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تاثیر  مخلوط باسیلوس های زیست یار و مخمر نانوایی  از طریق غنی سازی با ناپلی آرتمیا 

و مکمل سازی با جیره های آزمایشی بر معیارهای رشد و تغذیه   (Artemia urmiana)اورمیانا 

 (.Cyprinus carpio carpio L)الرو ماهی سازان 

 
 5حجت هللا جعفریان، 2حسین آدینه، 2سمیرا جعفریان
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                                        21/51/22تاریخ دریافت: 
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 چکیده
 و (Bacillus lichenifirmis)، باسیلوس لیشنی فورمیس (Bacillus circulans)مخلوط باسیلوس سیرکوالنس  تاثیردر این مطالعه 

از هر میلی لیتر در  سلول 3×510و  2×510، 1×510 های غلظتبا   )Saccharomyces cerevisiae(ساکارومایسیس سرویزیا مخمر

در قالب . این آزمایش ی گردیدبررسبر عملکرد رشد ماهی سازان  (Artemia urmiana)ناپلی آرتمیا اورمیانا  سوسپانسیون غنی سازی

روز و در دو  80سازان به مدت ماهی تکرار صورت پذیرفت. الرو  3و یک شاهد و هر یک در یتیمار آزمایش 3 باطرح کامال تصادفی و  یک

 Artemia)رمیانایبا ناپلی آرتمیا او روز 35به مدت در مرحله اول آزمایش الروهای ماهی سازان  مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله آزمایشی

urmiana) ساکارومایسیس سرویزیا تغذیه شدند. الروهای ماهی در شاهد از ناپلی مخمرو های پروبیوتیکی  وسمخلوط باسیل غنی شده با

مرحله دوم آزمایش بچه ماهیان از جیره های آزمایشی مکمل شده با سوسپانسیون  در  آرتمیا اورمیانای بدون غنی سازی تغذیه شدند.

پروبیوتیک ها  بر نشان داد که  نتایج بدست آمده در مرحله اول آزمایش ه تغذیه گردیدند.روز 45 ریایی و مخمر ذکر شده، در یک دورهباکت

نرخ ، کلطول  وزن نهایی،در تیمارهای آزمایشی  . (>05/0P)معیارهای رشد الروهای ماهی در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری داشتند 

و تبدیل رشد بطور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین در مرحله دوم آزمایش نتایج نشان داد  یی تبدیل غذاآرشد ویژه، کار

غلظت های  کرد که مشخصمطالعه این  .(>05/0P)که این معیارهای رشد و تغذیه در حد معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش یافتند 

ناپلی آرتمیا اورمیانا و مکمل سازی جیره تاثیرات متفاوتی  ساکارومایسیس سرویزیا در غنی سازی مخمر های پروبیوتیکی و وسباسیلمختلف 

  بر برخی از معیارهای رشد در الروها و بچه ماهیان سازان داشت.

 

 رشد  ، غنی سازی، مکمل سازی، معیارهایمخمر سازان، ،یپروبیوتیکباسیلوس های کلیدی:  گانواژ

  

 مقدمه

یکی از ماهیان با ارزش استخوانی دریای خزر می  1ازانماهی س

باشد که تقریبا در تمامی بخش های دریای خزر پراکنش 

داشته و جهت تخمریزی در فصل بهار مهاجرت هایی را به 

رودخانه های مختلف دارد. در سالهای اخیر به دلیل آلودگی 

رودخانه ها و مشکالت زیست محیطی آنها این ماهیان کمتر 

ارد رودخانه ها شده و در نتیجه تخمریزی طبیعی آنها دچار و

اختالل گشته است. تکثیر مصنوعی مولدین و رها سازی بچه 

                                                           
ماهی کپور دریای خزر می باشد که در زبان روسی  (Sazan)ماهی سازان  -1 

ر ذک یا کپور دریایی به آن سازان گفته می شود و در فارسی هم با همین نام

 .  شودمی 

ماهیان به دریای خزر جهت تامین بخشی از ذخایر آنها، هر 

ساله توسط سازمان شیالت ایران صورت می گیرد. تغذیه این 

آنها از اهمیت ماهیان در دوره الروی با توجه به اندازه کوچک 

 زیادی برخوردار است.

که  یکی از مهمترین مراحل زیستی ماهی بودهالروی  دوره

 می باشدرشد در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار  بهبود

روده الروها  و جمعیت باکتریایی (2001)ایمسلند و همکاران، 

ء دوره ایفادراین می تواند نقش بسیار مهمی در سالمتی آنها 
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در این راستا بکارگیری محصوالت ارگانیکی میکروبی از  .نماید

 یین صاحبنظرقاز طرف محق جمله  باکتری های زیست یار

(. 2008واتسون و همکاران، -کسارکودیتوصیه شده است )

پروبیوتیک های کاربردی برای آبزیان پرورشی شامل باکتری 

و همچنین  ها، باکتری های باسیلوسی، ویبریو1اسید الکتیک

برخی از مهمترین گونه  .( می باشند2001مخمرها )گاتسوپ، 

های باسیلوس های پروبیوتکی مورد استفاده در آبزی پروری 

، باسیلوس (Bacillus subtilis) باسیلوس سابتیلیسشامل: 

 والنسوآگک(، باسیلوس Bacillus cereusوس)ئسر

(Bacillus coagulans باسیلوس کالنیوسی ،)

((Bacillus clanusii( باسیلوس مگاتریوم ،Bacills 

megateriumنی فورمیس می باشند ش( و باسیلوس لی

آزمایش های انجام شده نشان  (.2003)اوجیونی و همکاران، 

بر روی بهبود کارایی رشد، بهره  از تاثیر مثبت پروبیوتیک ها

برداری غذایی، هضم ذرات غذایی، مقاومت در برابر بیماری و 

از بین (. 2008می باشد )گاتوسوپ،  تحریک پاسخ ایمنی 

توان از باسیلوس های  محصوالت پروبیوتیکی تجاری می

پروبیوتیکی نام برد که شامل باکتری های گرم مثبت بوده که 

همچنین از برخی از به صورت اسپور در بازار عرضه می گردند. 

سرویزیا ساکارومایسیس  مخمر نظیر  مخمرها

(Saccharomyces cerevisiae)  به عنوان پروبیوتیک

 استفاده می گردند.

منبع غذایی مناسبی برای الرو  (Artemia sp)ناپلی آرتمیا 

ماهیان آب شور و آب شیرین است )سورگلوس و همکاران، 

( و نقش بارز آن در توسعه صنعت آبزی پروری جهانی 1280

مطالعات صورت گرفته توسط  ت.پذیر اسنا یک حقیقت انکار

نشان داد که ناپلی آرتمیا اورمیانا،  1223در سال آذری تاکامی 

پتانسیل بسیار باالیی را در تغذیه الروی ماهیان خاویاری و 

دیگر گونه های ماهی دارد. همچنین تحقیقات متعدد صورت 

گرفته در این خصوص نیز روشن ساخت این زئوپالنکتون آب 

ه و شور قابلیت غنی شدن با انواع اسیدهای چرب را دارا بود

می تواند به عنوان یک حامل در انتقال این ترکیب شیمیایی 

مغذی به دستگاه گوارش الروهای آبزی عمل نماید )گرایلو و 

(  در  2010(. همچنین حافظیه و همکاران )1320همکاران، 

تحقیقات خویش بیان نمودند که  ناپلی آرتمیا اورمیانا  توانایی 

ن خام الشه الرو تاس ماهی باالیی را در افزایش میزان پروتئی

ایرانی داشت. این محققین دریافتند که میزان پروتئین خام 

                                                           
1 - Lactic acid bacteria (LAB)   

الشه الرو تاس ماهی ایرانی در تغذیه از ناپلی آرتمیا اورمیانا در 

 درصد رسید. 23/02سطحی معادل  روزه به 20یک دوره 

فرآیند غنی سازی ناپلی آرتمیا با باسیلوس های پروبیوتیکی 

این جانور در تغذیه از باکتری های موجود در نشان داد که 

سوسپانسیون باکتریایی قادر است با گذشت زمان مقادیر قابل 

توجهی از باکتری را به درون دستگاه گوارش خود وارد نموده 

هندی  سفید و سپس در تغذیه میگوی

(Fenneropenaeus indicus)  تاثیرات بسیار مثبتی را بر

ته باشد )آذری تاکامی و همکاران، رشد و بازماندگی آن داش

( اثبات نمودند 2000همچنین فاضلی و آذری تاکامی ) (.1383

که ناپلی آرتمیا اورمیانا دارای توانایی خوبی در غنی شدن با 

 سرویزیا دارد.  ساکارومایسیس مخمر 

حقیقت، انتقال پروبیوتیک ها بطور مستقیم توسط آرتمیای در

ارش گونه های مختلف ماهیان هچ شده به درون دستگاه گو

(. همچنین 2002پرورشی روشی متداول است )گاتسوپ 

پروبیوتیک ها به عنوان مکمل های غذایی و یا ماده افزودنی به 

و  جعفریان .(1228آب مورد استفاده قرار می گیرند )موریاتی، 

ند که ناپلی آرتمیا اورمیانا در فرآیند ( دریافت1384همکاران )

غنی سازی با باسیلوس های پروبیوتیکی از توانایی بسیار خوبی 

برخوردار بوده و به عنوان یک حامل زنده در فرآیند غنی سازی 

قادر به انتقال باکتری های مفید به دستگاه گوارش الرو های 

 ماهی می باشد. که بکارگیری باسیلوس های پروبیوتیکی

 موجب افزایش معیارهای رشد و درصد بقاء در الروهای ماهی

شده و آنزیم  (Acipenser persicus)تاس ماهی ایرانی 

های گوارشی این ماهی بطور معنی داری در مقایسه با شاهد 

 افزایش یافت. 

( در مکمل سازی جیره الرو ماهی 2008باقری و همکاران )

سیار ی باسیلی نتایج بقزل آالی رنگین کمان با پروبیوتیک ها

مثبتی را در رشد و بقاء این ماهی بدست آوردند. مخمر 

ساکارومایسیس سرویزیا و پروبیوتیک های باسیلی در غنی 

سازی با ناپلی آرتمیا اورمیانا و دافنی ماگنا در تغذیه الروهای 

سه گونه از ماهیان خاویاری دریای خزر تاثیر بسیار مثبتی را 

رشد این ماهیان داشتند )جعفریان و  در افزایش بقاء و

(. پروبیوتیک ها دارای عملکرد مفیدی در 1380همکاران، 

دوتیر و همکاران  سجورنببراین اساس جیره های غذایی دارند، 

سودوآلترموناس الیاکووی  انتقال باکتری ز( پس ا2010)

(Pseudoalteromonas elyakovii ،)ویبریو 
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 Vibrio) ویبریو ( وVibrio splendidus)اسپلندیدوس 

sp. ) فرانسیسکانا ) آرتمیا از طریق ناپلیArtemia 

fransiscana ) ماهی هالیبوت )به دستگاه گوارش الروL. 

Hippoglossus hippoglossus)  بقاء الرونرخ توانستند 

درصد  01درصد در گروه کنترل به  41از های این ماهی را 

یا به عنوان زس سرویافزایش دهند. ارزش مخمر ساکارومایسی

 Morone ) شده هیبریدمکمل غذایی ماهی باس راه راه 

chrysops×M. saxatilis  )( توسط لی 2003در سال )

مورد آزمایش قرار گرفت که در این مطالعه سه سطح مختلف 

درصد مخمر در جیره غذایی برای گروه آزمایش و  4 و 2، 1

ستفاده قرار گرفت جیره پایه برای گروه آزمایشی شاهد مورد ا

 20که در نتیجه افزایش کارایی غذایی و افزایش وزن به میزان 

نسبت به شاهد بطور آشکار  یآزمایش هایدر تیمار درصد

( در غنی سازی 2011فرامرزی و همکاران )مشاهده گردید. 

با باسیلوس های  (Artemia urmiana)ناپلی آرتمیا اورمیانا 

( در غنی سازی 1320مکاران )پروبیوتیکی و لشگر بلوکی و ه

ساکارومایسیس با مخمر  (Daphnia magna)دافنی ماگنا 

مشخص کردند که تغذیه الروهای تاس ماهی ایرانی  ازیسروی

از این دو زئوپالنکتون غنی شده تاثیر بسیار خوبی را بر 

در راستای مطالعه حاضر معیارهای رشد و تغذیه آن داشت. 

والنس سیرک باسیلوسمخلوط با  آرتمیای غنی شدهبکارگیری 

(Bacillus circulans) باسیلوس لیشنی فورمیس ،

(Bacillus lichenifirmis)   و مخمر ساکارومایسیس

در هر میلی  3×510و 2×510، 1×510با غلظت های  سرویزیا

تغذیه الروی و  شروعدر لیتر سوسپانسیون غنی سازی، 

 ای آزمایشیاز مکمل سازی در جیره هاستفاده با همچنین 

طراحی و در آزمایشگاه آبزی پروری دانشگاه گنبد کاووس 

 اجراء گردید.

   مواد و روش ها

 تخم گشایی و جداسازی ناپلی آرتمیا

رمیانا از مرکز تحقیقات وسیست های آرتمیا ادر این تحقیق 

آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه تهیه گردید، سیست ها 

 از( 1280) گولوس و همکارانرسو مطابق با روش پیشنهادی

طریق شیمیایی کپسول زدایی گردیدند. سپس سیست های 

بدون پوسته به زوک شیشه ای یک لیتری ضد عفونی شده با 

گرم در لیتر به آب شور فیلتر و استریل شده با شوری  5تراکم 

( سانتی گراد، تحت شرایط 30±5/0گرم در لیتر، دمای ) 30

                                                           
1 - protexin Aqutech  

کس( و هوادهی مداوم  و شدید لو 2000نوری مناسب )

( که بعد از 1228انکوباسیون گردیده )گومزگیل و همکاران، 

ساعت سیست های مورد نظر تفریخ شدند. ناپلی های تازه 24

اینستار( با استفاده از رفتار نورگرایی  1تخم گشایی )مرحله 

فاده و با است تخم گشایی نشده جدا شده  یمثبت از سیست ها

میکرون سیفون و سپس با  120ه ای با چشمه از توری پارچ

 آب تمیز شستشو داده شدند.

 آماده سازی سوسپانسیون باکتریایی

نی شباسیلوس سیرکوالنس و باسیلوس لیاسپور سوسپانسیون 

همراه با محیط کشت اختصاصی آنها )پپتون، پلی  فورمیس

 شرکت نیکوتک )پروتکسیناز  ساکاریدها و مواد معدنی(

به منظور تهیه  هیه و مورد استفاده قرار گرفت.ت (1آکواتک

سوسپانسیون های باکتریایی مطابق با دستور العمل شرکت 

 میکرو 10پروتکسین آکواتک، به ترتیب حجم هایی معادل 

لیتر از سوسپانسیون اسپور  میکرو 30لیتر و  میکرو 20لیتر، 

بطور جداگانه توسط سمپلر در تحت شرایط استریل برداشته و 

ه سپس ب، ظرف شیشه ای کامال استریل منتقل گردید 3ه ب

سی سی به  80و  40، 20به میزان  استریل ترتیب آب مقطر

آنها اضافه شد. در ادامه کار محیط کشت اختصاصی باکتری ها 

میلی گرم به آنها  18میلی گرم و  52میلی گرم،  20به مقدار 

دت شاضافه شده و سپس سوسپانسیون اسپور بدست آمده، ب

 8با هم مخلوط گشته و در بن ماری مدل گالن کامر به مدت 

 درجه ساتی گراد انکوباسیون گردیدند. 31ساعت در حرارت 
پس از پایان زمان انکوباسیون، اسپورها در معرض محیط کشت 

ز جهت اطمینان ا تبدیل شدند. زنده و فعالخویش به باکتری 

سوسپانسیون از هر یک از  میزان غلظت های باکتریایی، 

 وتهیه  10 -8تا  10 -1 باکتریایی، رقت های سریالی در دامنه 

( TSAت های حاوی محیط کشت ترپتیک سوی آگار )یپل به

 24به مدت  oC 31منتقل و پس از کشت باکتریایی در دمای 

ساعت انکوباسیون گردیدند. در انتهای مدت انکوباسیون تعداد 

 ت شمارش و تعداد باکترییهر پلدر ه های تشکیل شده و نپرگ

 دو تائی ( به ازای هر میلی لیتر تعیینCFUبر حسب کلنی )

گومزگیل و همکاران،  ؛1228گردید )رنگپیپات و همکاران، 

سرانجام سه سوسپانسیون باسیلوسی به ترتیب با  (.1228

باکتری در هر میلی لیتر  3×510و  2×510، 1× 510غلظت های

 تهیه شد.
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 سرویزیاساکارومایسیس پروبیوتیکی مخمر 

(Saccharomyces crevisiaeتحت عنوان فرآورده ) 

با غلظت  وتهیه  2از شرکت دوکسال ایتالیا 1تپاکس تجاری

liter  /Cell 1010×1 به بصورت پودری مورد استفاده قرار

گرم از این  03/0و  02/0، 01/0 مقادیر گرفت. با بکار بردن

 سه سوسپانسیونرانجام سمحصول در هر لیتر از آب استریل، 

لشگر تهیه شد ) ml  /Cell 510×3و  2×510، 1×510 مخمری

 (.1320بلوکی و همکاران، 

جهت تهیه مخلوط سوسپانسیون های باکتریایی و مخمری، با 

میلی لیتر به ترتیب از  5/0استفاده از سمپلر استریل به میزان 

ر کدیگهر یک از غلظت های باکتری و مخمر را برداشته و با ی

در ظروف اپن دروف مخلوط گردیده و بدین ترتیب سه 

، 1× 510سوسپانسیون مخلوط باسیلوس و مخمر با غلظت های
 سلول در هر میلی لیتر تهیه شد. 3×510و  2×510

 غنی سازی ناپلی آرتمیا  

با  میاناورغنی سازی ناپلی آرتمیا ا درمرحله اول آزمایش

تار مرحله  اینسشده در ایی ناپلی های تازه تخم گشاستفاده از 

 و با استفاده از سه غلظتهر میلی لیتر  ناپلی در 200تراکم با  1

از سوسپانسیون مخلوط باسیلوس و مخمر ذکر شده، بطور 

با حجم یک لیتر شیشه ای قیفی شکل جداگانه در ظروف 

غنی سازی ناپلی آرتمیا تحت شرایط فرآیند  .انجام گرفت

 oCلوکس( و نیز دمای  2000ب )هوادهی شدید، نور مناس

مدت غنی  (.1228)گومزگیل و همکاران،  یافتانجام  1±30

( و 1384ساعت )جعفریان و همکاران،  10سازی ناپلی آرتمیا 

میزان غنی سازی با توجه به نیاز تغذیه ای الروهای ماهی به 

 درصد وزن توده زنده در هر روز صورت پذیرفت.  30میزان 

 های آزمایشیمکمل سازی جیره 

در مرحله دوم آزمایش، بچه ماهیان سازان پرورش یافته در 

با بکارگیری جیره های آزمایشی مکمل مرحله اول آزمایش، 

سه  درشده با مخلوط سوسپانسیون های باکتریایی و مخمری 

. آنالیز تقریبی الشه ناپلی آرتمیا آغاز گردیدغلظت جداگانه 

یره کنسانتره تهیه شده برای و ج 1اورمیانا در مرحله اینستار

آزمایشگاه مرکز تحقیقات امور دام تغذیه بچه ماهیان سازان در 

در این آزمایش غذای پودری  (.1تعیین گردید )جدول  گرگان

ترازوی دیجیتالی توزین گردیده و به از با استفاده  ماهی کپور

منتقل گردید. از هر یک از سوسپانسیون های  جداگانهظرف  3

 توسط سمپلر برداشته میلی لیتر 3و  2،  1ده به ترتیب تهیه ش

ه ، بمیلی لیتر آب مقطر استریل 3/0 مخلوط نمودن باو پس از 

جیره آزمایشی با  3سرانجام  ازای هر گرم از جیره اضافه شد.

و  CFU 510×2، گرم/CFU 510×1غلظت باکتری گرم/

تهیه گردید. جیره های تهیه شده پس از  CFU 510×3گرم/

درجه سانتی گراد  40، در انکوباتور با دمای سازییکنواخت 

و از ساعت خشک شده  5( در مدت 2003)گوش و همکاران، 

عبور داده بچه ماهیان مطابق با سایز دهان  چشمهالک های ریز

رطوبت تهیه درصد  10دارای  های آزمایشی جیرهسرانجام  .شد

مکمل دون بسازان در تیمار شاهد بچه ماهیان جیره  گردید.

 پروبیوتیکی ساخته شد.سوسپانسیون  سازی با

 و جیره کنسانتره کپور مورد تغذیه الرو های ماهی سازان  نااناپلی آرتمیا اورمی الشهشیمیایی  اتترکیب. 1جدول 

 نوع غذای ماهی
 پروتئین خام

 )درصد(

 چربی خام

 )درصد(

 انرژی خام

 )کالری/گرم(

 ماده خشک

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

 اکسترخ

 )درصد(

 15/3 21/20 02/2 42/4121 2/21 83/50 آرتمیا اورمیانا

 12 10 20 4000 0 45 جیره کنسانتره کپور )شرکت چینه(

 

 طرح آزمایش 

الرو ماهی سازان از کارگاه پرورش ماهیان گرمآبی سد  

 کاووس دگنب دانشگاهتهیه و به آزمایشگاه آبزی پروری  وشمگیر

ت یک هفته در حوضچه ونیرو با محیط بمد ه ومنتقل گردید

. الروهای ماهی سازان با میانگین وزنی شدند سازگارجدید 

قطعه در هر  35و با تراکم گرم میلی 2/10 ±03/1اولیه 

، 1BSAتیمار آزمایشی ) 3روز در 80حوضچه، به مدت 

2BSA  3وBSA تکرار معرفی گردیدند.  3یک با  ( و شاهد هر

                                                           
1 - Thepax   

انتخاب  لیتر 3یکی با حجم آبگیریحوضچه پالست 12تعداد 

 20±5/0ی شد. الروهای مورد آزمایش در میانگین دمای

میلی گرم  500 ±50/0، شوری 8/1±3/0اچ -انتیگراد، پی س

ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی و  12در لیتر، دوره نوری 

میلی  5/1 ±5/0ژن همچنین هوادهی ثابت و با میزان اکسی

شدند. تغذیه ماهیان در مرحله اول گرم در لیتر نگهداری 

لی آرتمیا اورمیانای غنی شده با مخلوط پآزمایش از نا

سوسپانسیون باکتریایی و مخمر در هر یک از غلظت های ذکر 

2 - Doxal-Italy Co.   
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 0نوبت ) 4درصد وزن توده آنها و روزانه در  30شده، بر اساس 

شب( انجام گرفت. در  12ظهر و ز ا بعد 0ظهر،  12صبح، 

در تیمارهای آزمایشی  بچه ماهیان سازانیش مرحله دوم آزما

از جیره های مکمل شده با سوسپانسیون های مخلوط 

تغذیه  درصد وزن بدن در روز 10، به میزان باسیلوس و مخمر

شاهد از جیره های بدون مکمل تیمار گردیدند. ماهی سازان در 

سازی تغذیه شدند. غذای باقیماند نیم ساعت پس از هر نوبت 

توسط میکروپیپت جمع آوری شده و پس از خشک  غذا دهی

 کردن از کل غذای داده شده کسر گردید.

 معیار های رشد و تغذیه 

در طول دوره آزمایش الرو های ماهی سازان در هر تیمار، 

قطعه از الرو ماهی سازان  15روز تعداد  1ر به فاصله زمانی ه

 نبصورت تصادفی نمونه برداری شده و پس از بیهوش کرد

میلی گرم  100آنها در محلول عصاره گل میخک با غلظت 

در لیتر، وزن کل این الروها با استفاده از ترازوی دیجیتالی 

میلی متر  1/0گرم و طول کل آنها با کولیس  01/0با دقت 

اندازه گیری شد. همچنین تمام الروهای ماهی هر حوضچه 

ی در مراحل آزمایش پس از بیهوش ساز در پایان هر یک از

ای ه برپایه داده عصاره گل میخک زیست سنجی گردیدند.

بدست آمده از زیست سنجی الرو های ماهی در انتهای هر 

به شرح زیر یک از مراحل آزمایشی معیارهای رشد و تغذیه 

 محاسبه گردیدند.
)لگاریتم طبیعی وزن  [×100(  = 2005)هروی،   1 (SGRنرخ رشد ویژه )

طول دوره  /اریتم طبیعی وزن نهایی ماهی )گرم(لگ -اولیه ماهی )گرم( 

  ] آزمایش )روز( 

توان سوم [× 100( = 1218)آوسترنگ،  2 (CF) )ضریب چاقی(فاکتور وضعیت

                     ]طول کل ماهی )سانتی متر( / وزن نهایی ماهی )گرم(

× 100(  = 1225)دیسیلوا و آندرسون،  3 (ADGمیانگین رشد روزانه )

  .]وزن نهایی ماهی  -وزن اولیه ماهی /وزن اولیه( × وزهای پرورش )ر[

نرخ  [ 100=( 1225)دیسیلوا و آندرسون،  4(CER)  نسبت کارآیی رشد 

 ]غذای خورده شده روزانه / نرخ رشد ویژه

( =  غذای خورده 1225)دیسیلوا و آندرسون،  5 (FCR)ضریب تبدیل غذایی 

 م(شده )گرم(/ وزن بدست آمده )گر

وزن [×100( = 1225)دیسیلوا و آندرسون،  0 (FCEیی تبدیل غذا )آکار

  ]بدست آمده ماهی )گرم(/ غذای خشک خورده شده )گرم(

( = پروتئین خورده 1220)هلند و همکاران، 1 (PERیی پروتئین)آنسبت کار

 شده )گرم(/ وزن بدست آمده )گرم(

= چربی خورده شده  (1220)هلند و همکاران، 8 (LERنسبت کارایی چربی) 

  )گرم(/ وزن بدست آمده )گرم(

                                                           
1 - Specific growth rate (SGR)   
2 - Condition factor (CF)    
3 - Average daily growth (ADG) 

4 - Conversion efficiency ratio (CER) 

5 - Food conversion ratio 

میانگین [×100( = 1225)دیسیلوا و آندرسون،  2 (TGCضریب رشد حرارتی  ) 

مجموع [/])گرم( 333/0میانگین وزن ثانویه ماهی -)گرم( 333/0وزن اولیه ماهی

 ]روزهای آزمایش ×میانگین درجه حرارت های روزانه

 تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل  آماری داده ها در هر یک از مراحل آزمایش،  تجزیه و

در قالب طرح کامال تصادفی و با استفاده از نرم افزار آماری 

SPSS-18  و با بکارگیری آزمون دانکن در سطح اطمینان

 انجام گرفت. 05/0

 نتایج 

در مرحله  شده معیارهای رشد الرو ماهی سازان اندازه گیری

ارائه شده است. در این آزمایش  2اول این آزمایش در جدول 

پروبیوتیک و مخمر توانستند اختالف معنی داری در ارتباط 

با معیارهای رشد الرو ماهی سازان در تیمارهای آزمایشی در 

(. سوسپانسیون >05/0Pمقایسه با شاهد از خود نشان دهند )

عنی م مخلوط مخمر نانوایی و باسیلوس های پروبیوتیکی بطور

ه اختالف در وزن بدست آمده و رشد ویژه نیز داری منجر ب

میلی گرم(  58/242(. بیشترین وزن )>05/0Pشدند )

در انتهای مرحله اول  "سازان"کپور دریاییالروهای ماهی 

تغذیه شده از ناپلی آرتمیای غنی  3BSAآزمایش در تیمار 

باکتری و  مخلوط  3×510شده با پروبیوتیک ها در غلظت 

بدست آمد. ضریب تبدیل غذایی به لیتر مخمر در هر میلی 

( 2/ 01طور قابل توجهی کاهش یافت و کمترین مقدار آن )

دیده شد که اختالف معنی داری  3BSAزمایشی آدر تیمار 

معنی  (، کارآیی تبدیل غذا بطور>05/0Pبا شاهد داشت )

( و کمترین این معیار در >05/0Pداری افزایش نشان داد )

 20/53( و بیشترین آن )درصد 08/32د )الرو های تیمار شاه

مشاهده گردید.  3BSA( در تیمار آزمایشی درصد

را در  رشدکارآیی پروبیوتیکها در تیمارهای آزمایشی نسبت 

الرو های ماهی سازان در مقایسه با شاهد بطور معنی داری 

(. بهترین نتیجه مربوط به این معیار >05/0Pند )دارتقاء دا

د. در تیمار آمبدست  3BSAآزمایشی  ماررشد در الروهای تی

ه مرحل دریی پروتئین و چربی آنسبت کار 3BSA آزمایشی

( 05/25و  03/2) میزانترتیب به باالترین به  آزمایش اول

   (.>05/0P)اختالف معنی دار نشان دادندشاهد  رسیده و با

0 - Food conversion efficiency 

1 - Protein efficiency ratio 

8 - Protein efficiency ratio 

2 - Thermal growth coefficient (TGC)    
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 ای آزمایشی مختلف ) مرحله اول آزمایش(. تغییرات پارامترهای رشد و تغذیه الرو ماهی سازان در تیماره2جدول

 تیمار

 پارامترهای رشد
 1BSA 2BSA 3BSA شاهد

 b 51/28± 21/111 a 22/20± 034/223 a 03/51± 25/215 a 25/48± 58/242 وزن نهایی )میلی گرم(

 a13/3±02/24 b22/3±82/20 b41/4±25/21 c22/4±85/28 طول نهایی )میلی متر(

 b00/1±21/13 a05/1±82/13 a82/0±80/13 a28/0±01/14 نرخ رشد ویژه )درصد(

 a22/0±30/1 a,b38/0±20/1 a,b25/0±11/1 b28/0±05/1 فاکتور وضعیت

 b 21/0± 11/4 b 32/1± 20/0 b 28/1± 22/5 b 34/1± 14/0 میانگین رشد روزانه )درصد(

 b 42/1± 54/13 a 41/1± 42/28 a 22/8± 82/25 a 42/15± 11/110 نسبت کارآیی رشد

 b00/0±332/0 a50/0±358/0 a00/0±318/0 a05/0±400/0 ضریب رشد حرارتی

 a 14/0± 11/2 bc 42/0± 25/2 b 50/0± 83/2 c 42/0± 01/2 ضریب تبدیل غذایی

 b 05/0± 21/0 a 25/0± 82/8 a 10/0± 02/8 a 24/1± 03/2 نسبت کارآیی پروتئین

 b 13/1± 01/18 a 25/1± 11/23 a 03/2± 24/22 a 50/3± 02/25 نسبت کارآیی چربی

 b 05/3± 08/32 a 50/3± 12/42 a 21/4± 21/48 a 35/0± 20/53 کارآیی تبدیل غذا )درصد(

 (.p<05/0حروف التین غیر مشترک در هر ردیف نشانه معنی دار بودن می باشد)
 

نتایج تاثیر مخلوط سوسپانسیون باکتریایی و مخمر 

مکمل شده با جیره های یای زساکارومایسیس سروی

زمایش در آسازان در مرحله دوم ماهیان   بچه  آزمایشی بر

 آورده شده است. 3جدول 

نتایج بدست آمده در مرحله دوم آزمایش نشان از تاثیرگذاری 

جیره تجاری الروهای مورد  اپروبیوتیک و مخمر مکمل شده ب

یش . بر اساس نتایج حاصله از این آزما(2)جدول  آزمایش بود

میلی  51/35میلی گرم(، طول کل ) 88/514بیشترین وزن )

سازان در  بچه ماهیان( 21/33یی تبدیل غذایی )آ( و کارمتر

تغذیه شده از جیره مکمل شده با  بچه ماهیان) 3BSDتیمار 

سلول در  3× 510غلظت  سوسپانسیون باکتریایی و مخمر در

، غذایی هر گرم( بدست آمد، با توجه به اهمیت ضریب تبدیل

 3BSD(  مربوط به تیمار 31/3) در این آزمایش کمترین مقدار

( اختالف معنی داری را نشان داد 34/4بود و با شاهد )

(05/0P<در حالیکه بین تیمارهای آزمایش ،) 1یBSD ،

2BSD  3وBSD  تفاوت معنی داری مشاهده نگردید

(05/0P> مخلوط سوسپانسیون باکتریای مکمل شده با .)

ای آزمایشی در مرحله دوم آزمایش معیار نرخ رشد جیره ه

سازان بطور معنی داری افزایش نداد  بچه ماهیانژه را در وی

(05/0P> همچنین فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی .) بچه

سازان در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد از  ماهیان

(. باالترین <05/0Pاختالف معنی داری برخوردار نگردیدند )

( و کمترین آن در تیمار 11/1±25/0مقدار این معیار در شاهد )

2BSD (12/0±02/1مشاهده گردید. ضریب رشد حرارتی ) 

(TGC)  در تیمارهای تغذیه شده از جیره های مکمل شده با

، از میزان باالتری برخوردار بودند، ولی در مقایسه هاپروبیوتیک

(. باکتریهای <05/0P) نداشتندمعنی داری  اختالفبا شاهد 

 پروبیوتیکی و مخمری بطور معنی داری موجب افزایش معیار

سازان در تیمارهای  بچه ماهیان (CER)نسبت کارآیی رشد 

 (. <05/0P)ند آزمایشی نگردید
 . تغییرات پارامترهای رشد و تغذیه الرو ماهی سازان در تیمارهای آزمایشی مختلف ) مرحله دوم آزمایش(3جدول

 تیمار

 ترهای رشدپارام
 1BSD 2BSD 3BSD شاهد

 b 00/41± 00/300 a 24/48± 45/422 a 30/42± 41/404 a 38/00± 88/514 وزن نهایی )میلی گرم(

 a10/3±28/31 b44/4±02/34 b38/3±55/34 b80/4±51/35 طول نهایی )میلی متر(

 a 10/0± 53/1 a 22/0± 02/1 a 23/0± 51/1 a 21/0± 54/1 نرخ رشد ویژه )درصد(

 a 25/0± 11/1 a 22/0± 15/1 a 12/0± 02/1 a 21/0± 13/1 فاکتور وضعیت

 b 22/0± 33/4 a 12/0± 28/5 a,b 15/0± 54/5 a 04/1± 00/0 میانگین رشد روزانه )درصد(

 a 42/1± 18/11 a 02/1± 51/10 a 38/1± 88/14 a 50/1± 20/15 نسبت کارآیی رشد

 a 01/0± 11/0 a 10/0± 12/0 a 01/0± 12/0 a 02/0± 12/0 ضریب رشد حرارتی

 b 01/1± 34/4 a 15/1± 53/3 a 30/1± 51/3 a 15/1± 31/3 ضریب تبدیل غذایی

 b 18/0± 55/0 a 25/0± 10/0 a 22/0± 00/0 a 24/0± 13/0 نسبت کارآیی پروتئین

 b 20/0± 10/2 a 21/1± 53/3 a 13/1± 32/3 a 24/1± 02/3 نسبت کارآیی چربی

 b 12/3± 80/24 a 18/3± 211/31 a 22/3± 02/22 a 28/3± 21/33 تبدیل غذا )درصد( کارآیی

 a 48/1± 34/20 a 51/0± 01/28 a 03/0± 34/28 a 53/0± 01/28 نرخ بقاء بچه ماهی )درصد(

 (.p<05/0حروف التین غیر مشترک در هر ردیف نشانه معنی دار بودن می باشد)
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سازان در تیمار شاهد از  نبچه ماهیارشد روزانه میانگین 

حداقل مقدار برخوردار بوده و تفاوت معنی داری را با 

(. >05/0Pنشان داد ) 3BSDو  1BSDتیمارهای آزمایشی 

بود و در درصد   33/4مقدار این معیار در تیمار شاهد 

درصد   00/0و  28/5به ترتیب  3BSDو  1BSDتیمارهای 

 یمارهای آزمایشیاختالف معنی داری بین تتعیین گردید. 

و شاهد از نظر درصد بقاء در این مرحله وجود نداشت 

(05/0(P> . باسیل های پروبیوتیکی همراه با مخمر در طی

فعالیت های متابولیکی خویش در دستگاه گوارش الروها 

ی آیارو ک پروتئینی آیکارنسبت  معنی دار منجر به افزایش

  ردیدندگ چربی در تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد

(05/0P< بیشترین میزان ،) به این دو معیار تغذیه ای

 آنهاو کمترین مقدار  3BSDدر تیمار  02/3و  13/0 ترتیب

  در شاهد تعیین گردید.( 20/2و  55/0)

 بحث 

دستگاه گوارش ماهیان در زمان تولد و تا قبل از شروع تغذیه 

یایی رفعال، بدون باکتری می باشد  و به دنبال آن فلور باکت

با ورود باکتری های محیطی از طریق آب و غذا در روده 

 (. 1223)وادستین و همکاران، می گردد جایگزین  ماهی

( جهت بهبود پرورش الرو 2010آوال و همکاران در سال )

( در ابتکاری Sparus aurataماهی سیم دریایی )

 ;گونه پروبیوتیک باسیلی شامل 3تحقیقی از ترکیب 

(، باسیلوس Bacillus subtilisیلیس )باسیلوس سابت

( و باسیلوس Bacillus lichenifirmisنی فورمیس )شلی

( استفاده نمودند براین Bacillus pumilusپامیلیس )

اساس آنها پیشنهاد کردند که پروبیوتیک های مصرفی برای 

ماهیان دریایی به ویژه ماهی سیم دریائی بهتر است در 

ق غذای زنده مانند آرتمیا و مرحله اولیه زندگی از طری

د همچنین رش روتیفر که اثرات مثبتی بر وضعیت عمومی و

مخلوط باسیلوس های  ماهی دارد استفاده شوند.

پروبیوتیکی و مخمر در فرآیند غنی سازی با ناپلی آرتمیا 

ارتباط با  اورمیانا و همچنین مکمل سازی با جیره، در

ماهی سازان تاثیرات بچه و معیارهای رشد، تغذیه و بقاء الرو 

متفاوتی را ایجاد نمودند. در خصوص معیارهای رشد از قبیل 

وزن و طول نهایی، در مرحله اول آزمایش، مخلوط 

سوسپانسیون باکتریایی و مخمر در الروهای تیمارهای تحت 

تاثیر پروبیوتیک ها در مقایسه با شاهد تاثیر مثبت معنی 

ین مقدار این معیارها به داری را داشتند، بطوریکه باالتر

 مشاهده گردید.  3BSAترتیب در تیمار 

ه ای تغذیهای معیارنسبت کارآیی پروتئین و چربی از جمله 

که جهت ارزیابی عملکرد جیره ها از اهمیت خاصی  هستند

و در این تحقیق مخلوط پروبیوتیک ها  برخوردار می باشند

وهای یه الردر سوسپانسیون غنی سازی ناپلی آرتمیا در تغذ

ماهی سازان در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با الروهای 

ظیر ن شاهد موجب ارتقاء این معیار تغذیه ای گردیدند.تیمار 

همین نتایج در آزمایش مشابهی در تغذیه الروهای قزل 

با ناپلی  (Oncorhynchus mykiss)آالی رنگین کمان 

جمالی و آرتمیای غنی شده با پروبیوتیکها بدست آمد )

 (.2014همکاران، 

همچنین ضریب تبدیل غذایی یکی از مهمترین شاخص  

های تغذیه ای با بکارگیری باسیلوس های پروبیوتیکی در 

این آزمایش به طور قابل توجهی کاهش یافت. در مشابهت 

گنا دافنی مابا نتایج بدست آمده از این تحقیق، غنی سازی 

بدیل میزان ضریب ت باسیلوس های پروبیوتیکی توانستبا 

کاهش دهد )فرامرزی و همکاران،  13/4به  48/8غذایی را از 

(. همچنین در موافقت با یافته های این تحقیق لشگر 2011

الروهای ( نشان دادند که تغذیه 1320بلوکی و همکاران )

 تاس ماهی ایرانی با دافنی ماگنای غنی شده با مخمر

ب وجب کاهش ضریساکارومایسیس سرویزیا م پروبیوتیکی

 گردید.  22/4در شاهد به  51/1 ازتبدیل غذایی 

پروبیوتیکها عموما با افزایش عملکرد تغذیه در الروهای  

ماهیان پرورشی موجب ارتقاء بهتر رشد در آنها می گردند، 

بر همین مبنا در این تحقیق وزن نهایی و طول کل، نرخ 

ر تیمارهای نسبت کارآیی رشد الرو های ماهی د و رشد ویژه

تحت تاثیر پروبیوتیک ها در مقایسه با شاهد افزایش یافت. 

( نشان 1323و همکاران ) چپرلیدر موافقت با این نتایج،  

 Hypophthalmichthys)دادند که الرو ماهی فیتوفاگ 

molitrix)  تغذیه شده از آرتمیا اورمیانای غنی شده با

داری را  نیسوسپانسیون پروبیوتیک های باسیلی تاثیر مع

بر ارتقاء معیارهای رشد این ماهی داشت، بطوریکه در 

 82/12تیمارهای تحت تاثیر پروبیوتیک ها نرخ رشد ویژه از  

همچنین  .درصد وزن بدن در روز افزایش یافت 00/13به 

قزل آالی رنگین  در تحقیق مشابه دیگری الرو های ماهی

ده با ی غنی شتغذیه از ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکادر  کمان

درصد در  35/0 نرخ رشد ویژهاز باسیلوس های پروبیوتیکی 

 جمالیدرصد در شاهد، برخوردار گردیدند ) 28/5مقایسه با 

 (. 1321، و همکاران
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در این تحقیق فاکتور وضعیت در تیماهار آزمایشی تحت 

تاثیر پروبیوتیکها بطور معنی داری در مقایسه با شاهد 

در مغایرت با این نتایج باسیلوس  کاهش یافت در حالیکه

های پروبیوتیکی موجب افزایش فاکتور وضعیت الرو های 

 (. 2014ماهی فیتوفاگ گردیدند )جمالی و همکاران، 

 نواعابیشتر پروبیوتیک های استفاده شده در آبزی پروری از 

بر همین  .(2001باسیلوس و مخمرها می باشند )وانگ، 

ازی ناپلی آرتمیا توسط مخلوط غنی س مبنا، در این آزمایش

( B. Lichenifirmisو  B. Circulansباسیلوس ها )

( با غلظت  S. cerevisiaeبهمراه مخمر نانوایی )مخمر 

در مرحله اول آزمایش و  3×510و  2×510، 1×510های 

همچنین مکمل سازی جیره تجاری کپورماهیان بوسیله 

له ر مرحسوسپانسیون باسیل های پروبیوتیکی و مخمر د

صورت پذیرفت. این مخلوط های پروبیوتیکی  دوم آزمایش

سازان برخی از فاکتورهای مهم  تغذیه ای بچه ماهیان در 

 دومدر مرحله  را یی پروتئین و چربیآنسبت کار از جمله

 بطور معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش دادند. آزمایش

ماهی  نظیر همین نتایج در مکمل سازی جیره های الرو

روهو با باسیلوس های پروبیوتیکی بدست آمد )بایراجی و 

ضوع است که واین نتایج مبین این م (.2002همکاران، 

مخلوط پروبیوتیک های باسیلی و مخمرها با تاثیر گذاری 

 در خویش توانستند عملکرد رشد و بقاء را افزایش دهند.

الرو ماهیان تغذیه شده از ناپلی های آرتمیای حاوی 

اکترهای پروبیوتیکی، ضریب تبدیل غذا به میزان قابل ب

توجهی کاهش یافته که نظیر همین نتایج را گوش و 

( در پرورش ماهی روهو به دست آوردند به 2003همکاران )

طوریکه باسیلوس سیرکوالنس ایزوله شده از روده ماهی 

روهو در غلظت های مختلف باعث کاهش ضریب تبدیل غذا 

، در مطابق با این نتایج کمترین مقدار در این ماهی شد

 2درمرحله  3BSDر تیما در( 13/3ضریب تبدیل غذایی)

 بدست آمد. ( 34/4)شاهد  آن درآزمایش بود و بیشترین 

در تائید نتایج این تحقیق، اطالعات بدست آمده اشاره به 

استفاده شده  و باکتریایی این دارد که مکمل های مخمری

غذا توسط ماهی  کارآیی ر افزایشدر جیره نقش مهمی د

ی از مواد مغذی شده  و ورمنجر به افزایش بهره  که داشته

در نتیجه این امر باعث افزایش ذخیره مواد غذایی در بدن 

، بر این اساس (2008واب و همکاران، تلاماهی می شود )عبد

پروبیوتیکها در مرحله اول آزمایش، الروهای ماهی سازان را 

آزمایشی نسبت به شاهد در ارتباط با نسبت در تیمارهای 

غذای خورده به وزن بدن در طول دوره آزمایش، بطور معنی 

دار کاهش دادند، در حالیکه بین تیمارهای آزمایشی و شاهد 

در مرحله دوم آزمایش هیچگونه اختالف معنی داری وجود 

 . نداشت

همسوی با این اطالعات، در تحقیق حاضر افزایش کارایی 

یل غذا در تیمارهای تحت تاثیر سوسپانسیون تبد

پروبیوتیک های از طریق غنی سازی ناپلی آرتمیا در مرحله 

در تیمار  02/53در تیمار شاهد به  08/23اول آزمایش از 

3SBA  و همچنین افزایش کارایی تبدیل غذا در جیره های

مکمل سازی شده با سوسپانسیون پروبیوتیک ها در 

( نسبت یه تیمار شاهد 21/33)تیمارهای آزمایشی 

( نیز نشان از اثرگذاری مثبت مخلوط این باسیل ها 80/24)

با مخمر نانوایی بوده است. در این آزمایش مکمل سازی 

مخلوط پروبیوتیک های باسیلی و مخمر ساکارومایسیس 

ژه الروهای ای آزمایشی بر نرخ رشد ویهیا با جیره زسروی

 درحالیکه در نی داری نداشت.ماهی سازان تاثیر مثبت و مع

فلورس و همکاران  -مغایرت با یافته های این آزمایش، الرا

( در یک تحقیق، استفاده از مخلوط باکتریایی شامل 2003)

( Streptococcus faeciumاستروپتوکوکوس فاسیوم )

 Lactobacillusوالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس )

acidophilusس ( و همچنین مخمر ساکارومایسی

( به عنوان Saccharomyces cerevisiaeسرویاسا )

مکمل های پروبیوتیکی در جیره الرو تیالپیای نیل 

(Oreochromis niloticus دریافتند که این )

پروبیوتیکها قادر گردیدند که نرخ رشد ویژه الروهای ماهی 

درصد وزن بدن در روز  80/5به  33/3تیالپیای نیل را از 

ین زمینه تحقیقات متنوعی در مورد افزایش دهند. در هم

استفاده از غلظت های مختلف پروبیوتیک ها توسط 

 نرخ رشد ویژه ارتقاء( در جهت 2000)ویجایان و همکاران، 

در حیوانات هدف کار شده  ضریب تبدیل غذایی و کاهش

است. در این مطالعه، مخلوط سوسپانسپون باکتریایی همراه 

یا باعث زماسیسیس سرویتجاری زنده ساکارو  با  مخمر

رشد روزانه و همچنین میانگین بهبود فاکتور وضعیت، 

کارایی رشد در الرو ماهی سازان شد که، نسبت افزایش 

نتایج مشابهی در این زمینه نیز در ماهی کپور کاتال 

کپور مریگال )اسوین و  و (1220)موهانتی و همکاران، 

 بدست آمد. ( 1220همکاران، 
غنی شده با ی ناپلی آرتمیاماهی سازان با تغذیه الروهای 

 1در مرحله مخلوط باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمر 
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 مکمل سازی شدهاستفاده از جیره های آزمایش و همچنین 

باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمر در تغذیه بچه ماهیان  با

در مرحله دوم آزمایش منجر به افزایش راندمان رشد سازان 

هتر در مقایسه با تیمارهای غنی سازی و مصرف غذایی ب

نشده ناپلی آرتمیا و مکمل سازی نشده )جیره پایه کپور( 

 . گردیدند

تحقیقات نشان می دهد که مکمل سازی پروبیوتیک ها در 

غذای آبزیان و توسعه آن به عنوان یک مدل بسیار با ارزش 

برای جیره نویسی به منظور افزایش رشد و کارایی تغذیه 

(. از 2002ضروری خواهد بود )بایراجی و همکاران، بسیار 

این رو پیش بینی می گردد که افزودن پروبیوتیک ها سبب 

کاهش هزینه های پرورش ماهی می گردد )آوال و همکاران، 

(. به هر حال، تاثیر این پروبیوتیک ها وابسته به 2010

، نوع گونه ماهی و نوع پروبیوتیک های بکار شرایط پرورش

و میزان غلظت بکارگیری آنها می باشد. این آزمایش رفته 

نشان داد که رابطه آماری بین داده های بدست آمده و 

غلظت پروبیوتیک ها کامال مشهود بوده و سطوح بکارگیری 

پروبیوتیکها در محیط غنی سازی ناپلی آرتمیا و از طریق 

مکمل سازی جیره، به عنوان یک متغیر بسیار مهم در 

پروبیوتیک ها نقش اساسی دارد.  بهرحال  تاثیرگذاری

تاثیرگذاری پروبیوتیکها از طریق فرآیند غنی سازی با غذای 

زنده و یا به صورت مکمل سازی با جیره می تواند در 

کاهش تلفات و اصالح رشد تاثیرگذاری آنها مفید واقع گردد.

و ارتقاء کیفیت الروها همگی اثرات سودمند استفاده از 

ها می باشد که در این مطالعه، الروهای تیمار پروبیوتیک 

3BSA  در مرحله اول آزمایش نسبت به شاهد و همچنین

الروهای ماهی سازان در کلیه تیمارهای آزمایشی در مقایسه 

 وضعیت بهتری برخوردار بودند. با شاهد در مرحله دوم از

 

 منابع

 . ع ، میرواقفی . س ، نژاد ضیائی . ق تاکامی، آذری -1

 protexin)آکواتک  پروبیوتیک تأثیر. 1383. م ، کوریش

Aqutech) سفید میگوی الروهای بازماندگی و بر رشد 

 علوم مجله (Fenneropenaeus indicus)هندی 

  .22-15. ص 1-1دامپزشکی 

. 1321جمالی، ه, جعفریان، ح؛  پاتیمار، ر؛ سلطانی، م.  -2

 Artemia)بررسی تاثیر ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکای 

parthenogenetica)  غنی شده با باسیلوس های

پروبیوتیکی بر ارتقاء فاکتورهای تغذیه و مقاومت الروهای 

 Oncorhynchus)ماهی قزل آالی رنگین کمان 

mykiss)  در برابر عوامل استرس زا. فصلنامه علوم آبزی

 .38-25. ص 1پروری. سال اول. شماره 

بکارگیری  .1380، ع. جعفریان، ح. شاهی، ق. یزدانی -3

از دریای خزرخاویاری  پروبیوتیکها در افزایش تولید ماهیان

 . نخستین همایشتغذیه و عملکرد رشد کارآیی طریق ارتقاء

ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران. تهران دانشگاه الزهراء 

 .10)س(. تیرماه. ص

جعفریان، ح. آذری تاکامی، ق. کمالی، ا. سلطانی، م.  -4

. غنی سازی آرتمیا اورمیانا 1384رضایی، م.  حبیبی

(Artemia urmiana)  با مخلوط پنج گونه از باسیلوس

های پروبیوتیکی گرم مثبت هاگدار. مجله علوم دریایی 

 .21-11. ص84. بهار وتابستان2و 1. شماره 4ایران. دوره 

. تاثیر 1323چپرلی، ب؛ جعفریان، ح؛ بهلکه، ا. جعفریان، س.  -5

وبیوتیک های باسیلی بر الگوی رشد و پارامترهای برخی پر

 Hypophthalmichthis)فراسنجی بدن الرو فیتوفاگ 

molitrix)چالش ها و  -. اولین همایش آبزی پروری نوین

 30فرصت ها. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 

 .58- 45. ص1323مهرتا یکم آبان 

. بررسی 1320حمود زاده، ه. گرایلو، زه؛ آذری تاکامی، ق؛ م -0

پایداری اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره در طی غنی 

سازی آرتمیا با روغن های مختلف و دوره گرسنگی. فصلنامه 

 .51-41.ص 22)1پژوهشی آبزیان ایران -علمی

لشکر بلوکی، م. جعفریان، ح. کرامت، ع. فرهنگی، م. آدینه،  -1

( daphnia magnaاگنای ). بررسی تاثیر دافنی م1320ح. 

غنی شده با عصاره مخمر ساکرومایسس سرویزیا 

(Saccharomyces cerevisiae بر رشد و مقاومت )

( Acipenser percicusالروهای ماهی تاس ماهی ایرانی )
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Abstract 

 

In this study the effect of blend of Bacillus circulans, Bacillus licheniformis and baker´s yeast, 

Saccharomyces cerevisiae with concentrations of 1×105, 2×105 and 3×105 CFU/ml in suspension of 

bioencapsulation of Artemia urmiana nauplii were studied on performance of growth parameters in 

Sazan (Cyprinus carpio carpio L.) larvae. This experiment was conducted in a completely random 

design in three experimental treatments and control with three replicates for each treatment. The Sazan 

(Cyprinus carpio carpio) larvae were cultured for 80 days in two experiment stages. In the first stage of 

experiment the fish larvae were fed A. urmiana nauplii bioencapsulated with blend of probiotic bacilli 

and yeast, for 35 days. The fish larvae in control were fed unenriched A. urmiana naplii. In the second 

stage of experiment, fish larvae were fed experimental diet supplemented with blend of yeast and 

probiotic bacilli for a period of 45 days. The results in the first stage of experiment indicated that blend 

of the probiotics had significant effects on growth and feeding parameters compare control (p0.05). In 

experimental treatments the final body weight, total length, specific growth rate, food conversion 

efficiency, growth conversion efficiency had significantly increased in comparison to control. The 

results of the second stage of experiment showed that the growth and feeding parameters were 

significantly increased compare to control (P<0.05). This study indicated that the different concentration 

of probiotic bacillus and yeast of S. cerevisiae via bioencapsulation of A. urmiana and supplementation 

of diet had different effects on the growth and feeding parameters of Sazan larvae. 

 

Keyword: probiotic bacilli, Sazan, yeast, bioencapsulation, supplemention, growth parameters   
 

 

 

 

 

 


