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بهبود شاخصهای رشد و کیفیت الشه بچه تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus

با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو( )D Proو مخمر ساکارومایسس سرویزیه
()Saccharomycess Cerevisia
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چکیده
به منظور تعیین اثر پروبیوتیک دیپرو )(Bacillus licheniformis, Bacillus subtilisو مخمر ساکارومایسس سرویزیه
( )Saccharomycess Cerevisiaدر جیره غذایی بچه تاسماهی ایرانی ) (Acipenser persicusبر شاخصهای رشد و
ترکیب بیوشیمیایی الشه ،تعداد  2400قطعه بچه تاسماهی ایرانی به صورت تصادفی با میانگین وزن  4/00±0/10گرم
)میانگین±خطای استاندارد( و میانگین طول  9/91±0/35سانتیمتر )میانگین±خطای استاندارد( انتخاب و در چهار تیمار و هر
تیمار با سه تکرار گروهبندی شدند .مدت آزمایش  60روز و محل اجرای آن در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری
شهید دکتر بهشتی واقع در استان گیالن بود .تیمارهای آزمایشی شامل  5 )1گرم دیپرو در کیلوگرم غذا  5 )2گرم مخمر
ساکارومایسس سرویزیه در کیلوگرم غذا  5 )3گرم دیپرو در کیلوگرم غذا و  5گرم مخمر ساکارومایسس سرویزیه در
کیلوگرم غذا  )4گروه شاهد (جیره پایه فاقد پروبیوتیک و مخمر) .نتایج حاصله نشان دادکه ،بیشترین میانگین وزن به ترتیب
در تیمار حاوی دیپرو حاصل گردید .تیمار دریافت کننده پروبیوتیک دی پرو بیشترین افزایش رشد ،کوچکترین ضریب
تبدیل غذاییرا داشت ،که تفاوت آن با سایر تیمارها ،معنیدار ( )P>0/05بود .استفاده از دی پرو در جیره سبب شد تا چربی
الشه افزایش یابد که این افزایش از نظر آماری معنیدار بود ( .)P>0/05رطوبت الشه با افزودن دی پرو به جیره کاهش یافت
که این کاهش سبب اختالف معنیداری در رطوبت الشه در مقایسه باکنترل گردید( .)P>0/05میزان خاکستر کل الشه در
تیمار حاوی دی پرو و یا مخمر در مقایسه با شاهد اختالف معنی داری را نشان نداد ( .)P<0/05این در حالی بود که در تیمار
حاوی دی پرو و مخمر نتایج متفاوتی مشاهده شد به طوری که میزان خاکستر افزایش نشان داد و تنها در مقایسه با گروه
دیپرو بطور معنی داری ( )P>0/05افزایش یافته است  .مصرف خوراکی  5گرم پروبیوتیک دیپرو در جیره غذایی بچه
تاسماهی ایرانی ،باعث افزایش رشد و شاخصهای رشد شده و اسفاده از آن در صنعت آبزی پروری توصیه می شود.
کلمات کلیدی :تاسماهی ایرانی ،پروبیوتیک دیپرو ،مخمر ساکارومایسس سرویزیه ،شاخص های رشد ،ترکیب بیوشیمیایی الشه
*نویسنده مسئول
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مقدمه
باکتریهای پروبیوتیک با تحریک و افزایش هضم باعث
افزایش رشد ،کاهش ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه
کاهش هزینههای پرورش ماهیان میشوند .نتایج خوبی از
تجویز خوراکی سویههای تجاری باسیلوس ( Bacillus
 )sp.در افزایش رشد و بقاء الرو ماهی قزلآال
( (Oncorhynchus mykissبدست آمده است
( Jafaryan et al., 2009; Mart´ınez Cruz et al.,
 .)2012شایان ذکر است ،بعضی از باکتریها بخصوص
باکتریهای اسپوردار ،به صورت طبیعی مقاومت بهتری به
حرارت نشان میدهند.)Askarian et al., 2011( .
گونههای باسیلوسی ،اغلب پتانسیل پروبیوتیکی خوبی
برای کاربردهای تغذیهای دارند .باسیلوسها قابلیت ثبات
حرارتی و زنده ماندن را در غذای پلت شده دارند و
همچنین مقاومت باالیی را در شرایط هضم از خود نشان
میدهند ()Soltani et al., 2015
دیووووووواره مخموووووور ساکارومایسوووووو سوووووورویزیه
( )Saccharomycess cerevisiaمنبع غنی از آنوزیمهوا،
نوکلئوتیووووودهای آزاد ،ویتوووووامینهوووووای گوووووروه  Bو
آمینواسیدهاسوووت کوووه مووویتوانووود نیازهوووای غوووذایی
الکتوباسیلوس ها را فراهم نمایود و سوبب رشود و افوزایش
تعوووداد آنهوووا شوووود (.)Hoseinifar et al., 2011
 Faramarziو همکاران ( )2011نشان دادند کوه اسوتداده
از باسیلوس های لیکنی فورمی و سوبتیلی پروبیوتیکی
باعث افزایش رشد و کاهش ضریب تبودیل غوذایی در الرو
تاس ماهی ایرانی می شوند.
 Hassaanو همکاران ( )2014در پژوهش خود ذکر
کردند که با زیاد کردن دوز افزودنی باسیلوس و مخمر به
جیره پایه ،رشد و کارایی مواد مغذی به صورت معنی
داری افزایش داشته است (.)Hassaan et al., 2014
تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusبیشترین صید
را در قسمت جنوبی دریای خزر دارد و گونه بومی کشور
محسوب میشود ( .)Faramarzi et al., 2011با توجه به
اهمیتی که تاسماهی ایرانی در اقتصاد صنعت تولید خاویار
و گوشت ماهی کشور دارد و همچنین نظر به نقش
پروبیوتیکها در تغذیه ماهیان ،هدف این پژوهش ،بررسی
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اثر مصرف خوراکی پروبیوتیک تجاری دی پرو و مخمر
ساکارومایس سرویزیه ( )Scبر بهبود شاخصهای رشد و
کیدیت الشه بچه تاسماهی ایرانی است.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان
خاویاری دکتر بهشتی به مدت  60روز ،بدون در نظر
گرفتن زمان سازگاری بمدت دوهدته انجام شد2400 .
قطعه بچه تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusدر
)میانگین±خطای
میانگین وزن 4/00±0/10گرم
استاندارد) به صورت کامال تصادفی انتخاب گردیدند .منبع
آب ورودی از ترکیب آب چاه و رودخانه به نسبت 60
درصد آب چاه و  40درصد آب رودخانه با دبی کل 0/02
لیتر در ثانیه و در شرایط کامال یکسان بین  12وان با
تعداد  200قطعه بچه ماهی برای هر وان توزیع شد.
میانگین دمای آب وانها طی مدت زمان تحقیق21±2 ،
درجه سانتیگراد )میانگین±خطای استاندارد( و  pHآب
در این مدت ) 7/5±0/5مقدار±خطای استاندارد( بود.
هوادهی و تامین اکسیژن مورد نیاز وانها از طریق پمپ
هوای صنعتی و آبشارهای هر وان با مقدار 6±0/5
میلیگرم در لیتر )مقدار±خطای استاندارد( انجام شد.
تحقیق در وانهای فایبرگالس و با ابعاد 60×1/80×1/80
سانتیمتر و ارتداع آب  40سانتی متر انجام شد کلیه
شرایط پرورش و نگهداری ،منبع تامین آب ،دبی آب،
هوادهی ،نحوه غذادهی و تراکم در طی دوره تحقیق
یکسان بوده است.
پروبیوتیک و فرموالسیون جیره غذایی
پروبیوتیک دیپرو متشکل از  3ماده فعال که شامل اسپور
باسیلوس لیکنی فورمی ) (Bacillus licheniformisو
( (Bacillus subtilisو
اسپور باسیلوس سوبتیلی
سرویزیه
ساکارومایس
مخمر
همچنین
( )Cerevisia saccharomycessبود که همه آنها از
شرکت تکژن زیست تهیه شدند .میزان استداده از ماده
اسپور باسیلوس لیکنی فورمی  1.6×1012cfu/kgو ماده
اسپور باسیلوس سوبتیلی  1.6×1012cfu/kgبوده است.
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برای جیره پایه از غذای کوپنز (شرکت کوپنز هلند)
استداده شده است .غذادهی با در نظر گرفتن میانگین
دمای آب ،درصد غذادهی ،میانگین وزن بچهماهی ،تعداد و
توصیه کارخانه سازنده خوراک انجام گردید .درصد
غذادهی ،به مقدار  4درصد بیوماس و  5مرتبه در روز به
فاصله زمانی  4ساعت توزیع شد ).(Vesal et al., 2016
جیره پایه (اندازه  )0/8-1/2حاوی  54درصد پروتئین ،
 18درصدچربی  1،درصد فیبر خام  9،درصد خاکستر 14
درصد فسدر کل ،بودند .این تحقیق با  4تیمار و هر تیمار
با  3تکرار شامل )1 :پروبیوتیک دیپرو ( 5گرم در
کیلوگرم غذا) )2 ،مخمر ساکارومایس سرویزیه ( 5گرم
در کیلوگرم غذا) )3 ،مخلوط پروبیوتیک دیپرو ( 5گرم در
کیلوگرم غذا) و مخمر ساکارومایس سرویزیه ( 5گرم در
کیلوگرم غذا) و  )4گروه شاهد (جیره پایه کوپنز بدون
افزودنی) انجام گردید .برای مخلوط کردن پروبیوتیک با
جیره غذایی از ژالتین ،به عنوان همبند استداده شده
است 30 .گرم ژالتین در یک لیتر آب در دمای  51درجه
سانتیگراد ترکیب شد و سپ پروبیوتیک و پودر مخمر

ساکارومایس سرویزیه به محلول اضافه گردید و روی
پلتها کامالً اسپری شد .سوپ پلوتهوا بر سوینیهوای
خشک کن قورار داده شده و پو از شوماره گوذاری بوه
خشک کن انتقال داده شدند .نهایتاً پلتهای ساخته شده
توسط کیسههای پالستیکی مناسب و غیرقابل ندوذ تا
زمان استداده در یخچال نگهداری شدند .زیستسنجی هر
 15روز یک بار و با نموهگیری از  10درصد ماهیان انجام
شد .در پایان دوره آزمایش ،بعد از  24ساعت قطع
غذادهی ،نمونهبرداری جهت تعیین ترکیب الشه به صورت
تصادفی صورت میگرفت.
شاخصهای رشد
شاخصهای رشد شامل ضریب تبدیل غذایی Feed
 ، ) FCR=Efficiency Ratioافزایش وزن ( Weight
 ،)WG=Gainنرخ کارایی پروتئین ( Protein
 ،)PER=Efficiency Ratioنرخ کارایی چربی
( ، )LER=Lipid Efficiency Ratioدرصد افزایش وزن
بدن ( )BWI= Body Weight Increaseبر اساس روابط
ذیل محاسبه گردیدند (:)Mehrabi et al., 2018
وزن اولیه (گرم)  -وزن نهایی (گرم) =WG

 × 100وزن اولیه (گرم)  /وزن اولیه (گرم) – وزن نهایی (گرم) = (BWI )%
وزن تر بدست آمده (گرم)  /مقدار غذای مصرفی (گرم) = FCR
 × 100پروتئین مصرف شده (گرم)  /وزن تر بدست آمده (گرم)= (PER )%
 ×100چربی مصرف شده (گرم) /وزن تر بدست آمده (گرم) = (LER )%

ترکیب بیوشیمیایی الشه
به منظور اندازهگیری رطوبت ،خاکستر ،چربی خام،
پروتئین خام و فیبر خام در انتهای دوره پرورش 15 ،عدد
ماهی از هر تیمار صید شدند .نمونهها بوه فریزر با دمای
 -60درجه سانتیگراد منتقل و تا زمان اندازهگیری
شاخصهای مزبور به صورت منجمد نگهداری شدند.
نمونههای مربوط به تکرارهای مختلف هر تیمار پ از
خارج کردن از فریزر بوسیله چرخ گوشت صنعتی مدل
( MG-1400Rپارس خزر) به طور کامل دو بار چرخ
شدند ،در ادامه مقادیر رطوبت ،پروتئین ،چربی و خاکستر

نمونهها به روش  )1995( AOACاندازهگیری شد.
رطوبت با قرار دادن نمونهها در دمای 105درجه
سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت ،پروتئین با استداده از
روش کلدال ،چربی با استداده از روش سوکسله و خاکستر
از طریق سوزاندن ماده خشک در کوره الکتریکی با دمای
 550درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت ،اندازهگیری
شدند.
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تجزیه و تحلیل آماری
در این مطالعه از طرح آزمایشی کامالً تصادفی با  4تیمار و
سه تکرار استداده گردید (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف) و
همگن بودن واریان ها (آزمون لون) مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .بمنظور بی اثر نمودن تاثیر احتمالی در
اختالف وزن و طول اولیه و همچنین بنابر بیومتری های
مکرر در فواصل زمانی مختلف در طول آزمایش ،از آزمون
دوطرفه اندازه گیری های مکرر ( Two-Way Repeated
 )measureاستداده شد ،همچنین سطح معنیدار برای
مقایسه میانگین تیمارها  ٪5در نظر گرفته شده است.
دادههای حاصل با نرم افزار  SPSSبررسی شدند.
نتایج
همانطوریکه در جدول  1مشاهده میگردد ،کمترین
میانگین طول در اولین بیومتری بر اساس تیمار برای تیمار
دی پرو 9/30±0/17سانتیمتر )میانگین±خطای
استاندارد( و باالترین مقدار در تیمار دریافتکننده مخلوط
دیپرو و مخمر  9/91±0/35سانتیمتر )میانگین±خطای
استاندارد( بدست آمد که با تنها تیمار مخلوط با سایر
تیمارهای آزمایشی اختالف معنی دار را نشان داده است
( .)P>0/05این در حالی است که در آخرین بیومتری
کنترل ،کمترین میانگین طول با مقدار 27/00±0/62
سانتیمتر )میانگین±خطای استاندارد( و باالترین میانگین
طول برای تیمار مخلوط مخمر و دیپرو 30/02±0/91
سانتیمتر )میانگین±خطای استاندارد( حاصل شد که
اختالف معنیدار بین تیمارها مشاهده گردید (.)P>0/05
شاخصهای رشد
نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخصهای رشد در
جدول  1ارائه شده است .نتایج بدست آمده نشان داد که
افزایش وزن بدن در اثر تیمارهای مورد استداده اختالف
معنی داری ایجاد نموده است ( .)< .)P<0/05جدول 1
نشان میدهد که کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار
دیپرو 0/38 ،بوده است که در تیمار ضریب تبدیل غذا
 0/7میباشد ( .)P>0/05تیمار استدادهکننده از مخلوط
دیپرو و مخمر نیز در رابطه با ضریب تبدیل غذایی
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عملکرد خوبی نشان داده است ،بگونهای که ضریب تبدیل
غذایی در این تیمار نیز برابر  0/4محاسبه گردید که
اختالف آنها معنیدار نبود .کمترین و بیشترین نرخ
کارایی پروتئین و چربی بترتیب بر اساس تیمار کنترل و
تیمار دیپرو حاصل شد .بین نرخ کارایی پروتئین در تیمار
دیپرو و تیمار حاوی مخلوط دیپرو و مخمر اختالفی
وجود نداشت (.)P<0/05
ترکیب بیوشیمیایی الشه
تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری از نظر مدار
پروتئین الشه نداشتند( .شکلهای  1الی  .)4استداده از
دی پرو در جیره سبب شد تا چربی الشه افزایش یابد که
این افزایش از نظر آماری معنیدار بود ( .)P>0/05این در
حالی است که در تیمار حاوی مخمر ،چربی الشه هیچ
اختالف معنیداری نشان نداد .به طور مشابه سایر
تیمارهای آزمایش نیز تغییرات معنیداری ( )P<0/05را
در مقایسه با شاهد از خودنشان ندادند .رطوبت الشه با
افزودن دی پرو به جیره کاهش یافت که این کاهش سبب
اختالف معنیداری در رطوبت الشه در مقایسه با شاهد
گردید ( .)P>0/05میزان خاکستر الشه در تیمار حاوی
دیپرو و مخمر ،نتایج متداوتی مشاهده شد بطوریکه
میزان خاکستر افزایش نشان داد (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری
اثرات مدید پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها ،تحریککننده-
های سیستم ایمنی و ویتامینها بر صدات رشد ،سیستم
ایمنی و فاکتورهای خونشناسی گونههای مختلف آبزیان
در برخی مطالعات نشان داده شده است ( Hoseinifar et
al., 2011; Chelladurai et al., 2013; Mohapatra

 .)et al., 2014; Kane et al., 2016البته مطالعه اثرات
پروبیوتیک دیپرو ( )Subtilis. Licheniformis, B.Bو
مخمر ساکارومایس سرویزیه ( )SCبر عملکرد رشد و
خصوصیات الشه بچه تاسماهیان ایرانی تاکنون انجام نشده
است .بنابراین ،در مطالعه حاضر موارد مذکور بررسی
گردید.
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جدول  :1مقایسه میانگین عملکرد رشد بچه تاسماهی ایرانی )میانگین±خطای استاندارد(
Comparison of the means of growth performance for Persian sturgeon (Acipenser persicus) fingerling

تیمار

پارامتر
مخلوط دیپرو و مخمر
افزایش وزن بدن (گرم)
درصد افزایش وزن بدن
ضریب تبدیل غذا
درصد کارایی پروتئین
درصد کارایی چربی
میانگین وزن (گرم)شروع آزمایش
میانگین وزن (گرم)روز 60پرورش
میانگین طول(سانتی متر)شروع آزمایش
میانگین طول(سانتی متر)روز 60پرورش

86/13±1/07d
2229/06±84/54c
0/70±0/02a
3/50±0/10b
10/00±1/00b
3/86±0/10
90/00±1/00d
9/42±0/11b
27/00±0/62c

مخمر
113/01±0/82
2843/41±185/70a
0/38±0/01c
4/60±0/26 a
13/08±0/87a
3/98±0/28
117/00±1/00a
9/30±0/17 b
28/76±0/68ab
a

دیپرو
99/18±1/06
2601/90±73/36b
0/48±0/01 b
3/80±0/17b
10/90±0/85b
3/81±0/06
103/00±1/00c
9/72±0/16a
28/09±0/52bc
c

شاهد
109/53±1/19
2739/01±42/90ab
0/40±0/01c
4/40±0/17a
12/64±0/22a
4/00±0/10
113/53±1/28b
9/91±0/35a
30/02±0/91a
b

*حروف متداوت در یک ردیف نشاندهنده اختالف معنی دار است.

شکل  :1میانگین درصد پروتئین الشه بچه تاسماهی ایرانی

شکل  :2میانگین درصد چربی الشه بچه تاسماهی ایرانی

Body composition (protein) of Acipenser persicus
fingerling.

Body composition (lipid) of Acipenser persicus fingerling.

شکل  :3میانگین درصد خاکستر الشه بچه تاسماهی ایرانی

شکل  :4میانگین درصد رطوبت الشه بچه تاسماهی ایرانی

Body composition (Ash) of Acipenser persicus
fingerling.

Body composition (Moisture) of Acipenser persicus
fingerling.

*حروف متداوت نشاندهنده اختالف معنیدار است.
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نتایج تحقیق حاضر در مورد بهبود شاخصهای رشد با
نتایج سایر محققین مطابقت داشته است .بهبود عملکرد
رشد در این پژوهش با نتایج پژوهش  Azarinو همکاران
( )2014مربوط به ماهی سدید ()Rutilus frisii kutum
و نتایج تحقیق تکمه چی و همکاران ( )1391همخوانی
دارد .آنها بیان نمودند ،ماهیانی که در جیره خود
پروبیوتیک دریافت کردهاند ،عملکرد رشد بهتری نسبت به
گروه شاهد از خود نشان دادند Mohammadi .و
همکاران ( )2016در پژوهش خود بیان نمودند که استداده
سرویزیه
ساکارومایس
مخمر
٪2
از
( )Saccharomycess cerevisiaدر جیره سبب افزایش
معنیدار نسبت رشد خاص ،افزایش وزن بدن ،متوسط
رشد روزانه و کاهش ضریب تبدیل غذایی در سیچالید
سه خط ( (Cichlasoma trimaculatumمیگردد.
 Salaghiو همکاران ( )2013در پژوهش خود ذکر کردند
که در نتیجه استداده از پروبیوتیک پریماالک شامل:
Lactobacillus
اسیدوفیلوس
الکتوباسیلوس
) ،)acidophilusالکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus
Enterococcus
) ،)caseiانتروکوکوس فاسیوم
) )faeciumو بیدیدوباکتریوم بیدیدم (Bifidobacterium
) ،bifidumشاخصهای رشد تاسماهی ایرانی بعد از
 105روز تغذیه از لحاظ افزایش وزن ،وزن پایانی ،نرخ
رشد ویژه ،نرخ کارایی پروتئین و افزایش وزن بدن در
مقایسه با تیمار کنترل به طور معنیداری افزایش مییابند.
در مطالعه حاضر نرخ کارایی پروتئین و چربی در پی
مصرف دیپرو به تنهایی و همراه با مخمر بهبود معنی-
داری داشت .در میان پروبیوتیکهای غیرباکتریایی،
مخمرها ،توانایی چسبندگی زیادی به موکوس روده دارند.
این نوع پروبیوتیکها ،عالوه بر اینکه منبع خوبی از نظر
پروتئین میباشند ،دارای انواعی از ویتامینها،
کربوهیدراتها ،کارتنوئیدها و آنزیمهای برون سلولی
هستند ( .)Mohammadi et al., 2016با توجه به موارد
بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که باسیلوسهای لیکنی
فورمی و سوبتیلی دارای اثر سینرژیستی هستند و
استداده همزمان آنها در جیره بچه تاسماهی ایرانی می-
تواند سبب ارتقاء شاخصهای رشد و تغذیه در مقایسه با
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استداده مندرد از مخمر گردند .بنابراین ،استداده توأم این
دو در صورت اقتصادی بودن ،توصیه میشود .شایان ذکر
است ،نتایج این پژوهش نسبت به نتایج  Mehrabiو
همکاران ( )2017تداوتهایی دارد که میتوان به مواردی
از جمله :نوع میزبان ،سیستم گوارشی متداوت که نتیجه
تداوت در باکتریهای بومی موجود در دستگاه گوارش
است و همچنین نوع پروبیوتیک مورد استداده ،اشاره نمود
مقایسه میانگین تیمارها برای میزان پروتئین الشه نشان
داد که افزودن پروبیوتیک به جیره سبب تغییر میزان
پروتئین الشه نمیگردد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج
پژوهش  Mehrabiو همکاران ( )2017مطابقت ندارد .بر
اساس مطالعه آنها خصوصیات الشه با مصرف پروبیوتیک
پریماالک بهبود یافت .در مطالعه حاضر نیز میزان
پروتئین و چربی در تیمار حاوی مکمل دیپرو افزایش
و
نشان داد .باکتریهای باسیلوس لیکنی فورمی
( Bacillus licheniformis, Bacillus
سوبتیلی
 )subtilisمیتوانند برخی آنزیمهای خارج سلولی را به
عنوان پروتئاز ترشح کنند که این آنزیمها هضمکننده
هستند و به عملیات هضم و تجمع پروتئین جیره به
صورت محتوی پروتئین الشه منجر میشوند .نتایج
پژوهش کنونی با نتایج پژوهش  Merrifieldو همکاران
( )2014و باعثی و همکاران ( )1396یکسان میباشد که
ترکیب الشه با مصرف پروبیوتیک بهبود مییابدAzarin .
و همکاران ( )2014در پژوهش خود افزایش پروتئین الشه
و کاهش خاکستر ،رطوبت و چربی الشه ماهی سدید را به
علت مصرف باسیلوس لیکنی فورمی و سوبتیلی به
عنوان پروبیوتیک ،گزارش کردند .دلیل کاهش چربی الشه
ممکن است آنزیمهای لیپاز تولید شده توسط باکتریهای
پروبیوتیک باشد که باعث افزایش هضم چربی میشوند
( .)Forouhar et al., 2005نتایج تحقیق کنونی نشان
میدهد که با استداده از مدیریت اصولی دوره پرورش در
مدت زمان تحقیق ،مصرف خوراکی پروبیوتیک دیپرو
تشکیل شده از باسیلوسهای لیکنی فورمی Bacillus
) ،)licheniformisسوبتیلی ) (Bacillus subtilisدر
جیره غذایی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser
 ،)persicusسبب تاثیرگذاری کامال متداوت و چشمگیری
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Abstract
To determine the effect of D-Pro probiotics (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis) and
Saccharomyces cerevisiae in Persian sturgeon’s diet on the growth indices and biochemical analysis of
the carcass, a total of 2400 Persian sturgeon species were randomly selected, with a mean weight of
4.00±0.10 g (mean ± standard error) and a mean length of 9.91±0.35 cm (mean ± standard error), and
were assigned to four treatment groups, each of which was carried out with three replications. The
present study was conducted within 60 days in Dr. Beheshti Center of Proliferation and Restoration of
Persian Sturgeon (Guilan province). The treatments were 1) 5 g/1 kg of D-Pro, 2) 5g/1kg of
Saccharomyces cerevisiae, 3) a mixture of 5 g/1kg of D-Pro and 5 g/1kg of Saccharomyces cerevisiae,
and 4) a control group )a basic diet without any probiotics and yeasts(. Results of the analyses showed
that the highest mean weight was obtained in the D-Pro treatment. The D-Pro treatment had the
highest increase in length and the lowest feed conversion ratio which were significantly different
compared to other treatments (P<0.05). Using D-Pro in their diet led to a carcass fat increase and this
increase was statistically significant (P<0.05). By adding D-Pro to their diet, the carcass moisture
decreased and this decrease resulted in a significant difference in the carcass moisture content
compared to the control group (P<0.05). The levels of whole carcass ash were not significantly
different in the D-Pro and Saccharomyces cerevisiae treatments compared to the control group
(P>0.05). However, differences in the levels of whole carcass ash were observed between the D-Pro
and Saccharomyces cerevisiae treatments, such that the levels of ash significantly increased compared
to the D-Pro treatment (P<0.05). The oral consumption of 5g of D-Pro probiotic in the Persian
sturgeon’s diet increased growth and growth indices and is recommended to be used in the aquaculture
industry.
Keywords: Persian sturgeon, D-Pro probiotics, Saccharomyces cerevisiae, growth indices,
biochemical analysis of the carcass.
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