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چکیده
ناپلی آرتمیا اورمیانا  Artemia urmianaبه عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس هااای پروبیااوتیکی بااه ساات ا
گوارش الروهای فیل ماهی بکار رفت 5 .گونه از باسیلوس های پروبیوتیکی به صورت مخلوط باکتریایی تحاات عنااوان
محصول تجاری پروتکسین آکواتک جهت غنی سازی آرتمیا ارومیانا بکار گرفته شدند .ناپلی ها به مدت  10ساعت بااا
سه غلظت  2×105 ،1×105و  3×105باکتری به ازاء هرمیلی لیتر رسوسپانسیون باکتریایی ،غنی شد وبااه ماادت 15
روز ر تیمارهای آزمایشی مور تغذیه الروهای فیل ماهی قرار گرفتند .الروهای فیل ماهی به میاانان  50رصااد وزن
بدن و روزانه ر 6نوبت تغذیه گر یدند .گرو شاهد ازناپلی های آرتمیا بدون غنی سازی تغذیه نمو نااد .آزمااایب بااه
صورت طرح کامال تصا فی اجراء گر ید .نتایج مشخص نمو که پروبیوتیکهای باسیلی توانستند معیارهای رشااد را ر
الروهای فیل ماهی تحت تاثیر قرار هند .وزن بدست آمد ر الروهای تیمارهای آزمایشی ر مقایسه با تیمار شاهد ،
ارای اختالف معنی اری بو ( .)P0/05باالترین وزن الروهای فیل ماهی ر تیمارآزمایشی فیلماهی 1-بدست آمد.
باسیلوسهای پروبیوتیکی بر روی نرخ رشد ویژ ( ،)SGRرصد بقاء ،میااان ین رشااد روزانااه ( )ADGو ضااریر رشااد
حرارتی ( )TGCر مقایسه با تیمار شاهد ،تاثیرات مثبت ومعنی ار اشتند ( .)P0/05ر حالیکااه فاااکتور وضااعیت
اختالف معنی اری را نشان ندا ( .) P0/05این پژوهب نشان ا که بکارگیری باسیلوس های پروبیااوتیکی رغااذا،
قابلیت باالیی ر افنایب معیارهای رشد ر الروهای فیل ماهی ارند.

مقدمه
چندین تعریف از پروبیوتیک ها بطور متوالی پیشنها شد ( ، )Parker, 1974بطور اساسی تمام این تعاریف ارگانینم ها و موا ی را
شامل می شد که ر تعا ل میکروبی رو شرکت اشتند ( .)Gatesoupe, 1999این تعاریف سرانجام به مکمل های غذایی میکروبی
زند ای که بوسیله بهبو بخشیدن به تعا ل میکروبی رو مینبان ،تاثیرات سو مندی برای آن ایجا می کنند  ،محدو شد
( .)Fuller, 1989تاثیرات سو مند میکروارگانینم های پروبیوتیکی ر امپنشکی و ر خصوص گونه هایی نظیر حیوانات اهلی
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مختلف به خوبی شناخته شد است ( . )Sissons, 1989استفا از باکتریهای انتخابی برای رشد و بهبو مناسر جمعیت میکروبی
مینبان از جمله اید های جدیدی می باشد که از طریق ستکاری جمعیت باکتری ر آبنیان انجام می گیر  .برخی از
میکروارگانینم ها از جمله  :الکتوباسیل ها ویبریوها ، ،مخمر ها و با سیل ها  ،از آن جمله می باشند .یکی ازطرق تلقیح باکتریهای
پروبیوتیکی به کانال گوارشی آبنیان استفا ازغنی سازی باغذای زند می باشد .رتیفر و آرتمیا از جمله ارگانینم هایی هستند که
عموما ر فرآیند غنی سازی ( )Bioencapsulationبه عنوان حامل عوامل ضد میکروبی ،انواع واکسن ها ،پروبیوتیک ها و ترکیبات
تحریک کنند سیستم ایمنی به منظور افنایب مکانیسم فاعی مینبان ( )Gatesoupe, 1991مور استفا قرار گرفته اند .بهینه
سازی فاکتورهای تغذیه ای میکروبی می تواند باعث رشد بهتر و کاهب تلفات سن ین آن ر پرورش آبنیان گر (،)Olsen, 1997
به طوری که بکارگیری باکتری های پروبیوتیکی به عنوان یک راهبر مهم برای تولید بهتر محصوالت زند قابل تجدید از طریق
کنترل بیولوژیکی ر سیستم های پرورشی برای الرو ماهیان ریایی و سخت پوستان پیشنها می ر ( .)Nogami, 1992تحقیق
حاضر جهت ارزیابی پتانسیل های مخلوط با سیلوس های پروبیوتیکی از جمله با سیلوس سیر کوالنس ( ،)Bacillus circulansبا
سیلوس سابتیلس ( ،)Bacillus subtilisبا سیلوس لیکنی فورمیس( ،)Bacillus licheniformisبا سیلوس پلی میکسا (Bacillus
 )polymyxaو باسیلوس التروسپروس ( )Bacillus laterosporusبر ترکیبات مغذی بدن الرو فیل ماهی ر ور پرورش الروی
آنها طراحی شد.
مواد و روشها
مطابق با ستورالعمل شرکت پروتکسین  ،از سوسپانسیون اسپور مخلوط های باکتریایی به ترتیر حجم  10میکرولیتر 20 ،
میکرولیتر و  30میکرولیتر بر اشته و به  3ظرف شیشه ای کامال استریل منتقل گر یدند  .سپس مقدار  40 ، 20و  60سی سی ،
آب مقطر استریل به ترتیر به آنها اضاف ه شد  ،پس از آن از محیط کشت اختصاصی این باکتریها نین به مقدار  26میلی گرم 52،
میلی گرم  78 ،میلی گرم توزین وبه آن ها اضافه گر ید ،سوپانسیون های اسپور بدست آمد  ،پس ازبهم ز ن ر حرارت37 oC
انکوباسیون گر یدند  .ر پایان مدت انکوباسیون  ،اسپورها ر معرض محیط کشت خویب به باکتریهای رویشی تبدیل گشتند ،
سوپانسیون های باکتریایی تهیه شد بطور جداگانه هر یک به یک لیتر آب شور استریل ( )30 pptاضافه گر یدند .از هر یک از
سوپانسیون های باکتریایی رقت های سریالی ر امنه  10-1تا  10-10تهیه شد ( ،)Rengpipat et al., 1998سپس توسط نمونه
بر ار تحت شرایط استریل به پلت های حاوی محیط های کشت تریپتیک سوی آگار ( )TSAمنتقل و پس از انجام کشت باکتریایی
ر 37 oCانکوباسیون گر یدند .ر پایان پرگنه های تشکیل شد شمارش و تعدا باکتریها ر هر یک از سوپانسیون های باکتریایی
بر حسر لیتر  CFU/تعیین گر ید (.)Makridis et al., 2001
غنی سازی ناپلی آرتمیا اورمیانا

ناپلی آرتمیا اورمیانا بالفاصله پس ازتخم گشایی ر مرحله اینستار ا به ظروف شیشه ای قیفی شکل منتقل گر یدند  ،تراکم
ناپلی آرتمیا ر این ظروف شیشه به مینان میلی لیتر/ناپلی  2 ( 200گرم به ازاء هر لیتر ) بو  .غلظت باکتری ر سوسپانسیون
باکتریای غنی سازی برای مخلوط های باکتریایی به ترتیر ر  3سطح ،2 × 108 CFU/liter ،1× 108 CFU/liter
 3 ×108قرار اشت .غنی سازی ناپلی آرتمیا تحت شرایط هوا هی شدید ،نور مناسر ( 2000لوکس ) و نین مای 30± 1 oC
انجام گرفت ( .)Gomez- Gil, 1998طول مدت غنی سازی  10ساعت  ،اسیدیته آب مصرفی  8 ±0/5بو  .مینان غنی سازی
ناپلی آرتمیا بر مبنای  50رصد وزن بدن الروها ر هر روز انجام می شد.
CFU/liter

تغذیه الروهای تاس ماهی ایرانی

الرو سه روز تاس فیلماهی با وزن متوسط حدو  43/20میلی گرم از سالن هچری کارگا شهید مرجاانی تهیاه شاد ،کاه باه
تعدا  2400قطعه انتخاب وجهت گذراندن ور جذب کیسه زر به تعدا  12ظرف پالستیکی مدور به حجم  50لیتر (حجام
آب یری  45لیتر) معرفی گر یدند .پس از جذب کیسه زر و همنمان با شروع تغذیه فعال ،وزن الروهای ماهی به  60/30میلای
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گرم رسیدند4 .تیمار شامل یک تیمار شاهد وسه تیمار آزمایشی به ترتیر تحت عناوان فیال مااهی  ،1-فیال مااهی 2-و فیال
ماهی  ، 3-هریک با  3تکرار ر نظر گرفته شدند .تراکم تقریبی الروهای ماهی معا ل  4 -5قطعه ر هر لیتر ر نظر گرفتاه شاد.
تغذیه الرو های فیل ماهی ر تیمار شاهد از ناپلی های آرتمیای بدون غنی ساازی باا پروبیوتیکهاا انجاام شاد و ر تیمارهاای
آزمایشی فیل ماهی  ،1-فیل ماهی 2-و فیل ماهی  3-به ترتیر از ناپلی های غنی شد با باسیلوس های پروبیوتیکی باا غلظات
سوسپانسیون باکتریای  2× 108 CFU/ liter ، 1× 108 CFU/ literو  3× 108 CFU/ literصورت پذیرفت .ر پایان فرآیناد غنای
سازی ،ناپلی های غنی شد باسطوح مختلف مخلوط های پروبیوتیکی مذکور ،به ترتیر جهت تغذیه الروهای تاس ماهی ایرانای
رتیمارهای آزمایشی فیل ماهی  ،1-فیل ماهی 2-و فیل ماهی  3-قرار گرفتند .تغذیه الروهای فیلماهی ر تیمارهای شااهد و
تیمارهای آزمایشی براساس  50رصد وزن تو زند آنها محاسبه شد و روزانه ر  6نوبت و با فاصله زماانی  4سااعت باه آنهاا
ا شد.
زیست سنجی الروهای فیل ماهی

ر طول ور آزمایب هر روزتعدا  10قطعه الرو ماهی ازهر حوضچه نمونه بر اری و میان ین طاول و وزن آنهاا باا اساتفا از
کولیس با قت  0/01میلی متر و ترازوی یجیتالی با قت  0/01میلی گرم انداز گیری می گر ید .همچنین ر انتهاای ور
تعدا  50قطعه الرو ماهی از هر تشت پالستیکی نمونه بر اری و طول و وزن آنها اناداز گیاری و ساپس باا اساتفا از رواباط
ریاضی و فرمول های مربوطه پارامترهای رشد مور محاسبه و تعیین قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری

تجنیه و تحلیل آماری ا های بدست آمد ر قالر طرح کامال تصا فی و با اساتفا از نارم افانار  SPSSو بار اسااس آزماون
انکن ر سطح  0/05انجام پذیرفت .
نتایج
تاثیرباسیلوس های پروبیوتیکی بر موا معیارهای رشد الروهای فیلماهی ر جداول  1ارائه شد است .آزمایشاات باکتریا ایی ر
خصوص الروهای فیلماهی تغذیه کر از ناپلی آرتمیا ارومیاناای غنای شاد باا باا سایلوس هاای پروبیاوتیکی ،نشاان ا کاه
پروبیوتیکها توانستند بطور موفقیت آمینی فاکتورهای رشد فیلماهی را تغییر ا و باعث ارتقاء عملکر رشد الروهای این ماهی
ر تیمارهای آزمایشی شدند  .رمقایسه با تیمار شاهد ،تیمارهای آزمایشی فیلمااهی ،1-فیالمااهی 2-و فیالمااهی 3-از وزن
نهایی و رصد وزن بدست آمد بیشتری برخور ار بو ند واختالف معنی ار بین آنها مشاهد گر یاد ( )P <0/05بیشاترین وزن
الرو ماهی ( 244/28میلی گرم) ر تیمار فیلماهی 1-که از آرتمیای غنی شاد باا بااکتری هاای پروبیاوتیکی (غلظات CFU/ml
 )1×105تغذیه کر بو ند  ،بدست آمد  .نتایج زیست سنجی الروهای تاس ماهی ایرانی نشان ا (جدول  )1که باسیلوس هاای
پروبیوتیکی فوق الذکر ر ارتقاء مینان رشد بدن ماهی نقب بسیار خوبی را اشاته اسات ،بطوریکاه میانان سارعت رشاد وزنای
الروهای ماهی ر تیمار آزمایشی فیلماهی 3-نسبت به تیمار شاهد اخاتالف معنای ار اشات ( (P <0/05و همچناین رصاد
رشد طولی الروهای ماهی ر تیمار آزمایشی فیلماهی 3-ر حد معنی ار ر مقایسه با ماهیان تیماار شااهد افانایب نشاان ا
(.)P <0/05
پائینترین سطح پروتئین ضریر تغییرات وزنی ر تیمارهای آزمایشی فیلماهی 2-بدسات آماد ولای باین تیماار شااهد و ی ار
تیمارها اختالف معنی اری مشاهد ن ر ید ( .)P 0/05ر حالیکه کمترین ضریر تغییرات طولی ر تیمار فیلماهی 2-بدسات
آمد و با شاهد و تیمار فیلماهی 3-اختالف معنی اری را نشان ا ( .)P <0/05همچنین بالترین ضریر رشد حرارتی الروهاای
فیلماهی ر تیمار فیل ماهی 1-مشاهد شد .تمامی تیمارهای آزمایشی با شاهد ر ارتباط با این معیار رشد اختالف معنی اری
را نشان ا ند (.)P <0/05
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جدول  :1تغییرات رشد الرو فیل ماهی تغذیه گردیده با ناپلی آرتمیا ارومیانای غنی شده در تیمارهای مختلف در پایان آزمایش

تیمار
معیار

فیل ماهی شاهد

فیل ماهی1-

فیل ماهی2-

فیل ماهی3-

وزن نهایی(میلی گرم)
سرعت رشد وزنی ( رصد)
ضریر تغییرات وزنی ( رصد)
سرعت رشد طولی ( رصد)
ضریر تغییرات طولی ( رصد)
ضریر رشد حرارتی ( رصد)
میان ین رشد روزانه ( رصد)
فاکتور وضعیت
رصد بقاء

217/71±32 b
12/23±1/55 b
21/34±3/03 a
4/52±1/00 b
10/11±1/08 a
1/23±0/26 b
33/540±5/42 b
0/72±0/12 ab
69/70±3/46 b

244/28±33 a
12/96±1/360 a
21/617±3/74 a
4/73±0/86 ab
8/88±1/77 ab
1/36±0/25 a
38/85±5/73 a
0/76±0/15 a
77/43±4/25 ab

235/44±21 a
12/84±1/121 a
17/65±0/02 a
4/63±0/64 b
6/72±1/01 b
1/33±0/20 a
37/08±4/25 a
0/77±0/13 a
84/50±4/31 a

234 /94±30 a
12/79±1/263 a
20/37±1/97 a
4/90±0/74 a
8/05±1/65 ab
1/33±0/23 a
37/18±5/89 a
0/70±0/11 b
78/67±8/84 ab

باالترین مینان میان ین رشد الروهای فیل ماهی ر تیمار فیلماهی 1-بدست آمد .همچنین فاکتور وضعیت یا ضریر چاقی
الروهای فیلماهی ر تیمار فیل ماهی 2-از سطح باالتری برخور ار بو  .بیشترین سطح بقاء ر فیل ماهیان تیمار فیلماهی2-
تعیین گر یدو با گرو شاهد اختالف معنی ار نشان ا (.)P <0/05
بحث
ر این مطالعه ناپلی آرتمیا ارومیانا به عنوان یک حامل برای انتقال پروبیوتیکهای باسیلی به ست ا گوارش الرو فیلماهی ،
برای افنایب کارآیی رشد آنها ازطریق ارتقاء کیفیت میکروفلورای رو آن بکار بر شد .با سیلوس های پرو بیوتیکی بکار رفته
ر این آزمایب از طریق فعالیت های متابولیکی خویب ر ست ا گوارش الروهای فیلماهی ر تیمارهای آزمایشی موجر
ارتقاء فاکتور های رشد ر الروهای تیمارهای آزمایشی گر یدند Makridis .و همکاران ( )2001ر بکارگیری سویه های پرو
بیوتیکی ویبرویو 11ـ PB1و1ا  PB6ر سیستم پروشی ماهی هالیبوت ( )Hippoglossus hipoglossusاز طریق غنی سازی
متاناپلی آرتمیا فرانسیسکانا نتایجی را بدست آور ند که تقریبا با نتایج این مطالعه مطابقت اشت.
پروبیوتیک های باسیلی با تاثیر گذاری خویب توانستند عملکر رشد را ر الروهای فیلماهی ایرانی افنایب ا و ر نتیجه با
افنایب غلظت آنها رسوپانسیون غنی سازی که بالطبع با افنایب تعدا با سیلوس های الحاقی به ناپلی آرتمیا همرا بو  ،سبر
افنایب تعدا با سیلوس ها ر رو ماهی گشته و مینان ( )CFU/larvaeو مربوط به آنها افنایب یافت  ،بطوری که تاثیرات آنها ر
روی برخی از معیارهای رشد الروهای ماهی کامال مشهو گر ید .همبست ی مثبت معنی ار بین تعدا باسیلوس های
پروبیوت یکی بکارگرفته شد ر سوسپانسیون غنی سازی ناپلی آرتمیا ( )CFU/literبا پارامترهای رشد ر آنها نشان ا که
افنایب سطوح باسیلوس ها با افنایب سطوح وزن نهایی ،سرعت رشد وزنی و طولی و کاهب ضریر تغییرات طولی و وزنی ر
الروهای ماهی ر تیمارهای آزمایشی نسبت مستقیم اشته است Gatesoupe .ر سال  ،1989طی بکارگیری اسپور باسیلوس
تویوئی ( )Bacillus toyoiر غنی سازی با رتیفرتعیین کر که این باسیلوس پروبیوتیکی تاثیر بسیار مثبتی بر روی رشد و بقاء
الرو ماهیان توربوت ( )Scophthalmus maximus L.اشته است .کاهب ضریر تغییرات وزنی و طولی ماهیان نشان می هد که
امنه تغییرات وزنی و طولی ماهیان تحت تاثیر پروبیوتیک های باسیلی کمتر شد که نشان از یکدست بو ن جمعیت ماهیان از
نظر انداز طول و وزن می باشد .چنین نتایج مثبتی ر پرورش الروهای این ماهیان از اهمیت بسیار باالیی برخور ار است .به
لیل اینکه ر پرورش ماهیان جهت یکسان سازی طول و وزن آنها ر طول ور پرورش آنها با صرف وقت و هنینه زیا  ،رقم
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 ر. بندی و همسان سازی طول و وزن ماهیان صورت می گیر و ر بسیاری از موار موجر استرس ماهیان نین می گر
 نظیر همین نتایج را.حالیکه پروبیوتیک های باسیلی نشان اند که تاثیر مثبتی را بر کاهب تغییرات طولی و وزنی ماهیان ارند
 مطالعات صورت گرفته مبین این موضوع.) بدست آور ندLabeo rohita( ) ر پرورش ماهی روهو2003(  و همکارانGhosh
 از طریق تولید موا مترشح خارج سلولی نظیر آننیم های گوارشی، است که این میکروارگانینم ها ر رو آبنی مور مطالعه
 تحقیقات صورت. باعث هضم و جذب بهتر غذا ر رو ماهی می گر ند و ر نتیجه باعث افنایب کارآیی تغذیه و رشد می گر
،)Cellulolytic(  سلولولیتیک،)Amylolytic( گرفته نشان ا که باسیوس های پروبیوتیکی از طریق فعالیت های آمیلولیتیک
 ر الرو های ماهی عملکر آن را ر،) خارج سلولی و تخمیرموا غذاییLipolytic( ) و لیپولیتیکProtolytic( پروتولیتیک
 ر همین راستا باسیلوس سیرکوالنس اینوله شد.)Bairagi et al., 2002( ارتباط با معیارهای تغذیه ای و رشد ارتقاء می هند
 ر تحقیق حاضر.)Ghosh et al., 2003( از رو ماهی روهو ت وانست باعث افنایب رشد و بقاء تخم ماهی روهو گر
 به خوبی افنایب، پروبیوتیکهای بکار رفته باعث شدند که توانایی الروهای تاس ماهی ایرانی ر بهر بر اری از غذای خور شد
 این مطالعه مشخص نمو که پروبیوتیکهای باسیلی قابلیت.یافته که ر مقایسه با گرو شاهد منجر به افنایب رشد رآنها گر ید
.تاثیر گذاری بسیار باالیی بر ارتقاء عملکر رشد رالرو فیل ماهی ر ور پرورش الروی ارند
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Beluga (Huso huso) larvae during larviculture
Rahman Patimar, Hojatollah Jafariyan

*

Department of Fisheries, Faculty of natural resource, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous
*Corresponding author: Hojat.jafaryan@gmail.com

Abstract
Artemia urmiana nauplii were used as a vector to carry probiotic bacillus to the digestive system of Huso huso
larvae. The five species of probiotic bacillus as bacterial blend under the commercial title of Protexin aquatic were
used for bio encapsulation of Artemia urmiana. Nauplii for 10 hours were bio encapsulated with three
concentrations of 1×105, 2×105 and 3×105 bacteries per milliliter in suspension of broth and were fed by Beluga
larvae. The Beluga larvae were fed on the base of the 50 percent of their body weight for 6 times a day. The control
treatment was fed on unbioencapsulated artemia nauplii. This experiment was conducted in a completely random
design. The results indicated that the probiotic Bacillus could influence growth parameters in Beluga larvae. The
gained body weight in experimental treatments of larvae had significant difference in comparison with controlled
treatment (P0.05). The highest gained body weight was obtained in the experimental treatment of Beluga-1. The
probiotic bacillus had significant positive effects on the Specific Growth Rate (SGR), Average Daily Growth (ADG)
and Thermal Growth Coefficient (TGC) in comparison with controlled treatment (P0.05). While the Condition
Factor did not show a significant difference (P0.05). The experiment indicated that the probiotic bacillus has the
highest ability to increase the growth parameters in Huso huso larvae.
Keywords: Artemia nauplii, Probiotic, Beluga, Bioencapsulation, Specific growth rate, Thermal growth coefficient
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