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 مقدمه

از بین رفتن ماهیان خاویاري از جمله ماهیان ارزشمند از نظر اقتصادي هستند که امروزه بدلیل صید غیر مجاز، آلوده شدن محیط زیست و 
هاي ماهیان خاویاري است که ). فیل ماهی یکی از گونهCarmona et al., 2009هاي تکثیر در معرض خطر انقراض قرار دارند (زیستگاه

). با توجه به Mohseni et al., 2008باشد (بدلیل رشد سریع، سازگاري با شرایط پرورشی و ارزش خاویار گزینه مناسبی براي پرورش می
اي منتج به سودمند شدن پرورش ماهیان خواهد گردید باشد، بهبود وضعیت تغذیههاي پرورشی مربوط به غذا میاي از هزینهه بخش عمدهاینک

ها به منظور افزایش رشد و کارایی ها و سین بیوتیکها، پربیوتیکهاي غذایی مانند پروبیوتیک). استفاده از مکمل1386(سوداگر و همکاران، 
 Saccharomyces). مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Hoseinifar et al., 2010aباشد (هاي مطرح مییره یکی از ایدهمصرف ج

cerevisiae( هاي سودمندي مییکی از میکروارگانیزم) باشد که بعنوان مکمل غذایی براي جانوران مختلفی استفاده شده استLi & 

Gatlin, 2003 اند (ها گزارش کردههاي مختلف ماهی و میگوسودمند مخمر ساکارومایسیس سرویزیا را بر گونه). محققین مختلفی اثراتLi 

& Gatlin, 2003 مخمر .(S. cerevisiae  هاي گروه ب و آمینواسیدها بوده و می توانند ها، نوکلئوتیدهاي آزاد، ویتامینمنبع غنی از آنزیم
). با این حال اطالعات Hoseinifar et al., 2010bنمایند و سبب رشد و افزایش تعداد آنها شوند (ها را فراهم هاي غذایی الکتوباسیلوسنیاز

اي ماهی وجود دارد. همچنین محدودي در زمینه اثرات مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بعنوان پروبیوتیک بر میکروبیوتاي بومی روده
باشد که مطالعات بسیار اندکی در استفاده از این می Aspergillus nigerایش قارچ میکروارگانیزم زیست یار دیگر مورد استفاده در این آزم

  قارچ پروبیوتیکی در آبزیان صورت گرفته و این تحقیق جزء اولین آزمایشات انجام شده در این زمینه می باشد.

هاي بر برخی از شاخص Aspergillus nigerو    Saccharomyces cerevisiaeهاي پروبیوتیکی هدف از این مطالعه تعیین اثرات قارچ
  ) بود.Huso husoرشد در بچه فیل ماهی (

  مواد و روش کار

انجام شد. این  1391این مطالعه در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی واقع در استان گلستان در اردیبهشت ماه سال 
در ابتداي کار تکرار در نظر گرفته شده بود.  3تیمار انجام شد و براي هر تیمار  3شاهد و  بررسی در قالب یک طرح کامأل تصادفی با یک گروه

بچه ماهیان با وزن  د.یثبت گردگیري و اندازهوزن و طول هر یک از ماهیان بر حسب گرم و سانتی متر توسط ترازوي دیجیتال و تخته بیومتري 
 .S. مخمر شدند عیتوز رویون هر در قطعه 30 تراکم با تریل 1000 حجم بای برگالسیفا يرویون 12 در یتصادف صورت به گرم 31±1 اولیه

cerevisiae  و A. niger لیف ییغذا رهیج به و هیته مجزا صورت به )غذا گرم هر دری کلن واحد( 6×106 ،4×106 ،2×106 غلظت 3 در 
 هیتغذ مطالعه روز 60 طول در یدست صورت به بدن وزن درصد 5 براساس وعده 4 در روز طول در ماهیان چهب .دیگرد افزوده جوان انیماه

  .شدند

ها با استفاده از ترازوي دیجیتال گیري وزن بچه فیل ماهیروز یکبار صورت پذیرفت. در انتهاي آزمایش نیز اندازه 10زیست سنجی ماهیان هر 
هاي افزایش وزن و طول هاي بدست آمده شاخصانجام شد. براساس داده میلی متر 1گیري طول با خط کش به دقت گرم و اندازه 01/0با دقت 

  ):Tacon, 1990بدن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی بصورت زیر تعیین شد (

  = نرخ رشد ویژه100 ×لگاریتم طبیعی وزن ثانویه)  –طول دوره پرورش / (لگاریتم طبیعی وزن اولیه  

  م) = افزایش وزن بدن (گرم)وزن ثانویه(گر –وزن اولیه (گرم) 
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  طول ثانویه (سانتی متر) = افزایش طول بدن (سانتی متر) –طول اولیه (سانتی متر) 

  میزان زي توده تولید شده (گرم) / مقدار غذاي خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی

 LSDو آزمون  Anova) از آنالیز واریانس یک طرفه P>05/0براي مقایسه بین تیمارها و بررسی وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال (
  انجام شد. SPSSاستفده گردید. کلیه آنالیز هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

  و بحث نتایج

 1هاي رشد بچه فیل ماهی در جدول بر برخی شاخص  Aspergillus nigerو   Saccharomyces cerevisiaeاثرات سطوح مختلف 
هاي پروبیوتیکی به جیره بچه فیل ماهی بطور هاي رشد در انتهاي دوره نشان داد افزودن سطوح مختلف قارچبررسی شاخصارائه شده است. 

بیشترین  )غذا گرم هر درپروبیوتیک ی کلن واحد( 6×106). بچه ماهیان تغذیه شده با دوزP>05/0معنی داري سبب افزایش آنها می شود (
  ).P>05/0میزان افزایش وزن را نسبت به گروه شاهد و بقیه تیمارها نشان داد(

هاي پروبیوتیکی نیز در طول دوره آزمایش افزایش یافت و در انتهاي دوره اختالف طولی هاي تغذیه شده با سطوح مختلف قارچطول بچه ماهی
هاي پروبیوتیکی بیشتر از بچه هاي تغذیه شده با سطوح مختلف قارچدر بچه ماهی ). نرخ رشد ویژهP>05/0بین تیمار و شاهد معنی دار بود(

  ). P>05/0ها با گروه شاهد مشاهده شد (هاي گروه شاهد بود بطوریکه اختالف معنی داري بین تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیکماهی

داري نسبت به تیمارهاي حاوي پروبیوتیک تبدیل غذایی بیشتر معنی هاي تغذیه شده با جیره فاقد پروبیوتیک (شاهد) ضریببچه فیل ماهی
ي قارچی داشتند. آنالیز آماري داده ها تفاوت معنی داري در ضریب تبدیل غذایی تیمارهاي حاوي پروبیوتیک نیز نشان داد بطوریکه تیمار حاو

  بود. باالترین دوز پروبیوتیک (تیمار سوم) داراي پایین ترین ضریب تبدیل غذایی

  

  

  

  

  

 

زا مقاوم در برابر آنها شد. از اینرو امروزه قوانین بسیار سخت در زمینه استفاده ها منجر به ظهور عوامل بیمارياستفاده بیش از حد آنتی بیوتیک
ها مورد بررسی قرار گرفته راهکارهاي مختلفی براي کاهش نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک ).Cabello, 2006ها وجود دارد (از آنتی بیوتیک

 Hoseinifar etهاي غذایی است که عالوه بر افزیش رشد اثرات سودمندي بر ایمنی میزبان دارند (است. یکی از این راهها استفاده از مکمل

al., 2010bها مورد توجه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک). در این راستا استفاده از پروبیوتیک -

) بدست آمده 1994و همکاران ( Nohهاي رشد دارد. نتایج مشابهی در مطالعه هاي قارچی به جیره فیل ماهی اثرات معنی داري بر پیراسنجه
بعنوان مکمل غذایی در جیره بچه ماهی نورس   S. cerevisiae ستفاده از) نشان دادند ا2003و همکاران ( Lara-Floresاست. همچنین 

  تیمار
 فاکتورهاي رشد

 تیمار سوم تیمار دوم تیمار اول گروه شاهد

 c48/3±58/171 b65/2±11/194 b81/2±22/192 a09/3±25/213 افزایش وزن بدن

 c25/0±90/34 b17/0±21/36 b15/0±24/36 a15/0±92/36 افزایش طول بدن

 a05/0±82/1 b02/0±56/1 b02/0±58/1 c02/0±42/1 ضریب تبدیل غذایی

 c03/0±56/2 b02/0±77/2 b02/0±75/2 a02/0±91/2 نرخ رشد ویژه

هاي جدول هاي پروبیوتیکی. دادهفیل ماهیان جوان تغذیه شده با قارچ هاي رشدشاخص: مقایسه میانگین 1جدول 
اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی  .باشدمیانگین خطاي استاندارد می ±ها شامل میانگین داده

  ).P>05/0داري هستند (
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تواند بدلیل تولید پلی آمین توسط مخمرها شود. این افزایش رشد در نتیجه استفاده از مخمر میتیالپیاي نیل سبب بهبود نرخ رشد ویژه می
)Peulen et al., 2002) یا بدلیل بهبود هضم مواد مغذي جیره باشد (Lara-Flores et al., 2003 .(  

گذاري هاي قارچی ساکارومایسیس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر با اثردر مجموع نتایج این مطالعه حاکی از آن است که استفاده از پروبیوتیک
بعنوان مکمل مناسبی براي توانند شود. از اینرو این دو نوع پروبیوتیک میاي سبب افزایش عملکرد رشد میپروبیوتیکی در میکروبیوتاي روده

  جیره غذایی فیل ماهی باشند.
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