
 و همکاران جمالی                        ...تمیا پارتنوژنتیکایبررسی تاثیر ناپلی آر

23 

 

( غنی شده با Artemia parthenogeneticaیا پارتنوژنتیكای )بررسی تاثیر ناپلی آرتم

باسیلوس های پروبیوتیكی بر ارتقاء فاکتورهای تغذیه و مقاومن الروهای ماهی قزل آالی 

 ( در برابر عوامل استرس زاOncorhynchus mykissرنگین کمان )
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 چكیده

 ای و نرخ باز ماندگی الرو ماهی قزل آالی رنگین کمانر روی فاکتورهای تغذيهبیوتیکی بهای پرومطالعه اثرات استفاده از باکتری در اين

(Oncorhynchus mykiss)  میلی گرم بررسی شد. الروهای ماهی قزل آالی رنگین کمان در اين مطالعه از ناپلی آرتمیا  133با میانگین وزنی

هر لیتر( مورد  )واحد کلنی در 3×815و  2×815، 1×815یلوس های پروبیوتیکی در مقادير باس از در سوسپانسیون پنج گونهپارتنوژنتیکای غنی شده 

روزه بود و از آرتمیای غنی نشده به عنوان تیمار شاهد در اين آزمايش استفاده شد. الرو ماهی قزل آالی رنگین  35دوره آزمايش  تغذيه قرار گرفتند.

 باسیلوس های پروبیوتیکیثیر غنی سازی با أيه شدند. پارامترهای تغذيه تحت تده زنده و چهار بار در روز تغذتو %35کمان با استفاده از آرتمیا به میزان 

و ضريب  باالتر کارايی تبديل غذای های پروبیوتیکیباسیلوسحاوی  آرتمیایالرو ماهیان قزل آالی رنگین کمان تغذيه شده با  (.P 50/5) ندقرار گرفت

 )واحد کلنی در 2×815با  سومبهترين عملکرد در فاکتورهای تغذيه در تیمار  .(P 50/5)مقايسه با تیمار کنترل نشان دادند  تبديل غذايی بهتری در

مقاومت بیشتری در برابر  باسیلوس های پروبیوتیکی،مشاهده گرديد. الروهای تغذيه شده با ناپلی آرتمیا حاوی هر لیتر( از سوسپانسیون باکتريايی 

می  های پروبیوتیکیباسیلوسنتايج اين آزمايش نشان داد که استفاده از (. P 50/5) ساعد محیطی در مقايسه با تیمار کنترل نشان دادندشرايط نام

 تواند پارامتر تغذيه را در الرو ماهی قزل آالی رنگین کمان بهبود بخشد و همچنین باع  افزايش تحمل ماهی در برابر شرايط استرسی گردد.

 

 کلیدی: باسیلوس، قزل آال، غنی سازی، آرتمیا پارتنوژنتیكا، تغذیه ن اواژ

 

 مقدمه

 Oncorhynchus)رنگین کمان  قزل آالی ماهی   

mykissدر مناسیب، سیازگاری قابلیت بودن دارا ( با 

 جهیت مناسیب دمای دارای که شیرين هایاکثر آا

) نفیسیی،  شیودمیی يافیت هسیتند، ايین گونیه رشد

خوار  سازمان شده توسط منتشر آمار س(. براسا1380

 رتبه دارای ماهیان آزاد پرورش در ايران جهانی، و بار

 يک به عنوان گونه اين رو باشد از اينمی جهان پنجم

 (.1383ناصیری، ) استمطرح  ايران در گونه اقتصادی

های باکتريیايی يکیی از داليیل کیاهش سیط  عفونت

ايیین  (,Bagheri 2008)تولییید در مییزار  پرورشییی 

های آبزی يا شکست در برنامه باشد. موفقیتماهی می

 است. ماهی به شرايط پرورشی الروهایپروری وابسته 

هیا در هیای ناشیی از بیاکتریبه عبارت ديگر عفونیت

شرايط پرورشی، ممکن است باعی  افیزايش میرگ و 

(. Kapetanovic, 2005شیود )میر و کاهش تولید 

کیاهش چنیین اتفاقیات  سويی ديگر برای توقف يیا از

نییامطلوا در پییرورش الرو مییاهی، ممکیین اسییت از 

افزودنی های خاص به غیذا اسیتفاده شیود، ايین امیر 

سبب افزايش کارايی ه،م يا جذا غذا میی شیود، در 

هیای آنتیی بیوتییک هیا از جملیه افزودنیی اين میان،

به غذاهای میاهی  1905دارويی می باشند که از سال 

توجیه بیه  (. بیا,Ahilan 2004استفاده می گیردد )

ايجاد مقاومت دارويی در میزبان که از محدوديت های 

-ها محسوا می گردد، اهمییت بیاکتریآنتی بیوتیک

آشکار گرديید، بیه  يار يا پروبیوتیکی کامالهای زيست
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در آبزی پروری برای های زيست يار طوری که باکتری

ها و همچنین به عنیوان مکمیل هیايی کنترل بیماری

برای بهبود رشد الروهای ماهی استفاده شد. در برخی 

 مییوارد نیییز بییه عنییوان يییک ترکیییب ضیید میکروبییی

(Irianto and Austin, 2002, 2003)  بییرای

 .الروهای ماهی به کار گرفته شد

بیه  ناپلی آرتمیا در مديريت غیذايی آبزيیان، عمومیا   

عنییوان يییک حامییل بییرای انتقییال ترکیبییات مختلییف 

الرو ماهیان مطرح بوده  رد آزمايش برای شیمیايی مو

(Chair, 1991)  و غنی سازی آرتمیا با بیاکتری هیا

در واقع فرآيندی است که در طیی آن شیرايطی مهییا 

می گردد تا اين ارگانیزم نه تنها به عنوان يیک غیذای 

زنده بلکه به عنوان يیک حامیل بیرای تلقیی  واکسین 

مراحل الروی های خوراکی و باکتری ها به ماهیان در 

(. آرتمییا از Makridis,2001 آنها اسیتفاده گیردد )

جمله موجودات زنده ای است که در طی فرآيند غنی 

میواد مختلفیی نظییر  سازی، می تواند به عنوان حامل

(، عوامیل Watanabe, 1983انوا  ترکیبات مغذی )

(، انیوا  واکسین هیا Dixon, 1995ضید میکروبیی )

(Campbell, 1993،) وتیییک هییا و ترکیبییات پروبی

تحريیک کننیده سیسیتم ايمنییی بیه منظیور افییزايش 

( مورد Gatesoupe, 1994مکانیسم دفاعی میزبان )

استفاده قرار گیرد. استفاده از آرتمیا به عنیوان حامیل 

مواد ضد باکتريیايی در بسییاری از مطالعیات صیورت 

؛ 1991؛ نلییز، 1991چیر،  ؛1995گرفته است )مانی، 

 ;Mohney, 1990(. )1993گاپاسین،  ؛1992ورپريت، 

Chair, 1991; Nelis, 1991; Verpraet, 1992; 

Gapasin, 1996  تکنییک غنیی سیازی آرتمیییا در .)

 32( تییا Gapasin, 1996مطالعییات از دو سییاعت )

( گیزارش شیده Touraki, 1991; 1995سیاعت )

( گیزارش 2551و همکیاران ) Gomez- Gilاسیت. 

 8الیی  1غنی سازی آرتمییا کردند بهترين زمان برای 

ساعت می باشد و بیش از آن باع  دفع میواد توسیط 

 ناپلی آرتمیا می شود.

مطالعات مختلف در خصوص جلیوگیری از کلیونیزه    

يار زيستهای یزا توسط باکترباکترهای بیماری شدن

(Irianto and Austin, 2002, Nikoskelainen, 

ی مییاههمچنییین تحريییک سیسییتم ايمنییی  و (2003

     يییار انتخییابیهییای زيسییتیبییا برخییی بییاکتر آالقییزل

(Kim and Austin, 2006; Panigrahi, 2004) 

. تحقیقات صیورت گرفتیه نشیان داده انجام شده است

ا باع  افیزايش عملکیرد است که اين میکروارگانیزم ه

 (،,Tovar-Ramirez 2004)هیییا ه،یییمی آنیییزيم

و ماهیان و میگو الرافزايش پارامترهای رشد و بقاا در 

(Ghosh, 2003; Bairagi, 2004; 

Rengpipat, 1998 )می گردد. 

قیرار س بیا استر برابر در مقاومت بکارگیری آزمايشات

فیزيکیی،  انوا  شیرايط سیخت معر  در الروها دادن

 کوتیاه زمیانی دوره يیک در و زيسیتی يا و شیمیايی

 مطالعیات در (.Tackert, 1989) گییردصورت میی

 وضیعیت فیزيولیوژيکی بیرآورد منظیور بیه ایتغذيیه

 مفییدی توانید اطالعیات می تنش آزمايشات الروها،

 اختییار ضیروری در ترکیبیات به الروها نیاز بر مبنی

   (.Dhert, 1992; 1994)دهد  قرار نامحقق

ناپلی آرتمیا قادر بیه تغذيیه از بیاکتری هیا بیوده و    

فرآينید تعداد باکتری های وارد شده به بدن در خالل 

غنی سازی بستگی به غلظت سوسپانسیون بیاکتری و 

بییه  (,Gomez- Gil 1998) گونییه هییای بییاکتری

ناپلی آرتمییا در میديريت غیذايی شده دارد. کارگیری 

آبزيییان، عمومییا بییه عنییوان يییک حامییل بییرای انتقییال 

ترکیبات مختلف شیمیايی میورد آزمیايش بیرای الرو 

نیی سیازی بیوده و غ ( مطرحChair, 1991ماهیان )

آرتمیا با باکتری ها در واقع فرآيندی است که در طی 

آن شرايطی مهیا می گردد تا اين ارگانیزم نه تنهیا بیه 

عنوان يک حامل بیرای  عنوان يک غذای زنده بلکه به

در  ماهییان ها بیههای خوراکی و باکتریتلقی  واکسن

 اسییییییتفاده گییییییرددمراحییییییل الروی آنهییییییا 

(2001,Makridis) .دف مطالعیه ق بیا هیاين تحقیی

های پروبیوتیکی روی پارامترهیای تغذيیه ای پتانسیل

میاهی قیزل آالی رنگیین کمیان و همچنیین ارزيییابی 

مقاومت الروهیای میاهی در برابیر شیرايط اسیترس زا 

 .طراحی و اجراا گرديد
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 مواد و روش کار

استحصیال شیده از  ی1های آرتمیا پارتنوژنتیکاسیست

جیاری در کشیور )موسسیه مراکیز ت درياچه مهارلو، از

تحقیقات آبزيان استان فارس(، تهیه و میورد اسیتفاده 

و همکاران )  Sorgeloosقرار گرفت. مطابق با روش 

( بییا اسییتفاده از فرآينیید کپسییول زدايییی، اليییه 1933

کوريییون سیسییت هییا جییدا گرديیید. مطییابق بییا روش 

Gomez- Gil ( تولیید نیاپلی در 1998و همکاران )

انجام شد. در ايین فرآينید سیسیت  1-مرحله اينستار

های بدون پوسته به زوک شیشیه ای يیک لیتیری بیا 

گرم در لیتر حاوی آا شور فیلتیر شیده و بیا  0تراکم 

گییرم در لیتییر، منتقییل گرديدنیید. ايیین  35شییوری 

سانتیگراد تحیت  c°0/5 ± 35سوسپانسیون در دمای 

لوکس و هیوادهی   2555شرايط نوری مناسب معادل

ساعت  24ون گرديده و بعد از د، انکوباسیمداوم و شدي

هیای میوردنظر تفیريخ و میورد اسیتفاده قیرار سیست

 گرفتند. 

 

 باسیلوس های پروبیوتیكی

در اين آزمیايش از سوسپانسییون باکتريیايی مخلیوط 

فییرآورده میکروبییی تهیییه شییده از شییرکت  4اسییپور 

سیويه از  0نیکوتک )پروتکسین( کیه حیاوی مخلیوط 

بییوتیکی بودنید بیه همیراه محییط باسیلوس های پرو

کشت اختصاصی آنها ) پپتون، پلی ساکاريدها و میواد 

 معدنی( به شرح زيراستفاده شد.

           کییار رفتییه های باسیییلوس هییای بییترکیییب گونییه   

    يییین تحقییییق شیییامل: باسییییلوس سیییابتیلیسدر ا

(Bacillus subtilis) 38/15  درصییید، باسییییلوس

درصید،  53/20  (Bacillus circulans)سیرکوالنس

 23/8 (Bacillus Polymyxaمیکسیا ) باسیلوس پلیی

درصیید و  04/13 2سدرصیید، باسیییلوس لتروسییپرو

  (Bacillus licheniformis)باسیلوس لیچنی فورمیس

درصد در سوسپانسیون باکتريايی بیود کیه در  30/38

                                                           
1-Artemia parthenogenetica 

2-Bacillus laterosporus 

 3× 815و  2×  815، 1×815سییییییییه غلظییییییییت 

(CFU/liter.تهیه گرديدند ) 

 طیییابق بیییا دسیییتورالعمل شیییرکت پروتکسیییین،م   

های پروبیوتیکی سوسپانسیون مخلوط اسپور باسیلوس

میکرولیتییر بییه طییور  35و  25، 15در حجییم هییای 

 45، 25جداگانه به ظروف شیشه ای حاوی به ترتیب 

میلی لیتر آا مقطر استريل اضافه شید. پیس از  35و 

میلییی گییرم از محیییط  38و  02، 23افییزودن مقییدار 

اختصاصییی آنهییا بییه ايیین سوسپانسیییون هییا،  کشییت

 C ˚ 33بالفاصیله بشیدت بهیم زده شیده و در دمیای

ساعت انکوباسیون گرديدند. در پايیان زمیان  8بمدت 

انکوباسیون باسییلوس هیا بیه بیاکتری هیای رويشیی 

مخلوط های باکتريايی به تبديل شده و سوسپانسیون 

 3× 815و  2×  815، 1× 815ترتییییب بیییا غلظیییت 

(CFU/liter( تشکیل گرديید )Jafaryan, 2005 .)

سوسپانسیون های باکتريايی تهیه شده بطور جداگانیه 

(  ppt 35هر يیک بیه يیک لیتیر آا شیور اسیتريل )

 اضافه گرديدند.

 

 غنی سازی ناپلی آرتمیا و تغذیه الروهای ماهی 

ناپلی های آرتمیا پارتنوژنتیکیا بالفاصیله پیس ازتخیم 

ای شیشیه هیایفبیه ظیر 1گشايی در مرحله اينستار

مخروطی منتقل گرديدند، تراکم ناپلی آرتمیا در ايین 

نیاپلی بیه ازاا هیر  255ای به مییزان شیشه هایفظر

گرم در لیتیر( بیود. غلظیت بیاکتری در  2میلی لیتر )

سوسپانسیون باکتريای غنی سازی برای مخلوط هیای 

و  2×  815،  1× 815سیط   3باکتريايی به ترتیب در 
815 ×3 (CFU/liter قرار داشت. غنی سازی نیاپلی )

 2555آرتمیا تحت شرايط هیوا دهیی، نیور مناسیب )

انجییام گرفییت  Co 1 ±35لییوکس( و نیییز دمییای 

Gomez- Gil, 1998) طول میدت غنیی سیازی .)

( و میزان غنی سیازی Jafaryan, 2006ساعت ) 15

بیدن الروهیا در درصد وزن  35ناپلی آرتمیا بر مبنای 

روز  ( در هییرJafaryan, 2007)ت سییاع 24مییدت 

 انجام گرديد.
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 15حجم آبگیری  فايبرگالسی با حوضچه 12 تعداد   

 تازه قطعه الرو 45تعداد  يک هر در و انتخاا لیتر آا

 وزن بیه آالی رنگین کمان قزل ماهی افتاده تغذيه به

 در میاهی قطعه 4میلی گرم و با تراکم  133متوسط 

وهیای میاهی قیزل آالی گرفیت. الر آا قیرار لیتر هر

رنگین کمان از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی 

تهییه و بیه میدت يیک هفتیه در  ضمیری )زرين گل(

لیتییری بییا محیییط جديیید سییازگار  15هییای حوضییچه

تیمیار غیذايی  4روز در  35گرديدند. الروها به میدت 

، هیر 3و قیزل آالی  2، قیزل آالی 1شاهد، قزل آالی 

غذيه گرديدند. تغذيه الروهیای میاهی تکرار ت 3يک با 

قزل آال در تیمار شاهد از ناپلی هیای آرتمییای بیدون 

پروبیوتیکهیا انجیام شید. در تیمارهیای  غنی سازی با

آزمايشی تحت تاثیر باسیلوس هیای پروبییوتیکی)قزل 

( ناپلی های آرتمیا 3و قزل آالی  2، قزل آالی 1آالی 

،  1× 815يی به ترتیب در سوسپانسیون هیای باکتريیا
ساعت  15به مدت ( CFU/liter) 3× 815و  2× 815

غنی سازی شده و سپس مورد تغذيه الروهیای میاهی 

قرار گرفتند. تغذيه الروهای ماهی در تیمارهای شاهد 

درصید وزن تیوده  35و تیمارهای آزمايشیی براسیاس 

 11صیب ،  3نوبیت ) 4زنده آنها محاسبه و روزانیه در 

شب( به آنها داده شد. طول  25بعدازظهر و  13صب ، 

در نظر گرفته شید.  9به  10مدت روشنايی به تاريکی 

درجیه  8/13±3/5 به ترتیب  آا pHدرجه حرارت و 

میلی گیرم  0/3 و اکسیژن آا 1/3-9/3سانتی گراد و 

 در لیتر در مدت آزمايش نگه داشته شد.

 

 تغذیه پارامترهای

وز تعیداد ر 3در طول دوره آزمايش، به فاصیله زمیانی 

قطعه الرو به صورت تصادفی نمونه برداری شده و  10

پیس از بیهیوش کییردن آنهیا در محلییول عصیاره گییل 

میلی گرم در لیتر، وزن و طیول  155میخک با غلظت 

کیل ايیین الروهییا بییا اسییتفاده از تییرازوی ديجیتییالی و 

همچنیین تمیامی الروهیای  .کولیس اندازه گیری شد

يش پیس از بیهوشیی در ماهی قزل آال در پايیان آزمیا

عصاره گل میخک، زيست سینجی گرديدنید. بیر پايیه 

برخیی از  داده های بدست آمیده در انتهیای آزمیايش

به شرح زير محاسبه شیدند:  پارامترهای رشد و تغذيه

کیارآيی تبیديل ، غیذايیضريب تبديل ، نرخ رشد ويژه

 (،Hevroy,2005) غذا

 ,De Silva, Andersonنسبت کارايی تبديل غذا )

1995،) 

نسیبت  (،Helland ,1996ن )نسبت کارايی پیروتئی

   ،(Hevroy,2005) چربیکارايی 

و چربیییی  پیییروتئین و انیییرژینسیییبت کیییارايی 

(1996,Helland،)     

دسیییت آمیییده هبییی انیییرژیو  چربییییپیییروتئین، 

(2005,Hevroy ،) 

 ,De Silva) خییالصبییرداری از پییروتئین بهییره

Anderson, 1995،)   

   .(Helland,1996چربی ) و ینپروتئارزش تولید 

 

 تسن مقابله با استرس

غییذادهی بییرای بررسییی اثییرات  یبعیید از اتمییام دوره

هییا بییر مقاومییت الرو ماهیییان در شییرايط پروبیتیییک

محیییط اسییترس زا بییرای دادن  0نامسییاعد محیطییی، 

شوک به الروها آماده شدند کیه شیامل شیوک بیازی 

(12  =pH( شوک اسیدی ،)2  =pHشوک شیور ،) ی

(ppt35 ( شیییوک دمیییا ،)و شیییوک آمونییییاک 30 )

(mg/l1( بودنیید )Jafaryan, 2009 محییدوده و .)

غلظت هر کدام از عوامل استرس زا برای میدت زمیان 

مورد نظر )میانگین زمیان مقاومیت الروهیا( مشیخص 

 0شد. بدين صورت که قبل از شرو  آزمیايش، تعیداد 

در اين ماهی از هر تکرار برای تعیین غلظت مورد نیاز 

مدت زمان، برای تست هیای مختلیف میورد آزمیايش 

قرار گرفت. بعد از مشخص کردن اين مقادير، الروهای 

موجود در هر تکرار به طور مجزا در تانیک هیايی کیه 

شامل محیط استرس زا )اسیدی، بازی، دمیا، شیوری، 

آمونیاک( بود قرار گرفتند و میزان زمیان زنیده میانی 

رين الرو موجیود در تانیک بیه الروها در آن بعد از آخ

عنیوان مییزان مقاومییت الروهیا در آن مشیخص شیید. 
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میزان زنده مانی الروها در اين مطالعه بر حسب ثانییه 

 تعیین شد.

  

تجزیه شیمیایی الشهه الرو قهزل آالی رنگهین 

 کمان و ناپلی آرتمیا

تعیین ترکیب تقريبی الشیه، رطوبیت و میاده خشیک 

بییا ور وزنییی و مطییابق الروهییا و نییاپلی آرتمیییا بییه طیی

 ( انجییییام پییییذيرفت1995) AOACاسییییتاندارد 

(2004,Azewedo)خشییک بدسییت آمییده  . مییاده

سپس توسط دستگاه های مختلف میورد تجزيیه قیرار 

گرفییت. پییروتئین خییام بییا اسییتفاده از روش میکییرو 

کجلدال، چربی خام مطابق با روش سوکسوله، انیرژی 

و  کيییخییام بییا اسییتفاده از دسییتگاه بمییب کالريمتر

 ˚ Cهمچنین خاکستر نیز از طريق سوزاندن در کوره 

 ,Sorensenشیید )سییاعت، تعیییین  2بمییدت  355

2005.) 

 

 تجزیه و تحلیل آماری:

تجزيییه و تحلیییل آمییاری داده هییای بدسییت آمییده در 

هیای رشید، تغذيیه و آنیالیز الشیه بیا تورارتباط با فاک

استفاده از آنالیز واريانس يیک طرفیه، در قالیب طیرح 

و  SPSS-16مال تصادفی و با استفاده از نرم افیزار کا

 انجام پذيرفت. 50/5بر اساس آزمون دانکن در سط  

 

 نتایج

داده های مربوط به اثر مقادير مختلف تیمارهای غذايی 

بر پارامترهای رشد و تغذيیه ای الرو قیزل آالی رنگیین 

 آمده بدست نتايج. آورده شده است 1کمان در جدول 

الرو ماهی قیزل آالی  تاثیر تغذيه بودن دار معنی بیانگر

بیوتیکی بر معیارهیای باسیلوس های پرو رنگین کمان با

(. >50/5Pای ايیین مییاهی مییی باشیید )رشیید و تغذيییه

استفاده از باسییلوس هیای پروبییوتیکی موجیب ايجیاد 

شیدند  اختالف معنیی داری در وزن و نیرخ رشید ويیژه

)50/5(P<( و نرخ میلی 40/1333. بیشترين وزن )گرم

( الرو ماهی قزل آال در تیمار آزمايشیی 30/3رشد ويژه )

ضیريب تبیديل غیذايی بیا بکیارگیری  دوم بدست آمید.

هییای پروبیییوتیکی مییورد اسییتفاده در ايیین سیییلوسبا

آزمايش، بطیور قابیل تیوجهی در تیمارهیای آزمايشیی 

داری با تیمار شاهد بدسیت اکاهش يافته و اختالف معن

برای تیمیار  28/1کمترين آن معادل و  P)<50/5آمد )

که الروهای قیزل آالی رنگیین کمیان در  آزمايشی دوم

آن از آرتمیییا پارتنوژنتیکییا غنییی شییده بییا غلظییت 

CFU/ml 815×2  تغذيه کرده بودند، بدسیت آمید، در

بدسیت  44/1حالی که در تیمارهای شاهد ايین مقیدار 

کییارآيی تبییديل غییذا در تیمارهییای . P)<50/5آمیید )

داری يشی نسبت به تیمارهیای شیاهد بطیور معنییآزما

هیای آزمايشیی در تیمار .P)<50/5افزايش نشیان داد )

درصید  34/31اين کیارآيی از  ،هاتحت تاثیر پروبیوتیک

درصیید در تیمییار دوم  38/85در تیمییار  شییاهد بییه 

باسییلوس هیای پروبییوتیکی در ايین  آزمايشی رسیید.

سیبت کیارايی مطالعه توانستند بیه طیور معنیی داری ن

. بهتیرين P)<50/5پروتئین و چربی را بهبود بخشیند )

عملکرد نسبت کارايی پروتئین و چربی در تیمار دوم به 

و کمترين مقیدار در تیمیار  94/3و  85/1ترتیب معادل 

 مشاهده شد.  43/3و  03/1شاهد 

مقاومت الروهای میاهی قیزل آالی رنگیین کمیان در 

نشیان داده شیده  2برابر شرايط استرسیی در جیدول 

است. اسیتفاده از باسییلوس هیای پروبییوتیکی نقیش 

موثری در افیزايش مقاومیت الروهیا در برابیر شیرايط 

استرسی دارند. به طوری که الروهای تغذيیه شیده بیا 

آرتمیای غنی شده توانستند بیه طیور معنیی داری در 

 برابر شرايط نسیبت بیه گیروه شیاهد مقاومیت کننید

)50/5(P<. آمیده نشیان میی دهید کیه  نتايج بدست

پروبیوتیییک مصییرفی در ايیین مطالعییه سییبب افییزايش 

در زنیده میانی الروهیا در محییط اسییدی  داریمعنی

بیشترين زمان زنده . >P)50/5 (استرس زا شده است

کیه ثانییه(  239مانی الروها در تیمار دوم آزمايشیی )

الروهییای قییزل آالی رنگییین کمییان در آن از نییاپلی 

ه با باسییلوس هیای پروبییوتیکی بیا آرتمیای غنی شد

تغذيیه کیرده بودنید مشیاهده شید در  2×815غلظت 

حالی که کمترين زمیان زنیده میانی در تیمیار شیاهد 
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مشاهدات مربوط . >P)50/5 (ثانیه( بدست آمد 212)

به نتايج حاصیل از زنیده میانی و مقاومیت الروهیا در 

 یهیامقابله با استرس شوری نشان داد کیه باسییلوس

یوتیکی مصرفی در اين آزمیايش سیبب بهبیود در پروب

 شیده اسیت داریمعنیزمان زنده مانی الروها به طور 

)50/5(P< بیشترين زمان زنده میانی در تیمیار دوم .

ثانیه( و کمترين زمیان زنیده میانی در  330آزمايشی )

 ثانیه( مشاهده گرديد. 013تیمار شاهد )

 بحث

ترکیبیات  تجزيیه و ها ويتامین تولید با ها پروبیوتیک

 شیرايط و کننید می تحريک را اشتها ه،م، غیرقابل

نمايید میی ايجیاد میاهی در را ای بهتیری تغذيیه

(Irianto and Austin, 2002 بسیییاری از .) 

 لیچنییی از جملییه باسیییلوس پروبیوتیییک هییا

 باسیلوس و   (Bacillus licheniformis)فورمیس

 جیامان قیادر بیه ،(Bacillus subtilis)سیابتیلیس 

بیا  و بیوده پپتییدولتیک و پروتئولتییک هیای فعالیت

 میاکرومولکول ترکیبات پپتیداز و پروتئاز آنزيم تولید

 کننیدمیی هییدرولیز آمینواسییدها و پپتیدها را به ها

(Fuller and Perdigon,  2003; Farzanfar, 2006 .) 

 ويتامین بع،ی تولید به قادر ها باکتری اين در ضمن

بیوده  12Bبییوتین و  ، همچونBگروه  به های متعلق

 بهتر متابولیسم برای ديگری فاکتور خود می تواند که

 Irianto andباشید ) تیمارهیا ايین غیذايی در مواد

Austin, 2002 Ali, 2000; در نتیجه در تیمیار .)

( و کیارايی 28/1سوم ضريب تبديل غذايی پايین تیر )

لیی می40/1333وزن نهیايی )(، 38/85تبديل غذايی )

نسبت به ديگیر  ( باالتری30/3گرم( و نرخ رشد ويژه )

تیمارها مشاهده گرديد. نتیايج مشیابهی از بکیارگیری 

باسیلوس های پروبییوتیکی در تغذيیه از نیاپلی غنیی 

شده با پروبیوتیک های فوق الذکر در الروهیای تیاس 

 99/31ماهی ايرانی بدست آمد، کارآيی تبديل غیذا از 

ا يافته و نسبت کارآيی پروتئین درصد ارتقا 93/43به 

 33/13و نسبت کارآيی چربی نیز از  53/3به  13/0از 

 ,Jafaryanافزايش يافت ) 84/18به سطحی معادل 

(. اين نتايج در مشابهت با نتايج بدست آمده از 2006

های پروبیوتیکی احتماال  تحقیق حاضر بود.  باسیلوس

ربییی  از طريییق افییزايش قابلیییت ه،ییم  پییروتئین و چ

موجب افزايش ذخیره پروتئین و چربی الشه ماهییان 

 ,Bairagi) برنیدکیارآيی آنهیا را بیاال مییه ورديیدگ

در اين تحقیق شاخص های تغذيیه ای نظییر  .(2004

نسبت کیارآيی پیروتئین و نسیبت کیارآيی چربیی در 

الروهییای مییاهی قییزل آالی رنگییین کمییان افییزايش 

ه در ايین چشمگیری را نشان داد. نتیايج بدسیت آمید

(، 2554و همکییاران ) Bairagiتحقیییق بییا نتییايج 

Ghosh ( که بیر روی الرو 2554؛ 2553و همکاران )

روهو انجام شده بود مشابهت داشت. همچنیین نتیايج 

تحقیقات بر روی روتیفر غنی سازی شیده بیا  اسیپور 

نشیان داد کیه  (Bacillus toyoi)باسیلوس تويوئی 

بسیار مثبتیی بیر روی  اين باسیلوس پروبیوتیکی تاثیر

   فاکتورهییای تغذيییه ای، رشیید و بقییاا الرو ماهیییان

دارد  (.Scophthalmus maximus L)توربییوت 

(Gatesoupe, 1991.) 

( نشیان 1388در يک تحقیق جعفريان و همکاران )   

هیای ه آرد دافنیی غنیی شیده بیا باسییلوسدادند کی

پروبیوتیکی در الروهای میاهی قیزل آال تیاثیر بسییار 

بااليی بر کارآيی تغذيه و رشد اين ماهی داشته اسیت 

در تیمیار  33/1به طوری که نسبت کارايی پروتئین از 

در تیمارهای آزمايش، نسیبت کیارايی  93/1شاهد به 

در تیمارهیای  35/3در تیمار شاهد به  34/2چربی از 

Yanbo (2553 )و  Zirong آزمیايش ارتقیا يافیت. 

آمیده از بکیارگیری گزارش کردند کیه نتیايج بدسیت 

باسیییییلوس پروبیییییوتیکی لیییییوفلیزه )انجمییییاد 

و بیاکتری هیای فتوسینتز  ( (Bacillus spخشیک(

و مخلییوط  (Photosynthetic bacteriaکننییده )

                   آنهیییا در تغذيیییه نیییوزاد میییاهی کپیییور معمیییولی

 (Cyprinus carpio نشان داد که فعالییت آنیزيم )

و پروتئیاز در تیمارهیای  های گوارشیی آمییالز، لیپیاز

آزمايشی نسیبت بیه گیروه شیاهد در حید معنیی دار 

بیه  43/2افزايش پیدا نموده و ضريب تبديل غذايی از 

و همکیاران در سیال  Bagheriکاهش يافیت.   11/2
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را در  9/5، حییداقل ضییريب تبییديل غیییذايی 2558

-ی رنگین کمان تغذيه شده با جییرهالروهای قزل آال

اسییلوس سیابتیلیس و لیچنیی های مکمل شیده بیا ب

باکتری در هر گیرم غیذا  8/3×915فورمیس در سط  

( 2511و همکییاران ) Faramarziآوردنیید. بدسییت 

دادند که باسیلوس های پروبیوتیکی میی توانید  نشان

باع  افزايش ارزش تولید پروتئین و چربی شیوند بیه 

در تیمار شاهد  0/1طوری که ارزش تولید پروتئین از 

ر تیمارهای آزمايشی و ارزش تولیید چربیی د 88/3به 

در تیمارهیییای  33/5در تیمیییار شیییاهد بیییه  13/5از 

آزمايشی ارتقا يابید. در حیالی کیه در تحقییق حاضیر 

ارزش تولید چربی در تیمارهای آزمايشیی نسیبت بیه 

 تیمار شاهد کاهش نشان می دهد. 

 مقاومیت تیوان بیردن باال آبزيان الروی پرورش در   

 برخوردار زيادی از اهمیت (Moriarty, 1998) الرو

 کیه دهید میی نشیان دارد که وجود است. گزارشاتی

 در آبزيیان مقاومیت الرو افزايش باع  ها پروبیوتیک

 2000) انیید شییده محیطییی هییای اسییترس برابیر

Verschuere, Gatesoupe, 1991;). 

هییا از طريییق مکانیسییم هییای اکولییوژيکی پروبیوتیییک

بات بازدارنده نظییر: از ترکی میکروبی و با ترش  برخی

کش ها و پراکسید هییدروژن ها، باکتری آنتی بیوتیک

شوند رشد باکتری های م،یر کمتیر شیده و باع  می

 (.Verschuere, 2000بقاا الرو آبزی را باال ببرند )

هییای نییاهمگنی از مییواد ضیید کییش هییا گییروهبییاکتری

میکروبی هستند که توسط پروبیوتیک ها تولید شیده 

ا تحريک سیستم ايمنی مقاومت الروهیا را افیزايش و ب

 بیا (. Irianto and Austin, 2002میی دهنید )

 رنگیین آالی قیزل نورس ماهیان اينکه بچه به توجه

اسیترس  و شیرايط انوا  در معر  است ممکن کمان

 بکیارگیری بنیابراين قرار گیرند، محیطی سخت های

 از نمايد نتامی را نیاز مهم اين بتواند که هايی تکنیک

شیود محسیوا میی توجیه قابیل میوارد مهمتیرين

 سطوح از استفاده مطالعه اين (. در1383)پورامینی، 

 مختلف باسییلوس هیای پروبییوتیکی تیوان مقاومیت

در برابر تینش بیاال  را کمان رنگین آالی قزل الروهای

 برد که اختالف معنیی داری بیا تیمیار شیاهد داشیت

)50/5(P< غنی شیده بیا محصیول دافنی . استفاده از

در تغذيیه الرو تیاس میاهی ايرانیی Amax   مخمری

(Acipenser persicus میزان مقاومیت الروهیا را )

داده به طوری  اارتقا pHدر پاسخ به شرايط استرسی 

بازی زمیان زنیده میانی  pHکه در شرايط استرسی با 

ثانییه در  138ثانیه در تیمار شاهد بیه  113الروها از 

میلی گرم در  105مايشی ) غنی سازی با تیمارهای آز

اسیدی زمیان زنیده  pHلیتر( و در شرايط استرسی با 

ثانیه  334ثانیه در تیمار شاهد به  223مانی الروها از 

 در تیمارهای آزمايشی افزايش نشان داد )لشیکربلوکی

. اين نتیايج در مشیابهت بیا نتیايج (1395و همکاران، 

 از اسیتفاده ای ديگیرمطالعه  تحقیقی حاضر بود.  در

 نورس ماهیان بچه توان مقاومت مخمر مختلف سطوح

 15 شوری با تنش در برابر را کمان رنگین آالی قزل

 155 بییانگر بازمانیدگی و بیرد باال لیتر بر گرم 10 و

 رنگیین کمیان آالی قیزل نیورس ماهیان بچه درصد

بیا  کیه بیود پروبییوتیکی تیمارهیای بیا شیده تغذيیه

داشیتند  دار مخمیر اخیتالف معنیی بیدون تیمارهای

 گرفته توسیط  صورت مطالعه (. در1383)پورامینی، 

Jafaryan (2553نیز ) پروبییوتیکی  هیای باسیلوس

 برابیر در را ايرانیی تاس ماهی الروهای مقاومت توان

 درصد( افزايش 1درصد و  0/5استرس شوری )شوری 

 دادند. 
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یه ای الرو ماهی قزل آالی تغذیه  ردیده با ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیكای غنی شده با . پارامترهای رشد و تغذ1جدول 

 باسیلوس های پروبیوتیكی
210×3 

(CFU/liter) 

210×8 

(CFU/liter) 

  210×1 
(CFU/liter) 

 تیمار شاهد

 پارامتر

80/203±93/1291b 93/249±40/1333a 89/243±11/1243bc 83/253±3/1212c رم یمیل (نهایی وزن ( 

03/5±13/3b 03/5±30/3a 32/5±50/3bc 03/5±98/0c 
 درصد (ویژه رشد نرخ

 1)روز در بدن وزن

13/10±31/33b 33/14±38/85a 08/14±33/33bc 28/12±34/31c 8کارایی تبدیل غذا 

24/5±30/1bc 24/5±28/1c 34/5±41/1ab 33/5±44/1a 3ضریب تبدیل غذا 

39/5±39/1b 38/5±85/1a 33/5±32/1bc 31/5±03/1c 4نسبن کارایی پروتئین 

80/5±39/3b 83/5±94/3a 82/5±04/3bc 39/5±43/3c 3نسبن کارایی چربی 

35/3±30/14b 22/3±33/10a 18/3±38/13bc 33/2±33/13c 6نسبن کارایی انرژی 

30/5±84/2b 33/5±51/3a 31/5±33/2c 01/5±02/2c 3پروتئین بدسن آمده 

15/5±44/5b 15/5±49/5a 11/5±48/5a 59/5±48/5a 2چربی بدسن آمده 

08/33±31/132b 39/33±39/134a 95/33±15/135b 33/31±23/108b 1انرژی بدسن آمده 

98/5±28/4b 90/5±00/4a 92/5±51/4c 33/5±81/3c 10بهره برداری از پروتئین خالص 

94/1a 93/1b 89/1c 83/1d 11ارزش تولید پروتئین 

33/5d 35/5c 30/5b 33/5a 18ارزش تولید چربی 

03/1±33/92a 1±90a 02/2±39b 2±35c درصد (بقاء( 

 .<P)50/5 (حروف يکسان نشان دهنده عدم اختالف معنی دار می باشد 
 ]لگاريتم طبیعی وزن نهايی ماهی –دوره پرورش )روز(/ لگاريتم طبیعی وزن اولیه ماهی ×[ 155نرخ رشد ويژه = 1
 ]غذای نسبی خورده شده / نرخ رشد ويژه×[ 551کارآيی تبديل رشد )درصد( = 2
 ضريب تبديل غذايی= وزن بدست آمده)گرم( / غذای خورده شده)گرم(3
 )گرم( پروتئین خورده شده)گرم( /  نسبت کارايی پروتئین = وزن بدست آمده4
 )گرم( چربی خورده شده)گرم( /  نسبت کارايی چربی = وزن بدست آمده0
 )کیلو کالری( انرژی خورده شده)گرم( /  ن بدست آمدهنسبت کارايی انرژی = وز3
پروتئین اولیه ماهی  ×)وزن  اولیه ماهی ) گرم(  –پروتئین نهايی ماهی )درصد((  ×وزن  نهايی ماهی ) گرم( )[پروتئین بدست آمده = 3

 ] )درصد(( / دوره پرورش )روز(
چربی اولیه ماهی )درصد((  ×)وزن  اولیه ماهی ) گرم(  –ماهی )درصد(( چربی نهايی  ×وزن  نهايی ماهی ) گرم( )[چربی بدست آمده = 8

 ] / دوره پرورش )روز(
انرژی اولیه ماهی  ×)وزن  اولیه ماهی ) گرم(  –انرژی نهايی ماهی )گرم / ژول((  ×وزن  نهايی ماهی ) گرم( )[انرژی بدست آمده = 9

 ] )گرم / ژول(( / دوره پرورش )روز(
 ز پروتئین خالص = پروتئین بدست آمده )گرم( / پروتئین خورده شده )گرم(بهره برداری ا15
 شده ) گرم( / پروتئین خورده شده ) گرم(ارزش تولید پروتئین = پروتئین ابقاا 11
 ) گرم( چربی خورده شده)گرم( /  ارزش تولید چربی = چربی ابقاا شده12
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ن کمان تغذیه شده از آرتمیای غنی شده با باسیلوس های پروبیوتیكی در . ارزیابی زنده مانی الرو قزل آالی رنگی8جدول 

 برابر شرایط استرس زا )بر حسب ثانیه(

 تیمار

 شرایط استرسی

 1×210 شاهد
(CFU/liter) 

210×8 
(CFU/liter) 

210×3 
(CFU/liter) 

pH بازی d04/1±33/184 c02/2±83/194 b08/4±243 a13/4±239 

pH اسیدی c30/2±212 b 01/4±33/204 a 43/4±33/239 a 54/4±33/234 

 c 39/35±33/013 b 05±33/033 a 21/24±33/330 a 03/40±303 شوری

 b 03/11±143 b 59/13±33/144 ab 11/14±133 a 11/12±33/139 آمونیاک

 a 10/1±43 a 30/5±30/48 a 03/1±05/05 a 33/1±20/04 دما

 .>P)50/5 (دار می باشد  حروف يکسان نشان دهنده عدم اختالف معنی

 نیو  دو شامل پروبیوتیک نو  سه تاثیر بررسی در   

و   Lactibacillus acidophilusبیییییاکتری )

Streptococcus faeciumمخمیر  نیو  يیک ( و

(Saccharomyces cerevisiaeدر ) غذايی جیره 

( توسط Oreochromis noloticusنیل ) تیالپیای

 جیره نو  از دو 2553 الرا فلورس و همکاران در سال

 درصید 23 بیا ديگیری و درصد پیروتئین 45 با يکی

 2 همچنین و ای جیره شوک تغییر عنوان به پروتئین

 عنیوان به لیتر در قطعه ماهی 25 و 15 تراکم سط 

 کیه داد نتیايج نشیان . گرديید استفاده تراکم شوک

 محیطیی در هیای اسیترس به مقاومت و رشد میزان

 بیشیتر شیاهد بیا مقايسیه در کیپروبییوتی تیمارهای

 به درصد 45 پروتئینی سط  در نتیجه است، بهترين

 باکتری سويه دو از آمد. استفاده مخمر بدست همراه

 شیانک نورس ماهی بچه غذايی جیره پروبیوتیکی در

 بچه تجمعی تلفات (، نیزSparus aurataدريايی )

 طیور ، بیهpHپاسخ به اسیترس  هنگام به را ماهیان

 مطالعه (. درRollo, 2006داد ) کاهش داری معنی

سیطوح  ( نیز2511) لشکربلوکی گرفته توسط  صورت

 ساکاروماسییییییس مختلیییییف عصیییییاره مخمیییییر

(saccharomyces cerevisiae) مقاومیت تیوان 

استرس آمونیاک  برابر در را ايرانی تاس ماهی الروهای

دادنید. ايین نتیايج  میلی گرم بر لیتیر( افیزايش 0/2)

نتیايج تحقیقیی حاضیر بیود بیه طیوری کیه مطابق با 

باسیلوس های پروبیوتیکی توانستند میزان زنده میانی 

الروهیای قییزل آالی رنگییین کمییان را در برابییر تیینش 

ثانیه در تیمیار شیاهد  143آمونیاک افزايش داده و از 

 دهنیید اثانیییه در تیمارهییای آزمايشییی ارتقییا 139بییه 

)50/5(P< . 

تنیان  نیرم و آبزی )ماهیان جانوران از بسیاری الرو   

زيسیت  محییط به اولیه زندگی، مراحل در دار( صدف

 فلیور لحاظ از الروها شوند. اين رهاسازی می طبیعی

 زيادی نوسانات و تغییرات در معر  ایروده میکروبی

 لولیه حتیی تغذيیه، شیرو  به هنگیام دارند. زيرا قرار

اسییت  نیافتییه کامییل توسییعه بطییور آنهییا گییوارش

(Timmermans, 1987هرچند ،) ايمنیی سیستم 

( Vazquez-Juarez, 1993است  ) هنوز ناقص نیز

 دوران در ويژه پروبیوتیک، به تیمارهای اساس اين بر

 نتیايج مطلوبند. با توجه به  بسیار ماهی زندگی اولیه

فاکتورهیای  بیر باسیلوس ها اين بهینه تاثیر و حاصله
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 محیطی ایز استرس عوامل برابر در مقاومت تغذيه و

غنیی  طريیق از پروبیوتیکی از باسیلوس های استفاده

 کمان رنگین آالی قزل سازی آرتمیا برای تغذيه الرو

 .گردد می توصیه مطالعه سطوح مورد در و

 

 منابع

قربیانی،  ،  . مرادلیو کمالی، ا. حاجی پورامینی، م.     

 مخمییر بییا تغذيییه . بررسییی1383علیییزاده، م.  ر.

 saccharomycesزيا )سیییرو ساکارومايسیییس

cerevisiae) در بیر مقاومیت پروبیوتیک، عنوان به 

 گیوارش دسیتگاه شناسی بافت و شوری با تنش برابر

کمییان  آالی رنگییین قییزل نییورس ماهیییان بچییه

(Oncorhynchus mykissمجله شیالت. سیال .) 

 اول. شماره دوم،

. 1388جعفريان، ح. طاعتی کلی، م. نظرپور،  . ر.      

 ماهی الرو رشد بر پروبیوتیکی های باسیل اثر بررسی

 Oncorhynchus)رنگییین کمییان  آالی قییزل

mykissماگنیا  دافنیی آرد با سازی مکمل طريق ( از

(Daphnia magnaمجله .) منابع و کشاورزی علوم 

 سوم. شماره شانزدهم، طبیعی. جلد

خارا، ح. فرزانفیر،  بلوچی، ش. نظامی ناصری، س.     

 عملکرد . بررسی1383ی، غ. شکوری، م. آقاي  . لشتو

کمییان  رنگییین آالی قییزل مییاهی الرو رشیید

(Oncorhynchus mykiss) سطوح استفاده از در 

 جییره در شیده مکمیل آهین و پروبیوتییک متفاوت

 سوم. شماره دوم، سال شیالت، غذايی. مجله

 تکثییر عملی . راهنمای1380بهابادی، م.  نفیسی     

 کمیان. انتشیارات رنگیین یقیزل آال ماهی و پرورش

 . ص.282هرمزگان.  دانشگاه
      Ahilan, B., Shine, G., Santhanam. R. 

2004. Influence of probiotics on the growth 

and gut microflora load of juvenile Gold fish 

(Carassius auratus). Asian.Fish. Sci. 171: 

271-278. 
      AOAC. 1990. In: W.Horwitz(ed) .Official 

Methods of Analysis of Association of 

Official Analtical Chemists (AOAC).Vol. 1, 

15th ed. Assoc. Official Analytical Chemists, 
Washington. 
      Azewedo, P.A., Leeson, S., Cho, C.Y., 

and Bureau, D.P. 2004. Growth and feed 

utilization of size rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss) and Atlantic salmon 

(Salmo salar) reared in fresh water: diet and 

species effects, and responses over time. 

Aquqculture Nutrition. 10: 401-411. 
      Ali, A., 2000. Probiotics in fish farming-

evaluation of a candidate bacteria mixture. 

Ph.D Thesis. Uppsala: Swedish University of 

Agriculture Science. 
      Bagheri, T., Hedayati, S.A., Yavari, V., 

Alizade, M., and Farzanfar, A., 2008. 

Growth, Survival and Gut Microbial Load of 

Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss) Fry 

Given Diet Supplemented with Probiotic 
During the Two Months of First Feeding. 

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences. 8: 43-48. 
      Bairagi , A. , Ghosh , KS., Sen , S.K.  and  

A.K. Ray.  2004. Evaluation of the nutritive 

value of leucaena  leucocephala  leaf meal, 

inoculated with fish intestinal bacteria  

bacillus subtilis and Bacillus circulans in 

formulated diets for rohu, labeo rohita 

(Hamiltion) fingerlings. Aqucalture research. 

35:436- 446. 

     Campbell, R., Dams, A., Tatner, M. F., 

Chair, M. and Sorgeloos, P. 1993.Uptake of 

Vibrio anguillarum vaccine by Artemia salina 

as a potencial oral delivery system to fish fry 

Fish shellfish Immonel. 3:451-459. 

      Chair, M., Romdhane, M., Dehasque, M., 

Nelis, H., Deleen heer, A.P., and Sorgeloose, 

P., 1991. Live-food mediated drug delivery as 

a tool for disease treatment in larviculture II. 

Acase study with European sea bass. In larri 

91 fish and crustacean Larvicultur 

symposium (p.Lavens, p. Sorgeloos, E. 

Jaspers and F Olleveir. eds) pp.412-414. 

Ghent, Belgium: European Aquaculture 

society, special publication No.15. 
      De Silva, S.S., and Anderson, T.A. 1995. 

Ln: Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman 

and Hall, London. 319 P. 
      Dhert, P.H., Lavens, P., and Sorgeloos, P. 

1992. A simple test for quality evaluation of 

cultured fry of marine fish. Med. Fac. 



  و همکاران جمالی                        ...بررسی تاثیر ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکای

33 

Landbouw. Univ. Gent, 57/ 4b, pp. 2135-

3142. 
      Dhert, P.H., Lavens, P., and Sorgeloos, P. 

1994. Stress Evaluation: A tool for quality 

control of hatchery- produced shrimp and fish 

fry. Aquaculture Europe. 20: 6-10. 

     Dixon, B. A., poucke, S. O. V., Chair, M., 

Dehasque, M., Nelis, H., Sorgeloos, J. and De 

leenheer, A. P. 1995. Bioencapsulation of the 

antibacterial drug sarafloxacine in nauplii of 

the brine shrimp Artemia franciscana . J. 

Aquat. Anim.Health. 7: 42-45. 
      Faramarzi, M., Jafaryan, H., Patimar, R., 

Kordjazi, Z., Kiaalvandi, S., Iranshahi, F., 

Lashkarbolouki, M., Adineh, H., Roozbehfar, 

R., Malekzadeh, A., Isari, A. 2011. The 

potential of daphnia magna bioencapsulated 

with probiotic bacilli on growth and feeding 

parameters of Persian sturgeon (Acipenser 

percicus) larvae. World journal of zoology 6 

(3): 268-273. 
      Farzanfar, A. 2006. Mini review paper: 

The use of probiotics in shrimp aquaculture. 

FEMS Immunology and Medical 

Microbiology. 48: 149-158. 

      Fuller, R., and Perdigon, G. 2003. Gut 

flora, immunity and health. Blackwell 

publishing. 276 p. 

      Gapasin, R.S.J., Nelis, H.J., Chair, M. and 

Sorgeloos, P. 1996. Drug assimilation in the 

tissue of European sea bass (Dicentrarchus 

labrax) fry delivered orally through 

bioencapsulation. J. Appl. Ichthyol. Z. Angew. 

Ichthyol. 12: 39–42. 
      Gatesoupe, F.J. 1991. Bacillus sp. Spores: 

A new tool against early bacterial infection in 

turbot larvae, Scophthalmus maximus ln: 

larvens, p., Jaspers, E., Roelands, I. (Eds), 
Larvi–fish and crustacean larviculture 

symposium. European Aquaculture Society, 
Gent, pp. 409-411, Special publication no. 24. 

      Gatesoupe, F.J. 1994. Lactic acid bacteria 

increase the resistance of turbot Larvae, 

Scophthalmus maximus. Against pathogenic 

vibrio. Aquat. Living Resour. 7: 277- 286. 
      Gatesoupe, F.J. 1999. The use of 

probiotics in aquaculture. Aquaculture, 180: 

147-165. 
      Ghosh, k., Sen , S.k., and A. k. Ray . 

2003. Supplementation of an isolated fish gut 

bacterium, Bacillus circulans, in Formulated 

diets for Rohu, Labeo rohita, Fingerlings. 

Aquaculture - Bamidgeh. 55 (1): 13-21. 
      Ghosh, k., Sen, S.K., and A. k. Ray. 2004. 

Growth and survival of rohu, Labeo rohita 
(Hamilton, 1822) spawn feed diets formented 

with intestine bacterium, Bacillus circulans. 
Acta Ichthyologica etpiscatoria. 34(2):155-

165. 

      Gomez-Gil, B., Cabanillas-Ramos, J., 

Paez-Brambila, S. and Roque, A. 2001. 

Standardization of the bioencapsulation of 

enrofloxacin and oxytetracycline in Artemia 

franciscana Kellogg, 1906. Aquaculture 196: 

1–12. 
      Gomez- Gil, B., Herrera- Vega, M. A., 

Aberu- Grobis, F.A., Roque, A. (1998) 

Bioencapsulation of two different vibrio 

species in nauplii of the Brine shrimp 

(Artemia fransiscana). Appl. Environ. 
Microbiol. 64 : 2318-2322. 
      Helland, S.J., GrisdaleHelland, B., and S.  

Nerland. 1996.  A simple method for the 

measurement of daily feed intake of groups of 

fish in tanks. Aquaculture. 139 : 157–163. 

      Hevroy, E. M., Espe, M., Waagbo, R., 

Sandness, k., Rund, M., and Hemre, G.I. 
2005. Nutrition utilization in Atlantic Salmon 

(Salmo salar L) fed increased level of fish 

protein hydrolysate during a period of fast 

growth.Aquaculture Nutrition. 11: 301-313. 
      Irianto, A., Austin, B. 2002. Probiotic in 
aquaculture, J. Fish. Dis. 25: 1-10. 
      Irianto, A., Austin, B. 2003. A short 

communication: use of dead probiotic cells to 

control furunculosis in rainbow trout, 

Onchorhynchus mykiss (Walbaum). J. Fish. 

Dis. 26:59-62. 
      Jafaryan, H. 2006. The effects of bacillus 

bacteria as a probiotic on the growth factors, 

survival rate and digestive enzymes activity 

in the Persian sturgeon (Acipenser persicus) 

larvae by enrichment of Artemia urmiana 

nauplii. Ph.D.Thesis of Fishery. Gorgan 

University of Agri. Sci. & Natural 

Resours.103 p. 
      Jafaryan, H., G. A. Takami, A. Kamali, H. 

Soltani and M. Habibirezaei. 2005. The 

bioencapsulation of Artemia urmiana with 

strains of probiotic endospor gram-positive 



 1931، زمستان 1سال اول، شماره           نشريه علوم آبزي پروري

34 
 

bacillus. Scientific-Research Journal of Iran 

Marine Sciences. 4: 11-21. 
      Jafaryan, H., G. A. Takami, A. Kamali, H. 

Soltani and M. Habibirezaei. 2007. The use of 

probiotic bacillus bioencapsulated with 

Artemia urmiana nauplii for the growth and 

survival in Acipenser persicus larva. Journal 

of Gorgan University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources (Iran). 14: 87-97. 
      Jafaryan, H., Taati, M., Slamloo, Kh. 

2009. The effects of B. licheniformis and B. 

subtilis for promoting resistance of 

Trichogaster tericoterus larvae in challenge 

with stress. Asian Pacific Aquaculture 2009 

and Malaysian International Seafoods 

Exposition 2009 November 3-6. Kuala 

lumpur, Malaysia. 250 p. 

      Kapetanovic, D., Kurtovic, B., 

Teskeredzic, E. 2005. Difference in bacterial 

population in raibow trout (Onchorhynchus 

mykiss, Walbaum) fry after transfer from 

incubator to pools. FTB. 48:189-193. 
      Kim, D. H., Austin, B. 2006. Innate 

immune responses in rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss , Walbaum) induced 

by probiotics. Fish Shelfish. Immunol. 

21:513-524. 
      Lara-Flores, M., Olvera-Novoa, M.A., 

Guzman-Méndez, B.E., and Lopez-Madrid, 

W. 2003. Use of the bacteria Streptococcus 

faecium and Lactobacillus acidophilus, and 

the yeast Saccharomyces cerevisiae as growth 

promoters in Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus). Aquaculture. 216: 193–201. 
      Lashkarbolouki, M., Jafaryan, H., 

Faramarzi, M., Aminzadeh, A., Borami, A. 

2011. Evaluation of resistance in Acipenser 

percicus larvae fed with bioencapsulated 

Daphnia magna via saccharomyces 

cerevisiae product (amax) against challenge 

test. World journal of fish and marine 

sciences 3 (4): 340-345.  
      Makridis, P., Bergh, Q., Skjermoj, J., 

Vadstein, O. 2001. Addition of bacteria 

bioencapsulated in   Artemia metanauplii to a 

rearing system for halibut larvae. Aqua. Int. 9: 

225-235. 

      Mohney, L.L., Lightner, D.V., Williams, 

R.R. and Bauerlein, M. 1990. 

Bioencapsulation of therapeutic quantities of 

the antibacterial Romet-30 in nauplii of the 

brine shrimp Artemia and in the nematode 

Panagrellus redioious. J. World Aquacult. 

Soc. 21: 186–191. 
      Moriarty, D.J.W. 1998. Control of 

luminous vibrio species in penaeid 

aquaculture ponds. Aquaculture, 164: 351-

358. 

      Nelis, H.J., Leger, F., Sorgeloos, P. and 

De Leenheer, A.P. 1991. Liquid 

chromatographic determination of efficacy of 

incorporation of trimethoprim and 

sulfamethoxazole in brine shrimp (Artemia 

spp.) used for prophylactic chemotherapy of 

fish. Antimicrob. Agents Chemother. 35: 

2486–2489. 
      Nikoskelainen, S., Ouwehand, A. C., 

Bylund, G., Salminen, S., Lilius, E. M. 2003. 

Immune enhancement in rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss) by potential 

probiotic bacteria (Lactobacillus rhamnosus). 

Fish Shelfish. Immunol. 15: 443-452. 
      Panigrahi, A., Kiron, V., Kobayashi, T., 

Puangkaew, J., Satoh, S. Sugita, H. 2004. 

Immune responses in rainbow trout, 

Onchorhynchus mykiss, induced by a 
potential probiotic, Lactobacillus rhamnosus 

JCM. 1136. Vet. Immunol. Immunopathol. 

VII. 102: 379- 388. 
      Rengpipat, S., Phianphak, W., 

Piyatiratitvorakul , S., Menasveta, p. 1998. 

Effects of probiotic bacterium on black tiger 

shrimp Penaeus monodon survival and 
growth . Aquaculture. 167:301-313. 
      Rollo, A., Sulpizio, R., Nardi, M., Silvi, 

S., Orpianesi, C., Caggiano, M., Cresci, A., 

and Carnevali, O. 2006. Live microbial feed 

supplement in aquaculture for improvement 

of stress tolerance. Fish Physiology and 

Biochemistry. 32: 167-177. 
      Sorensen, M., Storebakken, T., and 

Shearer, K.D. 2005. Digestibility, growth and 

nutrient retention in rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) fed diets extruded at 

two different temperatures. Aquaculture 

Nutrition.11:251 256. 

      Sorgeloos, P., Bossuyt, E., Lavina, E., 

Baeza-Mesa, M., and Persoone, G., 1977. 

Decapsulation of Artemia cysts: a simple 

technique for the improvement of the use of 



  و همکاران جمالی                        ...بررسی تاثیر ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکای

35 

brine shrimp in aquaculture. Aquaculture. 12: 
311. 
      Tackert, W., Abelin, P., and Sorgeloos, P. 

1989. Stress resistance in postlarval penaeid 

shrimp reared under different feeding 

procedure, J. World. Aquacult. Soc., 20.74 A. 
      Timmermans, L.P.M. 1987. Early 

development and differentiation in fish. 

Sarsia. 72: 331–339. 
      Tovar-Ramirez, D., Zambonino, J., Cahu, 

C., Gatesoupe, F.J., Vazquez-Juarez, R., and 

Lésel, R. 2004. Effect of live yeast 

incorporation in compound diet on digestive 

enzyme activity in sea bass (Dicentrarchus 

labrax) larvae. Aquaculture. 204: 113-123. 

      Touraki, M., Rigas, P. and Kastritsis, C. 

1995. Liposome mediated delivery of water 

soluble antibiotics to the larvae of aquatic 

animals. Aquaculture. 136: 1–10. 

      Touraki, M., Rigas, P., Pergantas, P., 

Abatzopoulos, T. and Kastritsis, C. 1991. 

Optimizing bioencapsulation of the 

antibiotics trimethoprim and 

sulfamethoxazole in Artemia nauplii. In: 

Lavens, P., Sorgeloos, P., Jaspers, E., 

Ollevier, F. (Eds.), Larvi’91, vol. 15, pp. 

415–418. 

      Vazquez-Juarez, R., Andlid, T., 

Gustafsson, L., and Wadstrom, T. 1993. The 

expression of potential colonization factors of 

yeasts isolated from fish during different 

growth conditions. Can. J. Microbiol. 39: 

1135-1141. 

      Verpraet, R., Chair, M., Leger, P., Nelis, 

H., Sorgeloos, P. and Leenheer, A.D. 1992. 

Live-food mediated dru delivery as a tool for 

disease treatment in larviculture. The 

enrichment of therapeutics in rotifers and 

Artemia nauplii. Aquacult. Eng. 11: 133–139. 
      Verschuere, L., Rombaut, G., Sorgeloos, 

P., and Verstraete, W. 2000. Probiotic 

bacteria as Biological Control Agents in 

Aquaculture. Microbilogy and Molecular 

Biology Reviews Applied microbiology. 64: 

655-671. 

      Watanabe, T., Kitajima, C. and Fujita, S. 

1983. Nutritional values of live organisms 

used in japan for mass propagation of fish: a 

review. Aquaculture. 34: 115-143. 
      Yanbo, W., Zirong, X. 2006. Effect of 

probiotic for commom carp (Cyprinus carpio) 

based on growth performance and digestive 

enzymes activities. Anim. Feed. Sci. Technol. 

127: 283-292. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iranian Aquaculture Society  Journal                                            Vol. 1, NO. 1. Winter 2013 

36 
 

 

 

 
 

 

 
Effect of enriched Artemia parthenogenetica nauplii with Probiotic 

(Bacillus spp) On Feeding Parameters and Stress Resistance in 

Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae 
 

1 Jamali H., 1 Jafaryan H., 1 Patimar R., 2Soltani M. 

 
1Department of Fishery, Gonbad University of Agriculture Sciences and Naturar Resources, 

Gonbad, Iran, 2Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Tehran, Tehran-Iran 

Email: saeed.jamali11@gmail.com 
 

Abstract 

 

This study was carried out to evaluate the effect of Probiotic (Bacillus spp) on feeding 

parameters and survival in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae (176 mg) during 30 

days. Rainbow Trout larvae were fed on Artemia parthenogenetica nauplii enriched at  

suspension of five probiotic bacillus at doses of 1×108, 2×108 and 3×108 )CFU/liter(. The 

feeding level was 30 percent of total biomass per day. The daily ration was divided into four 

feeding portions. Feeding parameters were influenced by Probiotic bacilli-enriched artemia 

(P<0.05). Feeding on enriched artemia caused a higher feed conversion efficiency and a 

better feed conversion ratio than those received control artemia (no enrichment, P<0.05). The 

highest feeding operation was observed in the treatment with dose of 2×108 (CFU/L) in 

suspension of broth. Fish fed on Probiotic bacilli-enriched artemia showed a higher resistance 

to unwanted environmental factors (P<0.05). The current experiment indicated that the 

supplementation of Artemia parthenogenetica nauplii with probiotic bacillus can increase the 

feeding parameters and stress tolerance in Oncorhynchus mykiss larvae when facing with 

unfavorable environmental conditions. 
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