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 چکیده

های پروبیوتیکی بربرخی پارامترهای رشد کپور معمولی و بررسی مقاومت آنها در برابر برخی عوامل این مطالعه با هدف ارزیابی اثر باسیلوس

تیمار و سه تکرار انجام شد. باسیلوس های پروبیوتیکی مورد استفاده در این مطالعه شامل باسیلوس  دوزا صورت گرفت. این مطالعه با استرس

 Bacillus)، باسیلوس سیرکوالنس (Bacillus subtilis)لیس ی، باسیلوس سابت(Bacillus licheniformisi)لیچنی فورمیس 

circulans ) باسیلوس پلی میکسا ،(Bacillus polymyxa) س لتروسپروس و باسیلو(Bacillus laterosporus)  بود. در تیمار

پرورش  2و در تیمار  باکتری به ازاء هر لیتر به پساب مورد نظر در حوضچه ها اضافه شد 1×810مخلوط باسیلوس ها در غلظت  1آزمایشی 

وزن نسبی)درصد(، کارایی تبدیل غذا، غذای نرخ  روز( وزن نهایی ، ضریب تبدیل غذایی، 45در پایان دوره آزمایش) .صورت گرفت آب شهربا 

نتیجه بهتری را  1تیماردر ، کارایی تبدیل پروتئین و کارایی تبدیل چربی میانگین رشد روزانه ماهیان ،نرخ رشد ویژه  نسبی خورده شده ،

دادند نشان  2تیمار زا نسبت به سترستحمل باالتری را در برابر عوامل ا 1تیمارهمچنین ماهیان  (.P<05/0)نشان داد 2تیمار در مقایسه با 

(05/0>P).  نتایج آزمایش نشان داد که افزودن باسیلوسها به محیط پرورشی کپور ماهیان منجر به افزایش پارامترهای رشد شده ومقاومت

 دهد.های محیطی افزایش میآنها را در برابر استرس

 

 یاسترسمقاومت های پروبیوتیکی، تلقیح باکتریایی، کلیدی: باسیلوس واژگان

 

 قدمهم

-ی باکتریایی میی حیوانات شامل صدها نوع سویهفلور روده

که توانایی ارتقا  (Walker and Duffy, 1998) باشد

به فرآیند هضم و جذب مواد غذایی و افزایش مقاومت  نبخشید

و  (Tannock, 1988) ها را دارندبدن در برابر بیماری

همچنین اثر مثبتی بر رشد و بهبودی شرایط زیستی موجودات 

 .(FAO/WHO, 2001)دارند

های موجود در دستگاه گوارش میکروبکه  با توجه به این

میکروبهای  ولیانسان و حیوانات خشکزی ثابت هستند 

دستگاه گوارش آبزیان متفاوت از آنها و گذرا هستند 

Moriarty, 1990)) ،های بنابراین ممکن است میکروب

 هایموجود در دستگاه گوارش آبزیان به سرعت با میکروب

موجود در آب و غذا جایگزین شوند. این امر بویژه در مراحل 

  .)Gatesoupe(1999 ,الروی آبزیان آشکار است 

 تواند عاملپرورشی می غیر طبیعی پروری شرایطدر آبزی

ی الروی زایی باشد که مرگ و میر را بویژه در دورهاسترس

ز اکند. در پاسخ به این شرایط به طور گسترده می فراهم

که در  (SCAN, 2003)شود مواد دارویی استفاده می

 .آورد نهایت ضررهای زیادی را به بار می

ها و مواد شیمیایی در جهت برطرف استفاده از آنتی بیوتیک

ی اپروری عالوه بر داشتن اثرات حاشیهکردن مشکالت آبزی

ی باال موجب انباشتگی مواد شیمیایی در ماهی و و هزینه

به همین  (Sealy & Gatlin, 2001). ودشمحیط می

-زیدرآبرا  هابیوتیکآنتی از ی اروپا استفادهدلیل اتحادیه

. (European Union, 2003) پروری ممنوع کرده است

بنابراین تعریف استراتژی های جایگزینی برای حمایت از 

ی اخیر پروری ضروری است طی چند دههتولیدات آبزی

 رگذاتأثیرتحقیقات زیادی را در جهت نقش  ی علمیجامعه

پروری بعنوان جایگزینی برای ها در آبزیپروبیوتیک
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 گذارتأثیرداروهای ضد میکروبی و نشان دادن نقش 

 ,Villamil et al)ها ها بر بازماندگی ماهیپروبیوتیک

 ) استرستحمل  (Burr et al, 2005)رشد  (2002

Smith and Davey, 1993; Rollo et al., 2006  )

 ;and Hubbard, 2000) تقویت سیستم ایمنی

Picchietti et al, 2007 (Erickson و بهبودی کیفیت

 ,Kennedy et al)ی فرآیند اصالح زیستی آب در نتیجه

 انجام دادند. (1998

Fuller (1998) های مکمل ا را تحت عنوانهپروبیوتیک

که با باال بردن تعادل میکروبی معرفی کردغذایی میکروبی 

ا مواد هگذارد. پروبیوتیکاثرات مفیدی بر جا میبدن میزبان 

ها هستند که موجب تحریک مترشحه از میکروارگانیسم

 ,Lilly and Stillwell) شوندها میرشد سایر ارگانیسم

1995). 

Moriarty (1998) ر ها عالوه ببیان کرد که از پروبیوتیک

ی کیفیت آب نیز عنوان افزایش دهندههای غذایی به مکمل

ی مواد نامطلوب و از بین بردن که موجب تجزیه شودیاد می

ها به نیز از پروبیوتیک FAOشود. های آب میآلودگی

عنوان مواد مهمی که موجب بهبودی کیفیت محیط آبی 

  (. (Subasinghe et al, 2003شوند یاد کردمی

عملی باکتری های پروبیوتیکی در یکی ازکاربردهای 

سیستم های پرورش آبزیان، تلقیح باکتری های مفید به این 

دهد. سیستم ها بوده که دو هدف اصلی را مد نظر قرار می

از جمله آن افزایش سطوح این میکرو ارگانیزمهای مفید در 

پرورشی  بدنه آبی و انتقال آنها به دستگاه گوارش آبزیان

و بقاء آنها و همچنین بهبودی معیارهای جهت افزایش رشد 

 باشد.های پرورشی میکیفی آب سیستم

های های اخیر صنعت بیوتکنولوژی، فرآوردهدر سال

های میکروبی زیادی را جهت اصالح کیفیت آب استخر

تمایل زیادی (. (Aguirre,2002پرورشی ارائه نموده است 

ر شرایط تولید دها جهت اصالح برای استفاده از پروبیوتیک

 Boyd andهای آبزی پروری به وجود آمده است )استخر

Gross, 1998.)  

باکتری های پروبیوتیکی تأثیرات مثبتی بر  همچنین

پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب محیط پرورشی آبزیان 

 شوندایجاد نموده و موجب بهبود شرایط پرورش آنها می 

(Verschure et al., 2000.) 

( با توجه .Bacillus sp) هامیان نقش باسیلوسدر این  

های آبی از اهمیت ها در محیطبه قدرت سازگاری آن

های مورد فراوانی برخوردار است. در بین میکروارگانیسم

های گرم مثبت اسپوردار به طور تجاری استفاده، باسیلوس

ا همورد استفاده قرار گرفته که به دلیل باال بودن مقاومت آن

رابر شرایط سخت محیطی و نیز قابلیت تکثیر و ازدیاد در ب

ای هها، بیشتر از سایر میکروارگانیسمی کم تولید آنو هزینه

( و Wang and Lin, 2008مفید مورد توجه بوده اند )

-ها در آبزیهای سودمند این میکروارگانیسمهمچنین نقش

 ,Gatesoupeپروری بخوبی مشخص گردیده است )

2008.) 

توانند در جانوران پرورشی از ها به طور مثبت میباسیلوس

طریق ارتقاء رشد و بقاء، تحریک دستگاه گوارش و ارتقاء 

سیستم ایمنی میزبان و همچنین بهبود کیفیت آب ایفاء 

نقش داشته باشند ودر واقع به عنوان عوامل کنترل 

 Ziaei-Nejad etتوانند مفید واقع شوندبیولوژیکی می

al., 2006; Gatesoupe, 2008; Gomez-Gil et 

al., 2000; Kennedy et al, 1998; Moriarty) 

برای بررسی عملکرد مقاومت ماهی در برابر شرایط  .(1998

زا ،موجود در مدت کوتاهی در شرایط سخت استرس

 ,Tackertگیرد.)فیزیکی،شیمیایی و زیستی قرار می

1989 .) 

 یی پروبیوتیکهاباسیلوسهدف از این مطالعه به کار گیری 

در محیط پرورشی نوزاد کپور معمولی درجهت باال بردن 

پارامترهای رشد و مقاومت ماهی دربرابر شرایط نامساعد 

و ربه رو توانمحیطی است تا عالوه بر افزایش تولید، ماهی 

ر عالوه ب .محیطی را داشته باشدشدن با شرایطی نامساعد 

محیط پرورشی موجب بهبودی ها به این افزودن پروبیوتیک

ا نیل رود بشود، بدین ترتیب انتظار میکیفیت آب نیز می

 ی اقتصادیهایی که صرفه به این هدف  با استفاده از روش

ی همراه دارد به توسعهداشته و مضرات جانبی کمتری به

 پروری پایدار کمک شایانی کرد. آبزی

 ها مواد و روش

جاری این تحقیق از پروبیوتیک تدر : سوسپانسیون باکتریایی

های جنس باسیلوس حاوی اسپورهای پنج گونه از باکتری

 .Bacillus subtilis, B. lichniformis, Bشامل

polymixa, B. laterosporus, B. circulans  
ز شرکت ا ی مورد نظرپروبیوتیک سوسپانسیوناستفاده شد. 

 .گردیدتهیه  ) ایران نیکوتک( پروتکسین آکواتک

مورد  CFU/L810×1غلظت سوسپانسیون باکتریایی با 

دا ابت ،سازی غلظت مورد نظرجهت آمادهاستفاده قرار گرفت. 
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سوسپانسیون اسپور  از میکرولیتر 100با استفاده از سمپلر 

باسیلوس های مورد نظر برداشته و در پلیت های حاوی 

استریل   (TSA)محیط کشت ژالتینی تریپتیک سوی آگار

 24شده، کشت داده شد. پلیت های کشت شده به مدت 

 در دستگاه گراددرجه سانتی 30در دمای ساعت در 

در پایان مدت انکوباسیون، با استفاده  قرار گرفتند. 5روانکوبات

های تشکیل شده از پلیت های ، پرگنه0از آنس استریل

حاوی سرم فیزیولوژی  1کشت جداسازی و به اپندروف های

استریل منتقل گردیدند. سپس با استفاده از همزن در مدت 

دقیقه محلول هموژنی از سوسپانسیون باکتریایی تهیه  5

از  شد. جهت تهیه غلظت باکتریایی مورد نظر با استفاده

محلول استاندارد  8مدل بیوکروم دستگاه اسپکتروفتومتر

مورد نظر بر مبنای باکتری  2نوری غلظت ،مک فارلند نیم

CFU/ml  نانومتر  010بر اساس چگالی بهینه در طول موج

 .تعیین شد

ساب ی پتعدیل برخی معیارهای کیفی آب: در ابتدا برای تهیه

اصالح شده با مخلوط باکتریایی، عملکرد سوسپانسیون 

را در پساب مورد نظر  CFU/L810×1باکتریایی در غلظت 

با  (Naderi et al, 2012روز ) 3فاقد ماهی بعد از مدت 

نیتروژن  ،10نیترات گیری معیارهای کیفی آب اعم ازاندازه

 -آی  -اچ اسپکتروفتومتر مدلبا دستگاه  11کل آمونیاکی

هانا( و کدورت با دستگاه کدورت سنج ساخت شرکت ) 8320

پی اچ متر مدل با  اسیدیتهو  150-ساخت شرکت هک مدل کو

و میزان بعد از کالیبره شدن مورد بررسی قرار گرفت  821

ها در تعدیل پارامترهای کیفی آب گذاری این باسیلوستأثیر

 مورد سنجش قرار داده شد.

 پرورش نوزاد کپور ماهی 

نوزاد ماهی کپور معمولی از کارگاه شهید چمران در استان  

 اه آبزی پروری دانشکاه گنبد کاووسگلستان تهیه و به آزمایشگ

روز عادت پذیری، به  5منتقل گردید. پس از گذراندن مدت 

قطعه ماهی به حوضچه های پرورشی با  30طور تصادفی تعداد

لیتر و تحت شرایط هوادهی منتقل گردید. روزانه  10ظرفیت 

پرورش  1شد. در تیمار درصد آب هر تیمار تعویض می 50

از آب شهر  2شده با باکتری در تیمار  ماهی در آب تلقیح

هوادهی شده بدون تلقیح باکتریایی جهت پرورش استفاده 

                                                           
5 - Incubator 

 برداری در شرایط کامال ضدعفونی شدهای آزمایشگاهی جهت نمونهوسیله -0 

 ظروف نگهداری نمونه در اندازه میکروتیوپ  -1 
8 - Biocrom-S11 

تعویض آب با استفاده  1گردید. الزم به ذکر است که در تیمار 

ساعت پیش آماده شده و تلقیح با کتریایی  12از پسابی که از 

 2شد و تعویض آب در تیمار در آن صورت گرفته بود انجام می

آب شهر پس از هوادهی که در همان شرایط و فاقد تلقیح  با

گرفت. تغذیه ماهیان با غذای بیومار باکتریایی بود صورت می

درصد وزن بدن در سه وعده  5( در سطح )به صورت گرانول

در روز صورت گرفت. دما و پی اچ آب حوضچه های ماهی به 

حدود طور روزانه مورد بررسی و کنترل گردید و به ترتیب 

گیری شد. پس از اتمام دوره اندازه 1/8±03/0و 1/0±5/22

روز به طول انجامید، برخی از معیارهای تغذیه  45آزمایش که 

و رشد نوزادان پرورش یافته در تیمارهای آزمایشی پس از 

میلی گرم در  100ی گل میخک با غلظت بیهوشی در عصاره

رازوی ی تبوسیلهسنجی طول و وزن لیتر با استفاده از زیست

ر، های محاسباتی زیدیجیتالی و کولیس با بکارگیری فرمول

 تعیین گردید.
گرم غذای خورده شده/گرم وزن بدست آمده  =ضریب تبدبل غذایی 

(De Silva and Anderson,1995) 

وزن  لگاریتم طبیعی -نرخ رشد ویژه= )لگاریتم طبیعی وزن نهایی)گرم(

 (Hevroy et al, 2005)100×آزمایش(ی اولیه)گرم(/ طول دوره

 ,Ghosh)100×وزن اولیه(/ وزن اولیه( -= ))وزن نهایینرخ وزن نسبی

et al 2003) 

= )گرم وزن غذای خورده شده/ گرم غذای خشک کارایی تبدیل غذا

 (De Silva and Anderson,1995) 100×خورده شده(

وزن  -ی)وزن نهای0,5غذای نسبی خورده شده = )غذای خورده شده/ 

 (De Silva and Anderson, 1995)100×ی آزمایش(اولیه(/دوره

گرم پروتئین خورده شده/ گرم وزن بدست  =نسبت کارایی پروتئین 

 آمده

 گرم چربی خورده شده/ گرم وزن بدست آمده =نسبت کارایی چربی 

این آزمایش در دو تیمار آزمایشی شامل پرورش نوزاد ماهی  

در آب تلقیح شده با باسیلوس های پروبیوتیکی با غلظت 
و آب شهر بدون تلقیح  باکتری به ازاء هر لیتر 1×810

 باکتریایی و هر تیمار با سه تکرار، صورت گرفت.

 های مقاومتی در برابر استرستست

زا برای شوک محیط استرس 5ی غذا دهی پس از اتمام دوره

دادن به نوزادان ماهی کپور فراهم شد که شامل شوک 

(، شوک شوری 2(، شوک اسیدی )پی اچ 12بازی)پی اچ 

گراد(، درجه سانتی40قسمت در هزار(، شوک دمایی ) 10)

2 - Optical density 

10 - Nitrate 

11 - Total Amonia Nitrogeon 
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میلی گرم در لیتر، مجموع آمونیاک یونیزه  5شوک آمونیاک)

های . ماهی(Jafaryan, 2009)شده و غیر یونیزه( بودند

های شامل محیط استرس وارد موجود در هر تکرار در تانک

مانی آنها بعد از مرگ آخرین نوزاد کپور شده و میزان زنده

به عنوان زمان مقاومت آنها در برابر شرایط مهیا شده 

ها بر اساس ثانیه مانی ماهیتخمین زده شد، زمان زنده

 تخمین زده شد.  

 هاتجزیه و تحلیل داده

تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در آزمایش بررسی 

تغییرات پارامترهای کیفی آب و آزمایش مربوط به پرورش 

ها در برابر استرس با نوزاد ماهی کپور معمولی و مقاومت آن

در قالب طرح کامال  T- testاستفاده از طریق آنالیز واریانس 

 انجام شد.  SPSS-17 تصادفی در نرم افزار آماری

 نتایج

 هایمخلوط باسیلوس گذاریتأثیرنتایج حاصل از میزان 

پروبیوتیکی در تعدیل برخی پارامترهای کیفی پساب در 

نشان داده شده است. با توجه به این نتایج  1جدول 

ل داری منجر به تعدیهای پروبیوتیکی در حد معنیباسیلوس

 پارامترهای کیفی آب شدند. 
ررسی رشد نوزادان کپور معمولی پرورش نتایج حاصل از ب

ه های باسیلوسی در مقایسیافته در پساب حاوی پروبیوتیک

ها در با نوزادان پرورش یافته در آب شهر فاقد باسیلوس

آمده است. با توجه به نتایج حاصل، افزودن  2جدول 

های رشد و تغذیه ای ها به آب پرورشی بر پارامترباسیلوس

وریکه میزان وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، داشته به ط تأثیر

میانگین رشد روزانه، نرخ وزن نسبی، کارایی تبدیل غذا، 

غذای نسبی خورده شده، کارایی تبدیل پروتئین و کارایی 

تبدیل چربی در این تیمار نسبت به تیمار دیگر در حد معنی 

داری افزایش یافته است و همچنین ضریب تبدیل غذایی 

داری داشته کاهش معنی 2سبت به تیمار در این تیمار ن

 . (P<05/0)است

 

کدورت، هدایت الکتریکی، مجموع جامدات محلول در پساب تلقیح اسیدیته،  ،N-3NO  ،TANتغییرات معیارهای کیفی آب :  -1جدول

 CFU/l 811×1نشده با باکتری و پساب تلقیح شده با غلظت 

 (NTU)کدورت اسیدیته N-3NO TAN(mg/l)(mg/l) تیمار
هدایت 

 (μs/cm)الکتریکی
مجموع جامدات 

 (mg/l)محلول

پساب تلقیح نشده 
 با باکتری

b088/0±43/4  a023/0±40/1  a005/0±01/8 a081/0±25/5  a5/31±33/148 a81/15±33/300 

پساب تلقیح شده 
 با باکتری

a088/0±3/1 b 023/0±1/0 a015/0±04/8  b12/0±50/4  a10/2±120 a12/4±00/348 

 >p) 05/0 باشند)دار میی عدم اختالف معنینشاندهنده مشابهحروف 
 

یکی های پروبیوتای نوزادان کپور معمولی پرورش یافته در پساب اصالح شده با باسیلوسهای رشد و تغذیهبررسی برخی پارامتر -2جدول

 در مقایسه با پرورش ماهی در آب شهر 

 پارامتر
      تیمار 

پرورش در پساب اصالح شده با 
 باکتری

 پرورش در آب شهر

 a14/0±51/3 b11/0±18/3 وزن نهایی
 a8/0±2/58 b1/0±2/51 طول نهایی

 b5/0±21/1 a10/0±44/1 ضریب تبدیل غذایی
 a08/0±22/1 b02/0±21/0 نرخ رشد ویژه)درصد(
 a11/0±81/1 b13/0±43/1 میانگین رشد روزانه

 a0/1±25/84 b11/0±38/04 وزن نسبی)درصد(نرخ 
 a0/3±3/40 b2/2±8/30 کارایی تبدیل غذا

 a0/2±4/22 b1/2±4/22 غذای نسبی خورده شده
 a 1/0±20/1 b 51/0±14/1 نسبت کارایی پروتئین

 a 2/2±1/8 b 3/2±2/1 نسبت کارایی چربی

 .>p) 05/0 باشند)دار میی عدم اختالف معنینشاندهنده مشابهحروف 
 

زا در جدول ها در برابر شرایط استرسمیزان مقاومت ماهی

نشان داده شده است. همانطور که نتایج نشان داده است  2
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ها موجب افزایش توان مقاومتی نوزادان کپور پروبیوتیک

اسیدی و بازی، شوک دمایی  pHماهی در برابر شوک 

 . (P<05/0)شدند
های پروبیوتیکی در مقایسه با بررسی زمان زنده مانی و مقاومت نوزادان کپور معمولی  پرورش یافته در محیط حاوی باسیلوس -2جدول

 پرورش در آب شهر

 پارامتر

 تیمار                        
pH بازی pH شوری آمونیاک دما اسیدی 

پرورش در پساب 

 شده با باکتریاصالح 
a0/2±1824 a21/2±3/1333 a85/1±00/10 a88/2±0/482 a31±1001 

 c3/2±1512 c03/15±812 a45/1±33/13 b0/2±0/385 b34±240 پرورش درآب شهر

 >p) 05/0 باشند.)دار میی عدم اختالف معنینشاندهنده مشابهحروف 

 

 بحث 

رورشی های پپروبیوتیکی به سیستمهای تلقیح باسیلوس

داری در افزایش پارامترهای رشد و کارایی تغذیه معنیتأثیر 

س یفورم باسیلوس لیچنینوزادان کپور ماهی داشته است.  

(Bacillus licheniformis،) باسیلوس سابتیلیس 

(Bacillus subtilis،) باسیلوس پلی میکسا (Bacillus 

polymyxa،)  التروسپروسباسیلوس (Bacillus 

laterosporus،) (باسیلوس سیرکوالنسBacillus 

circulans) های خارج سلولی به دلیل ترشح برخی آنزیم

مانند پروتئاز، لیپاز، آمیالز توانایی جذب و هضم را در بدن 

 .(Ghosh, et al 2002) دهندمیزبان افزایش می

های باکتریها با سایر بیوتیکها با ترشح آنتیباسیلوس

پردازند موجود در محیط بر سر غذا و فضا به رقابت می

(Moriarty, 1998بنابراین به نظر می .)ا هرسد باسیلوس

ی موجود در محیط پرورشی عالوه بر اینکه با جایگزینی 

ای های و فعالیتتغییر در میکروفلور رودهدرروده میزبان و 

-نیسمتقویت مکامتابولیکی ، افزایش خاصیت نفوذپذیری و 

های دفاعی روده تاثیر بسیار مطلوبی در بهبود رشد و بقای 

  .(Fuller, 1989میزبان دارند )

ها عالوه بر اینکه به طور مستقیم منجر به باال رفتن باسیلوس

بر بهبودی معیارهای کیفی آب  ای ماهیان شدهتوان تغذیه

و  لآمونیاکی کنیتروژن کاهش میزان نیز تأثیر داشته است. 

افزایش میزان نیترات در تیمار آزمایش نسبت به تیمار شاهد 

ی هادر چرخهحاکی از این موضوع بود که باسیلوس

ژئولوژیکی عناصر و انتقال شیمیایی موادشرکت کرده و از مواد 

ی موجود در آب به عنوان منبع انرژی و منبع کربن آلوده

                                                           
12 -Nitrification 

(Watanabe, 2002)  و همچنین با شرکت در فرآیند

منجر با افزایش و استفاده از یون آمونیوم  12تثبیت نیتروژن

. (Koops and Moller 1992)شوندرشد خود می

-با عملکرد شیمیایی خود در فرآیند 13خواردیگرهای باسیل

شرکت کرده و فضوالت و باقیمانده مواد  تثبیت نیتروژنهای 

 Ghosh etکنند )ترات تیدیل میغذایی و مواد زائد را به نی

al, 2007 کدورت نیز در اثر تجزیه و رسوبگذاری موار .)

 ,Zhao et al)ها کاهش یافته است توسط باسیلوس

ها در دو تیمار مورد نظر در افزودن پروبیوتیک (.2009

داری نیثیر معًًًًات اسیدیتهفواصل زمانی مشابه بر روی تغییرات 

وهمکاران نیز طی بررسی اثر  Zhou (2009)نداشت، 

های پروبیوتیکی بر کیفیت آب الرو میگو بیان باسیلوس

  ند.داری بر اسیدیته نداشتثیر معنیًًًًاها تداشتند که باسیلوس

Rui ای بر ی مقایسه طی مطالعه (2009) و همکاران

تروژن بر ی نیها و باکتریهای تثبیت کنندهعملکرد باسیلوس

پروری بیان داشتند که هر دو گروه منجر اصالح پساب آبزی

به کاهش میزان آمونیا شدند و درصد حذف باکتریهای 

ر میزان داری بنیتریفایر بیشتر بوده ولی هیچ یک اثر معنی

د ها را در فرآینها مخلوط این باکتریاسیدیته نداشتند، آن

 .های آبی مفید دانستنداصالح اکوسیستم

Xiang-li ( اثر2012و همکارانش ) های باسیلوس سویه

نیاز اکسیژن  بر نرخ حذف (B. subtilis)سابتیلیس 

شیمیایی، آمونیوم، نیتریت و سولفید بررسی کردند و 

13 -Hetreotroph 



 1322، سال 3سال دوم ، شماره                                                                                نشریه علوم آبزی پروری 

 

31 
 

گیری کردند که باسیلوس سابتیلیس منجر به بهبودی نتیجه

 .شودپروری در آب شیرین میکیفیت آب استخرآبزی

-باکتری نشاندهندهپرورش ماهی ها در پساب تلقیح شده با 

ت علاست که  افزایش رشد نسبت به پرورش در آب شهری 

 ها به آبافزودن باسیلوس ،توان به این امر نسبت دادرا می

موجب تعدیل پارامترهای کیفی آب 1پرورشی در تیمار 

این  یدر جهت مقایسه بنابراین نسبت به پساب اولیه شده

تم ها در سیسباسیلوس گذارتأثیرتوان به نقش تیمار می 2

اشاره  1افزایش معیارهای رشد در تیمار گوارشی ماهیان و 

 2004در سال  Han و Liu در تحقیقی که توسط کرد.

صورت گرفت پس از اصالح زیستی پساب پرورش میگوی 

Macrobrachium rosenbergii  از این پساب اصالح

 روزه 12تا  10ی شده برای پرورش میگوها در یک دوره

 و فاکتورهای کیفی میگوها و میزان بازماندگی شداستفاده 

( در شدهستریل آب لب شور ا)آب نسبت به گروه شاهد 

-در طی این دوره تفاوت معنی حین پرورش مقایسه شد و

داری بین دو تیمار مشاهده نشد که علت آن را به اثر 

ه کپروبیوتیک افزوده در پساب مورد استفاده نسبت دادند

بهبودی کیفیت پساب پرورشی تا حد آب لب شور  منجر به

استریل شده در حین پرورش شده بود و عالوه برآن نقش 

های مضر و افزایش کارایی باسیلوسها در حذف باکتری

 سیستم ایمنی میگوها از دالیل این امر برشمرده شد.

Rengpipat ( 1998و همکاران)  طی تحقیق خود با

به  (Bacillus S11یکی)های پروبیوتافزودن باسیلوس

(  (Peneus monodonمحیط پرورشی میگوی سیاه ببری

اظهار داشتند که به نتایجی حاکی از ارتقای رشد در ماهی 

 ها دست یافتند.

رسد که افزایش رشد و مقاومت در برابر این گونه به نظر می 

ا در هدلیل فعالیت مهارکنندگی باسیلوسزا شرایط استرس

ا هدر اثر عملکرد باسیلوسًًًً امستقیم ها،باکتریسایر برابر 

ی زیستی مواد آلی و در اثر تجزیه و همچنینبوده  ماهیبر

 (.Moriarty, 1998)است  بهبود کیفیت آب پرورشی بوده

Ziaei-Nejad  بیان کردند که افزودن  (2006)و همکاران

پرگنه به ازای هر میلی لیتر  3/1×010ها در غلظت باسیلوس

به محیط پرورشی میگوی سفید هندی 

(Fenneropenaeus indicus)  رشد را در حد معنی داری

در مقایسه با تیمار کنترل افزایش داد. این محققین نشان 

دادند که در طی تلقیح باسیلوس های پروبیوتیکی به آب 

 استخرهای پرورشی این میگو، معیارهای کیفی آب نظیر

 اکسیژن افزایش یافت.

( گزارش نمودند که 1383آذری تاکامی و همکاران )

باسیلوس های پروبیوتیکی تاثیر مثبت و معنی داری بر 

 افزایش اکسیژن محلول داشت. 

Devaraja ( در طی تحقیقی با 2013و همکاران )

به   B. pumilus, B. licheniformis, B. subtilisافزودن

 Peneausمونودون  پنئوسسیستم پرورشی میگوی 

monodon ها منجر به کاهشکه این باسیلوس داثبات کردن 

میزان نیتروژن آمونیاکی کل شده و همچنین منجر به 

 .افزایش رشد و بازماندگی میگو شده است

و همکاران Jafaryan در مغایرت با یافته های تحقیق حاضر 

و همکاران اثبات نمودند که افزودن باسیلوس های  (2011)

پروبیوتیکی به سیستم پرورشی ماهی بیگ هد 

(Aristichthys nobilis)   منجر به کاهش معیارهای

 رشد و تغذیه در آنها گردید.

-تریای مانند باک ها با ترشح ترکیبات بازدارندهپروبیوتیک

 (ها بیوتیکها، پراکسید هیدروژن و آنتیکش

Verschuere, 2000ی موکوزی و ( موجب کاهش الیه

های تیکبیوشود که در نهایت منجر به نفوذ آنتیبیوفیلم می

های گرم های موکوزی در اطراف باکتریمترشحه از الیه

 ,.Ghosh et al ) شودمنفی شده و موجب مرگ آنها می

2007 ). 

شان نهای مقاومتی همانطور که نتایج حاصل از بررسی تست

ای ههای پروبیوتیکی در سیستمداد استفاده از باسیلوس

پرورشی کپور ماهیان منجر به افزایش مقاومت آنها در برابر 

اهیان ممانی زا بود به طوریکه زمان زندهشرایط استرس

پرورش یافته در پساب تلقیح شده با باکتری در برابر شوک 

داری را ثانیه بود که تفاوت معنی 1824بازی در حدود 

داشت که  2مانی کپور ماهیان در  تیمار نسبت به زمان زنده

ثانیه بود. این افزایش  1512مانی آنها در حدود زمان زنده

ماهی در برابر شوک اسیدی،  شوک مقاومت در نوزادان کپور

 آمونیاکی و شوک شوری نیز مشاهده شد.

های پروبیوتیکی غنی شده با ناپلی در یک آزمایش باسیلوس

در  (Artemia parthenogenetica)آرتمیا پارتنوژنتیکا 

آالی ی الروهای ماهی قزلهای آزمایشی جهت تغذیهجیره

(. این 1321کار رفت )جمالی و همکاران، رنگین کمان به

مانی الروهای ماهی محقق اثبات نموده که طول مدت زنده

در  های باسیلوسیحت تاثیر پروبیوتیکآال در تیمارهای تقزل
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داری افزایش یافت، در این تحقیق مقایسه با شاهد در حد معنی

آال در تست مقابله با های ماهی قزلمانی الروطول مدت زنده

ثانیه  212ثانیه گروه شاهد به  184از  (pH = 12)شوک بازی 

ی شده با ی غندر تیمار تغذیه شده با ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکا

CFU/L 810×3 چ ارسیده بود و همچنین در بررسی تست پی

ثانیه در گروه  212مانی از مدت زمان زنده (pH = 2)اسیدی 

 درثانیه در تیمار پروبیوتیکی ارتقا یافت.  202شاهد به 

گرم در لیتر( و آمونیاک  10خصوص تست مقابله با شوری )

ی در طول مدت زمانگرم در لیتر( نیز نتایج بسیار خوبی  5)

ها در تیمارهای و مقاومت الروها در مقابله با این محرک

دست ها نسبت به شاهد بهتحت تاثیر پروبیوتیک

 (.1321)جمالی، آمد

( در 2011و همکاران) Faramarzi نتایج مشابهی را

 (Acipenser persicus)خصوص الرو تاس ماهی ایرانی 
با مخلوط  Daphnia magna)) دافنی ماگنا شده باتغذیه

های پروبیوتیکی بدست آورد. فرامرزی نشان داد باسیلوس

 های پروبیوتیکی توانستند در تست مقابلهکه این باسیلوس

مانی هطول مدت زمان زند (pH = 2)با شوک اسیدی 

تغذیه شده از دافنی غنی شده الروهای تاس ماهی ایرانی 

ثانیه  202به  CFU/L 110×0در سوسپانسیون باکتریایی

رسیده حال آنکه این مدت در ارتباط با الروهای تیمار شاهد 

ثانیه بوده. در رابطه با تست پی اچ بازی نیز مدت زمان  120

 318ثانیه به  210مانی الروهای تاس ماهی ایرانی از زنده

-ثانیه ارتقاء یافت . این محقق نشان داد که طول مدت زنده

ثانیه در گروه شاهد  52ش از مانی الرو ماهی در این آزمای

 ثانیه در تیمار تحت تاثیر پروبیوتیک افزایش یافت. 108به 

 و همکاران Lashkarboloukiهمسو با نتایج این تحقیق 

ی مخمر پروبیوتیکی ( اثبات نمود که عصاره2011)

به  Saccharomyces cerevisiae ساکارومایسیس سرویزیه

نا توانست مقاومت سازی دافنی ماگکار رفته جهت غنی

زا الروهای تاس ماهی ایرانی را در مقابله با عوامل استرس

 باافزایش دهد. این محقق نشان داد که در تست مقابله 

ثانیه  255ثانیه به  130میلی گرم در لیتر( از  5/2آمونیاک )

ی الروهای ماهی در مانش یافت. همچنین مدت زمان زندهافزای

ثانیه  318ثانیه به  181گرم در لیتر( از  120تست شوری )

افزایش یافت. این محقق نشان داد که در تست مقابله با پی اچ 

به  ثانیه 111مانی الروهای ماهی از قلیائی مدت زمان  زنده

 304ثانیه به  211پی اچ اسیدی از  ثانیه و تست مقابله با  118

 داشته است.ثانیه افزایش 

( با استفاده از سه گروه 1382همچنین جعفریان و همکاران )

های تجاری و بومی استحصال شده از مختلف از پروبیوتیک

دستگاه گوارش ماهیان خاویاری اثبات نمودند که این 

-محصوالت باکتریایی توانسته مقاومت و طول مدت زمان زنده

در مقایسه با گروه را مانی الرو ماهی قزل آالی رنگین کمان 

شاهد به میزان باالتری ارتقاء دهند. این تحقیق اثبات نمود که 

مانی الرو ماهی قزل آالی رنگین کمان در طول مدت زنده

داری در گرم در لیتر( تفاوت معنی 40استرس شوری )

های مکمل شده با تیمارهای تغذیه شده از جیره

وتیکی های پروبیهای پروبیوتیکی و باسیلوسالکتوباسیلوس

ی سانتی گراد( درجه 33نداشت. در خصوص استرس حرارتی )

های تجاری مانی در تیمار باسیلوسباالترین مدت زمان زنده

ثانیه  02ثانیه بود حال آنکه در گروه شاهد معادل  24مدت 

بود.و در خصوص استرس قلیائی و اسیدی  نیز بیشترین طول 

ثانیه  215ثانیه و  314ترتیب مدت زنده مانی الرو قزل آال به

آالی رنگین کمان در تیمار تحت بود و  مقاومت الرو ماهی قزل

های بومی مستخرج از دستگاه گوارش ماهیان تاثیر باسیلوس

-ثانیه اختالف معنی 100ثانیه بود که با شاهد  251خاویاری 

 داری را نشان داد.

( 2009و همکاران ) Jafaryanدر تحقیقی دیگر که توسط 

 هایصورت گرفت، نتایج حاصل از بکارگیری باسیلوس

ی الرو ماهی گورامی سه خال پروبیوتیکی در تغذیه

((Trichogaster tericoterus  نشان داد که این

های باسیلی توانسته مقاومت الرو این ماهی را پروبیوتیک

 های محیطی افزایش دهند .در مقابله با استرس

آمده از تحقیقات ذکر شده نشان از  تمامی نتایج بدست

-کارافزایش ارتقاء میزان الروهای ماهیان پرورشی در اثر به

قریبا باشد. و این نتایج تهای باسیلی میگیری از پروبیوتیک

 باشد.های تحقیق حاضر میهمسوی با یافته

وجه گذاری با تتأثیرنکته قابل توجه آن است که این میزان 

ار کوع پروبیوتیک مصرفی و غلظت بهی ماهی، نبه گونه

باشد. همچنین شرایط محیطی گیری آن کامال متفاوت می

 گذاری نقش مهمیتأثیرو فاکتورهای کیفی آب نیز در این 

 کنند. را ایفا می

توان نتیجه گیری کرد که افزودن به طور کلی می

به محیط پرورشی آبزیان نقش  های باسیلوسپروبیوتیک

ایش رشد و مقاومت نوزادان کپور معمولی در بسزایی در افز

برابر شرایط نامساعد محیطی خواهد داشت که این فرآیند 

ها در سیستم گوارشی آبزیان و هم در اثر عملکرد باکتری
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate the effect of probiotic Bacilli on some growth parameters and their stress 

resistance of common carp. This experiment was conducted in two treatments, each with three replicates. 

The bioaugmentor bacterial strain Bacillus licheniformisi, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and 

B. circulans (Protexin Aquatech, UK) were used in this study. The effluent or waste water of common 

carp cultivation system was used in this experiment. In trial of probiotic (T1), the blend of bacillus were 

added to the waste water in bacterial treatment tanks at a concentration of 1×108 CFU/ liter. In treatment 

of T2 tap water were used. At the end of experiment (45 days), the mean weight, FCR, SGR(%), 

RGR(%), FCE(%), RFI(%), ADG(%), PER and LER (P<0.05) of common Carp fry in T1 (rearing in 

treated waste water)  had good result in comparison with T2 (rearing in tap water). The fishes reared in 

T1 in comparison with T2 had higher resistence stress (P<0.05). The results indicated that the addition 

of the probiotic bacillus in the rearing tank of Common Carp can increase the feeding parameters and 

stress tolerance in Common Carp fry under unfavorable environmental condition. 
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