
13 (3) 261-268, Autumn 2021 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

 * Corresponding Author’s email: dr.keysami@gmail.com 

 

 

Received: 27 June 2020; Reviewed: 29 July 2020; Revised: 1 October 2020; Accepted: 13 November 2020 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.253319.2380 

 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Effectiveness of Bacillus subtilis on growth and survival of common carp 

larva in non-earthen ponds 

 

 

 

 
 

 

Mehran Avekh Keysami *1, Afshar Zoughi Shalmani 1, Mohammadreza Azmoodeh Mojdehi 2  

 

 

 

 

 

 

1
 Aquatics and Fisheries Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agriculture  

   
Research Education and Organization (AREEO), Rasht, Iran 

2
 Gilan General Fisheries Department, Iran Fisheries Organization, Bandar Anzali, Iran 

  

Key Words  Abstract                                            
Bacillus subtilis 

Larva Cyprinus carpio 

Probiotic 

Feeding 

Non earthen pond  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction: A feeding experiment was conducted to investigate the effect of Bacillus subtilis 

bacterium and its suitable level on survival and growth rate of larva Cyprinus carpio 

Mirzakoochek fisheries education center. 

 Materials & Methods: B. subtilis bacterium isolated from Cyprinus carpio intestine was 

added to commercial carp feed as a probiotic. Five diets were prepared by soaking carp feed in 

to the B. subtilis suspension to achieve 104, 105, 106 and 107 levels with a non-treated control. 

Result: After 28 days, the larva carp fed diet at level 106, showed a higher mean weight gain 

(1196.43mg). The mean weight gain showed a decreasing trend as the B. subtilis level 

decreased and increased from 106 in the diets. There were significant differences (P<0.05) in 

weight gain, daily growth and feed conversion ratio (FCR) among treated and control groups. 

There were significant differences (P<0.05) among treatments and control in survival rate but 

no significant differences (P>0.05) in water quality and biochemical composition among 

treated and control groups. 

Conclusion: It was concluded that the tested strain may be a promising probiotics for larva C. 

carpio at a level of 106 B. subtillis in to the carp feed. 
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بر رشد و بازماندگی الرو ماهی  Bacillus subtilis اثربخشی باکتری پروبیوتیکی

 های غیرخاکیکپورمعمولی در حوضچه
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كپورمعمولي  ماهي و غلظت مناسب آن بر رشد و درصد بقاي الرو Bacillus subtilisي تاثير باكتري منظور بررساين تحقيق به :مقدمه

  در مركز آموزش علوم و صنايع شيالتي ميرزاكوچک خان اجراء گرديد.

پروبيوتيک عنوان در اين آزمايش باكتري جدا شده از دستگاه گوارش ماهي كپورمعمولي به غذاي تجاري پودري به ها:مواد و روش

 هاي مختلف باسيلوس در غذا نوع جيره با غلظت 5اضافه گرديد. با خيساندن غذاي ماهي درسوسپانسيون باكتري مذكور، 

 سلول درگرم غذا  و شاهد بدون باكتري باسيلوس تهيه شد.  710،  610، 510، 410شامل: 

گرم( ميلي43/1196ترين افزايش وزن )تغذيه شده بودند، بيش 610روز غذا دهي، الروهايي كه با باسيلوس با غلظت  28بعد از  نتايج:

چنين در افزايش وزن، رشد كاهش داشت. هم 610تر و باالتر از هاي پائينرا نشان دادند. ميانگين افزايش وزن در تيمارها در غلظت

درصد بقاء بين شاهد و تيمارها اختالف  (.P<05/0دار مشاهده شد )روزانه و ضريب تبديل غذايي بين تيمارها و شاهد اختالف معني

دار ( ليکن دركيفيت آب و تركيب بيوشيميايي الشه الرو كپور بين شاهد و تيمارها اختالف معنيP<05/0داري را نشان داد )معني

 (.P>05/0وجود نداشت )

 610عنوان يک پروبيوتيک با غلظت ين تحقيق بهكار رفته در ابه subtilis. B دست آمده، باكترياساس نتايج بهبر :گيري و بحثنتيجه

 .شودسلول درگرم در غذاي الرو كپورمعمولي پيشنهاد مي
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 قدمهم

 آبزي هايگذار سیستم موجب آبزیان مصرف و تقاضا افزایش       

 گردیده متراکم و متراکم هاي نیمهسیستم به گسترده حالت از پروري

 در سازيذخیره تراکم افزایش و شدن با صنعتی راستا این در. است

 پیش روي چالش ترینعمده هابیماري ظهور انواع مزارع پرورشی،

 استفاده. ( 2005و همکاران،  (Bondad Reantasoاست  پروريآبزي

عوارض  زابیماري هايکنترل میکروارگانیسم هدف با هابیوتیکآنتی از

 رات آالیندگیاث پروري،آبزي هايسیستم میکروبی بر موجودات سوء

 عمومی بیوتیکآنتی داروهاي به حتی بیوتیکآنتی مقاومت و طبیعت بر

 بر چنین، هم(2012و همکاران،  (Resendeگردد می مصرف پر

و  (Heگذارد می برجاي منفی تأثیرات نیز طبیعی مفید هايباکتري

 هايیا مکمل هاپروبیوتیک (. امروزه2012، 2011، 2010همکاران، 

 هايسلول هاپروبیوتیک .گیرندمی قرار هابیوتیکآنتی مقابل در یمیکروب

 نمودن متعادل طریق از میزبان سالمت بر تأثیرات مثبت که اندزنده

 در مشارکت آنزیمی غذا، مصرف بهبود گوارش، دستگاه فلور میکروبی

 سرطان و ضدموتاسیون زا،بیماري هايمیکروارگانیسم بازدارنده هضم،

باشند می ایمنی سیستم تحریک و هاي رشدشاخص تقاءار زایی،

(Verschuere  ،باکتري2000و همکاران .)در موجود پروبیوتیک هاي 

 هايآنزیم ترشح و ساخت افزایش سبب چنینهم ماهی، گوارش دستگاه

 هضم قابلیت افزایش به درنهایت منجر که شوندمی میزبان در گوارشی

 و تغذیه کارایی و شده غذایی جیره در هاي موجودپروتئین و هاچربی

دهند می افزایش توجهی قابل طوربه میزبان ماهی در را رشد آن، متعاقب

(Ziaei-nejad  ،2006و همکاران.) مورد تجاري هايپروبیوتیک اغلب 

 زيخشکی موجودات گوارش دستگاه از مستخرج پروري،آبزي در استفاده

 پیامدهاي از آگاهی بدون پروريآبزي ترتیب صنعتباشند. بدینمی

 طبیعی محیط به غیربومی باکتریایی هايگونه ورود موجب احتمالی مضر

 هايگونه میکروبی، نوین مدیریت در .(Nayak ،2010گردد )می آبزیان

در  را مهمی بسیار نقش آبزیان، گوارش دستگاه از جدا شده بومی

 به Bacillus که جنس جاآن از. است نموده ایفاء پروريآبزي اهداف

، Moriartyاست ) نشده گزارش حالبه تا آبزي هايارگانیسم پاتوژن عنوان

 شده  پروري پذیرفتهآبزي صنعت در وسیعی طوربه آن کاربرد (1998

 هايفعالیت طریق از پروبیوتیکی هايباسیلوس (.Gullian ،2004است)

 بهبود موجب ماهیفیل الروهاي دستگاه گوارش در خود متابولیکی

 اندانی(. رحمتیJafarian ،2007) گردندمی رشد بازده و کارآیی تغذیه

 آاليقزل ماهی و مقاومت رشد که کردند ثابت (1390) همکاران و

 دنبالهب داريمعنی طوربه باکتریایی هايبرابر بیماري در کمانرنگین

 و Lactobacillus casei، L. paracaseiي هاپروبیوتیک با تغذیه

L. planarum به .یابدمی افزایش کپورمعمولی ماهی روده از شده جدا 

تجاري    هايکه پروبیوتیک گردید مشخص دیگري تحقیق در عالوه

Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis درصد بهبود قادر به 

هاي باسیلوس تعداد افزایش و چاقی ویژه، ضریب رشد ضریب بقاء،

، Bagheri) باشندکمان  میرنگین آاليقزل ماهی در گوارش دستگاه

2008.) Wang ( 2008و همکاران) پروبیوتیکی  هايباکتري کاربرد با

 تربیش کارایی و رشد عملکرد افزایش شاهد نیل تیالپیاي ماهی در

با  (2010)و همکاران  Merifieldشدند.  تیالپیا ماهی سیستم ایمنی

و  Bacillus subtilis)هاي پروبیوتیکی کاربرد سه سویه از باکتري

Enterococcus faecium  و subtilis Bacillus) رنگین آاليقزل ماهی در 

 ارتقاء و و تغذیه رشد کارایی افزایش شاهد هفته 10 طی در کمان

 نمودند بیان (1391) و همکاران مدبري. شدند ماهی سالمتی وضعیت

 کمانرنگین آاليقزل ماهی رشد بهبود موجب پروبیوتیک باکتوسل که

 کردن پروبیوتیک اضافه که دریافتند (1395) همکاران و کلیائی .شودمی

Bacillus subtilis. مثبتی جیره ماهیان جوان کپور معمولی، اثرات به 

 در زیادي مطالعات .دارد ايتغذیه هايشاخص و رشد پارامترهاي بر

 گرفته صورت ختلف و آبزیانم ماهیان بر روي هاپروبیوتیک اثر با رابطه

رسد هنوز در می نظراما به .(1398است )احمدمرادي و همکاران، 

الرو ماهیان کار زیادي  تولید و پرورش افزایش در هاکاربرد آن خصوص

لذا در این  باشد،تر میبیش انجام تحقیقات صورت نگرفته و نیازمند

 از روده مستخرج باسیلوس پروبیوتیک تحقیق، به بررسی نقش و اثرات

الرو آن  بقاء رشد و هايشاخص بهبود کپورمعمولی، در جوان ماهی

 .است شده خاکی پرداختههاي غیردر حوضچه

 

 هامواد وروش

و  B. subtilisمنظور بررسی تاثیر باکتري به طرح آزمايش:       

کپورمعمولی،  ماهی غلظت مناسب آن روي درصد بقاء و رشد الرو

جیره با  باسیلوس در گرم غذاي الرو -1زمایشی شامل: آ چهار تیمار

جیره با غلظت  باسیلوس در گرم غذاي الرو -2 (1PF) 5× 410غلظت
510 ×5 (2PF )3- 5× 610با غلظت  جیره الرو گرم غذاي باسیلوس در 

(3PF )4- 5× 710جیره با غلظت باسیلوس در گرم غذاي الرو (4PF )

 3 با یک (، هرCFدن باسیلوس )شاهد بدون اضافه کر تیمار یک و

 300مخزن  عدد 15 تعداد. شد گرفته درنظر آزمایش این براي تکرار

 روزه 15هاي گردید. الرو انتخاب آب خروجی و ورودي داراي لیتري

 64/563±93/3میانگین وزن  با( Cyprinus carpioمعمولی )کپور

. گردید معرفی حوضچه هر لیتر به هر عدد در 62گرم به تعداد میلی

سپس الروهاي کپورمعمولی  ثانیه بود. در لیتر 1/0ورودي  آب جریان

هاي شاهد و تیمار تغذیه نمودند. الروها با ترازوي دیجیتال با از جیره

 ,AND, EK 1200)گرم با لیوان مدرج وزن شدند 01/0حساسیت 
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Japan)آزمایشگاه  از آزمایش این در استفاده پروبیوتیکی مورد . باکتري

 .تهیه شد (1396رکز میرزا کوچک خان از پروژه تخصصی )کریمی، م

 باکتریایی هاي بوده و کشت Bacillus subtilis میکروبی،  فرآورده این

ساعت  24 مدتبه گرادسانتی درجه 37 در  (TSA)محیط کشت  در

 پلیت هر در شده تشکیل هايپرگنه انکوبه شده و پس از آن تعداد

و  Rengpipatلیتر تعیین گردید )میلی هر ايازبه تعداد و شمارش

شده با  تهیه هاي هايسوسپانسیون از یک هر از .(1998همکاران، 

هاي سمپلر برداشته و پس از اضافه نمودن آب مقطر و تهیه غلظت

سلول  710، 610، 510، 410مختلف از باکتري، چهار غلظت تهیه شد )

زده شده ها همبا  باکتري هاي تهیه شده به خوبیبر گرم غذا(. جیره

ساعت  5گراد در مدت درجه سانتی 40و سپس در آون با دماي 

( ، سپس براساس برنامه 2012و همکاران،  Keysamiخشک گردید )

وعده در روز در اختیار الروها قرار گرفت.  3صورت بندي غذایی بهزمان

ذکر  آیندفر از استفاده با معمولی در تیمار شاهدهاي کپورجیره الرو

 اضافه باسیلوس پروبیوتیکی گونههیچ هاآن به ولی شد، ساخته شده

 آوري شد.مخازن پرورشی جمع از دقت با غذایی نیز ماندهنگردید. باقی

 غذاي و کسر شده عرضه غذاي کل از آوري شدهجمع غذاي مقدار این

صورت هفتگی به ماهیان سنجیزیست گردید. محاسبه روزانه شده خورده

(. وزن 2012و همکاران،  Keysamiسنجی انجام گرفت )روش وزنو به

گروه شاهد  مخزن 3آزمایش در  شروع الروهاي کپورمعمولی در متوسط
a93/3±64/563 گرم بود. وزن متوسط الروها در تیمارهایی که میلی

گرم بود که با میلی 25/563±67/0ها اضافه گردید باسیلوس به آن

دار نداشت. الروهاي کپور به ه شاهد اختالف معنیمیانگین وزنی گرو

وعده در روز با  3روز با  3مدت منظور سازگاري با شرایط آزمایش به

شدند. این آزمایش  دارينگه غذادهی و در شرایط آزمایش پودري، غذاي

تیمار اجرا گردید. الروها با غذاي  5تصادفی با  در یک طرح کامالً

روز  28ي مختلف باسیلوس در طی مدت هاتجاري پودري با غلظت

طور روزانه با توجه به هتغذیه شدند. میزان غذادهی میزان غذادهی ب

نظر گرفته درصد وزن بدن الروها در 5-8خازن میزان مصرف غذا در م

ظهر به  12درصد،  30میزان صبح به 6هاي شد. غذادهی در ساعت

الروها داده شد. درصد به  30میزان غروب به 6درصد،   40میزان 

هاي مختلف باسیلوس براساس کارهاي قبلی پژوهشگران به غلظت

؛ 2001و همکاران،  Nikoskelainen) غذاي الرو کپور اضافه گردید

Meunpol  ،؛ 2003و همکارانKeysami  ،مخازن  (.2007و همکاران

ساعت  12صورت با جریان آب یکسان هوادهی شدند. روشنایی به

اعت تاریکی براي مخازن درنظر گرفته شد. هر هفته س 12روشنایی و 

گیري و درصد بقاء الروها با برداري و وزن الروها اندازهبار نمونهیک

 طور روزانه برآورد گردید. آوري تلفات مخازن بهجمع

متغیرهاي رشد الروها با استفاده از  های رشد: تعیین شاخص       

 (Sudharsan ،2004و  Felixدست آمد )هروابط زیر ب

 افزایش وزن )گرم( = وزن نهایی )گرم( - وزن آغازي )گرم(   

                    )%( افزایش وزن =

 {[وزن نهایی )گرم( - وزن آغازي )گرم(}÷ وزن آغازي )گرم(×] 100

 ضریب تبدیل غذایی= 

 )گرم( مجموع غذاي داده شده÷)گرم( دست آمدههوزن تر ب

 ()% ضریب رشد ویژه =
 ([نپرین وزن نهایی لگاریتم-لگاریتم نپرین وزن اولیه÷)طول دوره پرورش )روز(×]100

 )%( بقاء =

 مانده در پایان آزمایش(الرو باقی تعداد÷آزمایش شروع در سازيذخیره الرو تعداد)×100

رطوبت، پروتئین تجزيه تقريبی تركیب بیوشیمیايی بدن:        

خام در جیره شاهد و جیره تیمار و  خام، چربی خام، خاکستر و فیبر

گیري شد. اندازه (AOAC ،1990) بافت بدن الرو براساس استاندارد

گراد درجه سانتی 105رطوبت با روش خشک کردن در آون در دماي 

از هضم  کجلدال بعد پروتئین با روش گیري شد.اندازه ساعت 24مدت به

 40-60در اتر  توسط اسید و چربی خام در سوکسوله با حل کردن

دست آمد. فیبر خام بعد از ساعت به 8گراد در مدت درجه سانتی

درصد و سود  25/1گیري از نمونه و هضم در اسیدسولفوریک چربی

گراد درجه سانتی 55و خاکستر با سوزاندن نمونه در کوره  درصد 25/1

 دست آمد. ماده خشک براساس فرمول زیر برآورد گردید. به

 خشک درصد ماده =

 100-)رطوبت+ فیبر خام خاکستر+چربی خام+پروتئین خام (

گیري طور روزانه اندازههکیفیت آب بمتغیرهای كیفیت آب:        

 pHوسیله یک دستگاه هب pHگراد(، و )درجه سانتی دماي آبشد. 

گیري گردید. اکسیژن محلول اندازه YSI سنج مدلمتر و درجه حرارت

( و USA) V5، مدل  YSIیز با اکسیژن مترگرم در لیتر( ن)میلی

 Taiwan,گرم در لیتر( با استفاده از آمونیاك سنج هانا )آمونیاك )میلی

93715 HIگیري گردید . ( اندازه 

گرم از الروهاي زنده و آب میلی 200-300مطالعه باكتريايی:        

 مرحله(، از نخستین روز غذادهی 8مخازن پرورش دو بار در هفته )

برداري گردید. شمارش باکتریایی الروها براي شمارش باکتریایی نمونه

 ( درg/l5/8 Naclسالین ) نرمال محلول هاي سریالی دربا تهیه رقت

تا  24شود. بعد از پخش می TSAرقت و سپس در نوترنیت آگار و 10

، گرادسانتی درجه32ساعت از پرورش کشت باکتریایی در دماي 48

هاي جداسازي یافته شمارش و ثبت گردیدند. باکتريهاي رشد پرگنه

 Keysamiشدند ) آزمایش مجددا بیوشیمیایی هايتست از استفاده با شده

 (. 2007و همکاران، 
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ي رشد، هاي متغیرها-داده آماري آنالیز منظوربهآنالیز آماری:        

یی هاي کیفیت آب، شمارش باکتریاترکیبات بیوشیمیایی الشه، داده

 Kolmogorovاز آزمون  استفاده با ابتدا تیمارها و تکرارها بین آب و شهال

Smirnovبراي بررسی شد مشخص هاداده پراکنش بودن ، نرمال ،

طرفه کیاز آزمون آنالیز واریانس  اختالف یا عدم اختالف بین تیمارها

ANOVA  و متعاقب آن آزمونpost-hoc LSD ده شد. سطوح استفا

هاي حاصل مقایسه دادهبررسی گردیدند.  >05/0Pح دار در سطمعنی

نگین( میا ±sdمیزان انحراف معیار ) نتایج براساس میانگین با محاسبه از

  16SPSSافزار تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم ارائه شد.

(SPSS, Inc., USA) .انجام پذیرفت 

 

 نتایج
یکوشیمیایی دماي متغیرهاي فیز: متغیرهای فیزيكوشیمیايی       

 26-30ترتیب در محدوده و آمونیاك به pH ،آب، اکسیژن محلول

 011/0-02/0و  2/7–3/7 لیتر، در گرممیلی 3/7-7/8گراد، سانتی درجه

دست آمده نرمال بوده و در دست آمد. نتایج بهگرم در لیتر بهمیلی

-Abdel ) محدوده کیفیت مناسب پرورش الرو کپورمعمولی است

Tawwab  ،داري (. باسیلوس سابتیلیس تاثیر معنی2008و همکاران

روي کیفیت فیزیکوشیمیایی آب پرورش این الروها نداشته است. بین 

چنین بین کیفیت آب هاي تیمار و شاهد و همکیفیت آب گروه

 (.  P <05/0دار مشاهده نشد )تیمارهاي مختلف نیز اختالف معنی

ترین باالترین و پائین: ها و الروهاتركیب بیوشیمیايی جیره       

 %15/16، با PF4و  %13/17، با PF3ترتیب: ها بهمیزان پروتئین بافت

 2PF( و در تیمار %86/7باالترین ) PF4بود. میزان چربی خام در 

داري معنی که اختالف %( را نشان داد. نتایج نشان داد 71/7ترین )پائین

اي تیمارها و شاهد در الشه الروه ها وبین ترکیب بیوشیمیایی جیره

هاي (. ترکیب شیمیایی جیرهP <05/0دهی وجود ندارد )روز غذا 28

 آورده شده است. 2و  1آزمایش و الشه الروها در جداول 

 

 Bacillus subtilisهای مختلف های تهیه شده از غلظت: تركیبات بیوشیمیايی جیره1جدول 

 CF PF1 PF2 PF3 PF4 متغیر

 a93/34 a07/35 a02/35 a89/34 a91/34 ین خامپروتئ

SD (±) 15/0 12/0 12/0 17/0 05/0 

 a79/16 a8/16 a92/16 a38/16 a46/16 چربی خام
SD (±) 13/0 31/0 06/0 52/0 46/0 
 a3/8 a42/8 a49/8 a22/8 a25/8 فیبرخام

SD (±) 05/0 13/0 14/0 11/0 12/0 

 a21/7 a2/7 a28/7 a38/7 a63/.7 خاکستر
SD (±) 08/0 23/0 16/0 26/0 27/0 

 a77/32 a51/32 a29/32 a12/33 a02/33 ماده خشک
SD (±) 07/0 59/0 43/0 9/0 72/0 

 دار،پروبیوتیک فید یا غذاي پروبیوتیک :-PF ،    (P >05/0دار است )حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنی -

 (%CP%- lipid% - CF%-ash – 100) ماده خشک  -، (  25/6N% x)پروتئین خام  -
 

 و شاهد Bacillus subtilisهای با غلظت مختلف : تركیب بیوشیمیايی الشه الرو كپورمعمولی براساس وزن خشك تحت تاثیر تغذيه با جیره2جدول 

 CF PF1 PF2 PF3 PF4 اولیه متغیر

 a65/16 a63/16 a67/16 a71/16 a13/17 a15/16 پروتئین خام

SD (±) 68/0 35/0 47/0 09/0 49/0 19/0 

 a67/7 a73/7 a75/7 a71/7 a83/7 a86/7 چربی خام

SD (±) 19/0 22/0 17/0 12/0 06/0 09/0 

 a93/13 a55/14 a81/14 a13/14 a22/14 a43/14 خاکستر

SD (±) 55/0 48/0 51/0 11/0 28/0 29/0 

 a93/17 a38/14 a57/13 a63/13 a86/13 a37/15 ماده خشک

SD (±) 78/0 06/0 61/0 4/0 77/0 21/0 

 a24/75 a33/75 a23/75 a6/75 a03/75 a6/74 رطوبت

SD (±) 14/0 09/0 81/0 44/0 32/0 7/0 

 (  25/6N% xپروتئین خام ) -، دارپروبیوتیک فید یا غذاي پروبیوتیک  -PF:،(P >05/0دار است )حروف غیرهمسان در هر ستون نشانه اختالف معنی -
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سطح مختلف باسیلوس سابتیلیس  4از میان  متغیرهای رشد:       

داري متغیرهاي طور معنیبه 410و  510، 610، 710جیره تیمارهاي  در

 PF3رشد را نسبت به شاهد بهبود بخشیدند. الروهاي کپورمعمولی 

گرم( را نشان میلی 43/1196±45/2میانگین افزایش وزن باالتري )

که سطح جیره وزن الروهاي کپورمعمولی وقتی گین افزایشدادند. میان

تر از آن، کاهش سلول در گرم غذا و بیش 610تر از هاي کماز غلظت

داشت. مشابه چنین کاهشی در مورد ضریب رشد ویژه نیز اتفاق افتاد. 

در مورد متغیرهاي ضریب رشد ویژه، افزایش وزن، ضریب تبدیل 

دار آماري وجود ا و شاهد اختالف معنیچنین بین تیمارهغذایی و هم

( در جیره شاهد و 05/0±68/0) FCRباالترین  (.P >05/0داشت )

رشد و ضریب  طورکلیبهگردید.  مشاهده  PF3جیره در میزان ترینپایین

هاي که باسیلوس معمولی در همه جیرهتبدیل غذایی الروهاي کپور

روز غذادهی، میانگین  28داشتند از جیره شاهد باالتر بود. بعد از 

 گرم میلی 29/1013افزایش وزن تیمارهایی که باسیلوس داشتند 

مشاهده شد  PF4با  PF3داري بین تیمار دست آمد. اختالف معنیبه

(05/0< P( میانگین درصد بقاء تیمارها .)به 7/97 )%داري از طور معنی

اضافه کردن %( باالتر بود. بنابراین  4/96±97/0درصد بقاء در شاهد )

B. subtilis  به جیره الروها باعث افزایش رشد و درصد بقاء الروهاي

ي دارا B. subtilisتیمارهاي با سطوح  مختلف  کپورمعمولی گردید.

( در افزایش P <05/0دار آماري )نتایج مشابهی بدون اختالف معنی

ه گیري شدرشد و درصد بقاء الروها نشان دادند. متغیرهاي رشد اندازه

  .آمده است 3در این تحقیق در جدول 
 

 درجیره شاهد و تیمارهای مختلف Bacilus subtilisهای مختلف های رشد الرو تغذيه شده با غلظت: نتايج شاخص3جدول 

 

های های گرم منفی شمارش شده از الشه الروهای كپورمعمولی تغذيه شده  با غلظتهای كل باسیلوس و باكتری: لگاريتم تعداد باكتری4جدول 
 در تیمار و شاهد B. subtilisمختلف 

 CF PF1 PF2 PF3 PF4 مراحل شمارش شاخص

 )سلول در گرم( های كلباكتری

0 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
2 9/3 7/5 7/5 7/5 3/4 
4 7/4 9/5 9/5 9/5 6/5 
6 3/5 3/6 3/6 3/6 9/5 
8 a8/7 a8/7 a8/7 a8/7 a8/7 

 )سلول در گرم( های گرم مثبتباكتری

0 1 1 1 1 1 
2 1 8/2 8/2 8/2 6/2 
4 1 6/4 6/4 6/4 5/3 
6 1 1/6 1/6 1/6 9/4 
8 b1 a4/7 a4/7 a4/7 b9/5 

 )سلول در گرم( های گرم منفیباكتری

0 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
2 4/3 01/2 01/2 01/2 01/2 
4 3/4 01/2 02/2 02/2 02/2 
6 9/4 01/2 03/2 03/2 03/2 
8 b9/5 a01/2 a03/2 a05/2 b4/3 

 .(P >05/0دار است )نشانه اختالف معنی ردیفحروف غیرهمسان در هر  -                      
 

هاي الشه و آب مخزن پرورش بعد از غذادهی با این باکتري       

هاي بیوشیمیایی و مورفولوژیکی روز براساس تست 28باکتري در طی 

( 2/6±6/3× 710الروها ) الشه هايباکتري کل گردید. میانگین شناسایی

دست آمد. تراکم باسیلوس درمخازن آب تیمار گرم بهسلول در میلی

( افزایش پیدا کرد. تراکم باسیلوس درگروه شاهد 5/2 ± 02/2×710به )

هاي تیمار در گروه هاي گرم منفی درافزایش نداشت. تراکم باکتري

کاهش پیدا  یترلسلول در میلی 1/1±33/0×210روز غذادهی به  28

هاي گرم منفی در مخازن آب شاهد کرد ولی میانگین تراکم باکتري

 (.5و  4لیتر افزایش پیدا کرد )جدول ( سلول در میلی20/1±4×510)

 تیمار
 شاخص رشد

 شاهد
)CF) 

 1تیمار
(PF1) 

 2تیمار
(PF2) 

 3تیمار
(PF3) 

 4تیمار
(PF4) 

 a93/3±64/563 a95/0±5/564 a47/2±4/565 a52/0±43/567 a61/1±6/557 گرم()میلی میانگین وزن اولیه
 a91/2±8/1293 b59/3±1/1533 b52/2±5/1546 ab94/2±87/1762 c99/1±73/1462 گرم()میلی میانگین وزن نهایی

 a33/7±16/730 b45/4±5/970 b32/4±1/981 b45/2±43/1196 c82/2±13/905 گرم()میلی میانگین افزایش وزن بدن
 a42/8±34/125 b93/4±081/171 b55/7±55/173 ab58/0±63/210 c74/4±61/162 )%(  رصد افزایش وزند

 a05/0±68/0 b01/0±58/0 b02/0±58/0 ab006/0±38/0 b01/0±54/0 ضریب تبدیل غذا
 a047/0±82/6 b017/0±15/7 b03/0±18/7 b003/0±22/7 c02/0±02/7 ضریب رشد ویژه

 a97/0±4/96 b19/1±2/98 b91/0±8/98 b99/0±00/98 a95/1±8/95 )%(درصد بقاء 
 :،(P >05/0دار است )نشانه اختالف معنی ردیفحروف غیرهمسان در هر  -
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 هایهای گرم منفی شمارش شده از آب مخازن پرورش الرو تغذيه شده با غلظتهای كل باسیلوس و باكتری:  لگاريتم تعداد باكتری5جدول 

 های تیمار و شاهددر جیره Bacillus subtilisمختلف 

 CF PF1 PF2 PF3 PF4 مراحل   شمارش شاخص

 لیتر()سلول در میلی های كلباكتری

 

0 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 

2 9/3 9/3 9/3 9/3 6/3 

4 3/4 3/4 3/4 3/4 1/4 

6 3/5 3/5 3/5 3/5 9/4 

8 a9/5 a6 a9/5 a9/5 a9/5 

 لیتر()سلول در میلی گرم مثبت هایباكتری

 

 

0 1 1 1 1 1 

2 1 3/2 3/2 4/2 3/2 

4 1 9/2 3 1/3 3 

6 1 3/3 5/3 6/3 2/3 

8 a1 b03/5 b02/5 b01/5 c09/4 

 های گرم منفی شمارش شدهباكتری لگاريتم
 لیتر()سلول در میلی

 

0 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

2 6/2 4/2 4/2 4/2 3/2 

4 4/3 6/2 5/2 4/2 3/2 
6 a4/5 b5/2 b5/2 b3/2 c3/4 
8 b3/5 5/2 6/2 3/2 3/2 

 (P >05/0دار است )همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیحروف غیر -   

 

  حثب
ها داراي تأثیرات مثبت بر سالمت میزبان از طریق پروبیوتیک       

، مشارکت غذا مصرف بهبود گوارش، میکروبی دستگاه فلور نمودن متعادل

 Verschuere) باشندمی ایمنی سیستم تحریک و بازدارنده هضم، در آنزیمی

هاي پروبیوتیک باکتري (.1394رییسی و همکاران،  ؛2000همکاران،  و

چنین، سبب افزایش ساخت و موجود در دستگاه گوارش ماهی هم

شوند که درنهایت منجر به هاي گوارشی در میزبان میترشح آنزیم

هاي موجود در جیره غذایی ها و پروتئینقابلیت هضم چربی افزایش

طور شده و کارایی تغذیه و متعاقب آن، رشد را در ماهی میزبان به

 (.2006و همکاران،  Ziaei-nejad)دهند قابل توجهی افزایش می

خاصیت پروبیوتیکی باسیلوس سابتیلیس از افزایش وزن و ضریب 

دست آمد هیمارها نسبت به شاهد بتري که در تتبدیل غذایی مناسب

روز غذادهی با غذاي حاوي باسیلوس  28رسد. نتایج به اثبات می

دار آماري را در افزایش وزن، ضریب رشد سابتیلیس اختالف معنی

ویژه، وضریب تبدیل غذایی بین تیمارها و شاهد نشان داد. تاثیر 

اي است، تغذیهباسیلوس سابتیلیس در افزایش وزن و درصد بقاء از راه 

اي جیره را تغذیهها ترکیبات سمی و غیرترتیب که این باکتريبدین

، Balcazarتواند همه غذا را جذب کند )هضم کرده، سپس میزبان می

(. باسیلوس سابتیلیس انواع مختلفی از پروتئاز و سایر انواع 2004

غذایی را تواند انواع مواد آلی و مواد کند که میها را تولید میآنزیم

تجزیه نموده و به مواد مغذي قابل جذب تبدیل کند. از طرف دیگر 

باکتریال و رقابت در جذب باسیلوس سابتیلیس با تولید مواد آنتی

هاي پاتوژن در دستگاه امالح غذایی و حتی با ازدیاد و تجمع باکتري

(. در این 2008و همکاران،  Wangکند )گوارش الرو  جلوگیري می

داري از سایر طور معنیسلول در گرم غذا به 610یره با سطح تحقیق ج

تر بود. اثربخشی سطوح باسیلوس در تیمارها و شاهد اثر بخش

پروبیوتیک در سطح مذکور توسط مطالعات متعددي تائید گردید 

(keysami  ،؛ 2007و همکارانNikoskelainen  ،؛2001و همکاران 

Meunpol  ،در سطح باالتر باسیلوس  (. رشد کند2003و همکاران

( تائید 2001) و همکاران Nikoskelainenدر تحقیق  ، قبالPF4ًجیره 

که غلظت گردیده بود که در آن اثر بخشی پروبیوتیکی باسیلوس، وقتی

تر که چرا غلظت پائینباسیلوس باالتر رفت کاهش پیدا کرد. در این

و نیاز به باکتري اثربخشی باالتري نشان داد هنوز مشخص نیست 

تواند به تر در غلظت باالتر میتري دارد اما رشد کممطالعات بیش

زیستی آبزي مربوط باشد، زیرا افزایش غلظت باکتري هاي محیطجنبه

 keysamiدهد )زا بوده و میزان تغذیه الرو را کاهش میدر آب استرس

ت (. باالترین غلظت در نظر گرفته شده براي این اس2012و همکاران، 

تر موثرتر باشد و از طرف هاي بیشرسد که غلظتنظر میبه که معموالً

ها در آب حل شده دیگر در هنگام کاربرد غذا در آب بخشی از باکتري

(. این مطالعه 2001و همکاران،  Nikoskelainenروند )و از دست می

منظور جلوگیري نشان داد که به کاربردن دوز مناسب پروبیوتیک به

ف میزان باالي آن و در نتیجه جلوگیري از افزایش هزینه تولید، از مصر

(. نتایج شمارش 2003و همکاران،  Nikoskelainenبسیار مهم است )

ها در الشه الروهاي کپورمعمولی و آب مخازن پرورش  اختالف باکتري
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هاي تیمارها و شاهد نشان داد. تراکم داري را بین باکتريمعنی

هاي تیمار باالتر بود، فی در گروه شاهد از گروههاي گرم منباکتري

مقدار زیادي مواد دلیل باشد که باسیلوس سابتیلیس بهاین شاید بدین

پرورش خود رهاسازي  در محیط بیوتیکیباکتریال و ترکیبات آنتیآنتی

(. 2004و همکاران،  Gullian؛ 2002و همکاران،  Sugitaکند )می

دین و سیهایی مثل دیفیبیوتیکتیباسیلوس سابتیلیس تولید آن

تواند طیف وسیعی از باکترهاي کند که میدین میسیدیفیاکسی

(. Rodriquez ،2002و  Gullianهوازي را از بین ببرد )هوازي و بی

هاي بیوتیکچنین تولید بسیاري از آنتیباسیلوس سابتیلیس هم

نظر بنابراین به(. Sugita ،2002کند )چون باکتریوسین میمعمول هم

هاي وسیله باکتريههاي گرم منفی در تیمارها برسد که باکتريمی

ها جایگزین شده باشد باسیلوس سابتیلیس کشته شده و توسط آن

(Gullian  وRodriquez ،2002 افزایش تراکم باکتري مورد مطالعه .)

تواند در الشه الروها و آب مخازن پرورش تیمار در این تحقیق می

دهنده تجمع و جاگیري باسیلوس سابتیلیس در بدن الروها و اننش

رسد نظر می(. به1398پناه و همکاران، آب مخازن باشد )هاشمی

دستگاه گوارش الروها غالب شوند و تجمع  هایی که بتوانند درباکتري

زا از دستگاه هاي بیماريیابند شاید گزینه خوبی براي حذف باکتري

. (WHO/FAO ،2004فعالیت پروبیوتیکی باشند  آبزي و شروع گوارش

اي و بهداشتی بنابراین باکتري مورد تحقیق داراي خواص مفید تغذیه

زاي دستگاه گوارش الرو کپور در افزایش کنترل رشد و عوامل بیماري

تواند در پرورش این گونه، مورد استفاده معمولی دارد و بنابراین می

دست آمده در این تحقیق، گونه باکتري براساس نتایج به قرار گیرد.

تواند به باسیلوس سابتیلیس جدا شده از دستگاه گوارش این الرو  می

ترتیب کار رود. بدینهعنوان پروبیوتیک در الرو ماهی کپورمعمولی ب

سلول درگرم غذا، به غذاي  610ها را با غلظت توان این باکتريمی

خیساندن درمحلول باکتري وارد  الرو کپور معمولی با استفاده از روش

 نموده و رشد و درصد بقاء الرو کپورمعمولی  را بهبود بخشید.
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