتوس ــرار  م ــه ق ــد مقایس ــه  دادن ک

 شـود  شـاخص وضـعیت مـی    باکتوسل باعث افـزایش در 
نتـایج   ماهی آزاد آالي رنگین کمان و ماهی قزل در ولی

 هـا  آنشـاخص وضـعیت    آوردند که بر دست بهمتفاوتی 
آذري تاکـامی   .)EFSA, 2007( تاثیري نداردباکتوسل 

شـاخص وضـعیت    باکتوسل بر یرتأث )1391(همکاران  و
حـاکی    نتـایج دادکـه   ررسی قرارب مورد ماهی قزل آالرا

 و بــود مــاهی قــزل آال افــزایش شــاخص وضــعیت در از
 .مشـاهده نمودنـد   ایـن فـاکتور   در را داريتفـاوت معنـی  

 نوع مکان و مـاهی مـورد   در تغییر علت این تناقضات را
 بـر  .تتـوان دانسـ   مصرفی مـی  دوز تفاوت در پرورش و

ــل از   ــایج حاص ــاس نت ــن  اس ــقای ــد تحقی ــا درص  در بق
 %)100(پروبیوتیـک باکتوسـل    تیمارهاي تغذیه شـده بـا  

 در. داري داشـتند  اخـتالف معنـی   شـاهد  تیمار بوده که با
همکـاران کـه    و Bogutمشابهی توسـط   این رابطه روند

 تغذیــه مــاهی کپــور اثــرات ســطوح مختلــف مکمــل در
فــــت کــــه شــــامل مطالعــــه قرارگر مــــورد معمــــولی

 رشـد  که بهتـرین  بود ها باکتري و مخمر ها، بیوتیک آنتی
عنـوان مکمـل   هها بـ  باکتري با درصد )100( زنده مانی و

نتــایج تحقیـــق   کـــه بــا  پروبیوتیــک مشــاهده گردیــد   
 )2010( وهمکــاران Ferguson  .حاضــرهمخوانی دارد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393زمستان ، چهارمنشریه توسعه آبزي پروري، سال هشتم، شماره   84

 Pediococcus acidilactici(CNCM  MA18/5 اثـر 

M) و) میکروفلور( ره مکمل برمیکروبیوتاعنوان جی هب را 
بــه  (Oreochromis  niloticus)رشــد تیالپیــاي قرمــز 

 کار  هب بدون مکمل را جیره شاهد و CFUg 107-1میزان
پروبیوتیـک باکتوسـل    ماهیـان تغدیـه شـده بـا     در. بردند

نتـایج تحقیـق    کـه بـا  بـود،   درصـد  100 میزان زنده مانی
ان بتـو  شـاید  زایش رادالیل این افـ  .مشابهت دارد حاضر

هـاي   وسـیله بـاکتري    به مضر  هاي يباکتربین رفتن  به از
 دارد ایــن احتمــال وجــود .دانســت) پروبیوتیــک( مفیــد

 کننـد  هاي میکروبی برخـی مـواد شـیمیایی آزاد    جمعیت
هاي میکروبی دیگـر آثـار ضـد میکروبـی      جمعیت که بر

 طریـق  از بتواننـد روابـط بـین جمعیتـی را     داشته باشـند و 
شیمیایی  رقابت براي جذب مواد قراردادن و تحت تأثیر

همکــاران،   و Lemos(تغییردهنــد   یــا انــرژي موجــود   
ــالیز   ).1995 ــایج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه در آن نت

ــه  ــی الش ــل  ( تقریب ــده باکتوس ــت کنن ــاي دریاف  )تیماره
سـطح   چربی الشه افزایش یافت و فاکتورهاي پروتئین و

خاکسـتر بـوده کـه     ربـی و درصد داراي بیشـترین چ  2/0
   ).>05/0P( داشـت  تیمارها سایر داري با اختالف معنی

Noveirian وNasrollahzadeh )2012( بیـــــوژن اثـــــر 
بچـه   ترکیـب بـدن   و رشـد  هاي برشاخصرا  پروبیوتیک

درصـد   )3/0و2/0 ،1/0( سه تیمار در کپورمعمولی ماهی
 موردروز  60مدت  هرا ب بدون پروبیوتیک شاهد تیمار و

و  عوامـل رشــد  پایـان آزمـایش   در. دادنـد  بررسـی قـرار  
 ، نرخ رشـدویژه، افزایش وزن مانند ها آنراندمان غذایی 

 بقــا درصــد و ضــریب تبــدیل غــذایی کــارایی پــروتئین،
کپورماهیـان جـوان کـه     تري را در مطلوب و سطح باالتر

نشان  گرفتند تغذیه قرار جیره حاوي پروبیوتیک مورد با
چربی الشه افـزایش   میزان پروتئین وداد  نتایج نشان. داد

دارآمـاري   داراي اخـتالف معنـی   جیـره شـاهد   با یافت و

ــد ــن رونــد     ).>05/0P( بودن ــاکــه ای نتــایج تحقیــق   ب
دسـت آمـده   ه نتـایج بـ   این نتایج بـا  .حاضرمشابهت دارد

ــط    ــاران  Diabتوس و  Lara-Flores ، )2002(و همک
ــاران  ــارا  Mohamedو ) 2003(همک  )2007(ن و همک

بـه بررسـی   ) 1386(همکـاران   جعفریان و .مشابهت دارد
ترکیـب شـیمیایی بـدن الرو فیـل مـاهی       کارایی تغذیه و
(Huso huso) آرتمیـاي  ناپلی تغذیه شده با )Artemia 

urmiana( سه  هاي پروبیوتیکی در باسیلوس غنی شده با
 لیتـر،  کتري بـه ازاء هـر  بـا  3×108و2×108، 1×108 سطح

 زمایشـی، آ تیمارهـاي  نتـایج نشـان داد کـه در    .پرداختند
ــک ــا پروبیوتی ــروتئن    ه ــارایی پ ــبت ک  ،(PER)روي نس

ارزش تولیــدي پــروتئن  ،(LER)نســبت کــارایی چربــی 
(PPV) ــا  در ــه ب ــاهد،  مقایس ــار ش ــت و  تیم ــاثیرات مثب  ت

چنین سطوح ماده خشک، پروتئین  هم و داشتند دار معنی
 بـا . ایش یافـت افـز  دار معنـی  الشـه بطـور   خاکستر خام و

ضـریب تبـدیل    هـاي پروبیـوتیکی   کارگیري باسـیلوس  هب
قابـل تـوجهی کـاهش یافـت و تیمارهـاي       طور هب غذایی

 وزن بیشتري برخـوردار  درصد وزن نهایی و ازآزمایشی 
بـه بررسـی    )1389(همچنین پورداود و همکاران  .بودند

 Saccharomyces(هاي غذایی حاوي مخمر  اثرات جیره

cervisiae(   ــانی ــده م ــد، زن ــر رش ــت ب ــت گوش و  ، کفی
ــر تــنش   Heros هــاي محیطــی مــاهی  مقاومــت در براب

severus تأثیرات مثبت و معناداري را بر نتایج . پرداختند
ودرصـد  ) ی، نرخ رشد ویژهیوزن نها(هاي رشد  شاخص
نشـان   نظـر  مـورد  هاي غذایی حاوي مخمر جیره بقاء، در

ــد ــین .دادن ــاداري در همچن ــدیل ضــریب ت کــاهش معن ب
ــذایی  ــروتئین   وغ ــارایی پ ــریب ک ــد ض ــاهده ش در . مش

هـاي حـاوي    آزمایش تنش با آمونیاك نیز کاربرد جیـره 
مخمر نسبت به گروه شاهد، سبب ارتقاء نـرخ بقـاء بچـه    

در نتیجه این مخمر پروبیـوتیکی   .ماهیان تحت تیمار شد
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عالوه بر افزایش سطوح پروتئین الشه با کاهش  تواند یم
رد نیــاز آبزیــان و همچنــین بــاال بــردن میــزان غــذاي مــو

هـاي محیطـی سـبب بهبـود      مقاومت ماهی در برابر تـنش 
 هاي صورت گرفته در توجه به بررسی با .میزان بقاء شود

مکمـل غـذایی    این تحقیق نشـان داده شـدکه اسـتفاده از   
باعـث   شـاهد  داري نسبت به تیمـار  معنی طورهباکتوسل ب

بچــه  درالشــه ترکیبــات  و هــاي رشــد افــزایش شــاخص
ــد ــان کپورگردی ــزان مطلــوب آن  ماهی  گــرم 2/0 کــه می

ــل  ــک باکتوس ــوگرم  پروبیوتی ــر کیل ــره ب ــه   جی ــوده ک ب
 و هـاي رشـد   شـاخص  مثبت بیشتري بـر  طورکمی تاثیر هب

 2/0ایـن اسـاس افـزودن     بر .بقا و ترکیب الشه نشان داد
برکیلوگرم جیره غـذایی بچـه    باکتوسلپروبیوتیک گرم 

ــور ــدمان رشــد، ت نظــوربــه م ماهیــان کپ ــه بهبــود ران غذی
  .گردد وکیفیت الشه پیشنهادمی

  
  سپاسگزاري

 محتــرم آقــاي دکتــر اســاتید دراینجــا الزم مــی دانــیم از
سیدمهدي حسینی فردو کارکنان دانشـگاه آزادکـه طـی    

 کمـال تشـکرو   اجراي کارهاي عملی راهنمایی نمودند،
  .داشته باشیم قدردانی را

 
 منابع

 .1391 ،.ش بهمنش، ،.ع مدبري،، .غ آذري تاکامی، .1
بررسی افزایش باکتوسل به جیره قزل آال واثـرات آن  

مقابـل    مقاومـت  ایمنـی و  فاکتورهـاي رشـد،   بـرروي 
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هاي غـذایی حـاوي    جیره بررسی اثرات. 1389، .ر.ح
بـر رشـد، بقـا،    ) Saccharomyces cervisia(مخمـر  

هـاي مـاهی    کیفیت گوشت و مقاومت در برابـر تـنش  

)Heros severus.(     مجموعه مقـاالت اولـین همـایش
ــر ملــی پروبیوتیــک و ــژهآ محصــوالت ف  تهــران، ،وی
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هاي پروبیوتیکی غنی شده باناپلی  باسیلوس استفاده از
 يترکیبـات مغـذ   و تغذیـه  رکاراییآرتمیاي ارومیانا ب

مجلـه علـوم    ،)Huso huso(فیل مـاهی  الروهاي بدن 
 .60-66 ،)1(14منابع طبیعی گرگان،  کشاورزي و

ــان، ح .5 ــی،  ،.آ.جعفری ــاعتی کل ــور، ع.م ط ، .ر.، نظرپ
ــر اثرباســیل بررســی .1388  رشــد هــاي پروبیــوتیکی ب

 Oncorhynchus( آالي رنگین کمـان الروماهی قزل

mykiss( دافنـی ماگنـا   آرد سـازي بـا  مکمـل  طریق از 
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