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 مستخرج از روده ماهی کپور معمولی Bacillus subtilis زیست یارثیر باکتري تا
)Cyprinus carpio(  بر عملکرد رشد و بقاء آن 

 
  1، سعید ضیایی نژاد1*، علی آبرومند1زهرا کلیائی

 63616-47189 :پستی صندوق ایران، بهبهان، بهبهان، االنبیاء خاتم صنعتی دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده شیالت، گروه - 1
  

  1395خرداد  9 : تاریخ پذیرش    1394بهمن  16 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
 CFU/ml 1×106، 1×103هاي غلظت با سطح جدا شده از روده ماهی کپور معمولی، در دو Bacillus subtilisباکتري زیست یار  یرتأث

 قالـب  آزمـایش در  .تغذیه شـدند ) گرم  56/54 ±1میانگین وزنی(معمولی  ماهیان جوان کپور توسط مخلوط و غذا با )لیتر میلی هر در سلول(

 .شـد  انجـام  روز در بـار  2 و بـدن  درصد وزن 2اساس  بر نرخ تغذیه. هفته صورت پذیرفت 8تکرار و به مدت  3 تصادفی در کامالً طرح یک
 بودنـد،  کـرده  دریافت یکپروبیوت که ماهیانی آزمایش، درگروه پایان در .گرفت انجام بار یک روز 14 هر وزن ماهیان و طول میزان تعیین

 تري مطلوب و باالتر سطح غذا تبدیل ضریب پروتئین، کارآیی ویژه، رشد نرخ وزن، افزایش مانند هاآن راندمان غذایی و رشد هايشاخص

دریافت کننده  درتیمار فوق يها شاخص میزان بهترین). >05/0P(دادند  نشان بودند پروبیوتیک فاقد ها آن جیره که گروه ماهیانی به نسبت را
106×1 CFU/ml  تنها در بررسی شاخص احشائی، تفاوت معنی داري بین تیمار . آمد دست بهدر هر کیلوگرم غذاي خشک CFU/ml 103×1 

در مقایسـه بـا شـاهد     CFU/ml 103×1باالترین میـزان بازمانـدگی ماهیـان جـوان در تیمـار      ). > P 05/0(در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد 
  جیـره  بـه   Bacillus  subtilis پروبیوتیک کردن اضافه داد نشان تحقیق این نتایج). 0P>/05(بود  دارده گردید که این اختالف معنیمشاه

  .اي داردتغذیه يها شاخص و رشد پارامترهاي بر مثبتی اثرات جیره کیلوگرم هر در CFU/ml 1×106ماهیان جوان کپورمعمولی به میزان 
  
  .Cyprinus carpio)(، کپور معمولی Bacillus subtilisاکتري زیست یار، رشد، ب :کلیدي کلمات

  

                                                             
 .(aberoumandali@yahoo.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
ــذار    ــان موجــب گ ــرف آبزی ــزایش تقاضــا و مص اف

 هاي یستمسي از حالت گسترده به پرور آبزيهاي سیستم
راسـتا بـا   در ایـن  . اکم و متـراکم گردیـده اسـت   نیمه متر

رع سـازي در مـزا  خیـره صنعتی شدن و افـزایش تـراکم ذ  
چـالش پـیش    ترین عمدهها انواع بیماريپرورشی، ظهور

 ,.Bondad Reantaso et al( ي اسـت پـرور  آبزيروي 

2005.(   
هـــا بــا هـــدف کنتـــرل  بیوتیــک  آنتـــی اســتفاده از 

ــم ــاري میکروارگانیس ــاي بیم ــوارضه ــوزا ع ــر  س ــی ب ی
، اثــرات پــرور آبــزيهــاي سیســتمموجــودات میکروبــی 

حتـی بـه    بیوتیـک  نتـی آآالیندگی بر طبیعت و مقاومـت  
 گـردد عمـومی پـر مصـرف مـی     بیوتیـک  آنتـی داروهاي 

)Resende et al., 2012 ( مفیـد   هاي يباکترهمچنین بر
 ,.He et al(گـذارد  میطبیعی نیز تأثیرات منفی برجاي 

هـــا یـــا امـــروزه پروبیوتیـــک ).2012 ,2011 ,2010
هــا قــرار بیوتیــک آنتـی هــاي میکروبــی در مقابــل  مکمـل 

  .گیرند می
اند که داراي تأثیرات زنده هايسلولها پروبیوتیک 

مثبت بر سـالمت میزبـان از طریـق متعـادل نمـودن فلـور       
میکروبی دستگاه گوارش، بهبود مصرف غذا، مشارکت 

هاي بیماري آنزیمی در هضم، بازدارنده میکروارگانیسم
هـاي  زا، ضد موتاسیون و سرطان زایـی، ارتقـاء شـاخص   

 Verschuere et(باشندایمنی میرشد و تحریک سیستم 

al., 2000( .دستگاه در موجود پروبیوتیک هايباکتري 

 ترشـح  و ساخت افزایش سبب گوارش ماهی همچنین،

 درنهایـت  شـوند کـه  مـی  میزبان در هاي گوارشیآنزیم

 هـاي پـروتئین  و هـا هضم چربی قابلیت افزایش به منجر

 تعاقبم و تغذیه کارایی و غذایی شده جیره در موجود

 تـوجهی  قابـل  طـور  بـه  میزبـان  در مـاهی  را رشـد  آن،

  .)Ziaei-nejad et al., 2006( دهندمی افزایش
هــاي تجــاري مــورد اســتفاده در اغلــب پروبیوتیــک

ي، مسـتخرج از دسـتگاه گـوارش موجـودات     پرور آبزي
بــدین ترتیــب  )Nayak, 2010( باشــندزي مــیخشــکی
مضـر   يیامـدها پي بـدون آگـاهی از   پـرور  آبزيصنعت 

هاي باکتریایی غیر بـومی بـه   احتمالی موجب ورود گونه
  .گرددمحیط طبیعی آبزیان می

 جـدا  بـومی  هايگونه میکروبی، نوین مدیریت در

 در را مهمی بسیار نقش آبزیان، گوارش از دستگاه شده

 کـه  آنجـا  از. اسـت  نمـوده  ایفـاء  اهداف آبزي پـروري 

 تا اي آبزيهارگانیسم پاتوژن عنوان به باسیلوس جنس

، )Moriarty et el., 1998( اسـت  نشده گزارش حال به
 پـروري  آبـزي  صـنعت  در وسـیعی  به طـور  آن کاربرد

در نتـایج   ).Gullian et al., 2004( اسـت  شـده  پذیرفته
هـاي پروبیـوتیکی   حاصل از یکی از تحقیقات باسـیلوس 

هاي متابولیکی خود در دستگاه توانستند از طریق فعالیت
وهــاي فیــل مــاهی موجــب بهبــود کــارآیی گــوارش الر

رحمتـی  ). 1385جعفریـان،  (تغذیه و بازده رشد گردنـد  
 و رشـد  کـه  کردنـد  ثابـت ) 1390(همکـاران   و انـدانی 

برابــر  در کمــان رنگــین يآال قــزل مــاهی مقاومــت
 با تغذیه بدنبال داريمعنی طور به باکتریایی هاي بیماري

ــاي پروبیوتیــک  ،L. plantarumو  L. paracaseiه
Lactobacillus casei  کپـور  ماهی روده از جدا شده 

  .یابدمی افزایش معمولی
به عالوه در تحقیـق دیگـري مشـخص گردیـد کـه      

ــک  .Bو Bacillus Subtilisهــاي تجــاري  پروبیوتی

Licheniformis   قادر به بهبود درصد بقاء، ضریب رشد
هــاي ویـژه و ضـریب چـاقی و افــزایش تعـداد باسـیلوس     

ــ  ــتگاه گ ــاهی دس ــزلوارش در م ــان  آال ق ــین کم ي رنگ
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و همکـاران   Bagheri et al., 2008( .Wang( باشند می
ــاکتري ) 2008(در ســال  ــا کــاربرد ب ــوتیکی ب هــاي پروبی

)Enterococcus faecium (    در مــاهی تیالپیــاي نیــل
سیسـتم   تـر  بـیش شاهد افزایش عملکرد رشـد و کـارایی   

ران در سـال  و همکـا  Merrifield. ایمنی ماهی تیالپیا شد
 هـاي پروبیـوتیکی  با کاربرد سه سویه از باکتري) 2010(
)Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and 

Enterococcus faecium(   ي رنگـین  آال قـزل در مـاهی
هفتـه شـاهد افـزایش کـارایی رشـد و       10کمان در طـی  

مـدبري و   .تغذیه و ارتقاء وضعیت سالمتی مـاهی شـدند  
بیــان نمودنــد کــه زیســت یــار  1392ال همکــاران در ســ

باکتوسل موجـب بهبـود رشـد مـاهی قـزل آالي رنگـین       
ضــیائی نـژاد و همکـاران نیـز در ســال     .کمـان مـی شـود   

دریافتند که زیست یار الکتوباسـیلوس رشـد قـزل     1393
  .آالي رنگین کمان را افزایش می دهد

بـر   هـا پروبیوتیـک  اثـر  بـا  رابطه در زیادي مطالعات
 رسدمی بنظر .است گرفته مختلف صورت نماهیا روي

 کارایی افزایش در ها آنقابلیت  در زیادي بسیار نکات

 انجام که نیازمند باشد داشته وجود هنوز ماهیان پرورش

تحقیق پیش رو با هـدف بررسـی   . باشد مستمر تحقیقات
مختلف پروبیوتیک باسیلوس مسـتخرج از   اثرات سطوح

 غـذایی آن  جیـره  ری جـوان کپـور معمـولی د   هروده ما

رشـد   اي وهاي تغذیهشاخص ماهی و نقش آن در بهبود
  .پرداخته شده است و بقاء

  
  ها روش و مواد

سـالن   در 1392سال  در هفته 8 مدت این بررسی به
پرورش آبزیان دانشکده منـابع طبیعـی دانشـگاه صـنعتی     

قطعـه   225تعـداد   . خاتم االنبیاء بهبهـان انجـام پـذیرفت   
گـرم قبـل     56/54 ±1ور با میانگین وزنیماهی جوان کپ

 بـه مخـازن   خـاکی  اسـتخرهاي  از ،آزمـایش  از شـروع 

 مخـزن  9در  اصـلی  آزمـایش  . شـدند  منتقـل  پرورشـی 

. لیتـر آب انجـام شـد    250حاوي  لیتري 300 فایبرگالس
 در تصادفی طور عدد به 25ماهیان جوان کپور با تراکم 

 طـرح  یـک  قالـب  در مطالعـه  ایـن  .شدند توزیع مخازن

شـاهد   تیمـار  یـک  و تیمار آزمایشی 2 با تصادفی کامالً
. انجـام پـذیرفت  ) تکـرار  3هـر تیمـار   (بدون پروبیوتیک 

ــاي آب  ــانتی 6/22±1دمــ ــراد ســ و  pH 3/0±5/7، گــ
 سـایر شـرایط  . در لیتر بود گرم میلی 5/7اکسیژن محلول 

شستشوي   آب، خروج و ورود جمله از پرورش مطلوب
، )درصـد از حجــم آب  20نـه  روزا(پالســتیکی  مخـازن 

 مـدت  طـی  در ... و هوادهی استرس، و عدم دستکاري

 اعمال تیمارها همه روي یکسان بر طور به آزمایش زمان

کنستانتره شرکت  غذاي از ماهیان منظور تغذیه به.   شد
 آنـالیز  گردیـد کـه   تیمارهـا اسـتفاده   کلیـه  نقشین بـراي 

   .است شده ارائه 1 جدول در آن اجزاي
  

  آنالیز تقریبی جیره غذایی مورد استفاده: 1جدول
 نوع ترکیب درصد

41/7 ± 1/0  رطوبت 

23/36 ± 09/0  پروتئین 

62/17 ± 09/0  چربی 

29/7 ± 07/0  خاکستر 

  
 Bacillusدر ایـن تحقیـق از بـاکتري پروبیـوتیکی     

subtilis جداسازي شده از دستگاه گوارش ماهی کپور 
 جدا هاي ياکترب. و لیوفلیز شده استفاده گردید معمولی

 50-60( مــاهی جــوان کپــور معمــولی روده از شــده
 آگـار  سـوي  تریپتیک کشت محیط در در ابتدا )گرمی

)TSA( کشـت  هايکلونی از سپس و داده شد کشت 

 اسـتریل  آنـس  توسـط  شـرایط اسـتریل،   در شـده  داده
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 لیتـر  میلـی  یک حاوي لوله اپندورف به و شده برداشته

 به شیکر توسط نمونه. منتقل گردید استریل مقطر آب

 دور با سانتریفیوژ در دستگاه و درآمد هموژن صورت

 و شد سانتریفیوژ دقیقه، 10مدت  براي در دقیقه 5000
 طـول  در دسـتگاه اسـپکتروفتومتر   از اسـتفاده  بـا  سپس

 هـر  در نظـر  هاي موردکلونی واحد نانومتر، 610 موج

ن، اسـماعیلی و همکـارا  (شـد   تهیـه  باکتریـایی  لیتـر  میلی
جهت غذادهی به بچه ماهیان کپـور معمـولی از    ). 1390

درصـد وزن بـدن    2غذاي کنسانتره ماهی کپور معمولی 
 در. استفاده گردید) 16و  8در ساعات (بار در روز  2و 

 1تیمـار  معمـولی در  کپـور  ماهیان جوان آزمایش، این
 2بــاکتري، تیمــار بـدون  و جــدا غـذاي  بــا) شـاهد (

CFU/ml) 103×1 (ــا  از) 3CFU/ml)  106×1رو تیمــ
 سـابتیلیس تغذیـه   بـا باسـیلوس   شده سازي مکمل غذاي

پروبیـوتیکی بـا    يهـا  باسـیلوس  بـا  سـازي  مکمـل  .شـدند 
 CFU/ml يهـا  غلظـت  بـا  هـا بـاکتري  این کردن ترکیب

ــان   غــذاي از گــرم 1000 در 1×106و  1×103 ماهی
از یکنواخـت   پس شده تهیه هاي یرهج. پذیرفت صورت
 گـراد  سـانتی  درجـه  40 دمـاي  بـا  اتورانکوبـ  در سـازي، 

)Nikoskelainen et al., 2003(  سـاعت  12 مـدت  بـه 

ماهیان  دهان اندازه با مناسب غذایی ذرات خشک شد و
 نیز تیمار شاهد در ماهیان جوان جیره. گردید تهیه جوان

گونـه   هـیچ  هـا  آن بـه  ولـی  شـد  سـاخته  روش همـین  بـا 
سـنجی   زیسـت . نگردیـد  اضـافه  پروبیـوتیکی  باسـیلوس 

 جهـت  و گرفـت  صـورت  بـار  هفته یـک  دو هر ماهیان

 گرم 01/0دقت  با دیجیتال از ترازوي وزن گیري اندازه

 ثبـت  بررسـی  مرحله هر از پس اطالعات . شد استفاده

معیارهاي رشد ماهیان جوان کپور در هـر تیمـار    .گردید
  .به شرح زیر تعیین شد

  )Abdel-Tawwab et al., 2008(افزایش وزن بدن

BWI = Wt2–Wt1 
Wt1=گرم وزن اولیه ماهی 
Wt2= گرم وزن نهایی ماهی 

 
 ,.SGR) (1 Abdel-Tawwab et al(ویـژه  رشـد  نـرخ 

2008  (  
SGR%=[LnWt2–LnWt1 / t2–t1]×100 
LnWt2= ) گرم(لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی  
LnWt1=  لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی  

t2–t1 = روز(طول دوره آزمایش(  

  
   DWG( 2(وزن روزانه افزایش

 ) Hung et al., 1989        (  
ADG%=[Wt2–Wt1/Wt1×(t2–t1)]×100 
Wt2= (گرم)وزن نهایی ماهی 

Wt1=(گرم)  وزن اولیه ماهی 

(t2–t1)= ) روز(زمان پرورش  
  

 RGR( 3  )Ghosh et(آمـده  دسـت  بـه  نسـبی  وزن نرخ

al., 2003  (  
RGR%=[(W2–W1) / W1]×100 
W2= گرم(وزن نهایی ماهی(  
W1= ) گرم(وزن اولیه ماهی   

  
  )Shapawi et al., 2007( 4شاخص کبدي

HI=[weight of  Hepatosomatic /  total weight 
of fish (g)] ×100. 
weight of  Hepatosomatic =وزن کبد ماهی 
total weight of fish = وزن کل ماهی    

 
  )Asadi Rad et al., 2013 ( 1شاخص احشائی

                                                             
1 Specific Growth Rate  
2 Daily Waight  Gain 
3 Relative Gain Rate  
4 Hepatosomatic Index 
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VI=[weight of viscera (g)/total weight of fish 
(g)] ×100. 
Weight of viscera= وزن احشاء ماهی 
Total weight of fish = وزن کل ماهی   

 ,.FCR(2  )Marzouk et al(غـذایی  تبـدیل  ضـریب 

2008  (  
FCR=g dry feed eaten/g live weight gain 
g feed eaten= )گرم(غذاي خورده شده  
g Live weight gain= آمده دست بهوزن   

   )FCE( 3  )et al., 1995 Silva De(غذا تبدیل کارایی
FCE%=[g live weight gain/g Dry 
feedeaten]×100 
g Live weight gain= آمده دست بهوزن   

g feed eaten= )گرم(غذاي خورده شده  
 PER (4  )Abdel-Tawwab et(پـروتئین  کارایی نسبت

al., 2008  (  
PER= g live weight gain /g protein intake 
g live weight gain= )گرم( آمده دست بهوزن   
g Protein intake= )گرم( پروتئین خورده شده  

 ,.LER (5 )Hevroy et al(  چربــی کــارایی نسـبت 

2005(    
LER=g live weight gain /g lipid intake 
g live weight gain= )گرم( آمده دست بهوزن   
g Lipid intake= )گرم( چربی خورده شده   

 ,.SR (6 )Mazurkiewicz et al( درصـد بازمانـدگی  

2008(  
SR= (Nf /N0 ) ×100 
N0= تعداد ماهیان در ابتداي دوره آزمایش 
Nf= تعداد ماهیان در انتهاي دوره آزمایش 

                                                                                        
1 Viscerosomatic index 
2 Feed Conversion Ratio 
3 Feed Conversion Efficiency 
4 Protein Efficiency Ratio 
5 Lipid Efficiency Ratio 
6 Survival rate 

 روش از اسـتفاده  بـا  تحقیق این از حاصل يها داده

و در ) One-way ANOVA(واریـانس یکطرفـه    تحلیـل 
 21نسـخه    SPSSتوسـط نـرم افـزار    % 95سطح اطمینان 

 صـورت  بـه  نتـایج  مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت و  

  .شدند ارائه معیار انحراف±میانگین 
  

  نتایج
 Bacillusنتایج تاًثیر مقـادیر متفـاوت پروبیوتیـک    

sabtilis   مستخرج از روده ماهی جوان کپور معمولی بـر
ارائه شده  2ر جدول برخی از معیارهاي رشد آن ماهی د

 بـه  sabtilis  Bacillusپروبیوتیـک   کردن اضافه. است

 را يتـر  بـیش وزن  افـزایش  کپـور،  ماهیـان جـوان   جیره

 کـه  )P˂05/0(دادنـد   نشـان  شـاهد  گـروه  بـه  نسـبت 

 در ها آن میزان ینتر کمو 3تیمار  در آن میزان ینتر بیش

 در ویـژه  رشـد  ضـریب . گردیـد  مشـاهده  شـاهد  تیمـار 

 افـزایش  شـاهد  تیمـار  بـا  مقایسـه  در 3و  2 تیمارهـاي 

 در مقدار این حداکثر که) P˂05/0(داشتند  داري معنی

افـزایش  تمامی تیمارهاي آزمایشـی . آمد دست به 3تیمار 
وزن روزانه باالتري نسبت بـه گـروه شـاهد نشـان دادنـد      

ــار    ــدار در تیم ــن مق ــداکثر ای ــه ح ــد   3ک ــت آم ــه دس ب
)05/0˂P.( شاهد در مقایسه بـا   شاخص کبدي در تیمار

دهـد  داري نشـان مـی  تیمارهاي آزمایشی اختالف معنـی 
)05/0˂P(ر حالی که شاخص احشائی گروه شـاهد ، د ،

دار مشـاهده نگردیـد   اختالف معنـی  2در مقایسه با تیمار 
)05/0˃P.(  در  درصد بازماندگی بر پروبیوتیک این اثر

ء دهد که تیمارهاي آزمایشی درصد بقامی نشان 1شکل 
داراي  2ي نسبت به گـروه شـاهد داشـته و تیمـار     تر بیش

  .)P˂05/0(باشد باالترین نرخ بازماندگی می
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  )sabtilis Bacillus1تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک  )Cyprinus carpio(جوان کپور معمولی درصد بقاء ماهیان : 1شکل
  )106×1  (CFU/mlپروبیوتیک با غلظت ) 103×1 (3 (CFU/mlپروبیوتیک با غلظت  ) 2تیمار شاهد 

  
  تغذیه شده )Cyprinus carpio(ي رشد ماهیان جوان کپور معمولی ها شاخصمقایسه : 2جدول

  sabtilis Bacillusبا سطوح مختلف پروبیوتیک  
 BWI SGR DWG RGR HI SI تیمار

)شاهد(1  89/23 ± 57/6 a 0/24±0/01a 0/37±0/03a 35/96±1a 19/2 ± 67/0 a 43/15 ± 75/1 a 

2 8/36 ± 44/3 b 0/39±0/01b 0/65±0/06b 67/96±7b 44/2 ± 1/0 c 55/12 ± 03/1 a 

3 49/39 ± 58/2 c 0/43±0/02c 0/72±0/04c 76/36±6c 3/2 ± 23/1 b 98/15 ± 8/1 b 

  ).P˂05/0(، اعداد در یک ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنی دار هستند SD±میانگین
  

 گـروه  بـه  را نسـبت  بـاالتري  پروتئین و بازده مصرف چربی مصرف بازدهآزمایشی  ، تمامی تیمارهاي3با توجه به جدول

در  غـذایی  تبـدیل  ضـریب  میـزان  حـداکثر  .)P˂05/0(مشـاهده شـد    3مقادیر در تیمار  این حداکثر که دادند، نشان شاهد
 ).P˂05/0(بودنـد   داريمعنـی  اخـتالف  شـاهد داراي  تیمـار  بـا  باشـد کـه  می 3به تیمار  متعلق حداقل مقدار و شاهد تیمار

  ).P˂05/0(داري برخوردار بود معنی کارائی تبدیل غذاي تیمارهاي آزمایشی نسبت به شاهد از اختالف
  

   )Cyprinus carpio(اي ماهیان جوان کپور معمولی ي تغذیهها شاخصمقایسه برخی : 3جدول
  Bacillus sabtilisتغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک 

FCE FCR PER LER تیمار 

19/0 ± 34/0 a 03/2 ± 06/0 c 67/0 ± 17/0 a 42/1 ± 38/0 a 1)شاهد(  
59/0 ± 03/0 b 67/1 ± 08/0 b 65/1 ± 08/1 b 41/3 ± 71/0 b 2 
02/1 ± 03/0 c 1/1 ± 06/0 a 29/2 ± 52/0 c 1/4 ± 1/0 c 3 

 )P˂05/0(در یک ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنی دار هستند ) SD±تکرار 3میانگین با (اعداد 
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  ثبح
 Bacillus sabtilisحاضـر پروبیوتیـک    تحقیـق  در

مورد استفاده در جیره غـذایی   بومی ماهی کپور معمولی
ي رشـد، بازمانـدگی و   هـا  شاخصآن ماهی باعث بهبود 
ین رشــد، تــر کــمبــه طــوري کــه . بــازده غــذایی گردیــد

ــاهده     ــاهد مش ــره ش ــذایی در جی ــازده غ ــدگی و ب بازمان
در جیـره حـاوي   بـا افـزایش سـطح پروبیوتیـک     . گردید

CFU/ml)  106×1 ( ــزان    1000در ــذا میــ ــرم غــ گــ
نظـر   بـه  .هـاي رشـد و تغذیـه اي افـزایش یافـت      شاخص

 ترشح و اشتها دلیل افزایش به رشد افزایش که رسد یم

 و عفونت کنترل در نتیجه ماهی سالمتی بهبود یا آنزیم
 باشـد  بررسـی  این غذایی در مواد هضم قابلیت افزایش

)Gatesoupe  and Ringo, 1998(   نتـایج مشـابهی 

 کپورهـاي  روي بـر  )1996( همکـاران  وSwain توسط 

در  وزن افزایش و ویژه رشد ضریب. شد مشاهده هندي
 تیمار با مقایسه در پروبیوتیک دریافت کننده تیمارهاي

 از آنجـا کـه   . داد نشـان  را داري معنـی افـزایش   شـاهد 

 تولیـد  واسـطه  بـه  را هضـم  توانند فعالیـت می هاباکتري

 هـاي  یـت فعال بهبود طریق از کوفاکتورها یا و هاویتامین

 تـوان مـی  لـذا  )Gatesoup, 1999( دهند ارتقاء آنزیمی

 جیـره  در Bacillus sabtilisمکمل پروبیوتیکی  وجود

 .دانسـت  ماهیـان  مثبت بچه عملکرد این عامل را غذایی
 Streptococcus faeciumمشابهی بـا پروبیوتیـک    نتایج

 )1999( و همکـاران  Bogutتوسـط    پورماهیـان بـراي ک 
 پروبیوتیـک  بـا  شـده  تغذیه يها گروه آمد که  دست به

 در. بودنـد  دارا را ویـژه  رشـد  ضـریب  وزن و ینتر بیش

  پروبیوتیـک  دریافـت کننـده   حاضـر تیمارهـاي   تحقیـق 
Bacillus sabtilis   بـازده  و غـذایی  ضـریب تبـدیل 

 نشـان  شـاهد  گروه نسبت به را باالتري پروتئین مصرف

 رژیـم  بـا پروبیوتیـک،   شـده  مکمل ماهیان جیره. دادند

 امـر  ایـن  بخشد کـه بهبود می را پروتئین هضم و غذایی

 توجیـه  را غـذایی بهتـر   تبـدیل  ضـریب  و تـر  بـیش  رشد

 کـارگیري  بـه  بـا . )Wache et al., 2006( کنـد  مـی 

 طور به تبدیل غذایی ضریب پروبیوتیکی هايباسیلوس

از  تیمارهـاي آزمایشـی   و یافـت  کـاهش  تـوجهی  قابـل 
ي برخـوردار  تـر  بـیش وزن نسـبی   درصد و وزن افزایش

بقـاء   درصـد  تحقیق این از حاصل نتایج بر اساس. بودند
 بـا  کـه  پروبیوتیک باال بـوده  با شده تغذیه در تیمارهاي

 رابطـه  در ایـن . داشـتند  داريمعنی اختالف شاهد تیمار

 1399سـال  در  همکـاران  و Bogutتوسط  مشابهی روند
کپـور   مـاهی  تغذیه در مکمل مختلف سطوح که اثرات
ــولی ــورد معم ــه م ــت مطالع ــه قرارگرف ــامل  ک ش

رشـد   بهترین که بود هاباکتري و مخمر ها،بیوتیک آنتی
مکمـل   بـه عنـوان   هـا باکتري درصد با 100مانی  زنده و

تحقیــق  نتـایج  بــا کــه گردیــد مشـاهده  پروبیوتیـک 
بتـوان   شاید را افزایش نای دالیل.  دارد حاضرهمخوانی

هـاي  بـاکتري  وسـیله  به مضر هايباکتري رفتن بین از به
 حاضر، تحقیق با مشابهت در. دانست) پروبیوتیک(مفید 

Yanbo and Zirong   کـه  نمودنـد  تعیـین  2006در سال 

 انجمـاد (لیوفلیزه شده  کننده فتوسنتز باکتري هايسلول

 هـا  آن وطو مخلـ  )Bacillus sp(باسـیلوس  و) خالء در

 دادنـد  معمولی نشـان  کپور ماهی الروهاي تغذیه جهت

 رشد بر معیارهاي بسیارخوبی تأثیر هاپروبیوتیک این که

 وزن که طوري به. داشت گوارشی هايآنزیم افزایش و

بـه   055/0گرم، رشد روزانـه از   67/11به  87/9از  نهایی
از  آمـده  دسـت  نسـبی بـه   وزن گرم بر روز، نرخ 086/0

 بـاکتري  مخلـوط ایـن دو   تیمـار  در درصد 8/0به  51/0

 تحقیق در. یافت ارتقاء شاهد گروه ماهیان بچه به نسبت

 ضریب خوبی توانستند به باسیلی هايپروبیوتیک حاضر

 را غذایی کارایی تبدیل و داده کاهش را غذایی تبدیل
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در پـرورش مـاهی    کـه  دهنـد  افـزایش  دار معنـی  حد در
 در .گـردد  یمـ تلقی  مهم فاهدا از یکی کپور معمولی

 تـأثیر بسـیار   پروبیـوتیکی  هـاي باسـیلوس  خصـوص  این

اسـاس   همـین  بـر . دادنـد  نشـان  خـود  از آمیزي موفقیت
 در هـا پروبیوتیـک  کـارگیري  بـه  کـه  گـردد مـی  عنوان

 بـراي  نیاز مورد غذاي کاهش طریق از تواند یم ها یرهج

کاهش  و شده تغذیه کارایی افزایش باعث رشد ماهیان،
باشـد   داشـته  پـی  در آبزیـان  در را پرورشـی  هـاي ینههز

)Yanbo et al., 2006 .(راسـتا تـأثیرات   همـین  در 

 در بـاال  شـده  ذکر پروبیوتیکی هايباسیلوس از مشابهی

 و )1385جعفریـان،  (ایرانـی   مـاهی  تـاس  الروهـاي  در
 از نـاپلی  تغذیـه  طـی  در مـاهی  فیـل  الروهـاي  همچنین

 آمـد  دسـت  بـه  هـا وسباسـیل  ایـن  بـا  شده غنی آرتمیاي
)Jafaryan et al., 2007( .کـه  شــودمـی  گــزارش 

و  هضـم  قابلیـت  سبب افـزایش  پروبیوتیکی هايباکتري
 و تـانین  نظیـر  ايفاکتورهـاي ضـدتغذیه   سطوح کاهش

 ,.Irianto et al( گردنـد  مـی  میزبـان  در فایتیـک  اسـید 

2002.( 

 در اسـتفاده  مـورد  پروبیوتیـک  هايمیان باکتري از

 از پروبیوتیــک هــايهیــان، باســیلوس ما پــرورش
 راستا همین در. اند بوده ي برخوردارتر بیش ثیرگذاريتا

 روهـو  مـاهی  روده از شده سیرکوالنس ایزوله باسیلوس
)Labeo rohita(  جیـره  در مختلـف  يهـا  غلظـت در 

 کـه  داد نشـان  نتـایج  . رفـت  کـار هبـ  مـاهی  ایـن  غذایی

 Gosh( فتافزایش یا دار معنی حد در پروتئین کارآیی

et al., 2003( .در  گرفته صورت هايبررسی به توجه با
غـذایی   مکمـل  از اسـتفاده  شد که داده نشان تحقیق این

 بـه  نسـبت  داري معنـی  طورهاي پروبیوتیکی بهباسیلوس

 رشـد و بقـاء در   يها شاخص باعث افزایش شاهد تیمار

 آن مطلــوب میــزان کــه کپورگردیــد بچــه ماهیــان

)CFU/ml 106×1( مثبـت  تـاًثیر  طـورکمی  وده کـه بـه  ب 

بـا   .داد نشـان  رشـد  اي و هاي تغذیهشاخص بر يتر بیش
مشاهده گردیـد   2وجود اینکه نرخ بقاء باالتري در تیمار

رشـد و بقـاء     راندمان تغذیـه و  بهبود تواًمان اما به منظور
ــزودن  ــک  )CFU/ml 106×1(افـ  Bacillusپروبیوتیـ

subtilis کپـور پیشـنهاد     انماهیـان جـو   غـذایی  در جیره
  .گرددمی

  
  سپاسگزاري

یوســفی  عبدالــهبــدین وســیله از آقــاي مهنــدس    
کارشناس محترم گروه شـیالت دانشـکده منـابع طبیعـی     

و همـه عزیزانـی کـه در انجـام ایـن      خاتم االنبیاء بهبهان 
ــاري   ــب را ی ــق اینجان ــودهتحقی ــد نم ــکر و   ان ــال تش کم

  .قدردانی را دارم
  

  منابع
، پورعباسـعلی،  .، اکرمی، ر.ریان، ح، جعف.اسماعیلی، م .1

 روده از شده استخراج يها باسیلوس کارآیی. 1390، .م

و  مقاومـت  بـر  قـد  انگشـت  (Huso huso)مـاهی   فیـل 
 Cyprinus)معمـولی   الروکپور بیوشیمیایی فاکتورهاي

carpio) . 8(2هـاي نـوین دامپزشـکی،    مجله پـژوهش( ،
15-24 .  

 باسیلوسـی بـه   هـاي  يبـاکتر تاًثیر . 1385، .جعفریان، ح .2

 فعالیـت  و بازمانـدگی  رشـد،  بـر  پروبیوتیـک  عنـوان 

ایرانــی  تــاس مــاهی الرو در گوارشــی هــاي آنــزیم
(Acipenser persicus) الروي پرورش دوره طول در 

 Artemia( اورمیانـا  آرتمیـا  بـا  سـازي غنـی  از طریـق 

urmiana.( و کشـاورزي  علـوم  دکترا، دانشـگاه  رساله 
  .صفحه 103گرگان،  طبیعی منابع

، .س مشـکینی،  ،.آ توکمه چـی،  ،.ر.ح اندانی، رحمتی .3
 يآال قـزل  مـاهی  مقاومت افزایش. 1390، .ه ابراهیمی،

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

2.
9.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.2.9.1
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-398-en.html


 107  ... مستخرج از روده ماهی کپور معمولی Bacillus subtilis زیست یارثیر باکتري تا

 هیـدروفیال  آئروموناس با عفونت برابر در رنگین کمان

 جدا يها باسیلوسالکتو از استفاده با یرسینیا روکري و

 دامپزشـکی  مجلـه . معمـولی  کپـور  روده مـاهی  از شده

 .35-26 ،)2(7 ایران،

ــابلی.پ ،، جعفــري.س ،ضــیائی نــژاد .4 ، .م ،، جــواهري ب
بیوتیک بایونیک یست سـل   تاثیر پري. 1393. م ،محترم

هاي رشد، بقاء و تـراکم الکتوباسـیلوس    وال بر شاخص
ــزل   ــد ق ــت ق ــان انگش ــین روده ماهی ــان آالي رنگ    کم
(Oncorhynchus mykiss).     ــعه آبــزي نشــریه توس

 .45-54) :2( 8 ،پروري

 .ح ،، خـارا .ش ،ق، بهمنش ،، آذري تاکامی.ع ،مدبري .5
  تاثیر مقادیر مختلف زیست یار حیاتی باکتوسل .1392

(Bactocell)  آالي رنگـین کمـان   در جیره غذایی قزل 

(Oncorhynchus mykiss)   ــد و ــاي رش ــر فاکتوره ب
-87) :4( 7 ،توسعه آبزي پرورينشریه  . فلورباکتریایی
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