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چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف سوسپانسیون باسیلوس های پروبیوتیکی (آکوا  1و  )2بر پارامترهای کیفی آب ،عملکرد
رشد و تغذیه و همچنین ترکیبات بیوشیمیایی بدن بچه ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioانجام شد .در مجموع تعداد  450قطعه
بچه ماهی (میانگین وزن اولیه  2/09±0/59گرم) در  5گروه آزمایشی (هر تیمار دارای  3تکرار) بهمدت  40روز بهطور تصادفی توزیع
شدند .جیره غذایی و بیوفالک در همه تیمارها یکسان بود و فقط سطوح استفاده از پروبیوتیک متغییر بود .دو سطح باسیلوس پروبیوتیک
و یک شاهد طراحی که شامل پروبیوتیک با مقادیر صفر (شاهد) ،آکوا )T1( 1/5 ×108 :1-و  )T2( 3 ×108و همچنین آکوا1/5 ×108 :2-
( )T3و  ) T4( 3×108تلیقح شده در محیط پرورش بودند .در انتهای دوره پرورش ،میانگین پارامترهای رشد و تغذیه در کلیهی تیمارهای
پروبیوتیکی افزایش معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد داشت .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین وزن نهایی بدن بهترتیب در
تیمار  9/31±1/52( T4گرم) و شاهد ( 6/67±0/78گرم) به ثبت رسید .بیشترین و کمترین میزان پروتئین و چربی بدن در تیمار  T1به-
دست آمد .آنالیز کیفی آب در روزهای  23 ،6و  40انجام شد .نتایج نشان داد که در روز 40ام ،غلظت آمونیاک بین تیمار شاهد و
تیمارهای آزمایشی تفاوت آماری معنیدار نداشت ( )P>0/05درحالیکه غلظت نیترات تغییر یافت .براساس نتایج باسیلوسهای
پروبیوتیکی به میزان  3×108در تیمار  T4بر شاخصهای رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفالک تاثیر مببت داشت اما بر
آمونیاک آب تاثیری نداشت.
واژگان کلیدی :آنالیز آب ،بیوفالک ،پروبیوتیک ،پارامترهای رشد ،ترکیب الشه.

مقدمه
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای مفید نظیر باکتری-
ها ،قارچها و مخمرها میباشند که از طریق بهبود
تعادل میکروبی روده ،اثرات سودمندی روی میزبان
میگذارند و بهعنوان مکمل غذایی از طریق تحریک
آنزیمهای گوارشی باعث افزایش فرآیند هضم و جذب
میشوند ( .)Fuller, 1992این میکروارگانیسمها نه
تنها باعث کاهش میکروبهای بیماریزا در محیط و
موجود زنده میشوند ،بلکه با ایجاد و تقویت
میکروارگانیسمهای مفید موجود در دستگاه گوارش،
موجب سالمتی و یا افزایش میزان رشد را در
موجودات زنده فراهم میآورند (.)Fuller, 1992
عالوه بر این تاثیر پروبیوتیکها بر آبزیان پرورشی بر
جنبههای مختلفی نظیر بهینهسازی پارامترهای
فیزیکوشیمیایی محیط پرورش نیز مورد بررسی قرار
گرفته است (.)Irianto and Austin, 2002

محدودیتهای آبی ،نگرانیهای زیست محیطی و
هزینههای باالی غذا عوامل موثری در ترویج و
گسترش تحقیقات در خصوص چگونگی تولید و
میزان اثر بخشی بیوفالک در آبزیان میباشد .بیوفالک
شامل میکروارگانیسمهای مختلف (فیتوپالنکتون،
باکتری ،روتیفر ،نماتدها و غیره) و همچنین سلول-
های مرده و مدفوع میباشد ( Emerenciano et al.,
 .)2011مطالعات نشان داده است که استفاده از این
سیستم نقش مهمی در کیفیت آب ،بهرهوری راندمان
تغذیه و در نتیجه کاهش هزینههای تولید دارد
( Avnimelech et al., 1994; Burford et al.,
2004; Hari et al., 2004; Wasielesky et al.,
 .)2006در این سیستم ازت از طریق غذای وارد شده

به محیط پرورش و کربن از طریق منابع کربنی مانند
مالس ،آرد و سبوس گندم ،سبوس برنج ،ضایعات
شالیکوبی ،پسماند گلوتن ،پسماند مالت و پودر آب
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ماهی بهدلیل قابلیت تحمل باال در مقابل نوسانات
محیطی و استفاده از محدوده وسیعی از مواد غذایی
قابل دسترس ،بهعنوان یکی از گونههای مهم پرورشی
در ایران نیز محسوب میشود ( .)Salehi, 2003این
گونه ماهی بهصورت نیمه متراکم یا متراکم در
استخرهای خاکی پرورش مییابد که البته در سال-
های اخیر به علت تقاضای بازار ،کپور معمولی به-
صورت تک گونهای و با تراکم باال در استخرهای بتنی
در حال پرورش است .توسعه سیستمهای متراکم
موجب تجمع سریع پسماند غذا ،مواد آلی و نیتروژن
غیرآلی سمی خواهد شد ) )Zhao et al., 2014که
مدیریت آن بسیار حائز اهمیت میباشد .هدف از این
مطالعه بررسی اثر تلقیح پروبیوتیک آکوا 1-و آکوا2-
بر رشد و تغذیه ،کیفیت الشه و کیفیت آب محیط
پرورش بچه کپور معمولی در سیستم بیوفالک به
مدت  40روز میباشد.

پنیر تامین میگردد .در این میان مالس برای افزایش
تغذیه باکتریهای پروبیوتیک و افزایش توانایی
باکتریها در بهبود کیفیت آب جزء اقتصادیترین و
پرکاربردیترین منبع کربنی محسوب میشود
(.)Avnimelech, 1999; Sartika et al., 2012
هدف از استفاده منابع کربنی ،حفظ نسبت کربن به
نیتروژن آب در جهت کنترل و تنظیم مقدار ترکیبات
نیتروژنی در آب ( )Taw, 2010برای رشد بهینه
باکتریهای هتروتروفی است ( Emerenciano et
 .)al., 2012بنابراین برای حفظ سیستم بیوفالک این
نسبت بین  10تا  20توصیه شده است
(.)Asaduzzaman et al., 2008
مطالعات نشان میدهد استفاده از جوامع
میکروبی مناسب میتواند با کاهش ترکیبات نیتروژنی
و کاهش فراوانی باکتریهای پاتوژنی باعث بهبود
کیفیت آب بدون بکارگیری از مواد شیمیایی و ضد
میکروبی در محیط پرورشی شود ( Bentzon et al.,
 .)2016پروبیوتیکها بهعنوان باکتریهای سودمند
در صنعت آبزیپروری با تغییر فلور میکروبی آب و
دستگاه گوارش میتواند مورد توجه قرار گیرد
( .)Pandiyan et al., 2013در پروبیوتیکهای
تجاری انواع باکتریهای مفید از جمله باسیلوسها
وجود دارند ( )Noor-Uddin et al., 2015و در
سیستم بیوفالک عالوه بر سویههای مختلف
باسیلوسها ،دیگر باکتریها همچون باکتریهای
هتروتروفی و یوتروفی برای حفظ تعادل بار میکروبی
سیستم پرورش بهوفور یافت میشود ( Zhao et al.,
.)2012; Ferreira et al., 2015
از آنجاییکه تحقیقات نشان داده است که همه
گونههای آبزی نمیتوانند در سیستم بیوفالک عملکرد
مناسبی داشته باشند ،بنابراین آبزیانی که رژیم غذایی
فیلترکنندگی ،عادت به همه چیزخواری و قابلیت
سازگاری دستگاه گوارش به جذب بهتر ذرات
میکروبی را دارند ،کاندیدای مناسبی برای استفاده در
این سیستم میباشند .از جمله گونههای اقتصادی
دارای این ویژگیها میتوان به ماهی کپور معمولی
( )Cyprinus carpioاشاره کرد .این گونه جزو
گونههای مهم پرورشی بوده و تقریباً در سراسر دنیا
پرورش داده میشود ) .)Tokur et al., 2006این

مواد و روشها
تهیه بچه ماهی کپور معمولی و شرایط پرورش:
بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن متوسط
 2/09±0/59گرم از مرکز تولید و پرورش ماهیان گرم
آبی خریداری و به آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه
گنبدکاووس انتقال داده شد .قبل از انجام آزمایش،
ماهیان بهمدت یک هفته با شرایط آزمایشگاهی
سازگار شدند .ماهیان با تراکم اولیه  90گرم در تانک-
های  30لیتری (تعداد  30ماهی در هر تکرار)
ذخیرهسازی و بهمدت  40روز مورد آزمایش قرار
گرفت .غذادهی بچه ماهیان بهمیزان  4درصد بهطور
روزانه در سه نوبت  8صبح 13 ،ظهر و  16با غذای
تجاری کپور معمولی با پروتئین  47درصد ،چربی 9
درصد ،فیبر  1/2درصد و خاکستر  9/9درصد انجام
شد.
تولید بیوفالک و افزودن به محیط پرورش ماهی:
برای آمادهسازی بیوفالک یک مخزن  250لیتری
تهیه و حجم  200لیتر از آن آبگیری شد .برای سریع
در شکلگیری بیوفالک  200گرم غذای تجاری کپور
معمولی 1 ،گرم اوره که شامل  46درصد نیتروژن
ا ست ،به مخزن اضافه شد .در سیستم بیوفالک برای
تامین ازت از غذای ماهی و اوره و برای تامین کربن از
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تاثیر افزودن پروبیوتیکهای تجاری در سیستم بیوفالک

شد .برای استمرار تولید بیوفالک در طول دوره
آزمایش بر حسب مقدار غذای داده شده (ازت وارد
شده به آب از طریق غذا) هر روز مالس بهعنوان منبع
کربنی به آب محیط پرورش بچه ماهی اضافه شد.
پارامترهای کیفی آب :فاکتورهای کمی و کیفی آب
از قبیل دمای آب ،درصد اشباعیت ،میزان اکسیژن
محلول ،هدایت الکتریکی ( )ECو  TDSتوسط
دستگاه پورتابل کیفیت سنج آب ساخت شرکت هک
آمریکا مدل  D40اندازهگیری شد .قلیائیت به روش
تیتراسیون و غلظت نیتروژن غیر آلی محلول شامل
آمونیاک کل ( ،)TANنیتریت ( )NO2-و نیترات
( )NO3-با استفاده از اسپکتروفتومتر در سه مرحله
زمانی (روزهای  23 ،6و  40آزمایش) با طول موج
بهترتیب  543 ،640و  410نانومتر سنجش شد.
عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهیان :در پایان دوره
پرورش شاخصهای رشد و تغذیه بچه ماهیان در هر
مخزن با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01و طول آنها
با استفاده از کولیس  0/1میلی گرم براساس روابط
زیر محاسبه شدند.
نرخ رشد ویژه ( ] =)SGRلگارتیم طبیعی وزن نهایی
(گرم) – لگاریتم طبیعی وزن اولیه (گرم)  /تعداد
روزهای آزمایش[× 100
ضریب تبدیل غذایی (] =)FCRمقدار غذای
مصرفی(گرم)  /وزن نهایی(گرم) -وزن اولیه (گرم)[
نسبت کارایی چربی (]= )LERوزن به دست آمده
(گرم) /چربی خورده شده (گرم)[
نسبت کارایی پروتیین (]= )PERوزن بهدست
آمده(گرم) /پروتئین خورده شده[
کارایی تبدیل غذا (]= )FCEوزن بهدست آمده
ماهی(گرم) /غذای خشک خورده شده[×100
ترکیبات بیوشیمیایی بدن :پایان دوره از هر تکرار
تعداد  10قطعه بچه ماهی بهصورت تصادفی صید و
برای آنالیز ترکیبات تقریبی بیوشیمیایی الشه در
دمای  – 20درجه سانتی گراد نگهداری شد .ترکیبات
بدن مانند پروتئین توسط دستگاه کجلدال ،چربی
بوسیله دستگاه سوکسله ،ماده خشک با استفاده از
کوره اندازهگیری گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها :توزیع نرمال متغیرهای
اندازهگیری شده از تکرارهای هر تیمار ابتدا توسط

مالس چغندرقند استفاده شد .برای تشکیل فالک در
مخزن ،دمای آب  23±0/19درجه سانتیگراد و
هوادهی شدید به مدت  14روز نگهداری شد .وقتی
مقدار جامدات معلق کل ) (TDSدر آب به حدود
 300میلیگرم در لیتر رسید ،هوادهی متوقف و مقدار
 200میلیلیتر در لیتر فالک میکروبی به هر یک از
تانکهای تیمار آزمایشی تزریق شد (عظیمی و
همکاران.)1395 ،
آمادهسازی و مصرف پروبیوتیکها بهصورت
تلقیح :در این مطالعه از نمایندگی شرکت پروتکسین
(انگلستان) مخلوط اسپور باکتریایی آکوا  1که شامل
باکتریهای  B. lichenniformis ،B. subtillisو
 B. circulancو آکوا  2که شامل باکتریهای
 B. plymyxa ،B. licheniformis ،B. sutilisو
 B. laterosporusتهیه شد .هر یک به مقدار 100
میکرولیتر با استفاده از سمپلر در شرایط استریل
برداشته و به پلیتهای حاوی محیط کشت ژالتینی
تریپتیک سوی آگار منتقل و بعد از انکوباسیون آنها
در دمای  30درجه بهمدت  24ساعت گرمادهی
صورت گرفته و سپس با استفاده از کلونیهای
باکتریایی تولیدشده بهوسیله آنس استریل در زیر هود
و با رعایت شرایط استریل در سرم فیزیولوژی 0/9
درصد سوسپانسیونهای باکتریایی تهیه شد.
سوسپانسیون باکتریایی با شاخص نیمه مکفارلند و
روش تعیین غلظت نوری بوسیله دستگاه
اسپکتوفتومتری با طول موج  610نانومتر مشخص
گردید ( .)Liu et al., 2010سوسپانسیونهای
باکتریایی به تیمارهای آزمایشی بهصورت تلقیح
(افزودن در آب) اضافه شد.
طرح آزمایش :این آزمایش در قالب یک طرح کامالً
تصادفی با یک گروه شاهد و  4تیمار آزمایشی تلقیح
پروبیوتیکهای آکوا 1 -و آکوا  2-در محیط بیوفالک
طراحی شد .تیمار شاهد بدون استفاده از پروبیوتیک،
تیمارهای  T1و  T2با تلقیح سوسپانسیون باکتریایی
آکوا 1-با دو غلظت  1/5×108و  3×108باکتری و
همچنین تیمارهای  T3و  T4با تلقیح سوسپانسیون
باکتریایی آکوا 2-با دو غلظت  1/5×108و 3×108
باکتری بود .در هر تانک پرورش با حجم آبگیری 30
لیتر تعداد  30قطعه بچه ماهی ذخیرهسازی و مقدار
 200میلیلیتر در لیتر از فالک میکروبی به آن افزوده
143

دوره  ،7شماره 1398 ،13

نشریه علوم آبزیپروری

جدول  - 1میانگین برخی فاکتورهای آب محیط پرورش بچه ماهی کپور معمولی پرورش یافته با سطوح مختلف پروبیوتیک در سیستم بیوفالک
(انحراف معیار±میانگین).
دما (سانتیگراد)
پیاچ
اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر)
هدایت الکتریکی میکروزیمنس بر سانتیمتر)

شاهد

T1

T2

T3

T4

22/90±0/05
7/93±0/10
7/30±0/57
744/00±12/03b

22/08±0/28
8/01±0/06
8/11±0/63
895/50±6/06ab

22/85±0/12
7/83±0/07
7/84±0/28
921/00±9/73ab

22/9±0/32
7/82±0/03
7/55±0/20
975/67±15/07a

22/05±0/26
8/00±0/01
7/84±0/23
941/67±14/54a

عدم وجود حروف التین نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها نمیباشد (.)P>0/05

شاهد و تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری داشت
( )P<0/05در حالیکه بین تیمارهای تلقیح
پروبیوتیک تفاوت معنیداری مشاهده نشد .مقادیر به-
دست آمده از نیترات نشان داد که تیمار شاهد تنها با
تیمار  T4تفاوت معنیداری داشت (.)P<0/05
روز  40ام آنالیز آب (دوره سوم) ،مقدار آمونیاک
بین تیمارهای آزمایشی و شاهد تفاوت معنیداری
نداشت ( .)P>0/05مقدار نیتریت بین تیمار شاهد و
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری داشت
( .)P<0/05حداکبر میزان نیتریت در تیمار  T4و
حداقل مقدار آن در تیمار  T1بهدست آمد .مقدار
نیترات بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی اختالف
معنیداری داشت ( ،)P<0/05بهطوریکه کمترین و
بیشترین مقدار بهترتیب در تیمارهای شاهد و تیمار
 T2به ثبت رسید .مقادیر قلیائیت و کل مواد جامد
محلول بین تیمار شاهد در مقایسه با دیگر تیمارهای
آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت (.)P>0/05
کارایی رشد و تغذیه :براساس نتایج وزن و طول
نهایی بین تیمارهای آزمایشی و شاهد اختالف معنی
داری داشت ( ،)P<0/05بهطوریکه بیشترین مقدار
وزن نهایی در تیمار  T4و کمترین آن در تیمار شاهد
بهدست آمد (جدول  .)3مقدار نرخ رشد ویژه اختالف
معنیداری بین تیمارهای مختلف آزمایشی داشت
( )P<0/05که بیشترین و کمترین آن بهترتیب در
تیمارهای  T4و شاهد به ثبت رسید .بیشترین ضریب
تبدیل غذایی و کمترین کارایی تبدیل غذا در تیمار
شاهد بهدست آمد .همچنین کمترین مقدار ضریب
تبدیل غذایی در تیمار  T4تحت تاثیر تلقیح
سوسپانسیون باکتریایی آکوا 2-با غلظت 3×108
باکتری برابر  1/18±0/32بهدست آمد .نسبت کارایی
پروتئین و نسبت کارایی چربی در تیمارهای آزمایشی
در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنیداری داشت

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .برای
تجزیه و تحلیل دادههای آماری مربوطه به کیفیت آب
محیط پرورشی ،تغییرات رشد و تغذیه و ترکیبات
بیوشیمیایی بدن از روش آنالیز واریانس یک طرفه
( )One Way ANOVAو در نهایت جهت مقایسه
میانگین تیمارها براساس تست چند دامنهای دانکن
در سطح اطمینان  95درصد با بهرهگیری از نرم-
افزارهای ) Excel (ver. 2016و )SPSS (ver.19
استفاده شد.
نتایج
کیفیت آب محیط پرورش :طی  40روز دوره
آزمایش بچه ماهی کپور معمولی فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب (به جز هدایت الکتریکی) بین
تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت
(( )P>0/05جدول  .)1میانگین درجه حرارت،
اکسیژن محلول ،پی اچ و هدایت الکتریکی بهترتیب
برابر  22/91±0/35درجه سانتیگراد7/91±0/60 ،
میلیگرم در لیتر 7/72±0/30 ،و 895/50±12/54
میکروزیمنس بر سانتیمتر ثبت شد.
نتایج متغیرهای کیفی آب مانند (آمونیاک،
نیتریت ،نیترات و کل مواد جامد محلول) در سه دوره
(روزهای  23 ،6و  )40مورد سنجش قرار گرفت
(جدول  .)2در روز  6ام آنالیز کیفیت آب (دوره اول)،
میزان قلیائیت و نیترات اختالف معنیداری بین
تیمارها نداشت ( .)P>0/05کل مواد جامد محلول
تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد با تیمارهای
آزمایشی داشت ( )P<0/05که بیشترین و کمترین
آن بهترتیب در تیمار  T2و تیمار شاهد بهدست آمد.
در روز  23ام آنالیز کیفیت آب (دوره دوم) ،مقادیر
آمونیاک و قلیائیت بین تیمارهای آزمایشی و شاهد
تفاوت معنیدار نداشت ( .)P>0/05نیتریت بین تیمار
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جدول  - 2بررسی اثرات تلقیح پروبیوتیک بر کیفیت آب محیط پرورش بچه ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفالک (انحراف معیار±میانگین).
تیمار
زمان

دوره اول
(روز )6

شاهد

T1

T2

T3

T4

کیفیت آب

0/07 ±0/02a

0/03 ±0/00b

0/03±0/02b

0/05±0/00ab

0/07±0/00a

11/18±0/70ab
1/75 ±0/45

13/25±0/35a
1/10±0/70

10/77±2/03b
1/90±0/04

10/30±1/07b
1/95±0/15

11/78±1/02ab
1/15±0/75

172/50±22/50

180/5 ±27/00

170/5 ±22/50

184/50±1/50

180/45 ±15/0

457/50±0/50b

481/50±4/50a

485/50±1/50a

484/50±3/50a

482/00±4/00a

آمونیاک کل (میلیگرم در
لیتر)

0/01±0/02

0/01 ±0/00

0/01±0/02

0/01± 0/00

0/01±0/00

نیتریت (میلیگرم در لیتر)

0/60±0/50b

1/68±0/04a

1/47±0/00a

1/70±0/00a

1/73±0/40a

نیترات (میلیگرم در لیتر)

1/15±0/11c

1/71±0/18c

2/82±0/12b

1/22±0/06c

4/44±1/03a

قلیائیت (میلیگرم بر کربنات
کلسیم)

172/50±22/50

180/00±27/00

170/5±22/50

184/50±1/50

180/0±15/0

کل مواد جامد محلول

538/50±10/50a

485/50±40/50b

517/50±25/50ab

505/50±15/50ab

506/0±4/00ab

آمونیاک کل (میلیگرم در
لیتر)

0/01±0/00

0/01±0/00

0/01±0/00

0/01±0/00

0/01±0/0

نیتریت (میلیگرم در لیتر)

2/46±0/03b

2/85±0/01a

1/37±0/12c

1/32±0/22c

1/45±0/05c

نیترات (میلیگرم در لیتر)

1/57±0/03d

3/30±0/50c

5/62±0/24a

4/65±0/43b

3/45±0/55c

قلیائیت (میلیگرم بر کربنات
کلسیم)

172/0±22/50a

158/5±0/00ab

174/5±16/50a

170/50±0/00a

142/45±4/0b

کل مواد جامد محلول

464/50±8/50ab

433/50±11/50c

451/50±1/50b

474/50±8/50a

461/0±11/00ab

آمونیاک کل (میلیگرم در
لیتر)
نیتریت (میلیگرم در لیتر)
نیترات (میلیگرم در لیتر)
قلیائیت (میلیگرم بر کربنات
کلسیم)
کل مواد جامد محلول

دوره دوم
(روز )23

دوره سوم
(روز )40

عدم وجود حروف التین نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها نمیباشد (.)P>0/05

جدول  - 3مقایسه میانگینهای عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهی کپور معمولی پرورش یافته با سطوح مختلف پروبیوتیک در سیستم بیوفالک
(انحراف معیار±میانگین).
تیمار
پارامتر رشد
وزن نهایی ( گرم)
طول نهایی (سانتیگراد)
نرخ رشد ویژه (درصد)
ضریب چاقی
ضریب تبدیل غذایی
کارایی تبدیل غذا (درصد)
نسبت کارایی پروتئین
نسبت کارایی چربی
بازماندگی

شاهد

T1

T2

T3

T4

6/67
6/67±0/62c
2/87±0/31c

7/85±1/70b

8/66±1/86a

8/81±1/73a

9/31±1/52a

6/82±0/87b
3/24±0/51b

7/35±0/87a
3/50±0/50a

7/08±0/82a
3/54±0/46a

7/37±0/68a
3/70±0/40a

2/31±0/53ab

2/52±0/50a

2/20±0/40b

2/52±0/50a

2/38±0/48ab

1/85±0/40a
55/76±9/61c
1/23±0/21c
4/1±0/72c
90

1/53±0/41b
70/20±20/81b
1/55±0/46b
5/26±1/56b
100

1/33±0/86c
80/01±22/73a
1/77±0/50a
6±1/70a
95

1/30±0/28c
81/87±21/13a
1/81±0/46a
6/14 ±1/58a
100

1/18±0/32c
87/11±18/12a
1/95±0/41a
6/60±1/40a
100

±0/78c

عدم وجود حروف التین نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها نمیباشد (.)P>0/05

( .)P<0/05عملکرد رشد و تغذیه در تیمارهای
آزمایشی (تلقیح پروبیوتیک در محیط پرورش بچه
ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفالک) نشان داد
که تنها تیمار  T1با دیگر تیمارهای آزمایشی تفاوت
معنیدار داشت.

آنالیز کیفیت الشه :نتایج ترکیبات بیوشیمیایی
الشه حاصل از تأثیر پروبیوتیکهای باسیلوسی افزوده
شده در سیستم بیوفالک پرورش بچه ماهی کپور
معمولی در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به
نتایج تفاوت معنیداری بین تیمارها از نظر پروتئین
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جدول  - 4ترکیب بیوشیمیایی بدن (بر حسب درصد) بچه ماهی کپور معمولی پرورش یافته با سطوح مختلف پروبیوتیک در سیستم بیوفالک
(انحراف معیار±میانگین).

تیمار

شاهد

آنالیز
پروتئین خام
چربی خام
رطوبت
ماده خشک
انرژی خام (کالری بر گرم)

T2

T1

T4

T3

66/68 ± 0/50

68/12± 0/41

d

64/69 ±0/40

65/65 ± 0/31

22/03 ± 0/51b

21 ± 0/44c

24/56 ±0/45a

22/88±0/52b

24/35±0/40a

75/94 ± 0/90a

76/65 ± 0/35a

72/93 ±0/32c

74/51 ± 0/32c

73/34±0/33b

24/05 ± 0/90c

23/35 ± 0/35c

27/06 ±0/32a

25/48±0/32b

26/66 ±0/33a

4994/97 ±115/78b

4755/46±101/03c

5568/44 ±104/00a

5186/88 ±112/31b

5520/08 ± 90/78a

b

a

c

cd

65/30±0/40

عدم وجود حروف التین نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها نمیباشد (.)P>0/05

همه تیمارهای آزمایشی را میتوان به فعالیت
باکتریهای هتروتروفی در محیط پرورش بیوفالک
بچه ماهیان کپور معمولی نسبت داد .پروبیوتیک
مصرفی در تیمارهای آزمایشی نتوانست نسبت به
تیمار شاهد (بدون پروبیوتیک) باعث بهبود کیفیت
آب گردد .در همین راستا  Maria Gabrielaو
همکاران ( )2017گزارش دادند که استفاده از
پروبیوتیک تجاری (  Bacillus subtilisو B.
 )licheniformisدر سیستم بیوفالک پرورش میگو
وانامی ( )Litopenaeus vannameiبهمدت  60روز
اثرات معنیداری بر کیفیت آب نداشت ،بهطوریکه
آمونیاک بین تیمارهای در محدوده  1/60±0/14تا
 1/68±0/13میلیگرم در لیتر بود.
پروبیوتیکها در بسیاری از موارد قادر به اثر-
گذاری مببت بر فاکتورهای رشد و تغذیه در آبزیان
میباشند که این امر میتواند از طریق تحریک
فعالیتهای متابولیکی در بدن میزبان باشد
( .)Verschuere et al., 2000پروبیوتیکها
میکروارگانیسمهایی هستند که بهمنظور پایداری
جمعیت میکروبی مفید و مقابله با میکروبهای
بیماریزای دستگاه گوارش در تغذیه جانوران به کار
میروند .اینها با دگرگونی فلور میکروبی روده به سود
باکتریهای سودمند و همزمان با کاهش باکتریهای
بیماریزا و زیان بار ،عملکرد رودهها را بهبود می-
بخشند ( .(Fazlolahzadeh, 2011بکارگیری تلقیح
پروبیوتیکهای آکوا 1-و آکوا 2-در آب محیط
پرورش بچه ماهیان کپور معمولی نشان از افزایش
معنیدار وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در مقایسه با
تیمار شاهد شد .ضریب تبدیل غذایی یکی از مهم-
ترین شاخصهای تغذیهای است که در تیمارهای

ترکیب الشه وجود داشت ( ،)P<0/05که بیشترین
مقدار پروتئین الشه در  T1و کمترین مقدار آن در
 T4مشاهده شد .مقدار چربی الشه بین تیمارهای
مختلف تفاوت معنیداری وجود داشت ( )P<0/05که
بیشترین و کمترین مقدار چربی بهترتیب در  T2و
 T1است .تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف
آزمایشی از نظر مقدار رطوبت و ماده خشک مشاهده
شد ( .)P<0/05انرژی خام موجود که بیشترین مقدار
مربوط به تیمار  T2و کمترین آن مربوط به تیمار
شاهد است که اختالف معنیداری بین آنها مشاهده
شده است (.)P<0/05
بحث
تکنولوژی بیوفالک با بهبود کیفیت آب ،افزایش
کارآیی تغذیه و کمک به سالمت زیستی محیط
پرورش و همچنین جهت توسعه صنعت آبزی پروری
توصیه شده است ( .)Crab et al., 2007در این
سیستم با تنظیم و کنترل مقدار کربن به ازت از
طریق تزریق منابع کربنی به محیط پرورشی و
تحریک باکتریهای هتروتروف میتوان باعث ایجاد
محیطی مناسب برای رشد میکروارگانیسمهایی مانند
باکتریهای نیتروفایر گردد که این باکتریها با جذب
آمونیاک محیط و تبدیل آنها به نیترات قابلیت بهبود
وضعیت زیستی آب را دارا میباشند ( Schneider et
 .)al., 2005در این مطالعه دما ،پیاچ و اکسیژن
محلول آب در دامنه مناسب بـرای پـرورش ماهیان
مناطق نیمه گرمسیری مانند کپور ماهیان بود
( .)Boyd, 2002نتایج حاصل از آنالیز آمونیاک نشان
داد که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری
وجود ندارد .کاهش آمونیاک در پایان دوره پرورش در
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استفاده از پروبیوتیک در سیستم پرورش ماهی کپور
معمولی باعث بهبود عملکرد رشد و تغذیه گردید.
اگرچه در تحقیقات مختلف نوع طرح آزمایش با
یکدیگر متفاوت بوده است ،اما بهطور کلی تحقیقات
نشان میدهد که پرورش ماهی در سیستم بیوفالک
منجر به بهبود کارایی رشد و تغذیه و بهبود وضعیت
آب محیط پرورش میگردد .محققین گزارش دادند
که وجود اسیدهای آمینه ضروری ،لیپیدها ،مواد
معدنی مختلف و ویتامینها بهعنوان منبع غذایی در
محیط پرورش بیوفالک بسیار حائز اهمیت است
( Thompson et al., 2002; Ekasari et al.,
.)2014
آنالیز ترکیبات الشه بچه ماهیان کپور معمولی
نیز تایید کننده این نتایج هستند بهطوریکه استفاده
از  1/5 ×108باکتریهای پروبیوتیکی ( )T1در
سیستم بیوفالک باعث افزایش مقدار پروتئین خام و
کاهش چربی در مقایسه با تیمار شاهد گردید.
استفاده از پروبیوتیکهای آکوا 1-و آکوا 2-بصورت
(تلقیح) نشان داد که بکارگیری این مواد باعث
افزایش پروتئین و کاهش چربی در فیله بچه ماهیان
کپور شده است Jafaryan .و همکاران ( )2008با
استفاده از باسیلوسهای پروبیوتیکی جهت غنیسازی
ناپلی آرتمیا ارومیانا ( )Artemia urmianaو افزودن
آن به میزان  5/35×103در جیره غذایی قزل آالی
رنگین کمان نشان داد که میزان پروتئین خام و ماده
خشک افزایش یافته و میزان چربی خام نسبت به
شاهد کاهش یافت Faramarzi .و همکاران ()2011
گزارش دادند که باسیلوسهای پروبیوتیکی میتوانند
باعث افزایش ارزش تولید پروتئین و چربی شوند به-
طوری که ارزش پروتئین از  1/5به  3/88در تیمار
آزمایشی و ارزش تولید چربی از  0/13در تیمار شاهد
به  0/36در تیمار آزمایشی ارتقا یافت .نتایج تجزیه
تقریبی ترکیب الشه در این مطالعه با نتایج Bagheri
و همکاران ( )2008مطابقت دارد بهطوریکه
پروبیوتیک باعث افزایش پروتئین الشه در الرو قزل-
آالی رنگین کمان ()Onchorhynchus mykiss
گردید و میزان پروتئین خام الشه از  10/3درصد به
 15درصد در تیمار تغذیه شده با غذای حاوی مکمل
باسیلوسهاس پروبیوتیکی با غلظت  3/9×108در هر
گرم رسید .پروبیوتیکها با افزایش قابلیت هضم و

بیوفالک حاوی پروبیوتیک در مقایسه با شاهد کاهش
یافت .کمترین و بیشترین مقدار آن بهترتیب در
تیمارهای  )1/18±0/32( T4و شاهد ()1/85±0/40
بهدست آمد .در تایید نتایج این تحقیق ،گزارش شده
که تلقیح پروبیوتیک باسیلوس ) (B. cereusبه
سیستم بیوفالک موجب افزایش رشد و نرخ بقاء گربه
ماهی جوان ( )Clarias gariepinusدر مقایسه با
گروه شاهد میشود ( .)Hapsari, 2016همچنین
نیتروباکتر
بکارگیری تلقیحی باکتریهای
آلترموناس
،(Nitratireductor
)sp.
سودوآلترموناس
،Alteromonas
sp.
) ،(Pseudoalteromonas sp.باسیلوس سرئوس
) ،(B. cereusباسیلوس اینفانتیس ) (B. infantisو
باسیلوس سافنسیس ) (B. safensisدر سیستمهای
بیوفالک برای پرورش میگوی وانامی مورد بررسی قرار
گرفت (.)Manan et al., 2017
مطالعات نشان داده است که بیوفالک میتواند
توسط حیوانات آبزی مصرف و باعث افزایش رشد در
گونـههـای مختلـف ماننـد ماهی کپور معمولی
( Najdegerami et al., 2016; Bakhshi et al.,
O.
 ،)2018تیالپیـای مـوزامبیکی
،)Avnimelech, 1999; 2007(Mossambicus
Macrobrachium
میگوی آب شـیرین
 )Asaduzzaman et al., 2008( rosenbergiiو
میگوی وانامی ( Burford et al., 2004; Xu et al.,
 )2012گردد .جایگزینی  25درصد نرخ غذادهی با
 75درصد بیوفالک در سیستم پرورش ماهی کپور
معمولی بدون تعویض آب باعث بهبود رشد و بهبود
است
شده
گوارشی
آنزیمهای
فعالیت
( .)Najdegerami et al., 2016در سیستمهای
بیوفالک بدلیل وجود توده غذای با عنوان پروتئین
میکروبی در طول دوره پرورش بنابراین بکارگیری این
تکنولوژی میتواند باعث افزایش بازده تغذیه گردد
) .)Ekasari et al., 2010استفاده از منابع مختلف
کربنی همچون شکر ،مالس و نشاسته ذرت در
سیستم بیوفالک پرورش ماهی کپور معمولی حاکی از
این است که فالکهای میکروبی تشکیل شده در
زیست توده مبتنی بر نشاسته ذرت میتواند عملکرد
رشد و کیفیت آب مخازن بدون تبادل آب را بهبود
بخشد ( .)Bakhshi et al., 2018در این مطالعه
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Abstract
This experiment was carried out to evaluate the effect of Suspension on different levels of probiotic Bacillus
(Aqua 1 and 2) on the water quality parameters, feed and growth performance and body biochemical compounds
of Common carp (Cyprinus carpio) fry in a biofloc system. A total of 450 of fish (with mean initial body weight
of 2.09±0.52 g) were divided into five experimental groups (3 replicates each) for 40 days. Experimental diets
and biofloc were identical in all, except for the variation in probiotic levels. Two levels of probiotic bacillus and
one control was designed which includes; A probiotic was used at 0 (control), Aqua 1: 1.5×108 (T1) and 3×108
(T2), Aqua 2: 1.5×108 (T3) and 3×108 (T4) Inoculation in the culture water. The end of experiment, Mean feed
and growth parameters in all probiotic treatments had a significant increase compared to control treatment. The
results showed that the highest and lowest final weight was related to T4 (9.31±1.52 g) and control (6.67±0.78
g). Body composition was measured so that the highest protein content and lowest lipid content were obtained
in T1 treatment. Water quality analysis was carried out on days 6, 23 and 40. At the end of the experiment (day
40), the concentration of ammonia was not significantly different between the control and experimental
treatments, while the concentration of nitrate was changed. Based on the results of this study, the probiotic
Bacillus at 3×108 in T4 treatment had a positive effect on feed and growth indices of common carp in biofloc
system but did not effect on ammonia.

Keywords: Water analyze, Biofloc, Probiotic, Growth parameters, Carcass composition.
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