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چکیده
در این تحقیق ،تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو ( )Biomin Imboدر جیره غذایي بر کارایي رشد بچه ماهیان طالیي نژاد
اوراندا ( )Carassius auratusبررسي شد .هدف از انجام این پژوهش ،افزایش رشد ماهیان زینتي در کارگاههاي تکثیر و پرورش ،در
بازه زماني کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر بود .در این بررسي تعداد  051عدد ماهي طالیي نژاد اوراندا در پنج گروه (شامل یک گروه
شاهد و چهار گروه تیمار) به مدت دو ماه با جیره غذایي حاوي سینبیوتیک بایومین ایمبو (به میزان  0/5 ،0 ،1/5و  2گرم در کیلوگرم در
جیره خشک) غذادهي شدند .زیستسنجي بچه ماهیان (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخصهاي رشد
ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي سبب افزایش کارایي رشد
در ماهیان مورد بررسي شده و بیشترین درصد افزایش وزن بدن ( ،)%59/67بیشترین نرخ رشد روزانه ( ،)%1/02بیشترین نرخ رشد ویژه
( )%1/02و بهترین شاخص وضعیت ( )21/36در تیمار تغذیه شده با جیره حاوي دو گرم در کیلوگرم سینبیوتیک بایومین ایمبو ،مشاهده
شد .بنابراین بهترین دوز پیشنهادي سینبیوتیک براي افزایش کارایي رشد بچه ماهیان طالیي نژاد اوراندا 2 ،گرم در کیلوگرم جیره خشک
معرفي شد.
کلمات کلیدی :ماهي طالیي ،اوراندا ،رشد ،سینبیوتیک ،بایومین ایمبوCarassius auratus ،

مقدمه
نگهداري و پرورش ماهیان زینتي ،از دیرباز در بسیاري از

اولین کساني بودند که در یک هزار سال قبل به نگهداري

جوامع (به ویژه مشرق زمین) متداول بوده و از سرگرمي-

ماهیان زینتي اقدام نمودهاند .این سرگرمي در نیمه قرن

هاي رایج عالقمندان به ماهیان زینتي بوده است .در ابتدا

نوزدهم بعد از شکلگیري و توسعه مکانهاي عمومي

ماهیاني که در استخرها ،حوضها و یا مخازن شفاف

نگهداري ماهیان زینتي رونق گرفت و تنوع فراوان رنگها

نگهداري ميشدند تنها شامل ماهیان زیبایي بودند که از

و اشکال این ماهیان و سهولت نگهداري آنها موجب شد

زیستگاههاي طبیعي صید شده و در محیطهاي مصنوعي

که به زودي به عنوان مطلوبترین ماهیان زینتي مورد

نگهداري ميشدند ولي با گذشت زمان و افزایش تقاضاي

استفاده عمومي پرورشدهندگان قرار گیرند .امروزه

ماهیان زینتي در بازار حیوانات خانگي همراه با پیشرفت

افزایش درآمد حاصل از صادرات ماهیان زینتي سبب

علوم و تکنولوژي تکثیر و پرورش آبزیان ،روشهاي

کسب منابع ارزي هنگفتي در کشورهایي همچون

گوناگون بهگزیني ،دورگهگیري ،اصالح نژاد و مهندسي

سریالنکا و فیلیپین شده است .با افزایش تقاضاي بشر به

ژنتیک نیز براي تولید ماهیان زیباتر و رنگینتر مورد

نگهداري ماهیان زینتي ،تعداد کشورهاي صادر کننده این

استفاده قرار گرفتند [ .]09به نظر ميرسد که چینيها

ماهیان از  22کشور در سال  ،0955به بیش از  021کشور
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تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو...

رسیده [ .]3در حال حاضر در کشور ایران هم نگهداري

کالهک یا تورم پوستي اسفنج مانندي بر روي سر است

ماهیان زینتي به یک حرفه تجاري مهم تبدیل شده و بازار

که بر جذابیت آن ميافزاید (شکل .)0کالهک در تمام

مناسبي را براي ایجاد فرصتهاي شغلي (به ویژه براي

طول عمر و با افزایش رشد ماهي طالیي بزرگ ميشود و

فارغالتحصیالن رشتههاي علوم شیالتي و آبزیان) فراهم

گاهي در فصل تولیدمثل بروي آن برجستگيهاي بیشتري

نموده است .میزان واردات ماهیان زینتي به ایران در

به وجود ميآید .نژاد اوراندا به رنگهاي متنوعي از جمله

سالهاي  0962تا  ،0962حدود  961هزار دالر و میزان

قرمز ،نارنجي ،زرد ،سفید و یا ترکیبي از این رنگها دیده

صادرات این ماهیان از ایران حدود  3میلیون دالر گزارش

ميشود.

شده است [ .]00ارزش واردات این ماهیان از 502567
دالر در سال  0925به  0773215دالر تا سال 0922
افزایش چشمگیري داشته و ارزش صادرات آن در همین
دوره از  07211به  226222دالر رسید که بیشترین میزان
صادرات ماهیان زینتي از ایران به کشورهاي کویت ،عراق
و آذربایجان [ ]7بیشترین میزان واردات از کشورهاي
جنوب شرقي آسیا به ویژه کشور تایلند انجام شده است.
ماهي طالیي ( Carassius auratus auratus
 )Linnaeus,1758که در ایران به نام ماهي قرمز ،ماهي

شکل -0ماهي طالیي نژاد اوراندا

گلي یا ماهي حوض هم نامیده شده ،زیرگونهاي از ماهي
کاراس چیني ( )Carassius auratusاز خانواده

از مهمترین موارد مدیریت تولید در کارگاههاي تکثیر و

کپورماهیان ( )Cyprinidaeاست که به راسته کپورماهي

پرورش ماهیان زینتي ،افزایش رشد بچه ماهیان همراه با

شکالن ( )Cypriniformesاز رده شعاعي بالگان

کاهش طول دوره رشد آنها تا رسیدن به سایز مناسب

( )Actinopterygiiدر فوق رده ماهیان استخواني

براي فروش است .از آنجا که موفقیت در هر یک از این

( )Osteichthyesتعلق دارد [ .]05 ،6زیستگاه اولیه

موارد سبب تولید ماهي بیشتر در زمان کمتر شده و درآمد

ماهي طالیي جنوب کشور چین بوده ولي امروزه در

بیشتري را عاید کارگاه مينماید بنابراین تولید کنندگان

گستره وسیعي از نواحي سردسیر ،معتدله و گرمسیر قاره

ماهیان زینتي روشهاي گوناگوني را براي دستیابي به این

آسیا پراکنش دارد .این ماهي یکي از متداولترین ماهیان

اهداف مورد استفاده قرار ميدهند .از جمله این روشها

زینتي در ایران و جهان است که به دلیل زیبایي و تنوع

ميتوان به استفاده از جیره غذایي مناسب ،مکملهاي

شکل و رنگ نژادهاي گوناگون آن ،از دیرباز مورد توجه

غذایي خاص ،سوشهاي میکروبي ویژه و یا ترکیبي از

عالقمندان ماهیان زینتي بوده و بازار فروش آن در ایران

همه این موارد اشاره کرد .در سالهاي اخیر استفاده از

(به ویژه در ایام نوروز) از رونق زیادي برخوردار است.

عوامل موثر بر فلور میکروبي دستگاه گوارش جانوران ،به

تکثیر و پرورش ماهي طالیي عالوه بر کارگاههاي ماهیان

شدت مورد توجه متخصصین صنایع غذایي و علوم دام و

زینتي ،در حوضچهها ،استخرها و آببندانها نیز انجام

طیور و آبزیان قرار گرفته و با این روش کارایي رشد و

ميشود .ماهي طالیي نژاد اوراندا ( )Orandaیکي از

کیفیت سالمت را در انسان و دام بهبود بخشیدهاند .در این

نژادهاي زینتي ماهي طالیي و داراي بدني چاق با ارتفاع

زمینه استفاده از انواع پروبیوتیک ( ،)Probioticپربیوتیک

نسبتاً زیاد و طول کوتاه است و ویژگي بارز آن وجود
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( )Prebioticو سینبیوتیک ( )Synbioticدر جیره

سینبیوتیک تغذیه شد میزان مقاومت به ساپرولگنیا و

غذایي آبزیان هم بسیار متداول شده است .استفاده از

بازماندگي بیشتربود و درصد آلودگي کمتري را نشان

پربیوتیکها در جیره غذایي ماهیان سبب افزایش نرخ

دادند [ .]1بررسيهاي مازندراني و همکاران ( )0930بر

رشد ،ارتقاء و بهبود سیستم ایمني ،و افزایش مقاومت آنان

اثرات مکمل سینبیوتیک ایمبو بر شاخصهاي رشد و

در برابر بیماري شده [ ]25و افزایش بازماندگي را به دنبال

بازماندگي ماهي کپور وحشي نشان داد دوز  0/5گرم

دارد [ .]17از دیگر مزایاي پروبیوتیکها ميتوان به تولید

بیشترین اثر را بر شاخصهاي رشد گذاشت و نسبت به

ویتامینها ،کاهش مواد سمي ،تضعیف عوامل بیماریزا،

سایر تیمارها داراي اختالف معنيداري بود [.]02

تولید اسیدهاي چرب زنجیره کوتاه ،افزایش جذب گلوکز

پژوهشهاي منوچهري و همکارن ( )0930جهت بررسي

[ ]03اشاره کرد .در این میان سینبیوتیک بایومین ایمبو

اثرات سطوح مختلف سینبیوتیک بایومین ایمبو بر

( ،)Biomin Imboساخت شرکت بایومین کشور

عملکرد رشد و بقاي ماهي قزلآالي رنگین کمان ( O.

اتریش مخلوطي از پروبیوتیک انتروکوکوس فاسیوم

 )mykissنیز نشان داد که فاکتورهاي رشد به طور

فروکتو

معنيداري در تیمارهاي آزمایشي نسبت به گروه شاهد

الیگوساکارید ( )Fructo-Oligosaccharidو نوعي

افزایش داشت [ .]01محرابي و همکاران ( )2100اثر

ترکیب فایکوفایتیک استخراج شده از جلبک دریایي است.

سطوح مختلف سینبیوتیک بایومین ایمبو را بر میزان رشد

طبق بررسيهاي طالبي حقیقي و همکاران ( )0923استفاده

و بازماندگي ماهي قزلآالي رنگین کمان ()O. mykiss

از سینبیوتیک بایومین ایمبو در غذاي بچه ماهي سفید

در سطوح  0 ،1/5و  0/5گرم بر کیلوگرم غذا بررسي

دریاي خزر ( )Rutilus frissi kutumدر سطوح 1 ،2

نموده و افزایش معنيداري را در میزان وزن نهایي ،ضریب

و  7گرم بر کیلوگرم غذا ،اختالف معنيداري را در رشد و

رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایي نسبت به گروه

میزان بازده پروتئین ،ضریب تبدیل غذایي و کاهش

کنترل نشان دادند .همچنین بیشترین درصد بقا مربوط به

معنيدار هزینه تمام شده غذا داشته است [ .]01حیدري و

تیمار حاوي  0گرم بر کیلوگرم سینبیوتیک بایومین ایمبو

همکاران ( )0923اثر سطوح مختلف سینبیوتیک بایومین

در غذاي خشک بوده و جیره داراي  0/5گرم در کیلوگرم

رنگینکمان

سینبیوتیک اثر مثبتي در تحریک پارامترهاي ایمني ماهیان

( )Oncorhynchus mykissدر سطوح  0، 1/5و0/5

مورد بررسي داشت [ .]99نکوبین و سوداگر ( )2102اثر

گرم بر کیلوگرم غذا بررسي نمودند و نتایج اختالف

سینبیوتیک بایومین ایمبو را بر رشد و بقاي ماهي کپور

معنيداري را میان درصد خاکستر و درصد پروتئین بدن

علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaبررسي

تیمارها با گروه شاهد نشان داد .همچنین باالترین درصد

نمودند .نتایج نشان داد که بهترین عملکرد رشد در تیمار

پروتئین و درصد چربي مربوط به تیمار حاوي  0گرم

دوم و بهترین نرخ بقاء در تیمار هاي دوم و سوم بود

سینبیوتیک در هرکیلوگرم غذاي خشک بود [ .]9حیدري

[ .]95همچنین بررسيهاي نکوبین و همکاران جهت

و همکاران ( )0923در پژوهش دیگري اثرات مکمل

ارزیابي اثر سینبیوتیک بایومین ایمبو (با  9سطح ،0 ،1/5

سینبیوتیک و پروبیوتیک را بر عملکرد مقاومت به قارچ

 0/5گرم در هر کیلوگرم غذا) بر پارامترهاي رشد ،بقا و

ساپرولگنیا در بچه ماهیان قزلآالي رنگینکمان مورد

فاکتورهاي تولیدمثلي و باروري ماهي گورخري ( Danio

بررسي قرار دادند .مقدار سینبیوتیک در سطح  0گرم و

 )rerioافزایش معنيداري در وزن نهایي بدن ،درصد

پروبیوتیک در سطح  1/05گرم به ازاي هر کیلوگرم غذا

بازماندگي و هماوري نسبت به گروه شاهد داشته نشان

بود .بر اساس نتایج به دست آمده در تیماري که با

داد و میزان ضریب تبدیل غذایي ( )FCRو فاکتور

(facium

ایمبو

را

،)Enterococcus

بر

ماهي

پرهبیوتیک

قزلآالي
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تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو...

وضعیت ( )CFدر تیمارهاي آزمایشي نیز نسبت به گروه

کارگاه خصوصي تکثیر و پرورش ماهیان زینتي (در شهر

شاهد به طور معنيداري کاهش یافت [ .]96 ،97منتجمي

تهران) منتقل شدند.

و همکاران ( )2012اثرات سینبیوتیک بایومین ایمبو را

ماهیان مورد بررسي ابتدا به مدت یک هفته (براي

(در سه سطح  1/65 ،1/5و  0گرم در کیلوگرم) بر

سازگاري با شرایط کارگاه و تثبیت وضعیت سالمت

عملکرد رشد و بازماندگي الرو ماهي سیچالید تگزاس

ماهیان) در مخازن حاوي آب شهري بدون کلر نگهداري

( )Herichthys cyanoguttatusبررسي نمودند .نتایج

شده و پس از یک هفته تعداد  051بچه ماهي سالم براي

نشان داد که وزن بدن ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي

انجام پژوهش انتخاب شدند .ماهیان مذکور در قالب پنج

سینبیوتیک افزایش معنيداري نسبت به گروه شاهد داشته

گروه ده تایي (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار)

و بهترین عملکرد رشد و بقا در تیمارهاي تغذیه شده با

و هریک با سه تکرار گروهبندي شده و به مدت دو ماه با

جیره حاوي  0گرم بر کیلوگرم و سپس  1/65گرم بر

جیره غذایي حاوي سینبیوتیک بایومین ایمبو تغذیه شده

کیلوگرم سینبیوتیک بایومین ایمبو بود [ .]91با توجه به

(جدول )0و به طور هفتگي مورد سنجشهاي بیومتریک

موارد باال ،هدف اصلي از انجام این پژوهش ،بررسي

(سنجش وزن کل و طول استاندارد) قرار گرفتند .میزان

امکان استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو براي افزایش

کل جیره غذایي روزانه ماهیان هر مخزن به مقدار 9

تولید ماهي طالیي اوراندا در بازه زماني کوتاهتر و با

درصد وزن توده زنده ماهیان هر مخزن محاسبه شده و در

قیمت تمام شده کمتر در کارگاههاي تکثیر و پرورش

چهار نوبت در روز در اختیار ماهیان قرار ميگرفت .غذاي

ماهیان زینتي بود تا عالوه بر تامین نیاز بازار به ماهیان

پایه مورد استفاده در این پژوهش ،غذاي پلت کپور ماهیان

زینتي ،سبب دستیابي به بازگشت سرمایه و سود بیشتر در

پرورشي ساخت شرکت بهدانه (بابلسر -مازندران) بود

کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان زینتي مي گردد.

(جدول .)2در طول دوره بررسي فاکتورهاي زیستسنجي
شامل طول استاندارد ( )S.L.و وزن کل بدن (،)B.W.

مواد و روش کار

هر دو هفته یک بار اندازهگیري و ثبت شد .براي اندازه-

در این پژوهش تعداد  051عدد بچه ماهي طالیي ،نژاد

گیري طول استاندارد ماهیان از خطکش مدرج (با دقت

اوراندا ( )Orandaبا میانگین وزن  00/27گرم و طول

یک میليمتر) و براي اندازهگیري وزن ماهیان از ترازوي

استاندارد  9/53سانتیمتر ،در پانزده گروه  01تایي (شامل

دیجیتال (با دقت 1/0گرم) استفاده شد و در نهایت براي

یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار ،هر یک با سه تکرار)،

بررسي چگونگي عملکرد جیرههاي مختلف و مقایسه آنها

به مدت دو ماه با جیره غذایي داراي مقادیر گوناگون

فاکتور وضعیت [ ،]06درصدمیانگین رشد روزانه ،درصد

سینبیوتیک بایومین ایمبو (به نسبت صفر 0/5 ،0 ،1/5 ،و

افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،غذاي خورده شده

 2گرم در کیلوگرم غذاي خشک) تغذیه شده و ارتباط

روزانه (درصد در روز) ،ضریب تبدیل غذایي [،]20

میان مقدار سینبیوتیک مصرفي در جیره غذایي با میزان

نسبت کارایي پروتئین [ ]26و درصد نرخ بقاء [،]07

بازماندگي و شاخصهاي رشد ماهیان مورد ارزیابي و

محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون

تحلیل قرار گرفت.

تجزیهي واریانس یکطرفه ( )ANOVAو مقایسه

به این منظور ابتدا تعداد  075عدد بچه ماهي طالیي (051

میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن ( Duncans

عدد براي انجام آزمایش و  05عدد براي جبران تلفات

 )multiple-range testانجام شد .همبستگي میان دوز

احتمالي قبل از آغاز آزمایش) از بازار خریداري و به

سینبیوتیک موجود در جیره غذایي با فاکتورهاي رشد
ماهیان مورد بررسي ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطي
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و ضریب همبستگي پیرسون بررسي شده و وجود یا عدم

نرمافزار (2007) SPSSدر محیط ویندوز انجام شده و

وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد با استفاده از

مقادیر  P>1/15معنيدار تلقي شد.

جدول0ـ معرفي گروههاي شاهد و تیمار و نوع جیره مصرفي
گروه

میزان سینبیوتیک بر حسب گرم به ازای کیلوگرم خوراک

شاهد

غذاي پایه  +سینبیوتیک (صفر )

تیمار0

غذاي پایه  +سینبیوتیک () 1/5

تیمار2

غذاي پایه  +سینبیوتیک () 0/1

تیمار9

غذاي پایه  +سینبیوتیک ()0/5

تیمار1

غذاي پایه  +سینبیوتیک ()2/1

جدول2ـ آنالیز جیره پایه ماهیان مورد بررسي
ترکیب غذایی

مقدار

پروتئین

% 95

چربي

%7

فیبر

% 9-5

خاکستر

% 6-01

فسفر

% 0/0

ویتامین A

01111 IU/Kg

ویتامینD3

2111 IU/Kg

ویتامین E

211 mg/Kg

ویتامین C

051 mg/Kg

نتایج
نتایج سنجشهاي بیومتریک ماهیان مورد بررسي نشان داد

مقایسه مقادیر شاخصهاي رشد ماهیان مورد بررسي در

که میانگین طول استاندارد بچه ماهیان از  9/53به 1/51

این پژوهش (نمودارهاي  0تا )1نشان داد که بیشترین

سانتيمتر و میانگین وزن آنان از  00/25به  05/22گرم

درصد افزایش وزن بدن ( ،)%59/67بیشترین نرخ رشد

رسید (جدول .)9نتایج محاسبه شاخصهاي رشد بچه

روزانه ( ،)%1/02بیشترین نرخ رشد ویژه ( )%1/02و

ماهیان نیز ارتباط معنيداري را با دوز سینبیوتیک مصرفي

بهترین شاخص وضعیت ( )21/36در تیمار 1با دوز  2گرم

نشان داد .بهترین عملکرد رشد بچه ماهیان در مقایسه با

در کیلوگرم سینبیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي

گروه شاهد ،در تیمار( 1با دوز 2میليگرم در کیلوگرم

محاسبه شده و بهترین کارایي رشد بچه ماهیان مورد

سینبیوتیک بایومینایمبو در جیره مصرفي) مشاهده شد.

بررسي نیز با اختالف معنيداري در همین تیمار مشاهده

همچنین در طول دوره بررسي در هیچیک از گروههاي

شد (.)P< 0.05

شاهد و تیمار تلفاتي مشاهده نشد (جدول.)1
5

تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو...

جدول9ـ نتایج زیست سنجي بچه ماهیان مورد بررسي
گروه

شاهد
تیمار0
تیمار2
تیمار9
تیمار1

هفته 1

هفته 1

هفته 2

هفته 2

هفته 7

S.L.
)(cm

B.W.
)(g.

S.L.
)(cm

B.W.
)(g.

S.L.
)(cm

B.W.
)(g.

S.L.
)(cm

B.W.
)(g.

S.L.
)(cm

B.W.
)(g.

9/625

01/7

9/22

09/32

1/17

09/31

9/72

01/2

1/21

05/21

±1/02

±0/53

±1/22

±0/57

±1/11

±9/23

±1/27

±2/76

±1/77

±1/10

9/15

00/32

9/32

01/21

9/61

09/22

9/61

05/61

1/11

05/11

±1/90

±9/19

±1/56

±5/02

±1/59

±1/9

±1/17

±1/2

±1/72

±1/25

9/7

01/1

9/21

09/3

9/32

05

9/61

05/2

1/12

05/02

±1/26

±2/9

±1/21

±2/73

±1/21

±1/91

±1/91

±1/11

±1/2

±9/21

9/565

02/2

9/51

01/37

9/32

01/51

9/62

05/1

1/5

05/3

±1/9

±9/95

±1/06

±9/11

±1/97

±1/26

±1/95

±1/51

±1/91

±1/11

9/7

02/9

9/52

02/52

1/01

07

9/2

07/2

1/52

02/02

±1/97

±0/02

±1/12

±9/53

±1/23

±2/05

±1/26

±2/62

±1/97

±2/65

جدول 1ـ نتایج سنجش شاخصهاي رشد و بازماندگي بچه ماهیان مورد بررسي
درصد افزایش وزن بدن

نرخ رشد روزانه

شاخص وضعیت

نرخ رشد ویژه

درصد

گروه

)(BWG

)(DGR

)(CF

()SGR

بازماندگي

شاهد

%92/10

%1/12

06/15

%1/52

%011

تیمار0

%25/52

%1/17

06/52

%1/11

%011

تیمار2

%17/30

%1/13

06/11

%1/73

%011

تیمار9

%96/27

%1/12

05/92

%1/56

%011

تیمار1

%59/67

%1/02

21/36

%1/67

%011

نمودار 2ـ نمودار تغییرات نرخ رشد روزانه ()DGR

نمودار0ـ نمودار تغییرات درصد افزایش وزن بدن ()BWG
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نمودار 9ـ نمودار تغییرات شاخص وضعیت ()CF

نمودار1ـ نمودار تغییرات نرخ رشد ویژه ()SGR

بحث
نتایج این بررسي نشان داد که استفاده از سینبیوتیک

محیط را براي رشد میکروارگانیسمهاي بیماريزا نامناسب

بایومین ایمبو در جیره غذایي سبب افزایش نسبي

ميسازند [.]12

شاخصهاي رشد و تغذیه در ماهیان طالیي مورد بررسي

بعضي از سویههاي باکتري Enterococcus faecium

شده که این نتایج با نتایج پژوهشهاي مشابه پیشین در

غیربیماريزا ،داراي توانایي تولید اسید الکتیک هستند

مورد سایر آبزیان مطابقت داشت [،92 ،90 ،22 ،21 ،9 ،2

[22و ]91و ميتوانند با تولید این ماده کارایي رشد و

 11 ،19 ،92 ،97 ،95 ،91 ،99و  .]15دلیل این امر

تغذیه جاندار میزبان را افزایش دهند .باکتريهاي اسید

احتماالً ناشي از اثر سینرژیک پروبیوتیک و پربیوتیک

الکتیک ،ساکنین مؤثري از اکوسیستم روده ماهي را از

موجود در این ترکیب است که با بهبود فلور میکروبي

طریق تولید باکتریوسینها ارائه ميدهند که از رشد

روده بررسي ،سبب افزایش کارایي رشد ماهیان مورد شده

پاتوژنهاي خاصي در ماهي جلوگیري ميکنند بنابراین

است .انتظار ميرود که یکي از فعالیتهاي باکتريهاي

اثرات مثبتي در میکروفلورهاي میزبان دارند [.]11

پروبیوتیکي ،تأثیر مستقیم بر افزایش رشد ماهي باشد که یا

مشخص شده که باکتريهاي اسید الکتیک داراي اثر

از طریق تأثیر مستقیم در جذب مواد غذایي و یا از طریق

افزاینده رشد بر روي نرخ رشد خرچنگهاي جوان بوده

تولید مواد غذایي و ویتامینها ،ایجاد ميشود .همچنین این

است [.]93

احتمال وجود دارد که پروبیوتیکها ،اشتها را تحریک

مطابق با نتایج این پژوهش با افزایش دوز سینبیوتیک از

کرده و از طریق تولید ویتامین ،سمزدایي ترکیبات غذا و

 1/5به  2گرم در کیلوگرم خوراک ،فاکتورهاي رشد نیز

شکستن ترکیبات غیرقابل هضم ،سبب بهبود تغذیه شوند

افزایش یافتند (جدول .)1همچنین بررسي اثر باکتري

[ .]23پربیوتیک موجود در سینبیوتیک بایومینایمبو،

انتروکوکوس

پروبیوتیک

فروکتوالیگوساکارید بوده و مشخص شده است که این

 )Entrococcus faecium ZJ4بر عملکرد رشد و

ماده سبب تکثیر بیفیدوباکتریومها در قسمت انتهایي روده

پاسخهاي ایمني ماهي تیالپیا ( Oreochromis

شده که از طریق تولید باکتریوسین ،استات و الکتات،

 )niloticusنشان داد که پروبیوتیک انترکوکوس فیسیوم
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فیسیوم

(تحت

عنوان

تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو...

به طور معنيداري سبب افزایش وزن روزانه و وزن نهایي

وضعیت براي برخي از ماهیان آکواریومي مانند طالیي

ماهیان مورد بررسي بوده است [.]15

نميتواند چندان مورد توجه قرار گیرد .زیرا نسبتهاي

در بررسي اثرات این سینبیوتیک بر فاکتورهاي رشد

وزن به طول در این ماهیان چاق گاهي بسیار بیشتر از

ماهي اسکار ( )Astronotus ocellatusنیز موثرترین

سایر ماهیان است .مطابق با نتایج تحقیق حاضر با افزایش

دوز مصرفي مکمل بر فاکتورهاي رشد این ماهي 0 ،گرم

دوز مکمل سینبیوتیک ایمبو ،میزان ضریب تبدیل نیز

به ازاي کیلوگرم خوراک ثبت شد و درصد افزایش بدن و

کاهش یافت به طوري که کمترین مقدار ضریب تبدیل در

وزن نهایي در این تیمار ( 0گرم در کیوگرم خوراک)

این تحقیق در تیمار  1مشاهده شد که در مقایسه با تیمار

نسبت به تیمارهاي  0/5و  2گرم در کیلوگرم خوراک ،با

 2اختالف معنيداري داشت ( .)P>1/15مناسبترین دوز

اختالف معنيداري باالتر بود [ .]0نتایج پژوهشهاي

در کارآیي تغذیه و ضریب تبدیل دوز  2گرم مکمل

نکوبین و همکاران ( )2102هم نشان داده است که

سینبیوتیک به ازاي کیلوگرم خوراک بود .از آنجایي که

سینبیوتیک بایومین ایمبو در سطوح مختلف  0 ،1/5و

قریب به  61درصد هزینههاي جاري طي دوره پرورش

 0/5گرم در کیلوکرم جیره روي رشد و بازماندگي الرو

مربوط به خوراک ميباشد کاهش ضریب تبدیل در

ماهي گورخري ( )Dania rerioاثر مثبت و معنيداري

کارگاههاي تولید و پرورش ماهیان زینتي از نظر اقتصادي

روي فاکتورهاي رشد و بازماندگي داشته [ ]97و

حائز اهمیت مي باشد.

شاخصهاي رشد بچه ماهیان آنجل ( Pterophyllum

مطابق با نتایج ثبت شده در جدول  1میزان بازماندگي در

 )scalareرا نیز ارتقا داده است [.]92

کلیه تیمارها  %011بود .ماهي طالیي نسبت به سایر

مطابق با نتایج ارائه شده در جدول ،1بیشترین میزان رشد

ماهیان زینتي از مقاومت باالتري نسبت به دستکاري و

ویژه در تیمار ( 1با دوز  2گرم در کیلوگرم خوراک) به

استرسهاي محیطي برخوردار است .همچنین تراکم پایین

میزان  1/67ثبت گردید که در مقایسه با گروه شاهد1/2 ،

این ماهي در مخازن نگهداري میتواند دلیل دیگري در

درصد افزایش داشته و اختالف معنيداري هم میان تیمار

بازماندگي  %011کلیه تیمارها باشد .نتایج تحقیق نکوبین

 1باگروه شاهد و دو تیمار  0و  9مشاهده شد (.)P>1/15

و همکاران ( )2102بر شاخصهاي رشد بچه ماهي آنجل

بعضي از سویههاي باکتري Enterococcus faecium

( )Pterophyllum scalareتحت تأثیر سینبیوتیک

غیربیماريزا ،داراي توانایي تولید اسید الکتیک هستند

بایومین ایمبو نیز نشان داد میزان بازماندگي در کل تیمارها

[22و ]91و ميتوانند با تولید این ماده کارایي رشد و

 %011بوده است [ .]92نتایج بازماندگي در تحقیقات

تغذیه جاندار میزبان را افزایش دهند .باکتريهاي اسید

منتجمي و همکاران ( )2102نیز

بیانگر عدم وجود

الکتیک ،ساکنین مؤثري از اکوسیستم روده ماهي را از

اختالف معنيدار بازماندگي بین تیمارهاي مختلف بود که

طریق تولید باکتریوسینها ارائه ميدهند که از رشد

با تحقیق حاضر مطابقت دارد [.]91

پاتوژنهاي خاصي در ماهي جلوگیري ميکنند بنابراین

در توجیه استفاده از سینبیوتیکها با در نظر گرفتن

اثرات مثبتي در میکروفلورهاي میزبان دارند [ .]11اگرچه

تحقیقات و مطالعات محققان باید توجه داشت اضافه

در این تحقیق بیشترین میزان اختالف از نظر فاکتور

کردن یک سویه پروبیوتیک منفرد به صورت خارجي که

وضعیت بین تیمارهاي  9و ( 1دوزهاي  0/5و  2گرم در

منجر به کلنیزه شدن طوالني مدت در روده شود

کیلوگرم خوراک) مشاهده گردید (جدول )1ولي از لحاظ

غیرمحتمل است به ویژه زماني که سویههاي مورد استفاده

آماري اختالف معنيداري بین گروههاي مختلف مشاهده

به غالب معمول میکروبهاي زنده روده تعلق نداشته

نشد ( .)P>1/15البته باید در نظر داشت که شاخص

باشند .همچنین الزام رقابت پروبیوتیک معرفي شده با
8
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میکروفلور موجود در روده و توانایي تثبیت و تشکیل

منابع

کلني مؤثر سبب شد تا محققان به فکر ارائه ایده جدیدي

 -0تانول ،ن .0932 .تأثیر سطوح مختلف سینبیوتیک ،با

در این راستا برآیند .ارائه پروبیوتیکهایي که توانایي زنده

نام تجاري ( )Biomin Imboبر عملکرد رشد،

ماندن در روده را دارند مانند باکتريهاي اسیدالکتیک و

بازماندگي ،کیفیت آب محیط پرورش و برخي پارامترهاي

تحریک میکروبها به خصوص میکروبهاي روده از

بیوشیمیایي سرم خون در ماهي اسکار ( Astronotus

طریق تغذیه مکملهاي غذایي به ماهي که حاوي

 .)ocellatusپایان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه

کربوهیدرات هاي غیرقابل هضم مي باشند که تحت عنوان

آزاد اسالمي واحد بابل 031 .صفحه.

پري بیوتیک عمل ميکنند ،ميتواند به عنوان شیوهاي

 -2طالبي حقیقي ،د ،.م .فالحي کپورچالي ،و س .ي.

جدید در مدیریت تغذیه آبزیان مطرح باشد [.]01

عبداهللتبار .0923 .اثرات سطوح مختلف سینبیوتیک

برخي تفاوتها در نتایج گزارش شده توسط محققین

 Biomin Imboبر رشد و بازماندگي بچه ماهیان سفید.

مختلف را احتماالً ميتوان به نوع گونه پرورشي ،اندازه،

مجله شیالت .سال چهارم ،شماره سوم.

سن گونه پرورشي ،طول دوره پرورش ،شرایط محیطي و
تغذیهاي،

 -9حیدري ،م ،.فیروزبخش ،ف ،.محرابي ،ز ،.و جعفرپور،

بهداشتي

نگهداري

موجود،

رفتارهاي

خصوصیات فیزیولوژیک موجود ،نوع مواد اولیه بهکار

ع ،0923 ،.تأثیر سطوح مختلف سینبیوتیک برعملکرد و

رفته در تهیه جیره و کمیت و کیفیت آنها ،فرموالسیون

خصوصیات الشه بچه ماهي قزلآالي رنگینکمان

جیره غذایي ،نوع سینبیوتیک انتخابي ،درجه خلوص و

) ،(Oncorhynchus mykissچهارمین کنگره علوم

میزان مورد استفاده آن در جیره ،نحوه اضافه کردن

دامي ایران ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه

پربیوتیک به جیره و احتماالً فلور میکروبي ویژهاي که

تهران (کرج) ،شهریور ،0923صفحات .1715-1712

قادر به استفاده از آن به عنوان سوبسترا هستند ،نسبت داد

 -1حیدري ،م ،.ف .فیروزبخش ،ز .محرابي ،م .ع .تاجیک.

که ممکن است بر تأثیرات متفاوت پربیوتیک روي رشد و

0923ب .بررسي تأثیر مکمل غذایي ترکیبي (پروبیوتیک و

بازماندگي مؤثر باشد.

پربیوتیک) و پروبیوتیک بر عملکرد مقاومت به قارچ در

نتیجهگیری

بچه ماهي قزلآالي رنگین کمان .چهارمین کنگره علوم

در نهایت ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که

دامي ایران.

استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي سبب

 -5حیدري ،م ،.ف .فیروزبخش ،ز .محرابي ،ع .جعفرپور.

افزایش کارایي رشد در ماهي طالیي نژاد اوراندا شده و

 0923الف .بررسي اثر مکمل غذایي سینبیوتیک بر

ميتوان با استفاده از آن توده زنده این گونه را در

پروتئین هاي سرم خون بچه ماهیان انگشت قد قزلآالي

کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان زینتي افزایش داد.

رنگین کمان .چهارمین کنگره علوم دامي ایران.

همچنین بر اساس نتایج این پژوهش ،بهترین دوز
سینبیوتیک بایومین ایمبو براي افزایش عملکرد رشد در

 -7ذوقي شلماني ،ا ،.تیزکار ،ب ،.و نامني ،م،0923 ،.

ماهي طالیي نژاد اوراندا ،به میزان  2گرم در کیلوگرم

ماهیان زینتي موجود در مغازههاي آکواریومي ایران و

غذاي خشک معرفي شد.

ارزش اقتصادي آنها ،نخستین همایش ماهیان زینتي ایران،
انتشارات موسسه تحقیقات شیالت ایران ،تهران ،صفحات
.06-21
9

تأثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو...

 -6ستاري ،م ،.شاهوراني ،د ،.و شفیعي ،ش .0929 .ماهي

گزارش نهایي طرح تحقیقاتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

شناسي( 2سیستماتیک) ،انتشارات حقشناس ،رشت،

سوادکوه 11 ،صفحه.

صفحات .036-026

 -01منوچهري ،ح ،.قبادي ،ش ،.احمدي ،م ،.قليزاده ،م.

 -2صادقي ،م ،.مقدسي ،ب ،.مورکي ،ن ،.و بخشي ،ا.

 .0930تأثیر سطوح مختلف سینبیوتیک بایومین ایمبو

 .0930بررسي تأثیر غلظت هاي مختلف یون نیترات بر

Biomin imbo

میزان رشد و بازماندگي نوزاد دلقک ماهي کاذب

قزلآالي رنگین کمان .اولین همایش ملي پژوهش هاي

( ،)Amphiprion ocellarisمجله علمي پژوهشي

شیالتي با محوریت ماهیان زینتي .دانشگاه آزاد اسالمي

بیولوژي دریا ،سال ،9شماره ،09دانشگاه آزاد اسالمى

واحد بابل 2 .و  3اسفند  .30لوح فشرده مقاالت سخنراني.

واحد اهواز ،صفحات .09-21

.259-211

 -3صالحي ،ح ،.وهاب نژاد ،آ ،.و رحمتي ،م .0923 .راه

 -05وثوقي ،غ ،.و ب ،.مستجیر .0969 ،ماهیان آب

برد هاي توسعه تکثیر و پرورش ماهیان زینتي با رویکرد

شیرین ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 906 ،صفحه.
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