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تاثیر پروبیوتیک  Aqualaseبر رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور وحشی )(Cyprinus carpio

2

مژده نیکخو* ،1مهدی یوسفیان ،2عبدالرحیم وثوقی 1و رضا صفری

 -1دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -2پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری

چکیده
پروبیوتیک مخمری آکواالز ) (Aqualaseمتشکل از ساکارومایسس سرویزیه ( )Saccharomyces cerevisiaeو
ساکارومایسس الیپسوئیدوس ( )Saccharomyces elipsoeidusمی باشد .تأثیر این پروبیوتیک در مقادیر  1/5 ،1و2
گرم در هر کیلوگرم غذای خشک در مقایسه با غذای شاهد (فاقد پروبیوتیک) با  3تکرار بر روی  545عدد بچه ماهی
کپور وحشی ( )Cyprinus carpioبا میانگین وزن اولیه  15/9تا  13/8گرم به مدت  05روز مورد بررسی قرار
گرفت .تعیین میزان طول و وزن ماهیان هر 15روز یکبار انجام گرفت .در بررسی شاخصهای رشد ماهیان ،تحت تاثیر
استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک آکواالز ،بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  1/5گرم در هر کیلوگرم
غذای خشک ،بهترین رشد را نسبت به شاهد نشان دادند ( .)P>5/55تنها در بررسی فاکتور شاخص کیفیت ،تفاوت
معنی داری بین تیمارهای دریافت کننده آکواالز با گروه شاهد مشاهده نشد .میزان بازماندگی بچه ماهیان در تیمار
دریافت کننده  1/5گرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک درمقایسه با شاهد بیشتر بوده ولی این اختالف معنی دار
نبوده است ( .)P<5/55میانگین رشد طولی و وزنی بچه ماهیان از اواسط دوره پرورش افزایش بیشتری یافت .در این
بررسی ،میزان آکوالز مؤثر برای بچه ماهیان کپور وحشی 1/5 ،گرم به ازای هر کیلوگرم از غذا بدست آمد.
واژگان کلیدی :اکواالز ،ساکارومایسس ،پروبیوتیک ،کپور وحشی ()Cyprinus carpio

* مسول مکاتبات mozhdeh.nikkhoo@yahoo,com :
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مقدمه
در ایران رشد جمعیت از طرفی و افزایش آگاهی های عمومی در مورد مزایای مصرف آبزیان از سوی دیگر موجب
باالرفتن تقاضا و مصرف بیشتر آبزیان در سال های اخیر تا حدود  7کیلوگرم مصرف سرانه شده است ،اگر چه این
مقدار مصرف با میانگین مصرف جهانی یعنی  10کیلوگرم به ازای هر نفر در سال فاصله زیادی دارد (اکبری.)1380 ،
بخش آبزی پروری در کنار این رشد همواره با مشکالتی روبرو بوده است که از آن جمله می توان به تغییرات کیفیت
آب ،شیوع بیماری ها و  ....اشاره نمود (ضیائی نژاد .)1382 ،استفاده از آنتی بیوتیک ها و مواد شمیایی برای بر طرف
نمودن مشکالت آبزی پروری عالوه بر دارا بودن اثرات حاشیه ای و هزینه باال موجب انباشتگی مواد شیمیایی در
محیط و ماهی می شود (.)Sealy & Gatlin, 2001
امروزه پروبیوتیک ها یا مکمل های میکروبی در مقابل آنتی بیوتیک ها قرار می گیرند .پروبیوتیک ها میکروارگانیسم
های مکملی نظیر باکتری ها ،قارچ ها و مخمرها می باشند که با متعادل نمودن فلور میکروبی دستگاه گوارش،
سالمت میزبان را افزایش

می دهند ) .(Fuller, 1992بر اساس تعریف  Douliietو (1994) Longdon

پروبیوتیک ها غذاهای کمکی اند که آنزیم های جانبی آن ها می تواند باعث افزایش فرایند هضم شود .این میکرو
ارگانیسم ها نه تنها باعث کاهش میکروب های بیماریزا در محیط و موجود زنده میشوند ،بلکه با ایجاد و تقویت
میکروارگانیسم های مفید موجود در دستگاه گوارش ،موجبات سالمتی و یا افزایش میزان رشد را در موجودات زنده
فراهم می آورند ).(Fuller, 1992
اثرات مثبت استفاده ازپروبیوتیک ها موجب شده که شرکت های تجاری بزرگی به تهیه و ساختن پروبیوتیک ها
بپردازند ،به طوری که امروزه بسته های تجاری این محصوالت توسط شرکت های بزرگ تهیه میشود (قشقایی و
الیق .)1383 ،یکی از محصوالت تجاری مخمری ،آکواالز می باشد که محصول کشور ایتالیا است ،آکواالز متشکل از
سلول های مخمری ساکارومایسس سرویزیه و ساکارومایسس الیپسوئیدوس می باشد که با تحریک میکروارگانیسم
های مفید موجود در روده بخصوص الکتوباسیل ها و افزایش رشد آنها از طریق رساندن اسیدهای آمینه ،ویتامین ها
و سایر مواد ضروری ،افزایش راندمان فرایند هضم در دستگاه گوارش را فراهم می کند (تقوی .)1384 ،یکی از
ماهیان مورد استفاده در ایران ماهی کپور وحشی دریای خزر( )Cyprinus carpioمی باشد .این ماهی از نظر
شیالتی اهمیت زیادی دارد و صید آن در فصل بهار صورت می گیرد (بریمانی .)1309 ،کپور معمولی ،ماهی مقاومی
بوده و تا چند ساعت در محیط مرطوب خارج از آب می تواند زنده بماند .مقدار صید این ماهی با استناد به آخرین
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آمار ارائه شده از بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در ساری ،در سال های اخیر سیر نزولی
داشته است .باتوجه به کاهش ذخایر این ماهی و اهمیت آن در امر تغذیه ،به منظور فراهم نمودن شرایط مساعد
جهت باز سازی ذخایر این ماهی در مراکز تکثیر و معرفی این ماهی به سیستم پرورشی در آینده ،اثرات پروبیوتیک
آکواالز بر رشد و بقاء این ماهی دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها
این آزمایش در تابستان  1387در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام شد .در این تحقیق از  12حوضچه فایبر
گالس به ابعاد  2×2×5/5متر استفاده گردید .حجم آب داخل هر حوضچه  5/8تا  1/2متر مکعب بود که از رودخانه
تجن تامین گردید .نمونه های مورد استفاده کپور وحشی با میانگین وزن اولیه 15/9تا  13/8گرم و به تعداد 545
عدد بوده که در حوضچه ها رهاسازی و به مدت  05روز مورد بررسی قرار گرفتند .بچه ماهیان مذکور از مرکز تکثیر
و پرورش شهید رجایی ساری تأمین شدند .به منظور بررسی اثر پروبیوتیک آکواالز (محصول کشور ایتالیا) بر رشد و
بازماندگی بچه ماهی انگشت قد کپور وحشی از  3تیمار حاوی  1/5 ،1و  2گرم پروبیوتیک به ازای هر کیلوگرم ماده
غذایی خشک به همراه یک تیمار شاهد (فاقد پروبیوتیک)استفاده گردید و به ترتیب با حروف  C ،B ،Aو D
نامگذاری گردیدند .برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شد ،غذادهی روزانه حدود  4درصد وزن توده زنده ،در کل
دوره پرورش بوده و ماهیان سه وعده در روز غذادهی شدند .نمونه ها در طی مدت آزمایش در شرایط
فیزیکوشیمیایی به شرح جدول ( )1نگهداری شدند.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب پرورش بچه ماهی کپور وحشی

دما ( ) C 

اکسیژن ()mg/L

PH

سختی کل ()mg/L

شوری ()g/L

نیترات()mg/L

)82 )±5/58

)6/6 )±5/43

)2/82 )±5/15

)0283 )±550/02

)6/82 )±2/17

)3/03 )±5/28

عملیات زیست سنجی نیز هر  15روز یکبار بوسیله ترازوی دیجیتالی با دقت 5/51گرم و تخته بیومتری با دقت 1
سانتی متر انجام گرفت .الزم بذکر است که آکواالز یک پروبیوتیک مخمری پودری شکل با رنگ قهوه ای روشن می
باشد که پارامترهای شیمیایی آن به صورت درصد ماده خشک در جدول شماره ( )2آمده است.
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جدول -2ترکیب شیمیایی ( Aqualaseتپاکس) براساس درصد ماده خشک (تقوی)1831 ،

درصد مواد معدنی

درصد اجزا

درصد اسیدهای آمینه

ویتامین mg/kg

رطوبت

8

فسفر

3/0

اسید گلوتامیک

1/11

B1

13/2

پروتئین خام

28/9

سدیم

5/5

آرژینین

1/52

B2

43/4

پروتئین غیر خام

8/13

منیزیم

5/9

سیستئین

5/39

اینوزیتول

1335

چربی

2/57

کلسیم

5/23

ایزولوسیون

1/1

بیوتین

5/84

گوگرد

5/57

هیستیدین

5/04

اسید پانتوتنیک

49/0

آهن

5/71

لیزین

1/39

اسید نیکوتنیک

215

میتونین

5/41

فنیل آالنین

5/93

ترئونین

1/50

تریپتوفان

5/22

تیروزین

5/88

والین

5/21

برای بررسی رشد ماهیان دریافت کننده پروبیوتیک در مقایسه با رشد ماهیان تیمار شاهد از شاخص های رشد
شامل میزان افزایش وزن ،سرعت رشد روزانه ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،بازده مصرف پروتئین ،شاخص
کیفیت و درصد بازماندگی استفاده گردید.
)(Abdel-Tawwab et al., 2008

وزن اولیه – وزن نهائی = افزایش وزن بدن

سرعت
رشد روزانه
)(Kissil et al., 2001

GR= W2 – W1 / t2 –t1
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وزن اولیه w1:

,

وزن نهایی w2:
ضریب رشد ویژه
)(Abdel-Tawwab et al., 2008

SGR = [(Ln w2 -Ln w1) / t] × 100
طول دوره پرورش , t:وزن اولیه , w1:

وزن نهایی w2:
ضریب تبدیل غذایی
افزایش وزن بدن (گرم)  /مقدار غذای مصرف شده (گرم) = FCR

)(Marzouk et al., 2008

بازده مصرف پروتئین
)(Abdel-Tawwab et al.,2008

مقدار پروتیئن مصرف شده (گرم)  /افزایش وزن بدن (گرم) = PER
شاخص کیفیت

)333 ×CF = (W/L3

)(Ojolick et al., 1995

 W:وزن ماهی , L:طول ماهی
= درصد بازماندگی
)(Mazurkiewicz et al., 2008

] × 100تعدادماهیان اولیه  /تعداد ماهیان نهائی[ SR

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSو از تست آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .به منظور
مقایسه میانگینها از آزمون  Duncanاستفاده شده و وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح خطای (5/55
=  )Pتعیین گردید.
نتایج
در کاربرد مقادیر متفاوت پروبیوتیک آکواالز ،بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  1/5گرم به ازای هر
کیلوگرم ،افزایش وزن بیشتری را نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد نشان دادند ( .)P>5/55میزان سرعت رشد
روزانه نیز در تیمار دریافت کننده  1/5گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذای خشک افزایش معنی داری را نسبت به
گروه شاهد نشان داد .ضریب رشد ویژه در دو تیمار دریافت کننده  1/5و  2گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذای
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خشک ،در مقایسه با گروه شاهد مقادیر بیشتری را نشان داد ( .)P>5/55بهترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب در
دو تیمار دریافت کننده  1/5و  2گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذای خشک مشاهده شد ( .)P>5/55تمامی
تیمارهای آزمایشی بازده مصرف پروتئین باالتری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند ،که حداکثر این مقدار در تیمار
دریافت کننده  1/5گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذای خشک بدست آمد ( .)P>5/55در بررسی فاکتور شاخص
کیفیت ،تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P<5/55اثر این پروبیوتیک بر
درصد بازماندگی نشان میدهد که بیشترین میزان بازماندگی مربوط به تیمار دریافت کننده  1/5گرم پروبیوتیک در
هر کیلوگرم غذای خشک بوده ولی این تفاوت در سطح خطای  5درصد معنی دار نبود ( .)P<5/55جدول شماره
( )3نتایج تأثیر مقادیر متفاوت پروبیوتیک آکواالز را بر شاخص های رشد بچه ماهی کپور وحشی نشان می دهد.
جدول -8مقایسه میانگین شاخص های رشد ) )±SDبچه ماهیان کپور وحشی تغذیه شده با مقادیر مختلف
پروبیوتیک .Aqualase
شاخص
تیمار
GR

افزایش وزن

تیمار ) 1g / kg ( A

a

( 5/77 )±5/1

ab

(3/47)±5/04

b

(1/13)±5/19

ab

(1/18)± 5/50

a

( 13/95)±5/5

c

(5/23)±5/51

b

(1/23 )±5/55

a

(2/07)±5/15

c

(1/43)±5/57

ab

(1/17)±5/53

a

(90/35)±2/57

( 11/87)±5/75

b

(5/25) ±5/51

b

( 1/27 )±5/55

a

(2/73)± 5/23

c

(1/42)±5/11

ab

(1/21)±5/552

a

(94/57)±2/50

(7/17)±5/04

a

( 5/12 )±5/51

( 5/75)±5/1

b

(4/17)±5/05

a

(5/87)±5/11

ab

(1/13)±5/51

a

(92/59)± 3/39

تیمار)1/5 g / kg ( B

c

تیمار ) 2g / kg ( C

b

تیمار ( Dشاهد)

a

( 5/13 ) ± 5/51

a

FCR

CF

(91/85)±1/29

( 7/03 ) ± 5/71

a

SGR

PER

SR

a

اعداد در یک ستون با حروف متفاوت دارای تفاوت معنی دارند ()P <5/55
 =GRسرعت رشد روزانه
 =SGRضریب رشد ویژه
 =FCRضریب تبدیل غذایی
 =PERبازده مصرف پروتئین
 =CFشاخص کیفیت
 =SFدرصد بازماندگی
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شکل های(  1و ) 2به ترتیب تغییرات وزن و طول بچه ماهیان را در طی دوره آزمایش نشان می دهند .با توجه به
روند هر دو نمودار ،افزایش وزن و طول از اواسط دوره با سرعت بیشتری صورت گرفت.
30

C
D

20
15

تغییرات وزن (گرم)

A
B

25

10
مرحله 6

مرحله 5

مرحله 4

مرحله 3

مزحله 2

مرحله 1

مرحله صفر

شکل  -1نمودار روند تغییرات وزن (گرم) بچه ماهیان کپور وحشی در طی دوره پرورش

14
A
B
C
D

13

11
10
9

تغییرات طول ()cm

12

8
مرحله 6

مرحله 5

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 2

مرحله  1مرحله صفر

شکل -2نمودار روند تغییرات طول (سانتیمتر) بچه ماهیان کپور وحشی در طی دوره
پرورش

بحث و نتیجه گیری
پروبیوتیک ها در آبزی پروری به عنوان کنترل کننده بیماری ،مکمل و جایگزین استفاده از ترکیبات ضد میکروبی
بکار می روند ( .)Irianto & Austin, 2002در میان پروبیوتیک های غیر باکتریایی ،مخمرها دارای توانایی
چسبندگی زیادی به موکوس روده می باشند ،این نوع پروبیوتیک ها عالوه بر آنکه منبع خوبی از نظر پروتئین می
باشند ،دارای انواعی از ویتامین ها ،کربوهیدرات ها ،کارتنوئیدها و آنزیم های برون سلولی می باشند .به منظور
افزایش کیفیت  Saccharomyces cerevisiaeبهتر است این مخمر را با ویتامین ها و سایر مواد مغذی غنی
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نمود که در رابطه با آکواالز (تپاکس) این عمل به کمک ویتامین های گروه  ،Bمواد معدنی و اسیدهای آمینه انجام
شده است (فاضلی.)1384 ،
در بررسی حاضر افزودن پروبیوتیک آکواالز به جیره غذایی بچه ماهیان کپور وحشی منجر به افزایش رشد آن ها شد
که بهبود رشد در بچه ماهیان می تواند به علت تأثیر مثبت این ماده بر اصالح فلور دستگاه گوارش و افزایش میزان
هضم و جذب غذا ی مصرفی صورت گرفته باشد .تحقیقات متعدد دیگر نیز نشان داده که افزودن پروبیوتیک ها به
جیره غذایی انواع ماهیان ،رشد آن ها را افزایش می دهد ( Gomez- Gill et al., 2000, Nikoskeain et al.,
 .)2000مطالعات  Liو ) Gatlin (2004نیز نشان داد که استفاده از مخمر در رژیم غذایی ماهی باس مخطط،
افزایش رشد و مقاومت در برابر استرس های محیطی را ایجاد می کند .در تحقیقی که در سال  1999بر روی ماهی
قزل آال رنگین کمان  Oncorhyncus mykissو ماهی آزاد Salmo salarصورت گرفت ،میانگین وزن درگروه
دریافت کننده آکواالز (تپاکس) به طور معنی دار درمقایسه با گروه شاهد افزایش یافته بود (تقوی ،)1384 ،در
بررسی اخیر نیز ،تیمارهای آزمایشی افزایش وزن بیشتری را نسبت به شاهد نشان دادند.
در تحقیق حاضر تیمارهای  Bو  Cضریب تبدیل غذایی و بازده مصرف پروتئین بهتری را نسبت به گروه شاهد نشان
دادند .افزودن مکمل مخمری به جیره ماهیان ،رژیم غذایی و هضم پروتئین را بهبود می بخشد که این امر رشد
بیشتر و ضریب تبدیل غذایی بهتر را توجیه می کند ( .)Wache et al., 2006در تحقیق انجام شده توسط
 Simpsonو همکاران ( )2554نیز افزودن ترکیب مخمر  Saccharomyces cerevisiaeو باکتری
 Lactobacillus coagulantsبه غذا ،ضریب تبدیل غذایی بچه ماهی مریگال ) )Cirrhinus mrigalaرا
بهبود بخشید Deschriver .و  )2000( Ollivrگزارش کردند که تغذیه (Scophthalmus ( Turbot
 maximusبا  Vibrio proteolyticusاثر مثبت بر هضم ظاهری پروتئین داشته است .به نظر می رسد که
افزایش رشد موجب افزایش ترشح آنزیم شده که این امر باعث بهبود سالمتی ماهی و در نتیجه کنترل عفونت و
افزایش قابلیت هضم مواد غذایی می گردد (.)Gatesoup & Ringo, 1998
در این بررسی ضریب رشد ویژه در دو تیمار  Bو  Cدر مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد ،مشابه
این نتیجه در بررسی انجام شده توسط تقوی ( )1384بر روی قزل آالی رنگین کمان نیز مشاهده شد .آکواالز با مهیا
نمودن شرایط مساعد برای رقابت تغذیه ای و بهبود فعالیت میکروارگانیسم های مفید دستگاه گوارش ،موجبات
افزایش کاتابولیسم درون سلولی و افزایش هضم مواد غذایی را فراهم نموده ،که در نتیجه افزایش سرعت و میزان
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رشد ایجاد می شود .در بررس ی حاضر فاکتور شاخص کیفیت در تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیک افزایش یافت
ولی در مقایسه با گروه شاهد معنی دار نبود ،مشابه این نتیجه در تحقیقات انجام شده توسط تقوی( )1384و
(2007) Pooraminiبر روی قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با  Saccharomyces cerevisiaeو
 Saccharomyces elipsoeidusمشاهده شد .ظاهرا پروبیوتیک مخمری تأثیر معنی داری بر چاق یا الغر بودن
ماهی طی دوره پرورش نداشته که احتماال دلیل آن کوتاه بودن مدت زمان آزمایش در این تحقیق وتحقیقات مشابه
بوده است.
براساس نتایج حاصل از این تحقیق درصد بازماندگی در تیمار آزمایشی  Bبهتر از تیمار شاهد بود ولی این اختالف
معنی دار نبود که مشابه این نتیجه در تحقیق صورت گرفته بر روی الرو قزل آال رنگین کمان Oncorhyncuhs
 mykissتغذیه شده با مخمر  Saccharomyces cerevisiaeنیز مشاهده شد (.)Pooramini et al., 2007
 Limو همکارانش در سال  2555گزارش کردند که بکارگیری ناپلئوس های آرتمیای غنی شده با
مخمر Saccharomyces cerevisiaeدر تغذیه الرو تیالپیا ( )Oreochromis mossambicusاثر مثبت در
افزایش رشد و بازماندگی الروهای  22روزه داشته است .در بررسی دیگر مشخص شده بکارگیری مخمر
 Saccharomyces cerevisiaeباعث بهبود رشد و کاهش مرگ و میر در ماهی تیالپیای نیل ( Oreochromis
 )niloticusمی شود ( .)Abdel-Tawwab et al., 2008به نظر میرسد عدم وجود اختالف معنی دار بین
تیمارها در این تحقیق به علت سازگاری باالی طبیعی ماهی کپور وحشی ( )Cyprinus carpioنسبت به شرایط
نامساعد محیطی باشد )کرمی.)1384 ،
نتیجه کلی که از تحقیق حاضر بدست می آید آنست که :اوآل استفاده از  Aqualaseسبب افزایش میزان رشد در
بچه ماهی کپور وحشی می شود و ثانیا میزان  Aqualaseمؤثر برای بچه ماهیان 1/5 ،گرم در هر کیلو گرم غذا بوده
است.

منابع
اکبری ،حسن .1380 .بررسی دالیل کاهش مصرف آبزیان و راهکارهایی برای افزایش مصرف
آنwww.shilat.com.
بریمانی ،احمد .1309 .ماهی شناسی وشیالت .جلد دوم .انتشارات دانشگاه رضائیه .ایران.
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