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چکیده
در این تحقیق اثرات استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی ( )Lactobacillus delbrueckiiدر سه مرحله از
زندگی تاسماهی ایرانی (مرحله اول :شروع تغذیه فعال ،مرحله دوم :ماهیان انگشتقد با وزن حدود  14گرم ،مرحله
سوم :ماهیان جوان حدود  100گرمی) ،بر شاخصهای رشد ،تغذیه و بقاء مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله اول،
پروبیوتیک از طریق غنیسازی ناپلی آرتمیا برای تغذیه الروهای تازه به تغذیه افتاده تاسماهی ایرانی به مدت  11روز
استفاده گردید .در مراحل دوم (به مدت یک ماه) و سوم (به مدت دو ماه) پروبیوتیک به غذا اسپری و برای تغذیه
ماهیان استفاده گردید .در پایان روز پانزدهم مرحله اول تحقیق ،مقادیر طول کل ،وزن کل ،افزایش وزن و رشد ویژه
در ماهیان تغذیهشده با ناپلی آرتمیای غنیسازی نشده (تیمار  )9بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود .در
پایان روز سیام ،مقادیر طول کل ،وزن کل ،افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان تغذیهشده با جیره ترکیبی کنسانتره
و ناپلی آرتمیای غنیسازی نشده (تیمار  )0بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود .ضریب تبدیل غذایی در
تیمار  0به غیر از تیمار  2نسبت به سایر تیمارها بهطور معنیداری کمتر بود .در پایان مرحله دوم تحقیق ،هیچکدام از
تیمارها ازنظر شاخصهای بررسیشده ،اختالف معنیداری نشان ندادند .در پایان مرحله سوم تحقیق ،مقادیر وزن کل،
افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان تغذیهشده با هردو سویه پروبیوتیک بهطور معنیداری باالتر از گروه شاهد بود؛
بنابراین برای بهبود رشد و بقاء ماهیان جوان تاسماهی ایرانی بایستی حداقل  2ماه با غذای حاوی پروبیوتیک تغذیه
شوند.
واژگان کلیدی :پروبیوتیک ،الکتوباسیلوس دلبروکی ،تاسماهی ایرانی ،رشد

* نویسنده مسئول ،پست الکترونیکn.agh@urmia.ac.ir :
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 .1مقدمه

افزایش مقاومت در برابر بیماریها میگردد ( Salinas

ماهیان خاویاری دریاای خازر باه دلیال آلاودگی آ ،
صید بیرویه و غیرمسئوالنه ،از بین رفاتن محالهاای
تخمریزی و ایجاد سدها و پلهاا بار روی رودخاناههاا
جمعیت آن ها بهشدت کاهش یافتاه اسات .باه دلیال
ایاانکااه ایاان ماهیااان از طریااق تولیاادمثل طبیعاای
نمیتوانستند جمعیت خود را حفا نمایناد ،تکثیار و
پرورش مصنوعی و رهاساازی بچاه ماهیاان باهعناوان
مهمترین و اصلیترین راهکار بارای افازایش جمعیات
آنها در نظر گرفته شد و در راستای دستیابی به این
هدف ،در حاشیه دریای خازر چنادین مرکاز تکثیار و
پرورش ماهیان خاویااری احادا گردیاد کاه سااالنه
میلیونها بچه ماهی را به رودخاناه هاای مجااور دریاا
رهاسازی مینمایند ( .)Bahmani et al., 2015عاالوه
بر آن ،پرورش ماهیان خاویاری نیز برای کاهش فشاار
صید در دستور کار قرار گرفت .هرچناد در ساالهاای
اخیر موفقیاتهاای زیاادی حاصال شاده اسات ولای
بیوتکنیک پرورش ماهیان خاویاری نیاز به بررسیهای
بیشتری دارد.
پروبیوتیکها یکسری میکروارگانیسمهای زنده هستند
که اثرات مفیدی بر میزبان دارند .این
میکروارگانیسمها که بیشتر شامل باکتریها ،مخمرها
و جلبکها هستند اکثراً از طریق غذا (غذای کنسانتره
و یا غذای زنده) وارد دستگاه گوارش شده و ساکن
میشوند ( .)Verschuere et al., 2000به دلیل تحولی
که پروبیوتیکها در این صنعت ایجاد کردهاند،
استفاده از آنها روز به روز در حال گسترش است و
امروزه در مناطق مختلف دنیا در صنعت پرورش
ماهی ،میگو و حتی نرمتنان مورد استفاده قرار
میگیرند ،چراکه تحقیقات انجامیافته و تجربیات
بهدستآمده نشان داده است که در بسیاری از
گونههای ماهی و میگو پروبیوتیکها باعث بهبود
پارامترهای رشد و تغذیه ( ;Taoka et al., 2006

 .)et al., 2008از طرف دیگر در بعضی از کشورها
توانستند با بکار بردن این میکروارگانسیمهای مفید،
مقدار مصرف آنتیبیوتیکها را بهطور قابلتوجهی
کاهش دهند .باکتریها شایعترین نوع پروبیوتیکها
هستند که سویههای مختلفی از آنها در آبزیپروری
مورد بررسی قرار گرفته است ( Mohapatra et ai.,
.)2012
مطالعات بسیاری پیرامون استفاده از زیرگونههای
الکتوباسیلوس دلبروکی بهعنوان یک پروبیوتیک در
انسان و سایر موجودات انجام شده است .برای مثال
 Salinasو همکاران ( )2008متوجه شدند که
الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه الکتیس ( L.
 )delbrueckii subsp. lactisقادر است در روده ماهی
آزاد اقیانوس اطلس استقرار یابد و ماهی را در برابر
آلودگی تجربی باکتری بیماریزای آئروموناس
هیدروفیال ( )Aeromonas hydrophylaمحافظت
نماید .همچنین  Picchiettiو همکاران ( )2009نشان
دادند که اگر غذاهای زنده (مانند آرتمیا و روتیفر)
توسط پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی غنیسازی
شوند و سپس جهت تغذیه الرو ماهی سیباس اروپایی
) (Dicentrarchus labraxمورد استفاده قرار گیرند،
سیستم ایمنی ماهی تقویت میشود.
با توجه به اینکه تاسماهی ایرانی یکی از باارزشترین
گونههاای ایاران اسات ،در ایان تحقیاق دو ساویه از
باااکتری الکتوباساایلوس دلبروکاای در مرحلااه اول از
طریق غنی سازی ناپلی آرتمیاا و در مراحال بعادی از
طریق افزودن به جیره غذایی به دساتگاه گاوارش آن
منتقال و پیراساانجههااای رشاد ،تغذیااه و بقاااء مااورد
بررسی قرار گرفت.
 .2مواد و روش ها
این تحقیق بهطورکلی در سه مرحله اجرا گردید :در
مرحله اول از الروهای تازه به تغذیه افتاده ،در مرحله
دوم از ماهیان انگشتقد و در مرحله سوم از ماهیان

;Bagheri et al., 2008; Wang et al., 2008b
 ،)Jafaryan et al., 2009بهبود ترکیب شیمیایی الشه

( )Morshedi et al., 2017; Paricheh et al., 2018و
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برای غنیسازی آرتمیا باا پروبیوتیاک الکتوباسایلوس
دلبروکاای سااویه اروپااا ( L. delbrueckii subsp.
 )bulgaricus CECT 4005Tو سویه ایران (اساتخراج
و خالصسازی شاده از روده مااهی کپاور معماولی در
پژوهشکده آرتمیا و آبازیپاروری دانشاگاه ارومیاه) از
ظرف های شیشهای  2لیتری مخروطی شکل اساتفاده
گردید .این ظروف را در داخل آکواریوم پر از آ قارار
داده و دمای آ بهوسایله بخااری آبای در  22درجاه
سانتیگراد تنظیم گردیاد .شاوری آ داخال ظاروف
مخروطی  91گرم در لیتر بود و در هر زوک بهوسایله
شلنگ آکواریوم بهآرامی هاوادهی گردیاد .نااپلیهاای
آرتمیا به تعداد  244هزار عدد در هار لیتار قارار داده
شادند ( )Agh and Sorgeloos, 2005و بارای فاراهم
2
کردن غلظات بااکتری Jamali et al. ( 2 ×14 CFU
 )2014مقدار  199میلایلیتار سوسپانسایون بااکتری
(تهیهشده بر اسااس ماک فارلناد شاماره  )14باه آن
اضافه گردید 11 ،سااعت بعاد از شاروع غنایساازی،
آرتمیااهااا باارای تغذیااه ماهیااان مااورد اسااتفاده قاارار
گرفتند.
یک روز بعد از توزیع الروها بین  11مخازن پرورشای،
با تیمار های مشروح زیار در قالاب پانت تیماار و ساه
تکرار برای هر تیمار به مدت  11روز تغذیه شدند:
تیمااار  :1آرتمیااای غناایسااازی شااده بااا

الکتوباسیلوس دلبروکی سویه اروپا
تیمااار  :2آرتمیااای غناایسااازی شااده بااا

الکتوباسیلوس دلبروکی سویه ایران
تیمار  :9آرتمیای غنیسازی نشده

تیمار  14 :0درصد آرتمیای غنیسازی نشده و

 14درصد غذای کنسانتره
تیمار  :1غذای کنسانتره

نرخ غذادهی برای روزهاای اول تاا هفاتم  94درصاد،
هشتم تا دهام  21درصاد و یاازدهم تاا پاانزدهم 24
درصد وزن بدن در روز بود و غذادهی تاا روز پاانزدهم
 1بااار در شاابانهروز (ساااعات ،11/94 ،19 ،14/94 ،2
 12و  )24/94بود و بارای ایانکاه نااپلی از دساترس
ماهیان خارج نشوند و فرصت خوردن داشته باشند در

جوان استفاده گردید .الروهای واقع در مرحله خوا
تاسماهی ایرانی از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان
خاویاری شهید مرجانی گرگان به پژوهشکده آرتمیا و
آبزیپروری دانشگاه ارومیه منتقل شد .پس از
سازگاری دمایی ،الروها در یک مخزن هزار لیتری با
جریان آ مناسب تا زمان شروع تغذیه فعال نگهداری
شدند .زمانی که قسمت اعظم مالنین پروپکا از روده
دفع شد ،الروها (طول  13میلیمتر و وزن 93
میلیگرم) شمارش شده و به تعداد  944عدد در هر
مخزن ( 12عدد در هر لیتر) ،بین  11مخزن پلیاتیلن
تیرهرنگ با گنجایش  01لیتر و حجم آبگیری  21لیتر
در قالب  1تیمار و  9تکرار برای هر تیمار تقسیم
گردید .هرکدام از این مخزنها دارای ورودی و
خروجی آ مجزا بود .دبی آ  4/2لیتر در دقیقه به
همراه هوادهی برای هر یک از آنها برقرار گردید.
سیستم جریان آ باز بود ،بهطوریکه آ از قسمت
باالی هر مخزن وارد و از خروجی واقع در دیواره
مقابل خارج میگردید .دمای آ طی دوره پرورش
بین  12/2-13درجه سانتیگراد بود .در این شرایط
ماهیان به مدت یک ماه پرورش داده شدند.
باارای تولیااد ناااپلی آرتمیااا از زوکهااای  144لیتااری
استفاده گردید و چهار فااکتور اصالی موردنیااز بارای
تخمگشایی بهینه سیست فراهم گردید .بادین صاورت
که شوری در  99-91گرم در لیتر و دما در  22درجاه
سانتیگراد تنظیم گردید .اکسیژن از طریق هاوادهی و
نور بهوسیله المپهاای مهتاابی نصابشاده در بااالی
زوک ها تأمین گردید .پس از آماادهساازی آ  ،مقادار
 244گرم سیست بعد از مراحل شستشو در هار زوک
قرار داده شد و  20ساعت بعد ،ناپلیهای هچ شاده باا
استفاده از خصوصایت فتوتاکسای (ناورگرایی) مثبات
آنهااا از پوسااته سیساات و سیسااتهااای هااچ نشااده
جداسازی شدند ( )Sorgeloos et al., 1986و ناپلیها
پااس از شاامارش (بااهصااورت غناایسااازی شااده و یااا
غنیسازی نشده) برای تغذیه ماهیاان تحات آزماایش
مورداستفاده قرار گرفتهاند.
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برای اجارای مرحلاه دوم از بچاهماهیاان انگشات قاد
هفتادروزه (میانگین وزن حدود  14گرم) و در مرحلاه
سوم از ماهیان جوان (میانگین وزن حدود  100گارم)
تاس ماهی ایرانی استفاده گردید .تراکم ذخیارهساازی
در مرحله اول  24قطعه و در مرحلاه ساوم  11قطعاه
در هر مخزن پلیاتیلن ( 4/34* 4/01 * 4/21متر) با
حجم آبگیری  24لیتر بود .دبی آ طی دوره پارورش
بین  1-9لیتار در دقیقاه و دماای آ  13-21درجاه
سانتیگراد بود.
در مرحله دوم از غذای تجاری  FFTو در مرحله ساوم
از غذای  GFT2قزلآالی رنگینکمان سااخت شارکت
رشد دانه استفاده گردید (جدول .)1

هر بار غذادهی ،حدود نیم ساعت آ و هوادهی قطاع
گردید .در روز شاانزدهم غنایساازی خاتماه یافات و
تمامی ماهیان باا غاذای ترکیبای آرتمیاا و کنساانتره
تغذیه شدند و در عرض یک هفته تغییر غذای زنده به
کنسانتره انجام گردید .بدین ترتیب که روزاناه حادود
 11درصد غذای کنسانتره افزایش و باه هماان انادازه
غذای زنده کاهش یافت .در این مادت نارخ غاذادهی
 14درصد و دفعات غذادهی پنت بار در شبانهروز باود.
از روز بیست و دوم تا سیم نرخ غذادهی باه  1درصاد
کاهش یافت (داده های چاا نشاده تحقیاق ایرانای و
آق).

جدول  .1ترکیب شیمیایی ( )%خوراک استفادهشده در مرحله دو و سوم تحقیق
پروتئین خام
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تیمار  :2غذای کنسانتره دارای باکتری

الکتوباسیلوس دلبروکی سویه ایران
شاهد :غذای کنسانتره بدون پروبیوتیک

در هر مرحله پیراسنجههای رشد ،تغذیه (طول کل،
وزن کل ،افزایش وزن ،رشد ویژه ،فاکتور وضعیت و
ضریب تبدیل غذایی) و بقاء اندازهگیری شد .مقادیر
رشد ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( )FCRو
فاکتور وضعیت ( )CFبه ترتیب با فرمولهای

برای اضاافه کاردن پروبیوتیاک ،غاذا را الاک کارده و
بهصورت یک الیه نازک بر روی توری قرار داده شد .به
ازای هر گرم غذا یک میلایلیتار پروبیوتیاک (حااوی
 2 ×142سلول باکتری) بار روی غاذا اساپری گردیاد
( .)Chang and Liu, 2002در حاین اساپری کاردن،
غذاها آنقدر جابجا گردید تا تمام سطح آنها باهطاور
کامل با محلول پروبیوتیک آغشته شود .سپس حادود
 10ساعت در دماای اتااق گذاشاته و بعاد از خشاک
شدن در داخل یخچال قارار داده شاد .نارخ غاذادهی
ماهیان طی مرحلاه دوم  %9و طای مرحلاه ساوم %2
وزن بدن در روز و دفعات غذادهی  0باار در شابانهروز
بود .در این شرایط ماهیان در مرحله دوم به مدت یک
ماه و در مرحله سوم باه مادت دو مااه باا تیماارهاای
مشروح زیر در قالب سه تیمار و ساه تکارار بارای هار
تیمار تغذیه شدند.
تیمار  :1غذای کنسانتره دارای باکتری

الکتوباسیلوس دلبروکی سویه اروپا

)

(

،

)

(

و

محاسبه گردید.
برای ساماندهی دادهها از برنامه  Excel 2016و برای
بررسیهای آماری از برنامه  SPSS 22استفاده گردید.
نوع توزیع دادهها با آزمون شاپیرو-ویلک و همگنی
واریانسها با آزمون لون بررسی گردید .برای مقایسه
میانگینها ،آنالیز واریانس یکطرفه و در صورت وجود
اختالف معنیدار ،برای تمایز آنها ،آزمون تعقیبی
دانکن مورداستفاده قرار گرفت.
09

آق و همکاران

بررسی تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی...

تیمار  9بود کاه نسابت باه ساایر تیماار هاا اخاتالف
معنیداری نشان داد .طی پانزده روز پارورش ،ماهیاان
تیمار  1از  93میلیگرم به  140/3میلیگارم رسایدند
که از سایر تیمارها بهطور معنیداری کوچکتر بودناد.
بین تیمار های  2 ،1و  0اختالف آماری وجود نداشات
( .)p>4/41مقادیر افزایش وزن در تیمارهاای مختلاف
بین  11/3و  900/02میلیگرم بود که کمترین مقادار
مربوط به تیمار  1و بیشترین مقدار مربوط باه تیماار
 9بود (جدول .)2

 .3نتایج
در پایان روز پانزدهم (پایان دوره تغذیه بهوسیله ناپلی
غنیسازی شده با پروربیوتیک) بیومتری ماهیان نشان
داد کااه تمااامی تیمارهااا ازنظاار طااول کاال بااهطااور
معنیداری بزرگ تر از تیمار  1بودند و تیمار  9با طول
کل  01/19میلیمتر نسبت به سایر تیماارهاا باهطاور
معنی داری بزرگ تر بود ( .)p<4/41بین تیمار هاای ،1
 2و  0اختالف آماری وجود نداشت .بیشتارین مقادار
وزن کل ( 929/02میلی گرم) مربوط به بچاه ماهیاان

جدول  .2مقادیر طول کل (میلیمتر) ،وزن کل (میلیگرم) ،افزایش وزن (میلیگرم) ،رشد ویژه (درصد در روز) ،فاکتور وضعیت ،ضریب
*
تبدیل غذایی ( )FCRو بقاء (درصد) تاسماهی ایرانی در پایان روز پانزدهم بعد از شروع تغذیه
تیمار



تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار 5

طول کل

90/19±4/39b

91/02±2/1b

01/19±4/22c

92/29±1/1b

22/9±1/21a

وزن کل

213/22±21/09b

203/94±02/31b

929/02±1/21c

221/32±01/42b

140/34±11/01a

افزایش وزن

124/22±21/09b

214/94±02/31b

900/02±1/21c

291/32±01/42b

11/34±11/01a

رشد ویژه

11/02±4/21b

12/94±1/12b

11/20±4/11c

12/33±4/33b

1/14±1/14a

فاکتور وضعیت

4/19±4/42a

4/11±4/42a

4/19±4/42a

4/19±4/41a

4/11±4/41a

FCR

1/24±4/22a

1/02±4/91a

1/43±4/42a

1/23±4/22a

9/2±4/23b

بقاء

30/24±2/22a

32/12±4/91a

31/29±9/22a

31/99±1/22a

21/19±3/19b

در هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار و حروف مختلف نشانه وجود اختالف معنیدار است (.)p<4/41

اختالف آمااری وجاود نداشات ( .)p>4/41در تماامی
تیمارها به غیر از تیمار  ،1درصد بقاء باالی  34درصاد
بود .درصد بقااء در تیماار  21/19( 1درصاد) باهطاور
معنیداری کم تر از تیمار های دیگار باود ( )p<4/41و
بین سایر تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نگردید.
در پایان روز سیام بیشترین مقدار طاول کال (13/0
میلی متر) در بچه ماهیاان تیماار  0مشااهده گردیاد،
به طوریکه نسبت به سایر تیمار ها اختالف معنی داری
داشت .کمترین مقدار آن ( 11/2میلیمتر) مرباوط باه
تیمار  1بود که در مقایسه با تیمارهای دیگار باهطاور
معن ایداری کاامتاار بااود ( .)p<4/41ازنظاار وزن کاال،
بیشترین مقدار ( 1342/3میلیگرم) و کمترین مقدار
( 219/2میلیگارم) باه ترتیاب در تیماارهاای  0و 1

در تمامی تیمارها به غیر از تیمار  1مقادیر رشد ویاژه
نسبتاً باال بود و بیشترین مقدار آن ( 11/20درصد در
روز) مربوط به تیمار  9بود که نسبت به سایر تیمارهاا
اختالف معنی داری داشات ( .)p<4/41رشاد ویاژه در
تیمار های  2 ،1و  0بین  11/02تاا  12/33درصاد در
روز بود و اختالف آماری میاان آنهاا وجاود نداشات.
فاکتور وضعیت در تیمار هاای مختلاف باین  4/11تاا
 4/19متغیر بود و میان هیچکدام از تیمارهاا اخاتالف
معنیداری مشاهده نگردید .بیشتارین مقادار ضاریب
تبدیل غذایی ( )9/2در تیماار  1مشااهده گردیاد کاه
مقدار آن به طور معنیداری از سایر تیمارهاا بایش تار
بود (جدول  .)2کمترین مقدار ضاریب تبادیل غاذایی
( )1/43مربوط به تیمار  9بود و بین تیمار های  1تا 0
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فاکتور وضعیت در این مرحله نیاز در تماامی تیمارهاا
پایین بود ( .)4/02 - 4/12فااکتور وضاعیت تیماار 9
به طور معنیداری کمتر از سایر تیمارها بود ولای باین
تیمااارهااای دیگاار اخااتالف آماااری وجااود نداشاات
( .)p>4/41ضریب تبادیل غاذایی در تماامی تیمارهاا
بهجز تیماار  9کام تار از  1باود .کامتارین مقادار آن
( )4/09مربااوط بااه تیمااار  0و باایشتاارین مقاادار آن
( )1/12مربوط به تیمار  9باود .درصاد بازمانادگی در
تمامی تیمارها نسبت به مرحله قبال پاایینتار باود و
مقادیر آن در تیمارهای مختلف باین 21/09 - 21/12
درصااد متغیاار بااود (جاادول  )9و بااین ه ایچکاادام از
تیمارها اختالف آماری مشاهده نگردید (.)p>4/41

مشاهده گردید (جدول  )9که هر دو گروه نسابت باه
سااایر تیمااارهااا اخااتالف معناایداری نشااان دادنااد
( .)p<4/41افاازایش وزن بچااه ماهیااان تیمااارهااای
مختلف بین  1121/3تاا  100/1میلای گارم باود کاه
بیشترین مقدار آن مربوط به تیماار  0باود .بارخالف
دوره قبل که تیمار  9بیشتارین مقادار رشاد ویاژه را
داشت ،در این دوره کمترین مقدار رشاد ویاژه ()1/21
در این تیمار مشاهده گردید که نسبت به تیمارهای 2
و  0اختالف معنایداری داشات .رشاد ویاژه تیماار 0
( )12/31نسبت به سایر تیمارها اخاتالف معنایداری
نشان داد (.)p<4/41

جدول  .9مقادیر طول کل (میلیمتر) ،وزن کل (میلیگرم) ،افزایش وزن (میلیگرم) ،رشد ویژه (درصد در روز) ،فاکتور وضعیت ،ضریب
*
تبدیل غذایی ( )FCRو درصد بقاء تاسماهی ایرانی در پایان روز سیام بعد از شروع تغذیه
تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار
طول کل

11/24±1/04a

12/19±2/99b

14/14±2/43b

13/04±1/21c

وزن کل

219/2±11/1a

1111/1±193/1b

1423/9±123/3b

1342/3±190/1c

افزایش وزن

100/1±11/1a

212/9±110/1b

131/2±129/2ab

1121/3±113/2c

رشد ویژه

2/99±4/22ab

14/49±1/10b

1/21±4/29a

12/31±4/23c

فاکتور وضعیت

4/12±4/49b

4/11±4/41b

4/02±4/41a

4/12±4/41b

FCR

4/20±4/43b

4/11±4/12ab

1/12±4/29c

4/09±4/49a

درصد بقاء

21/09±2/23a

23/99±1/12a

21/12±2/93a

22/99±0/21a



در هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار و حروف مختلف نشانه وجود اختالف معنیدار است (.)p<4/41

کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی ( )4/31در ماهیان
تیمار  2مشاهده گردید ولی هیچکدام از تیمارها
اختالف آماری وجود نداشت ( .)p>4/41درصد تلفات
در تیمارهای  2 ،1و شاهد به ترتیب  9/99 ،1و 2/99
درصد بود (جدول  )0و هیچکدام اختالف معنیداری
باهم نداشتند (.)p>4/41

در پایان مرحله دوم تحقیق ،طول کل هر سه گروه
تقریباً یکسان بود .بیشترین مقدار وزن ( 90/02گرم)
مربوط به گروه شاهد بود ولی نسبت به گروهای دیگر
اختالف معنیداری نداشت ( .)p<4/41مقادیر رشد
ویژه در هر سه گروه نزدیک به  9بود .مقادیر فاکتور
وضعیت پایین و بین  4/99تا  4/92متغیر بود.
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جدول  .0مقادیر طول کل (سانتیمتر) ،وزن کل (گرم) ،افزایش وزن (گرم) ،رشد ویژه (درصد در روز) ،فاکتور وضعیت ،ضریب تبدیل
*
غذایی ( )FCRو درصد تلفات تاسماهی ایرانی در پایان مرحله دوم تحقیق
تیمار 1

تیمار 2

شاهد

تیمار
طول کل

21/12±2/41a

21/11±1/43a

21/12±4/22a

وزن کل

92/23±1/10a

99/19±0/24a

90/02±2/31a

افزایش وزن

24/22±2/10a

21/01±2/24a

22/40±4/11a

رشد ویژه

2/39±4/29a

2/32±4/11a

2/32±4/11a

فاکتور وضعیت

4/99±4/40a

4/92±4/41a

4/90±4/41a

FCR

4/39±4/41a

4/31±4/41a

4/30±4/12a

1/4±1/4a

9/99±2/23a

2/99±2/23a

درصد تلفات


در هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار و حروف مختلف نشانه وجود اختالف معنیدار است (.)p<4/41

تیمارهاای  1و ( 2باه ترتیاب  1/01و  )1/94باهطاور
معنیداری نسبت به گروه شاهد ( )2/21پایینتر باود،
ولی بین تیماارهاای  1و  2اخاتالف آمااری مشااهده
نگردید .طی این مرحله ،کمترین مقدار تلفاات (2/29
درصد) در تیمار  2وجود داشت و بیشترین مقادار آن
( 11/12درصد) در گاروه شااهد باود (جادول  )1کاه
نسبت به تیمارهای  1و  2اخاتالف معنایداری نشاان
داد (.)p<4/41

در مرحله سوم تحقیق بیش تار شااخصهاای رشاد و
فاکتور های تغذیهای تاس ماهی هایی که از جیره حاوی
پروبیوتیک تغذیه کرده بودند تحت تأثیر قارار گرفات.
مقادیر طول کل ماهیان تیمارهای مختلف ( 93/12تاا
 04/92سااانتیمتاار) اخااتالف آماااری باااهم نداشااتند
( .)p>4/41وزن ماهیانی که از جیره حاوی پروبیوتیک
تغذیه نمودند نسبت به ماهیاان گاروه شااهد باهطاور
معنیداری بااالتر باود و بایشتارین مقادار آن (204
گرم) در ماهیان تیمار  2مشاهده گردید .افازایش وزن
تیمارهای  1و  2به ترتیب  23/99و  31/12گارم باود
که نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری باالتر باود.
مقادیر رشد ویژه در تمامی گروه ها نسبتاً پاایین باود،
با این وجود رشد ویژه تیماارهاای  1و ( 2باه ترتیاب
 4/24و  4/21درصد در روز) بهطور معنیداری نسابت
باه گاروه شااهد ( 4/19درصااد در روز) بایشتار بااود
(جدول  .)1ازنظار تماامی پیراسانجههاای ذکرشاده،
تیمااارهااای  1و  2اخااتالف آماااری باااهم نداشااتند
(.)p>4/41
مقادیر فاکتور وضعیت در ایان مرحلاه نیاز در تماامی
گااروههااا پااایین بااود .باااالترین مقاادار آن ( )4/93در
ماهیان تیمار  2مشاهده گردید که نسبت باه تیماار 1
( )4/91و گااروه شاااهد ( )4/91اخااتالف معناایداری
نشان داد .مقاادیر ضاریب تبادیل غاذایی در ماهیاان

 .4بحث و نتیجهگیری
ماهی یک از منابع مهم پروتئین حیوانی به حسا
میآید و تولید آن از طریق آبزیپروری بهشدت در
حال افزایش است ( .)FAO, 2016برای افزایش تولید
ماهی در کنار افزایش سطح ،تراکم ذخیرهسازی آنها
در استخرهای پرورشی افزایش یافته است و به دنبال
آن آبزیپروران برای حف سالمت آبزیان پرورشی
ناگزیر از استفاده از آنتیبیوتیکها و افزودنیهای
متعدد دیگر شدهاند (.)Mohapatra et al., 2012
چراکه با افزایش تراکم ذخیرهسازی در واحد سطح و
افزایش احتمال شیوع بیماری ،تأمین سالمت ماهی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت
بوده است .این مسئله مخصوصاً در الروها که سیستم
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دوره  ،12شماره  ،2تابستان 1932

مجله علوم و فنون دریایی

بهطوریکه در پایان روز پانزدهم ،مقادیر طول کل،
وزن کل ،افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان
تغذیهشده با ناپلی آرتمیای غنیسازی نشده (تیمار )9
بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود .ازنظر
ضریب تبدیل غذایی و درصد بقاء ،فقط ماهیان
تغذیهشده با غذای کنسانتره با سایر تیمار اختالف
معنیدار داشتند .تلفات باالی ماهیان تغذیهشده با
غذای فرموله نشاندهنده عدم جذابیت غذای
کنسانتره استفادهشده در مرحله آغاز تغذیه فعال این
گونه بوده است ،چراکه بررسی ماهیان تلف شده نشان
داد که روده بیشتر آنها خالی غذا بوده است .نتایت
مشابهی توسط  Aghو همکاران ( )2419که
بچهماهیان فیلماهی و تاسماهی ایرانی را در
رژیمهای غذایی مختلف پرورش دادند گزارش شده
است.

ایمنی آنها بهطور کامل توسعهنیافته است ( Uribe et

 )al., 2011بیشتر نمود پیدا میکند .به همین دلیل
راهکار استفاده از پروبیوتیکها برای حل این مسئله
مطرح شده است .اصوالً اثرگذاری پروبیوتیک به
عوامل مختلفی از قبیل گونه پروبیوتیک ،نحوه تجویز
آن ،حامل آن ،دز و مدتزمان بکارگیری از آن بستگی
دارد ( .)Mohapatra et al., 2012باوجود اینکه نتایت
تحقیقات متعدد نشان از اثرات مثبت انواع
پروبیوتیکها در گونههای مختلف ماهیان داشته
است ،اما در مورد استفاده از پروبیوتیکها در زمینه
پرورش الرو باید دقت بیشتری داشت ،به دلیل
اینکه الروها بسیار حساس هستند و سیستم ایمنی
آنها بهطور کامل توسعه پیدا نکرده است ( Uribe et
 .)al., 2011در تحقیق حاضر استفاده از پروبیوتیک
الکتوباسیلوس بر شاخصهای رشد ،تغذیه و بازمادگی
الروهای تاسماهی ایرانی تأثیر مثبتی نداشته است؛

جدول  .1مقادیر طول کل (سانتیمتر) ،وزن کل (گرم) ،افزایش وزن (گرم) ،رشد ویژه (درصد در روز) ،فاکتور وضعیت ،ضریب تبدیل
*
غذایی ( )FCRو درصد تلفات تاسماهی ایرانی در پایان مرحله سوم تحقیق
تیمار 1

تیمار

شاهد

تیمار 2

04/92±4/14

93/02±4/11

299/12±12/11b

204±9/10b

243/32±12/99a

23/99±12/29

31/12±1/13

11/94±11/19

4/24±4/14

4/21±4/41

4/19±4/43

فاکتور وضعیت

4/91±4/41a

4/93±4/41b

4/91±4/41a

FCR

a

1/01±4/13

1/94±4/22

2/21±4/12

درصد تلفات

0/02±2/22a

2/29±1/22a

11/12±0/12b

طول کل
وزن کل
افزایش وزن
رشد ویژه



a

a

b

b

b

b

a

a

93/12±4/21

a

a

b

در هر ردیف حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار و حروف مختلف نشانه وجود اختالف معنیدار است (.)p<4/41

و همکاران ( )2011که دافنی را با غلظتهای مختلف
پروبیوتیک باسیلوس در زمانهای متفاوت غنیسازی
کرده و آنها را برای تغذیه الروهای تاسماهی ایرانی
بکار بردهاند ،نشان داده است که پارامترهای رشد و
تغذیه ماهیان بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای
پروبیوتیکی قرارگرفتهاند Lashkarbolouki .و
همکاران ( )2012که دافنی ماگنای ( Daphnia
 )magnaغنیسازی شده با مخمر نانوایی

در پایان روز سیام ،مقادیر طول کل ،وزن کل،
افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان تغذیهشده با جیره
ترکیبی کنسانتره و ناپلی آرتمیای غنیسازی نشده
(تیمار  )0بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها
بود .ضریب تبدیل غذایی در تیمار اشارهشده کمتر از
تیمارهای دیگر بود .ازنظر درصد بقاء در پایان روز
سیام بین هیچکدام از تیمارها اختالف معنیداری
وجود نداشت .درصورتیکه نتایت مطالعه Faramarzi
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( )Lactobacillus plantarumبه نسبت 2/1 ×143
سلول در هر گرم غذا تغذیه نمودند و دریافتند که این
پروبیوتیک بر رشد و مقابله با چلنت باکتریایی با
آئروموناس سالمونیسیدا ( )A. salmonicidaتأثیری
نداشته است.
در مرحله سوم تحقیق که ماهیان جوان به مدت دو
ماه غذای حاوی پروبیوتیک دریافت کردند ،مقادیر
وزن کل ،افزایش وزن و رشد ویژه در ماهیان
تغذیهشده با هر دو سویه پروبیوتیک بهطور
معنیداری باالتر از گروه شاهد بود .همچنین مقادیر
ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات در تیمارهای
پروبیوتیکی بهطور معنیداری کمتر از گروه شاهد بود.
بیشتر پروبیوتیکها اثرشان را از طریق کلونیسازی
در میزبان و ترشح مواد مغذی محرک رشد اعمال
مینمایند ( .)Bagheri et al., 2008در ماهی Labeo
 rohitaکه با غذای حاوی پروبیوتیک چندگونهای
تغذیه شده بود ،کاهش قابلتوجهی در جمعیت
باکتریهای هتروتروفیک و افزایش باالیی در کلونی
سازی میکرو های مفید در دستگاه گوارش گردیده
که منجر به بهبود پارامترهای رشد و ارتقاء سیستم
ایمنی در ماهی فوقالذکر شده است ( Mohapatra et
 .)al., 2012از طرف دیگر باکتریهای پروبیوتیک
میتوانند طیف وسیعی از آنزیمهای خارجی را ترشح
نمایند ( .)Moriarty, 1998این آنزیمها میتوانند در
هضم و جذ غذا نقش مهمی ایفا نمایند .همچنین
حضور پروبیوتیکها ممکن است باعث تحریک ترشح
آنزیمهای داخلی میزبان گردد ( Ziaei- Nejad et al.,
 .)2006تحریک سیستم ایمنی یکی از مهمترین و
رایتترین فواید پروبیوتیکها به حسا میآید .روابط
داخلی بین سلولهای موکوسی اپیتلیال روده،
موکوس ،تولیدات ضد میکروبی ،میکروارگانیسمهای
موجود در روده و سلولهای ایمنی موکوس و زیر
موکوس برای سالمتی ماهی نقش حیاتی دارد
( Salaghi .)Mohapatra et al., 2012و همکاران
( )2013گونههای دیگر الکتوباسیلوس و سایر
پروبیوتیکها را به جیره غذایی ماهیان جوان

( )Saccharomyces cerevisiaeرا برای تغذیه الرو
تاسماهی ایرانی بکار بردهاند ،گزارش کردند که
الروهای تغذیهشده با آرتمیای غنیشده با پروبیوتیک
سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه
با شاهد داشتهاند .همچنین  Jafaryanو همکاران
( )2009نشان دادند که الرو ماهی فیتوفاگ
) (Hypophthalmichthys molitrixتغذیهشده از
آرتمیای ارومیه ( )Artemia urmianaغنیشده با
سوسپانسیون مخمر نانوایی و پروبیوتیکهای باسیلی
تأثیر معنیداری بر ارتقاء معیارهای رشد این ماهی
داشته است .مطالعه دیگر نشان داده است که اگر
غذاهای زنده (مانند آرتمیا و روتیفر) توسط
پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی غنیسازی شوند و
سپس جهت تغذیه الرو ماهی سیباس اروپایی
) (Dicentrarchus labraxمورد استفاده قرار گیرد،
سیستم ایمنی ماهی تقویت میشود ( Picchietti et
.)al., 2009
بنابراین برخالف نتایت تحقیقات محققین فوق،
استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس دلبروکی
بهصورت غنیسازی آرتمیا نهتنها باعث بهبود در
پیراسنجههای رشد ،تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی
نشده ،بلکه در مقایسه با ماهیان تغذیهشده بهوسیله
ناپلی تازه تفریخشده ،منجر به افت رشد شده است.
این امر احتماالً به خاطر ارزش غذایی باالی ناپلی
آرتمیای تازه تفریخشده نسبت به آرتمیای یکروزه
بوده است ( )Helland et al., 2000که بر اثرات مثبت
پروبیوتیک غالب شده است.
در پایان مرحله دوم تحقیق نیز هیچکدام از تیمارهای
آزمایشی ازنظر شاخصهای رشد ،تغذیه و بقاء اختالف
معنیداری نشان ندادند .این امر احتماالً به خاطر
کوتاه بودن دوره استفاده پروبیوتیک (یک ماه) در این
مرحله از زندگی تاسماهی ایرانی بوده است .مشابه
این نتایت توسط  Gildbergو همکاران ( )1331نیز
گزارش شده است .این محققین بچهماهیان آزادماهی
اقیانوس اطلس ( )Salmo salarرا به مدت پنت هفته
با جیره حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس
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 روز به141 تاسماهی ایرانی اضافه کرده و بعد از
نتایت مشابه تحقیق حاضر ازنظر بهبود در رشد و
 و همکارانTookmehchi .تغذیه دست یافتند
) نشان دادند که در ماهیان جوان قزلآالی2012(
رنگینکمان که به مدت چهار هفته با غذای حاوی
Lactobacillus (
پروبیوتیک الکتوباسیلوس
 مقادیر شاخصهای رشد،) تغذیه شدهاندrhamnosus
 استفاده از.و تغذیه بهتر از گروه شاهد بوده است
پروبیوتیکها در سایر گونهها نیز اثرات مثبتی در پی
 بهعنوان مثال الروهای هالیبوت اقیانوس.داشته است
) که با یکHippoglossus hippoglossus( اطلس
پروبیوتیک محلی تغذیه شدند افزایش رشد و بقاء
 مطالعات متعدد.)Bjornsdottir et al., 2010( داشتند
نشان دادهاند که در آزادماهیان نیز پروبیوتیکها
 باعث،میتوانند از طریق مکانیسمهای اشارهشده
Taoka et al., ( بهبود شاخصهای رشد و تغذیه شوند
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Abstract
In this research we investigated the effects of Lactobacillus delbrueckii during three life
stages of Acipenser persicus (stage 1: from beginning of exogenous feeding, stage 2:
fingerlings with initial body weight of 10 g and stage 3: juveniles with initial body weight of
144 g) on growth performance, feeding and survival. In stage 1, Artemia nauplii were
enriched with probiotics and used as food for Persian sturgeon larvae for 15 days. Shift from
live food to dry feed was programmed in seven days followed by rearing until day 30 with dry
feed. In stage 2 (one month) and stage 3 (two months) probiotics were added to dry feed and
delivered to fish. At the end of the stage 1, values of total length, total weight, weight gain
and specific growth rate (SGR) of fish fed non-enriched Artemia nauplii (treatment 3) were
significantly more than rest of the treatments. Values of total length, total weight, weight gain
and SGR of fish fed co-feeding regime (treatment 4) were significantly higher than rest of the
treatments at the end of the stage 1. Growth performance and survival of experimental fish
showed no significant differences amongst the treatments in stage 2. Values of total weight,
weight gain, SGR and survival of fish fed probiotic supplemented diet were significantly
higher than control group in the stage 3. It is advised to feed the juvenile fish for at least two
months with probiotic supplemented feed in order to improve the growth performance and
survival.
Keywords: probiotic, lactobacillus delbrueckii, Persian sturgeon, growth performance
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