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چکیده
تاثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي ،بر میزان کارایي رشد در بچه ماهیان سورم طالیي ( )Heros severusبررسي شد.
هدف از انجام این بررسي تولید ماهي بیشتر ،در بازه زماني کوتاهتر و با هزینه تمام شده کمتر در کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان زینتي بود.
در این بررسي تعداد  051عدد بچه ماهي سیکلید سورم طالیي در پنج گروه (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار) با میانگین وزني 0/01
گرم به مدت دو ماه با جیره حاوي سینبیوتیک بایومین ایمبو (به میزان  0/5 ،0 ،1/5و  2گرم در کیلوگرم جیره خشک) تغذیه شدند .زیست
سنجي ماهیان (وزن بدن و طول استاندارد) هر دو هفته یکبار انجام شده و شاخصهاي رشد ماهیان در پایان دوره محاسبه شد .نتایج نشان داد
که افزودن این سینبیوتیک در جیره غذایي بر روي پارامترهاي رشد بچه ماهیان (افزایش وزن نهایي ،درصد افزایش وزن بدن و میزان رشد
ویژه) تأثیر مثبت معنيداري داشت .میزان افزایش وزن بدن و شاخص رشد ویژه بچه ماهیان در گروههاي تیمار در مقایسه با گروه شاهد بیشتر
بود .همچنین مقدار شاخص وضعیت بین گروههاي تیمارهاي مطالعه اختالف معنيداري نداشته ولي از گروه شاهد کمتر بود .نتایج این بررسي
نشان داد که استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو در جیره خوراک بچه ماهیان سورم طالیي سبب افزایش کارایي رشد ماهیان شده و بهترین
دوز پیشنهادي براي این منظور  2گرم در کیلوگرم غذاي خشک بود.
کلمات کلیدی :ماهي سورم طالیي ،رشد ،سینبیوتیک ،بایومین ایمبوHeros severus ،

مقدمه
اعـم از

پرورش گونهها ميباشند ،با آگاهي از نیازمنديهاي تغذیهاي

آکواریوم واژهاي یونـاني اسـت کـه بـه م ـازن آ

م ازن شیشهاي و یا حوضهاي بزرگ نگهداري و پـرورش

گونههـا و اسـتفاده از مـواد مغـذي و مکمـلهـاي خـوراکي

گیاهان و جانوران آبزي اطالق ميشود .اول بار نام آکوآریوم

مناسب ميتوان تا حد زیادي میزان بقـا ،،میـل بـه تغذیـه و

توسط طبیعتگراي انگلیسي به نـام هنـري گـور در سـال

رشد را افزایش داد [ .]5رشد ،با پارامترهاي متعددي مـرتبط

 0551میالدي استفاده شد [ .]02امروزه آکوآریومهاي ماهیان

بوده که از جمله آنها ميتوان پروبیوتیکها را نام برد [.]1

زینتي ب وبي توانستهاند جاي خود را در خانههاي مردم بـاز

ماهي سورم بـا نـام علمـي  ،Heros severusبـه خـانواده

کنند و این شاخه از علم شیالت بـه یـک صـنعت بـزرگ و

سیکلید ماهیان ( )Cichlidaeاز راسته سوف مـاهيشـکالن

تجارتي سودآور تبدیل شده است [ .]05از آن جا که تغذیـه

( )Perciformesتعلق داشـته و در رده شـعاعي بالگـان از

ماهیان یکـي از اساسـيتـرین محـدودیت هـاي پرهزینـه در

فوق رده ماهیـان اسـت واني تعلـق دارد .ایـن مـاهي بـومي
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تاثیر استفاده از سینبیوتیک بایومین ایمبو....

آمریکاي مرکزي و زیستگاه آن رودخانه آمازون اسـت [.]02

 ،)Imboســاخت شــرکت بــایومین اتــریش م لــوطي از

و طول آن گاه تا  11سانتيمتر مـيرسـد [ .]5تصـویر مـاهي

پروبیوتیک باکتري انتروکوکور فسـیوم ( Enterococcus

سورم طالیي در شکل 0نشان داده شده است.

 )faciumو پــرهبیوتیــک فروکتوالیگوســاکارید و ترکیــب
فایکوفایتیک است راج شده از نوعي جلبک دریایي است.
طــالبي حقیقــي و همکــاران ( )0154اثــر ســطوت م تلــف
سینبیوتیک بایومین ایمبو را بـر بچـه ماهیـان سـفید دریـاي
خزر ( )Rutilus frissi kutumبررسـي کـرده و اخـتالف
معنيداري در میزان رشـد ،بـازده پـروت،ین ،ضـریب تبـدیل
غذایي و کاهش معنيداري در هزینـه تولیـد مـاهي مشـاهده
نمودند [ .]01حیـدري و همکـاران ( )0154بـا بررسـي اثـر

شکل 0ـ ماهي سورم طالیي

سطوت م تلف این سینبیوتیک در مـاهي قـزلآالي رنگـین

پروبیوتیکها مکملهاي خـوراکي میکروبـي هسـتند کـه بـا

کمـان ( )Oncorhynchus mykissمشـاهده نمودنـد کـه

بهبود تعادل میکروبي فلور روده تاثیرات سودمندي بر میزبان

درصد خاکستر و پروت،ین در گروههاي تیمار با گروه شـاهد

دارند [ .]00شرکتهاي تجاري م تلف به تولید سـویههـاي

اختالف معنيداري داشت [ .]4حیدري و همکـاران ()0154

متفاوتي از باکتريهاي پروبیوتیکي و م مرها اقدام نمودهاند

با بررسي اثرات مکمل سینبیوتیک و پروبیوتیـک بـر میـزان

که براي هر گونه پرورشي از ماهیان ميباید دوزهـاي متنـو

مقاومت بچه ماهیان قزلآالي رنگین کمان نسـبت بـه قـار

آنان مورد آزمونهاي عملي پرورشي قرار گیرنـد [ .]09واژه

ســاپرولگنیا مشــاهده کردنــد کــه در تیمــار تغذیــه شــده بــا

پروبیوتیک ن ست در سال  0495توسط ليلـي و اسـتیلول

سینبیوتیک ،مقاومـت بـه سـاپرولگنیا و درصـد بازمانـدگي

براي مـواد مترشـحه بـه وسـیله میکروارگانیسـمهـاي دیگـر

بیشتر بود [ .]01بشـکاردانا و همکـاران ( )0142بـا افـزودن

استفاده شد و در سال  0410اسپرتي از این واژه تحت عنوان

سین بیوتیک بایومین ایمبو به جیره غذایي بچه ماهیان طالیي

عصارههاي بافتي یاد نمود که موجـب رشـد میکروبـي مـي-

( )Carassius auratusنژاد اوراندا ،افزایش معنـي داري

شدند [ .]00پرهبیوتیکها ترکیبات خوراکي غیرقابل هضـمي

را در کارایي رشد ماهیان مورد بررسي مشاهده نمودنـد [.]9

هستند که بطور انت ابي سبب تحریک رشد و یا فعالیت یک

محرابــي و همکــاران ( )2100بــا بررســي ســطوت م تلــف

یا تعداد محدودي از باکتريهاي فلـور طبیعـي روده میزبـان

سینبیوتیک بایومین ایمبو بر میزان رشد و بازمانـدگي مـاهي

شده و به میزبان سود ميرسانند .پرهبیوتیـکهـا بـا تـاثیر بـر

قزلآالي رنگین کمان ،افزایش معنـيداري را در میـزان وزن

فلور میکروبي روده باعث افزایش حجم بـاکتريهـاي مفیـد

نهایي ،ضریب رشد ویـژه و بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراک

شده و با افزایش قابلیت هضم برخـي از ترکیبـات مفیـد بـر

نشان دادند [ .]21همچنـین نکـوبین و همکـاران ( )2102در

ترکیبات بدن میزبان موثر خواهند بود [ .]0سینبیوتیکها نیز

ارزیابي اثر ایـن سـین بیوتیـک بـر پارامترهـاي رشـد ،بقـا و

ترکیبي از پروبیوتیک و پرهبیوتیک هسـتند [ ]0کـه بـا ارتقـا

فاکتورهاي تولیـدمثلي مـاهي گـورخري ()Danio rerio

فلور میکروبي روده سبب بهبود رشد و افزایش بقاي میزبـان

نشان دادند که تیمارهاي مورد بررسي افزایش معنـيداري در

مـيگردنـد [ .]01سـینبیوتیـک بـایومین ایمبـو ( Biomin

وزن نهایي بدن ،درصد بازماندگي و میزان همـاوري ،نسـبت
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به گـروه شـاهد داشـته و ضـریب تبـدیل غـذایي و فـاکتور

با شرایط محیطي کارگاه و تثبیت وضعیت سالمت ماهیان)

وضعیت نیز در تیمارهاي آزمایشي نسـبت بـه گـروه شـاهد

در م ازن حاوي آ

شهري بدون کلر نگهداري شده و پس

بطــور معنــيداري کــاهش یافــت [ .]29نکــوبین و ســوداگر

از اتمام دوره سازگاري و اطمینان از تثبیت شرایط عمومي

( )2102نیز اثرات سینبیوتیـک بـایومین ایمبـو را بـر مـاهي

بجه ماهیان ،تعداد  051بچه ماهي (با میانگین وزني  0/2گرم

کپور علف وار ( )Ctenopharyngodon idellaبررسـي

و طول استاندارد  21/5سانتيمتر) براي انجام پژوهش

و عملکرد بهتري در رشد و بقاي گروه هاي تیمـار گـزارش

جداسازي شدند.

نمودنــد [ .]21منتجمــي و همکــاران ( )2102اثــرات ایــن

ماهیان مذکور در قالب پنج گروه ده تایي (شامل یک گروه

سین بیوتیک را بـر عملکـرد رشـد و بازمانـدگي الرو مـاهي

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

سیکلید تگزار ( )Herichthys cyanoguttatusبررسي

و به مدت دو ماه با جیره خوراکي حاوي سینبیوتیک

و گزارش نمودند که وزن بدن ماهیان تغذیه شـده بـا جیـره

بایومین ایمبو (با مقادیر صفر 0/5 ،0 ،1/5 ،و  2گرم در

حاوي سینبیوتیک افزایش معني داري نسبت به گروه شـاهد

کیلوگرم خوراک خشک) تغذیه شدند (جدول .)0میزان کل

داشت [ .]22همچنین نکوبین و همکـاران ( )2102بـر روي

جیره خوراک روزانه ماهیان هر م زن به نسبت  5درصد

ماهي آنجل ( )Pterophyllum scalarپژوهش نمـوده و

وزن توده زنده ماهیان هر م زن محاسبه شده و در اختیار

اختالف معنيداري را در کارائي تبـدیل غـذایي ،نـرش رشـد

ماهیان قرار گرفت .جیره پایه مورد استفاده در این پژوهش،

ویژه و نرش افزایش وزن بین گروه هاي تیمار با گروه شـاهد

خوراک پلت ماهیان قزلآالي پرورشي ساخت شرکت کیمیا

مشاهده نمودند [.]25

گران تغذیه بود (جدول.)2

هدف از انجام این پژوهش معرفي جیره غذایي مناسبي

فاکتورهاي بیومتریک (طول استاندارد و وزن کل) ،هر دو

جهت افزایش تولید ماهیان بیشتر و سالمتر در بازه زماني

هفته یکبار اندازهگیري شد .براي اندازهگیري طول استاندارد

کوتاهتر و با قیمت تمام شده کمتري بود تا عالوه بر تامین

از خط کش مدرج (با دقت یک میليمتر) و براي اندازهگیري

نیاز موجود در بازار ماهیان زینتي ،سبب دستیابي به سود

وزن ماهیان از ترازوي دیجیتال (با دقت  1/0گرم) استفاده

مالي بیشتر و بازگشت سرمایه مناسبتري براي سرمایه

شد .در پایان دوره ،شاخصهاي رشد شامل میزان افزایش

گزاران این حوزه در کارگاههاي تکثیر و پرورش ماهیان

وزن بدن [ ،]21درصد افزایش وزن بدن [ ،]20ضریب رشد

زینتي کشور گردد.

ویژه [ ]09و شاخص وضعیت [ ]09محاسبه و بررسي شد.
براي آنالیز داده ها از آزمون واریانس یکطرفه و جهت

مواد و روش کار

مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح

در این بررسي ابتدا تعداد  011عدد بچه ماهي سورم طالیي

احتمال  α=1/15استفاده شد .جهت تعیین همبستگي بین

( 051قطعه براي انجام آزمایش و  21قطعه براي جبران

سطوت م تلف بایومین ایمبو و پارامترهاي رشد از آزمون

تلفات احتمالي قبل از آغاز تیماربندي) از بازار ماهیان زینتي

رگرسیون خطي و ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد.

خریداري شده و به کارگاه خصوصي تکثیر و پرورش
ماهیان زینتي (مرکز پژوهشهاي زیستي پارر) منتقل شدند.
ماهیان مورد بررسي ابتدا به مدت یک هفته (براي سازگاري
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جدول 0ـ معرفي گروه هاي شاهد و تیمار
نام گروه

نوع جیره خوراک

شاهد

خوراک پایه  +سینبیوتیک (صفر گرم در کیلوگرم)

تیمار0

خوراک پایه  +سینبیوتیک ( 1/5گرم در کیلوگرم)

تیمار2

خوراک پایه  +سینبیوتیک ( 0/1گرم در کیلوگرم)

تیمار1

خوراک پایه  +سینبیوتیک ( 0/5گرم در کیلوگرم)

تیمار9

خوراک پایه  +سینبیوتیک ( 2/1گرم در کیلوگرم)

جدول 2ـ آنالیز جیره پایه ماهیان مورد بررسي
ویژگیهای خوراک

مقدار

پروت،ین

%51

چربي

%05

فیبر

%0/5

سایز

)1/1-0(mm

نتایج
نتایج سنجش طول استاندارد و وزن ماهیان مورد بررسي

بر اسار نتایج تحقیق حاضر ،میزان افزایش وزن بدن در

نشان داد که میانگین طول استاندارد بچه ماهیان از  21/50به

ماهیان تغذیه شده با سینبیوتیک بایومین ایمبو به میزان 2

 95/19میليمتر و میانگین وزن آنها از  0/019به 9/502

گرم بر کیلوگرم جیره غذایي ،افزایش معنيداري نسبت به

گرم رسید (جدول  )1و بیشترین روند رشد وزني مربوط به

سایر تیمارها و گروه شاهد داشته ( )p<1/15و حاکي از آن

تیمار  9با دوز 2گرم در کیلوگرم سینبیوتیک بایومین ایمبو

بود که بکارگیري سطوت م تلف سینبیوتیک بایومین ایمبو

بود .نتایج محاسبه شاخصهاي رشد ماهیان مورد بررسي در

قابلیت تاثیرگذاري باالیي بر افزایش عملکرد رشد بچه

جدول  9نشان داده شده است.

ماهیان سورم داشته است.
جدول 1ـ نتایج سنجشهاي بیومتریک ماهیان مورد بررسي

گروه

هفته 1

هفته 9

هفته 2

هفته 5

هفته 9

شاهد

S.L.
)(mm
29

B.W.
)(g
0/2

S.L.
)(mm
15

B.W.
)(g
0/9

S.L.
)(mm
14/9

B.W.
)(g
1

S.L.
)(mm
19/2

B.W.
)(g
1/99

S.L.
)(mm
95

B.W.
)(g
9/15

تیمار0

29/9

0/02

19/2

0/19

11/5

2/29

15/9

1/45

91/9

9/5

تیمار2

25/9

0/02

19/9

0/99

92/9

1/09

14/9

1/5

95/2

5/19

تیمار1

21/5

0/09

19/9

0/52

19/9

0/55

19/5

2/1

91/9

9/99

تیمار9

15/25

0/1

12

0/95

15

1/15

92/2

1/92

91/9

5/5

میانگین کل

21/50

0/019

19/19

0/1

15/59

2/91

11/9

1/142

95/19

9/502
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جدول 9ـ نتایج سنجش شاخصهاي رشد و بازماندگي
افزایش وزن بدن

درصد افزایش وزن

نرش رشد ویژه

شاخص وضعیت

میانگین رشد

()BWI

بدن ()PBWI

()SGR

)(CF

روزانه )(ADG

شاهد

2/40±1/15a

251/11±01/59a

2/15±1/15a

5/20±0/12a

1/15±1/115c

تیمار0

1/99±1/00b

119/59±22/11b

2/11±1/14b

9/59±1/15a

1/10±1/111a

تیمار2

c

bc

bc

a

9/14±2/21

bc

تیمار1

b

1/51±1/05

a

d

1/14±1/115

تیمار9

d

9/51±1/15

b

1/11±1/115

گروه

1/51±1/15

112/12±22/15

b

101/15±25/01

c

155/11±09/41

b
c

2/99±1/15

2/15±1/00

2/51±1/15

04
5

a

9/25±1/1

9/29±1/94

1/19±1/115
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بحث
نتایج این بررسي نشان داد که سین بیوتیک بایومین ایمبو در

در تیمار  1از افزایش معنيداري نسبت به سایر تیمارها

جیره غذایي بچه ماهي سورم طالیي ،کارایي رشد را ارتقا

برخودار بود ( .)p<1/15با افزایش سطوت  1/5 ،1/1 ،1/0و

داده و فاکتورهاي رشد بچه ماهیان را بهبود ب شیده است.

 0درصد پروتکسین و پریماالک بر روي خوراک ماهي کپور

این مطلب با نتایج پژوهشهاي مشابه در مورد بچه ماهیان

معمولي ( )Cyprinus carpioمش ص گردید که استفاده

طالیي ( )Carassius auratusنژاد اوراندا [ ،]9ماهي

از ترکیبهاي پروبیوتیکي چون پریماالک و پروتکسین در

سفید دریاي خزر ( ،]01[ )Rutilus frissi kutumماهي

رژیم خوراکي ماهي کپور وحشي موجب بهبود رشد و

قزلآالي رنگین کمان (،]4[ )Oncorhynchus mykiss

تغذیه و افزایش بقاي ماهي ميگردد .همچنین افزایش

سیکلید تگزار (]22[ )Herichthys cyanoguttatus

سطوت سینبیوتیک بایومین ایمبو در غذاي کپور معمولي

کپور علف وار (،]21[ )Ctenopharyngodon idella

اختالف معنيداري را در ضریب تبدیل غذایي ،نرش رشد

ماهي گورخري ( ]29[ )Danio rerioو ماهي آنجل

ویژه ،نسبت کارائي پروت،ین و نرش افزایش وزن از خود با

( ]25[ )Pterophyllum scalarمطابقت داشت.

گروه شاهد نشان داد [ ]09و ماهي آنجل نیز اختالف معني-

در نتایج درصد افزایش وزن بدن ،تیمار  9بیشترین درصد

داري را در ضریب تبدیل غذایي ،نرش رشد ویژه و افزایش

افزایش وزن بدن را نسبت به گروه شاهد داشته (.)p<1/15

وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد نشان داده است [ .]29این

با تیمارهاي  1و  0اختالف معنيداري داشت (.)p<1/15

سینبیوتیک در جیره غذایي بچه ماهي قزلآالي رنگینکمان

حداکثر نرش رشد ویژه نیز تیمار  9مشاهده شد که با

نیز سبب افزایش معنيداري را در میزان پارامترهاي رشد و

تیمارهاي  1 ،0و گروه شاهد اختالف معناداري داشت

تغذیه بوده است و مقاومت نسبت به قار

ساپرولگنیا

( .)p<1/15که امر این نشان دهنده آن است که پروبیوتیک

پارازیتیکا ( )Saprolegnia parasiticaهم تفاوت

 Enterococcus faciumبه کمک فرکتوالیگوساکارید

معنيداري نسبت به تیمار شاهد برخوردار نشان داده است

موجود در مکمل سینبیوتیک در روده آبزیان مورد مطالعه،

[.]21

تکزار

از طریق ترشح مواد خارج سلولي نظیر آنزیمهاي گوارشي

( )Herichthys cyanoguttatusنیز افزایش معنيداري

بهتر غذا شده و از طریق فعالیتهاي

را در پارامترهاي رشد و تغذیه سبب شده [ ]22و در الرو

آمیلولیتیک ،سلولولیتیک و لیپولیتیک خارج سلولي و ت میر

ماهي گورخري هم اثر معنيدار مثبتي بر فاکتورهاي رشد و

مواد غذایي ،کارایي دستگاه گوارش در مصرف خوراک را

بازماندگي داشته است [.]21

افزایش داده است [ .]04همچنین میزان فاکتور وضعیت

نتیجهگیری

افزایش معنيداري را در تیمارها از خود نشان نداد

در خاتمه نتایج ایـن بررسـي بیـانگر آن بـود کـه اسـتفاده از

( .)p>1/15بیشترین میزان آن مربوط به گروه شاهد و

سینبیوتیک بـایومین ایمبـو در جیـره خـوراک بچـه ماهیـان

کمترین آن مربوط به تیمار  1و  9بود که نشاندهنده آن

سورم طالیي سـبب افـزایش کـارایي رشـد ماهیـان شـده و

است که این تیمارها داراي بیشترین رشد طولي ميباشند و

بهترین دوز مورد استفاده براي این منظور  2گرم در کیلوگرم

همچنین استفاده از سینبیوتیک باعث کاهش ذخیره چربي

غذاي خشک پیشنهاد ميگردد.

باعث هضم و جذ

در بدن بچه ماهیان شده ميباشند [ .]01میزان رشد روزانه
07
7

در

جیره

غذایي

الرو

سیچالید
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