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چکیده
پروبیوتیکها در بعد وسیعی در آبزي پروري نوین استفاده میشوند .این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بکارگیري باکتري
باسیلوس سوبتیلیس بر پارامترهاي رشد ماهی قزلآالي رنگین کمان و تعیین میزان مطلوب مصرف این باکتري انجام شد .در
این پژوهش ،تأثیر باسیلوس سوبتیلیس  IS02در قالب یک طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار آزمایشی شامل تیمار اول فاقد
مکمل پروبیوتیک ،تیمار دوم حاوي  ، 106تیمار سوم با  107و تیمار چهارم با  108 CFU/gاز باسیلوس سوبتیلیس در جیره
غذایی به مدت  30روز برروي برخی از شاخصهاي رشد (میزان و درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذایی ،نسبت بازده پروتئین ،نسبت بازده چربی ،ارزش تولیدي پروتئین ،ارزش تولیدي چربی ،ضریب چاقی ،غذاي دریافتی
توسط ماهی ،کارآیی تغذیه و شاخص رشد روزانه) بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و
آزمون  Bonferroniصورت گرفت .نتایج نشان داد تیمار چهار با غلظت  108 CFU/gتأثیر معنی داري ( )p= 0/001بر
افزایش ارزش تولیدي پروتئین( )PPVداشته است اما در سایر پارامترهاي رشد تاثیر آماري معنی داري مشاهده نگردید (0/05
> .)pنتایج این پژوهش می تواند کاربرد گستردهاي در بهبود تولید این گونه با ارزش و ایجاد دیدگاههاي نوین در شرایط
پرورشی و افزایش ارزش غذایی آن داشته باشد.
لغات کلیدی :پروبیوتیک ،باسیلوس سوبتیلیس ،قزلآالی رنگین کمان ،سنجش رشد
*نویسنده مسئول
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مقدمه
استفاده از پروبیوتیکها تکنولوژي جدید آبزي پروري
همگام با محیط زیست به شمار میرود .با استفاده از این
مواد ،میتوان تولید را افزایش داد و کیفیت آب را اصالح
کرد؛ همچنین آنها را به عنوان مبارزه بیولوژیک مدنظر
قرار داد (حسینی فر و پورامینی .)1386 ،تأثیر
پروبیوتیکها در تغذیه ،مقاومت در برابر بیماريها و دیگر
فعالیتهاي مفید به اثبات رسیده است که از آن جمله می
توان به اثرات مفیدي که بر روي سالمتی دارند و تأثیر بر
روي سیستم ایمنی و تحریک آن اشاره کرد .از جمله این
پروبیوتیکها میتوان به گونه هاي باسیلوس اشاره کرد.
گونههاي باسیلوس کمتر از  50سال است که به عنوان
پروبیوتیک مورد استفاده قرار میگیرند .از آنجایی که
جنس باسیلوس در ارگانیسمهاي آبی به عنوان پاتوژن
گزارش نشده اند ،بنابراین در بعد وسیعی در آبزي پروري
استفاده میشود (.)Brunt et al., 2007
باکتري باسیلوس سوبتیلیس ازجمله پروبیوتیکهایی است
که بدلیل دارا بودن قابلیت شکستن پروتئینها و
کربوهیدراتها ،تولید برخی ویتامینهاي متعلق به گروه
 ،Bهمچون بیوتین و  ،B12قادر به متابولیسم بهتر مواد
غذایی میباشد (ساجدي و همکاران )1388 ،و در
آبزيپروري نیز تحقیقات بسیاري در زمینه تأثیر این
باکتري پروبیوتیک بر آبزیان صورت گرفته است و نتایج
حاکی از بهبود فعالیت آنزیمهاي گوارشی Essa et al.,
) ،)2010افزایش پروتئین الشه و نیز فاکتورهاي رشد و
ایمنی بوده است (توکمه چی و همکاران1391 ،؛ کامگار و
همکاران1391 ،؛ صفري و یعقوب زاده .)1396 ،همچنین
بر روي میگوها سبب افزایش وزن ،نرخ رشد خاص،
بهرهوري و بازده پروتئین و کاهش ضریب تبدیل غذایی در
نمونههاي تغذیه شده با این پروبیوتیک ،همچنین افزایش
میزان اسیدآمینه ،کربوهیدرات ،چربی و خاکستر در الشه
بوده است و نتیجه اینکه که باسیلوس سوبتیلیس به عنوان
یک پروبیوتیک ،به منظور افزایش بقا ،رشد و بهبود
عملکرد تولید انرژي در میگوي آب شیرین میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
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ماهی قزلآالي رنگین کمان که کشور ایران رتبه سوم در
تولید آن را در جهان دارا میباشد (فراهانی و همکاران،
 )1392جزء مهم ترین منابع غذایی جهان و نیز کشور ما
محسوب میگردد .امروزه بدلیل تسریع رشد جمعیت،
افزایش آگاهی عمومی از ارزش غذایی باالي ماهی بعنوان
یک غذاي کم کالري و کم چرب ،ارجحیت آن بر سایر
پروتئینهاي حیوانی و نهایتاً نقش آن در کاهش کلسترول
خون و تکامل بافت عصبی با توجه به وجود اسیدهاي
چرب ضروري گروه امگا  ،3از جمله آبزیان مهم محسوب
می گردد و مورد توجه میباشد .با توجه به اهمیت
موضوع ،همواره سعی شده است که روند تولید و پرورش
این ماهی ،در مدت زمان کوتاهتر در واحد سطح ،جهت
تأمین نیاز جمعیت رو به تزاید بهبود یابد .در این راستا
استفاده از پروبیوتیکها شرایطی را فراهم میکند که بتوان
به این هدف دست یافت (متقی .)1389 ،با توجه به ارزش
غذایی و اهمیت اقتصادي ماهی قزلآالي رنگین کمان،
هدف از این پژوهش بررسی اثر پروبیوتیک باسیلوس
سوبتیلیس  IS02بعنوان مکمل جیره غذایی بر رشد ماهی
قزلآالي رنگین کمان و تعیین میزان مطلوب این باکتري
جهت افزودن به جیره ماهی مذکور بوده است.
مواد و روش کار
تعیین دز پروبیوتیک
8
7
در این طرح مقادیر  10 ،10 ،106سلول در هرگرم از
پروبیوتیک  Bacillus subtilis IS02تهیه شده از شرکت
تک ژن زیست ،جهت تعیین دز مصرفی مناسب بررسی
گردید و جهت انجام این کار از  4تیمار ( T1فاقد
پروبیوتیک) 106( T2 ،سلول در هر گرم) 107( T3 ،سلول
در هر گرم) 108( T4 ،سلول در هر گرم) ،در تغذیه ماهیان
استفاده گردید (.)Newaj‐Fyzul et al., 2007
میزان پودر پروبیوتیک تهیه شده  1011سلول در هر گرم
میباشد ،در نتیجه جهت رسیدن به دز  108سلول در هر
گرم ب راي هر گرم از غذاي ماهی ماده مربوطه به میزان 3
برابر رقیق و مقدار 0/001گرم از پودر و در نهایت براي
یک کیلوگرم از غذا مقدار  1گرم از پودر در آب حل شد و
روي غذا اسپري گردید و پس از خشک شدن ،در هواي
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آزاد و در دماي محیط ،جهت پیشگیري از حل شدن
سریع پروبیوتیک در آب مقداري روغن سویا برسطح غذا
اسپري گردید .بر همین اساس جهت تهیه  1کیلوگرم غذا
با دزهاي  106و 107به ترتیب مقدار 0/01و  0/1گرم از
پروبیوتیک در آب حل شد و به روش فوق آماده گردید و
پس از آماده سازي تا زمان مصرف در یخچال نگهداري
شد (سرگزي و جعفریان.)1392 ،
مشخصات غذای مصرفی
انتقال ماهیان به سالن :اجراي این تحقیق در زمستان
 1395در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري
وابسته به وزارت علوم انجام شد .تعداد  490عدد ماهی
قزلآالي رنگین کمان (با احتساب تلفات) از مزرعهاي واقع
در فیروزکوه ،به سالن مربوطه منتقل گردید و پس از هم
دمایی ،انتقال ماهیان انجام گرفت و نمونهها در  3وان
تقسیم شدند و پس از گذشت  48ساعت قطع غذادهی،
عادتدهی آنها به مدت یک هفته انجام گرفت و در این
مدت از غذاي مورد تغذیه قبلی EXF1فاقد پروبیوتیک،
تهیه شده از شرکت کیمیاگران (جدول  ،)1تغذیه شدند،
به صورت روزانه عمل سیفون کردن ،غذادهی ،تعویض
زئولیت موجود در کیسهها انجام گرفت و نیز شستن وانها
چند روز یکبار ،در محل صورت گرفت .بعد از مرحله
سازگاري ،ماهیان در قالب  4تیمار شامل  3تیمار آزمایشی
و یک گروه شاهد (هر تیمار  3تکرار) بصورت تصادفی در
 12عدد وان فایبرگالس  1000لیتري توزیع شدند.

نمونه برداری
زیست سنجی ماهی قزلآالي رنگین کمان :هر هفته
بصورت کامالً تصادفی از هر یک از تیمارها (هر گروه 3
تکرار)  4عدد و در مجموع  48عدد ماهی جدا شدند و با
استفاده از عصاره میخک با غلظت  100میلی گرم بر لیتر
بیهوش گردیدند (صفري و بلداجی.)1387 ،
سپس زیست سنجی نمونه ها با استفاده از ترازوي
دیجیتال با دقت  0/01گرم و خط کش بیومتري انجام
پذیرفت .به منظور بررسی رشد ماهیان و مقایسه تیمارها
در پایان دوره پرورش ،میزان افزایش وزن بدن (گرم)،
درصد افزایش وزن ) ، (WG%ضریب رشد ویژه )،(SGR
ضریب تبدیل غذایی ) ،(FCRنسبت بازده پروتئین
) ،(1PERنسبت بازده چربی ( ،)2LERارزش تولیدي
پروتئین ( ،)3PPVارزش چربی تولیدي ( ،)4LPVضریب
چاقی ( ،)CFغذاي دریافتی توسط ماهی ( ،)VFI5کارآیی
تغذیه ( ،)6FEشاخص رشد روزانه (  )DGI7از طریق
روابط زیر محاسبه گردیده شد ،که در این فرمولها Wi
وزن اولیه Wm ،وزن میان دوره Wf ،وزن نهاییWmean ،

میانگین وزن Li ،طول اولیه Ni ،تعداد اولیه Nf ،تعداد
نهایی T ،مدت زمان FL ،طول چنگالی (،)Fork Length
 = Fمیزان غذاي داده شده به ماهی (گرم) میباشند.

جدول  :1مشخصات فیزیکی و ارزش غذایی خوراک مصرفی
Table 1: Physical characteristics and nutritional value
of feed.
EXF1
نوع خوراک مصرفی
ردیف

آنالیز
1
2
3
4
5

پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
فیبر ()%
رطوبت ()%
سایز خوراک (میلیمتر)

42
15
2/5
10
2/5±0/2

1

Protein Efficency Ratio
Protein productive value
3
Protein productive value
4
Lipid productive value
5
Volutary feed intake
2

Feed efficiency
Daily Growth Index

6
7
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درصد پروتئین و چربی بترتیب با روشهاي کجلدال
(استاندارد ملی ایران ،شماره  )924و سوکسله (استاندارد
ملی ایران ،شماره  )742و تعیین کلیه شاخصهاي بیولوژي
نیز براساس مدلهاي ارائه شده توسط  Torstensenانجام
گردید (.)Torstensen et al., 2008
 WG = Wf -Wi ×100/Wiرابطه 1
 WG = Wf -Wi ×100/Wiرابطه 1
 SGR = [ InWf – LnWi / T] × 100رابطه 2
) FCR=F/(Wf – Wiرابطه 3
 PER = WG / g protein intake in fishرابطه 4
 LER = WG / g lipid intake in fishرابطه 5
 PPV=(final protein content –initial protein content)/رابطه 6
protein consumed

 PPV=(final lipid content –initial lipid content)/ proteinرابطه 7
consumed

 CF=[W ×FL-3] × 100رابطه 8
 VFI = [F/Wmean×T] × 100رابطه 9
Wmean = Wf + Wi/2
 FE= Wg/Fرابطه 10
 DGI = )WG/Wmean(/Tرابطه 11

اندازهگیری خصوصیات کیفی
خصوصیات کیفی آب مورد مطالعه (دما ،اکسیژن محلول،
کلر و  )pHبه صورت روزانه اندازهگیري شد تا از میزان
مجاز توصیه شده براي قزل آالي رنگین کمان تجاوز
ننماید .دما و اکسیژن محلول با استفاده از اکسیژن متر
پرتابل آکوالیتیک آلمان مدل  ،AL20 Oxiمیزان کلر با
استفاده از قرص  DPD NO.1 RAPDو مقدار pH
توسط قرص  PHENOL RED RAPIDمشخص گردید
(.)Mokness et al., 2004
تعیین شاخصهای میکروبی آب
آزمایشات الزم تعیین کلیفـرم بر نمونهها صورت گرفت.
براي سنجش آلودگی میکروبی از تخمیر چند لوله اي
استاندارد شماره  3759مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران از روش  3 MPNلولـه اي براي گروه کلیفرم
ها انجام گرفت .همچنین شمارش کلی میکروبها ( Total
 )countبر اساس تهیه رقتهاي مختلف و کشت در داخل
پتري دیش و با استفاده از محیط کشت Nutrient Agar
118

) (Merckدر گرمخانه با دماي  37±1درجه ساتتیگراد
به مدت  48ساعت با شمارش پرگنه ها با روش کشت
سطحی انجام گرفت.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار  spssبا ویرایش  24و با
آزمون تحلیل واریانس یک متغیره ،تحلیل واریانس
یکطرفه با آزمون  Bonferroniو در قالب یک طرح کامالً
تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر ()p>0/05
معنیدار در نظر گرفته شد .در ضمن ،دادهها به صورت
میانگین  ±انحراف استاندارد ( )Mean ± SDگزارش شده
است.
نتایج
مشخصات فیزیکوشیمیایی آب :نتایج بررسی خصوصیات
فیزیکوشیمیایی آب مورد مطالعه که به صورت روزانه
اندازه گیري شد ،بدین شرح گزارش گردید :میانگین دما
 14درجه سانتیگراد ،اکسیژن  11و کلر  0/1میلیگرم در
لیتر و  .8 pHمیزان استاندارد پارامترهاي فوق براي ماهی
قزلآالي رنگین کمان عبارتند از دما ( 9-17درجه
سلسیوس) ،اکسیژن محلول ( 5میلیگرم در لیتر تا حد
اشباع) ،کلر (کمتر از  )0/003 ppmو )6/5-8( pH
میباشد .بنابراین تمامی این موارد ،شرایط مطلوب براي
زیست ماهی قزل آالي رنگین کمان را فراهم نمودند.
شاخصهای میکروبی آب مصرفی
جدول  :2شاخصهای میکروبی آب مصرفی
Table 2: Microbial indicators of water.

ردیف

شاخص

مقدار

1
2

کل بار میکروبی
شمارش کلیفرم

127 CFU/ml
1/8 > MPN
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 9/5±0/8سانتیمتر بوده است .میانگین طول و وزن نمونه
هایی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ،در جداول 3
و  4مشاهده میگردد.

محاسبات زیست سنجی
مقدار میانگین وزن نمونهها در ابتداي دوره که بصورت
تصادفی انتخاب شدهاند  6/5±1گرم و میانگین طول آنها

جدول :3میانگین وزن نمونهها بر حسب گرم در تیمارهای مختلف و زمانهای مختلف نمونهبرداری
Table 3: The mean weight of samples (g) in different treatments and various sampling times.

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

13/45±0/54
15/04±0/7

تیمار اول ()T1

6/09±1/81

8/67±0/5

10/15±0/22

تیمار دوم ()T2

7/82±0/9

9/41±0/9

13/34±0/29

تیمار سوم ()T3

8/35±1/5

9/75±0/8

15/65±0/41

16/15±0/81

تیمار چهارم ()T4

10/49±1/74

10/91±1/2

15/82±0/3

18/96±1/2

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار اورده شده است.
جدول :4میانگین طول نمونهها برحسب سانتیمتر در تیمارهای مختلف و زمانهای مختلف نمونه برداری
Table 4: The mean length of samples (cm) in different treatments and various sampling times.

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

تیمار اول ()T1

8.17±0.26

8.93±0.55

10.4±0.35

11.07±0.13

تیمار دوم ()T2

9.47±0.2

9.7±0.7

10.6±0.21

11.33±0.2

تیمار سوم ()T3

8.8±0.15

9.6±0.33

11.83±0.5

11.4±0.23

تیمار چهارم ()T4

10.07±0.2

10.17±0.7

11.62±0.1

12.07±0.11

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار آورده شده است.

بیشترین مقدار مربوط به تیمار  T4در هفته چهارم و
کمترین مقدار نیز مربوط به تیمار شاهد در هفته اول بوده
است که از نظر آماري تفاوت معنیداري نداشته است
(.)p>0/05
باتوجه به جدول  5بیشترین مقدار درصد افزایش وزن
تیمار مربوط به  )225/02( T3و کمترین مقدار آن مربوط
به  T1با مقدار 170/62میباشد .در مورد ضریب رشد ویژه
نیز بیشترین مقدار مربوط به  )3/85( T4و کمترین مقدار
آن مربوط به  T1با مقدار 3/18میباشد .اما در ارتباط با
ضریب تبدیل غذایی بیشترین مقدار مربوط به تیمار T1
( )23/71و کمترین مقدار آن به  )14/30( T4تعلق دارد.
در ارتباط با نسبت بازده پروتئین و چربی به ترتیب
بیشترین مقادیر  )5/67( T3 ،)2/03( T3و کمترین مقادیر
نیز به تیمارهاي  T1با مقدار ( )1/36و ( )4/36تعلق داشته
است.

چنین بنظر میرسد که از لحاظ آماري غلظتهاي متفاوت
پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس  IS02نتوانسته است اثر
متفاوتی نسبت به تیمار شاهد ،بر ماهی قزلآالي رنگین
کمان داشته باشد .این در حالیست که که با مقایسه نتایج
بدست آمده میتوان بیان داشت که استفاده از پروبیوتیک
مذکور تأثیرگذار بوده است و توانسته است تا حدودي
باعث رشد ماهی گردد ،بطوریکه این تأثیر براي فاکتور
 WGدر غلظتهاي  107 ،106و  108سلول در هر گرم
،225/02±76/36
،202/62±45/34
بترتیب
 219/72±26/83درصد بوده است که میتواند مثبت در
نظر گرفته شود .بهطوريکه غلظت  107سلول در هر گرم
توانسته است منجر به بیشترین رشد در بین غلظتهاي
مورد استفاده گردد .در بین فاکتورهاي جدول تنها فاکتور
 PPVنشان داد که غلظتهاي متفاوت پروبیوتیک
باسیلوس سوبتیلیس  IS02توانسته است اثر متفاوتی
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نسبت به تیمار شاهد ،بر روي ماهی قزلآالي رنگین کمان
طی  30روز تحقیق داشته باشد (.)p=0/001
متفاوتی نسبت به تیمار شاهد ،بر ماهی قزلآالي رنگین
کمان داشته باشد .این در حالیست که که با مقایسه نتایج
بدست آمده میتوان بیان داشت که استفاده از پروبیوتیک
مذکور تأثیرگذار بوده است و توانسته است تا حدودي
باعث رشد ماهی گردد ،بطوریکه این تأثیر براي فاکتور
 WGدر غلظتهاي  107 ،106و  108سلول در هر گرم
،225/02±76/36
،202/62±45/34
بترتیب

 219/72±26/83درصد بوده است که میتواند مثبت در
نظر گرفته شود .بهطوريکه غلظت  107سلول در هر گرم
توانسته است منجر به بیشترین رشد در بین غلظتهاي
مورد استفاده گردد .در بین فاکتورهاي جدول تنها فاکتور
 PPVنشان داد که غلظتهاي متفاوت پروبیوتیک
باسیلوس سوبتیلیس  IS02توانسته است اثر متفاوتی
نسبت به تیمار شاهد ،بر روي ماهی قزلآالي رنگین کمان
طی  30روز تحقیق داشته باشد (.)p=0/001

جدول  :5فاکتورهای رشد محاسبه شده برای ماهی قزلآالی رنگین کمان در مدت  30روز تغذیه با
پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس  IS02در  3تکرار
Table 5: Growth Factors of Rainbow trout in 30 days feeding with probiotic Bacillus subtilis IS02 in 3 replicates.

تیمار اول

تیمار دوم

تیمار سوم

تیمار چهارم

درصد افزایش وزن

170/62±51/17

202/62±45/34

225/02±76/36

219/72±26/83

ضریب رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایی
نسبت بازده پروتئین
نسبت بازده چربی
غذاي دریافتی توسط ماهی
کارآیی تغذیه
شاخص رشد روزانه

3/18±0/71
23/71±9/85
1/36±0/66
4/36±1/31
98/72±15/53
0/65±0/20
0/58±0/12

3/61±0/55
17/89±8/91
1/78±0/40
4/99±1/12
92/81±11/76
0/75±0/17
0/66±0/09

3/72±0/85
18/88±7/98
2/03±0/69
5/67±1/92
89/6±17/33
0/85±0/29
0/66±0/13

3/85±0/28
14/30±1/74
2±0/24
5/61±0/68
63/13±21/71
0/84±0/18
0/52±0/18

ارزش تولیدي پروتئین

0/01±0/01a

0/09±0/01b

0/04±0/01ab

0/13±0/02bc

ارزش چربی تولیدي

0/08±0/03

0/23±0/07

0/08±0/005

0/22±0/08

عالئم حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنیدار بین گروهها است .α =0/05

بحث
امروزه استفاده از پروبیوتیکها در صنعت غذا و نیز
آبزيپروري در تمام دنیا ،به سرعت رو به افزایش است و
تحقیقات بسیاري در این زمینه صورت گرفته است .نتایج
این تحقیقات حاکی از این است که پروبیوتیکها با تولید
برخی ترکیبات و ویتامینها منجر به ایجاد تغییرات مثبت
در آنزیمهاي گوارشی و تحریک اشتها (ناصري و همکاران،
1387؛  ،)Irianto and Austin, 2002تحریک سیستم
ایمنی و جلوگیري از بیماريها (،)Denev et al., 2009
افزایش رشد و میزان پروتئین موجود در گوشت ماهی
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(قلجاییفرد و همکاران1393 ،؛ )Naseri et al., 2012
میشوند .بعالوه ،پژوهشگران دریافتند طی یک دوره 30
روزه در ماهی قزل آالي رنگین کمان با تغذیه از
ناپلی ) (Artemia parthenogeneticaغنی شده در
سوسپانسیون باسیلوسهاي پروبیوتیک چندگانه ،بقاء و
پارامترهاي رشد الرو ماهی قزل آالي رنگین کمان به طور
کلی افزایش مییابد .بطوریکه باسیلوسهاي پروبیوتیک
تاثیرات مثبت معنی داري را بر نرخ رشد ویژه )،(SGR
ضریب رشد حرارتی ) ،(TGCکارایی تبدیل غذایی
)(FCEو نرخ وزن نسبی به دست آمده ) ،(RGRداشتند

مجله علمی شیالت ایران

(جمالی و همکاران .)1391 ،در تحقیق حاضر نیز سطوح
مختلف پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس  IS02در جیره
غذایی ماهی قزلآالي رنگین کمان ،به طور معنیداري
منجر به افزایش ارزش تولید پروتئین ( )PPVگردیده
است .نیز طی پژوهشی اثر باسیلوسهاي پروبیوتیکی را بر
نوزاد ماهی قزلآالي رنگین کمان بررسی کردند اما
درمورد سایر فاکتورهاي مورد مطالعه در پژوهش حاضر،
نتایج بدست آمده متفاوت با نتایج این محققین و
همچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط  Wangو
همکاران ) (2008که شاهد اختالف معنیدار ()p>0/05
بین گروه شاهد و گروههایی از ماهی تیالپیا پس از چهل
روز تغذیه با پروبیوتیک بودند ،میباشد .همانطور که بیان
شد ،درمورد سایر فاکتورها نتایج بدست آمده متفاوت با
نتایج این محققین میباشد؛ بطوریکه در مورد فاکتورهاي
دیگر مانند WG, SGR, FCR, PER, LER, VFI, FE,
 LPV DGIاختالف معنیداري بین گروه شاهد و سایر
تیمارهاي تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک
باسیلوس سوبتیلیس  IS02وجود نداشت ،که احتماالً این
امر بیارتباط با دوره کوتاه تغذیه (30روز) نمیباشد ،اما از
نظر عملی بیشترین و کمترین مقادیر درصد افزایش وزن،
نسبت بازده پروتئین ،نسبت بازده چربی و کارائی تغذیه به
ترتیب مربوط به تیمارهاي  T3و شاهد بوده است .باالترین
مقادیر ضریب رشد ویژه نیز در تیمار  T4و پایین ترین آن
در تیمار شاهد مشاهده شد ،این در حالیست که غذاي
دریافتی ماهی در تیمار شاهد بیشترین مقدار و در تیمار
 T4کمترین مقدار را داشته است .پایینترین ضریب تبدیل
غذایی نیز در تیمار  T4و باالترین میزان آن در گروه شاهد
گزارش گردید .ارزش چربی تولیدي در تیمار  T3کمترین
میزان و در تیمار  T2بیشترین میزان را داشته است و در
نهایت  DGIبیشترین مقدار را در تیمار  T3و کمترین
مقدار را در تیمار  T4نشان داد که این نتایج به معناي
وجود تفاوت بین گروهها میباشد .نتایج مطالعات برخی
محققین با نتایج مطالعه حاضر همسو بود که از آن جمله
میتوان به گزارش  Bagheriو همکاران ) (2008اشاره
نمود که اثر پروبیوتیک را بر ماهی قزلآالي رنگینکمان
بررسی کردند و شاهد اختالف معنیدار براي فاکتورهاي
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فوق بودند ) )Bagheri et al., 2008و نیز مطالعات
ضیائی نژاد و همکاران ) (1393که اثر پري بیوتیک
بایونیک دیواره سلولی مخمر ( )Yeast cell wallرا بر
قزلآالي رنگین کمان بررسی کردند و نتایج آنها حاکی از
افزایش معنیدار نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن،
شاخص وضعیت و میزان کارایی پروتئین در تیمارهاي
تغذیه شده با بایونیک یست سل وال بود ()p>0/05
(ضیائینژاد و همکاران Merrifield .)1393 ،و همکاران
) (2010نیز در راستاي تحقیقات فوق نشان دادند که
استفاده از باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی
فرمیس در تغذیه ماهی قزلآالي رنگین کمان بهبود قابل
توجهی در ضریب تبدیل غذایی ( ،)1FCRضریب رشد
ویژه ( )2SGRو نسبت بازده پروتئین ( )3PERایجاد نمود
( .)Merrifield et al., 2010( )p>0/05میزان افزایش
در فاکتورهاي رشد را میتوان به سنتز ویتامینها،
کوفاکتورها و نیز افزایش فعالیت آنزیمی توسط
پروبیوتیکها مرتبط دانست که منجر به بهبود دستگاه
گوارش و در نتیجه رشد میگردد ;Gatesoupe, 1999
).)AFRC, 1989; Jory, 1998
قلجایی فرد و همکاران ( ،)1395ضریب رشد باالتري در
تیمارهاي حاوي پروبیوتیک نسبت به شاهد را بر تاس
ماهی ایرانی مشاهده نمودند Rengpipat .و همکاران
( ،)1998اثر باسیلوس  S11را بر میگو بررسی کردند ،پس
از  100روز نتایج حاکی از اختالف معنیدار بین گروهاي
تغذیه شده با پروبیوتیک در رشد نبود ( )p<0/05اما این
اختالف بین این گروهها با گروه شاهد معنیدار بود
( .)Rengpipat et al., 1998نتایج مثبتی را براي
استفاده از پروبیوتیک  Bioplus 2Bدر ماهی قزلآالي
رنگین کمان مشاهده کردند .در این تحقیق وزن نهایی،
ضریب تبدیل غذایی ،ضریب رشد ویژه و نسبت کارآیی
پروتئین حاکی از وجود اختالف معنیدار بین تیمارها بود
( ،)p≤0/05ضمناً بررسیهاي آماري حاکی از عدم وجود
اختالف معنیدار در طول کل و درصد بقاء بین تیمارها
1

Food Conversion Ratio
Specific Growth Rate
3
Protein Efficiency Ratio
2
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میباشد ( ، ،)p≥0/05این در حالی است که در تحقیق
مذکور تنها در ارتباط با ارزش پروتئین اختالف معنیدار
مشاهده شد.
با توجه به نتایج حاصل از زیست سنجی ،دزي که بهترین
تأثیر را بر ماهی قزلآالي رنگین کمان داشت ،به عنوان دز
مناسب پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس  IS02انتخاب
گردید .نتایج حاکی از آن بود که به رغم تأثیر مثبت
غلظت  107 CFU/gاین پروبیوتیک در بهبود برخی از
پارامترهاي رشد ماهی مورد مطالعه ،تنها در ارتباط با
فاکتور  PPVغلظتهاي متفاوت پروبیوتیک باسیلوس
سوبتیلیس  IS02توانسته است اثر متفاوتی نسبت به تیمار
شاهد ،بر روي ماهی قزلآالي رنگین کمان در طی  30روز
تحقیق داشته باشد ( .)p=0/001بررسی نتایج نشان داد
که غلظت 108 CFU/gپروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس
 IS02با تأثیر مثبت خود بر ارزش پروتئینی در تیمار T4
دزي مناسب براي استفاده در جیره غذایی ماهی قزلآالي
رنگین کمان میباشد از اینرو میتوان نتیجه گرفت
بهترین غلظت بکارگیري باکتري باسیلوس سوبتیلیس
 IS02در جیره غذایی ماهی قزلآالي رنگین کمان
 108 CFU/gاز این باکتري پروبیوتیک بوده است که
منجر به ارزش بیشتر ماهی قزلآالي رنگین کمان تولیدي
میگردد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بوده است که با
حمایت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
انجام شده است که بدینوسیله مراتب سپاس خود را از
مسئولین محترم این دانشگاه اعالم میداریم.
منابع
توکمه چی ،ا ،.شمسی ،ح ،.مشکینی ،س ،.دلشاد ،ر.
و قاسمی مغانجوقی .1391 ،بهبود شاخص هاي رشد
و برخی از پارامترهاي پاسخ ایمنی ( Oncorhynchus
 )mykissبا استفاده توام از ویتامین  Cو پروبیوتیک
 .Lactobacillus rhamnosusمجله علمی شیالت
ایران.13-22 :)3(21 ،
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جمالی ،ه ،جعفریان ،ح ،پاتیمار ،ر و سلطانی ،م،.
 .1391به کارگیري باسیلوس هاي چندگانه در تغذیه
الرو ماهی قزل آالي رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissاز طریق غنیسازي با ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکا
( .)Artemia parthenogeneticaمجله بهره برداري و
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Abstract:
Probiotics are widely used in modern aquaculture. The aims of this study were to investigate the effect
of probiotic bacteria of Bacillus subtilis strain on growth parameters of rainbow trout and to determine
the best application rate of this bacterium. The results of this research will be widely used in
improving the production of this valuable species and creating new perspectives in breeding
conditions and increasing its nutritional value. In this study, the effect of Bacillus subtilis IS02 in a
completely randomized design with four different treatments including: T1 probiotic supplementationfree, T2 containing 106, T3 with 107 and T4 with 108 CFU/g of B. subtilis in diet for 30 days on some
growth parameters (WG, SGR, FCR, PER, LER, PPV, LPV, CF, VFI, FE, DGI) was investigated.
Data analysis was performed using one-way ANOVA and Bonferroni test. The results showed that T 4
treatment with a concentration of 107 CFU/g had a significant effect (p=0.001) on the increase of
protein value (PPV), but no significant effect was observed in other parameters of growth (p> 0.05).
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