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 چکیده

بر  های جنس باسیلوسگونه از باکتری 5پروبیوتیک تجاری حاوی اسپورهای این تحقیق با هدف بررسی اثر 

شامل دو تیمار با این مطالعه  ماهیان کپور صورت گرفت.فرآیند اصالح زیستی پساب سیستم پرورشی بچه

به پساب بطور مستقیم هر لیتر  ءبه ازاباکتری که  1×810 غلظتدر  هاباسیلوسمخلوط ( T1تیمار پروبیوتیکی )

آزمایش و  شروع زماندر گونه باسیلوسی اضافه نشد. هیچ شاهدتیمار  دراضافه شد و ها در حوضچهمورد نظر 

پس از تلقیح باکتریایی به پساب، تغییرات معیارهای کیفی آب نظیر نیتروژن آمونیاکی کل، ازت نیتریتی، ازت 

گیری ندازهساعت ا 72و  48، 24در فواصل زمانی نیتراته، هدایت الکتریکی، مجموع جامدات محلول و کدورت 

داری بطور معنی کپورماهی پرورشی سیستم در پساب باکتریایی  های زیستیکنندهاصالح این استفاده از .شد

های موجود در آب نیتروژن آمونیاکی کل منتج گردید و میزان کدورت و مجموع کل باکتری غلظت کمتری از به

ساعت افزایش  72داری را نشان داد. اما میزان ازت نیتراته پس از کاهش معنی ساعت 48بعد از گذشت 

و  هر لیتر ءبه ازا باکتری 1×810شده با غلظت در آزمایشی دیگر، پساب تلقیح .(p<05/0)داری داشت معنی

کار رفت. بعد ماهیان کپور معمولی بههای پرورش ماهی کپور برای سیستم پرورش بچهفاضالب خروجی از تانک

رشد ویژه و میانگین رشد یافته در پساب مورد تلقیح باکتریایی دارای وزن نهایی، نرخ روز ماهیان پرورش 45از 

نشده بودند یافته در فاضالب اصالحغذایی کمتر نسبت به ماهیان پرورشروزانه ماهیان بیشتر و ضریب تبدیل 

(05/0>p). 

 1کیفیت آب، پرورش ماهی، های باکتریاییاصالح کننده: پروبیوتیک، کلیدی واژگان

                                                      
  hojat.jafaryan@gmail.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

غذاهای مورد  .كندمي ايفاها سالمت ماهيزندگي و پروری نقش مهمي را در كيفيت آب در آبزی

باعث ايجاد  ،ها بدون برنامه باشداما اگر استفاده از آن ،دارندها نقش مهمي مصرف آبزيان در سالمت آن

ديل شود. تعوارد محيط آبي مي گازهای مضر ،هاآن تجزيهدر فرآيند زيرا  ،شودمي زيستي شرايط نامساعد

گيرد كه عالوه بر امکانات و تجهيزات غيره صورت مي هوادهي و اين شرايط به وسيله اضافه كردن آب تازه،

در جريان پرورش آبزيان، افزايش  (.Sharm and Bhukhar, 2000) ايشگاهي نياز به زمان زيادی داردآزم

كه از طريق تعويض آب يا استفاده از مواد شيميايي از اين بار مواد آلي آب اجتناب ناپذير است مگر اين

، (Deveraja et al., 2013رساند )امر جلوگيری شود. اما استفاده از مواد شيميايي به منابع آبي آسيب مي

 .(Sharm and Bhukhar, 2000) نداهبسياری از اين مشکالت غلبه كرد ها برپروبيوتيک راًکه اخييدر حال

های غذايي به عنوان افزايش ها عالوه بر مکملبيان كرد كه از پروبيوتيک(، Moriarty, 1998موريارتي )

ها بهای آب و فاضالاصالح زيستي در راستای از بين بردن آلودگي شود. واژهكيفيت آب نيز ياد مي دهنده

ار برده د، به كنمواد زائد و نامطلوب دار های مفيد كه نقش بسزايي در تجزيهبا استفاده از ميکروارگانيسم

 رود. ها در واقع تکنولوژی جديد همسو با محيط زيست به شمار مياستفاده از پروبيوتيک شود.مي

تصفيه زيستي برای دو روش ( ارائه گرديد، Porubcan, 1991a) پوروبکان توسطكه طبق گزارشي 

روش اول،  بيان شد. (Paeneus monodon) برای ميگوی ببری بهبود كيفيت آب و افزايش بازده توليدی

ي كاهش در آب پرورش را نيتريت آمونياک و ميزان كهبيوفيلترهای شناور  به سازهای شورهباكتری تلقيح

روش دوم، افزودن  (.Porubcan, 1991a) شوددهند، اين فرآيند باعث افزايش بازماندگي ميگوها ميمي

 ,Porubcan) شودو افزايش توليد مي CODهای باسيلوس در مجاورت هواده استخر باعث كاهش گونه

1991b.) ( در تحقيقي ديگر روند اصالح زيستي در استخرهای پرورش ميگوی پنائيدهPenaeidae)  انجام

آلي، نيتروژن و فسفر محلول در آب با استفاده از مواد زايد  پذيرفت. در اين آزمايش بررسي و كاهش

ير را بر ها بيشترين تأثهای هتروتروف مختلفي انجام گرفت كه در نهايت گزارش شد كه باسيلوسباكتری

 Antonyاند )زا را تا حد ممکن كاهش دادههای بيماریروی بهبود كيفيت آب پرورشي داشته و پاتوژن

and Philip, 2006.) 

 در استخرهای پرورش ميگو Vibrio luminousهای های باسيلوس موجب كنترل گونهاز سويهبسياری 

ها در برابر ويبريوهای موجود در استخر، بازماندگي ميگو و به دليل فعاليت مهاركنندگي باسيلوس شده

 ر اثر تجزيهيا دميگو بوده  ها بردر اثر عملکرد باسيلوس ماًعلت افزايش بازماندگي يا مستقي فت.افزايش يا

 ,Zhao)ژائو و همکاران (. Moriarty, 1998) زيستي مواد آلي و بهبود كيفيت آب پرورشي بوده است

برای اصالح زيستي آب استفاده شده در  Bacillus cereus( در تحقيقات خويش دريافتند باكتری 2009
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ری منجر به حذف مواد آلي و نيتروژن ثير داشته و اين روند را تسريع بخشيده است. اين باكتأنماها، تآب

 نماها شده و ميزان شفافيت آب را نيز افزايش داده است. پساب آب

 ی مورد اسرررتفاده درهاترين پروبيوتيکعمده( بيان كردند كه Sheriff, 2001شرررري  و همکاران )

ای در وهتوان بالقهايي كه دارای باكتری باشررند وميهای باكتريايي پروبيوتيک شررامل پروریبخش آبزی

به  های باكتريايي متعلقتوان به گونههای آلي دارند را ميفرآيند اصالح زيستي و معدني نمودن فاضالب

، .Bacillus sp. ،Pseudomonas sp. ،Acinetobacter sp. ،Cellulomonas sp هررایجررنرر 
Rhodosedomonas sp. ،Nitrosomonas sp. و Nitrobacter sp. .توان گفت در مجموع مي نسرربت داد

، تحريک سريسرتم گوارشي (Gomez-Gil et al., 2000)ها با باال بردن رشرد و بازماندگي كه باسريلوس

(Ziaei-Nejad et al., 2006 و سريستم ايمني )(Gatesoupe, 1999) ( و بهبودی كيفيت آبKennedy 

et al., 1998های پرورشي دارند.(، عملکرد مثبتي بر ارگانيسم 

است  های پروبيوتيکيهای كيفي آب با استفاده از مخلوط باسيلوسهدف از اين مطالعه تعديل پارامتر

ها بار تری نسبت به ساير روشدر زمان كوتاه ،هزينه كم و تا بتوان از طريق فرآيندهای مقرون به صرفه

 اً دع آبي مورد استفاده مجدها را كاهش داد و با توجه به كاهش منابع آبي موجود از منابآلودگي فاضالب

ز و با استفاده ا گام برداشتههای پذيرنده همچنين در راستای جلوگيری از آلودگي آب .برداری كردبهره

 ( ميزان توليد را افزايش داد.Gupta and Gupta, 2001های مقرون به صرفه )روش

 

 هامواد و روش

 انماهي بچهسيستم پرورش آب خروجي از  در اين تحقيق، آزمايش پساب مورد :سازی پسابآماده

پروری دانشکده آزمايشگاه آبزی از 23/1± 33/2با وزن متوسط  (Cyprinus carpio) معمولي كپور

ساعت در  23دست آمده به مدت ه پساب ب تهيه شد. كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه گنبد كاووس

به شش مخزن  (Zhao et al., 2009ت معلق آن )نشيني رسوباداری شد و پ  از تهکي نگهيمخازن پالست

ليتر منتقل گرديد. جهت آزمايش دو تيمار شامل پساب مورد تلقيح  3گيری پالستيکي با حجم آب

بل از شروع ق های پروبيوتيکي و پساب اوليه و هر يک با سه تکرار در نظر گرفته شد.باكتريايي با باسيلوس

TANشامل معيارهای كيفي آب برخي از آزمايش 
1 ،N-2NO

2 ،N-3NO
3 ،EC

3 ،TDS
  .گرديد تعيين 2

                                                   
1- Total ammonia 

2- Nitrite 

3- Nitrate 

4- Electrical conductivity 

5- Total dissolved solid 
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های در اين تحقيق از پروبيوتيک تجاری حاوی اسپورهای پنج گونه از باكتری :سوسپانسيون باکتریایی

 Bacillus subtilis ،Bacillus lichniformis ،Bacillus polymixa ،Bacillus جن  باسيلوس شامل

laterosporus ،Bacillus circulans  .از شركت  ي مورد نظرپروبيوتيک سوسپانسيوناستفاده شد

مورد  CFU/L 812×1غلظت سوسپانسيون باكتريايي با . گرديدتهيه  )ايران نيکوتک( پروتکسين آكواتک

 از ميکروليتر 122با استفاده از سمپلر ابتدا  ،سازی غلظت مورد نظرجهت آمادهاستفاده قرار گرفت. 

يک های حاوی محيط كشت ژالتيني تريپتهای مورد نظر برداشته و در پليتسوسپانسيون اسپور باسيلوس

 33در دمایساعت  23مدت های كشت شده بهاستريل شده، كشت داده شد. پليت (TSA) سوی آگار

ن، با استفاده در پايان مدت انکوباسيو .(Gomez-Gil et al., 1998)انکوباسيون گرديدند گراد درجه سانتي

های حاوی سرم های كشت جداسازی و به اپندروفهای تشکيل شده از پليتاز آن  استريل، كلني

دقيقه محلول هموژني از  2فيزيولوژی استريل منتقل گرديدند. سپ  با استفاده از شيکر در مدت 

گاه دسته سوسپانسيون باكتريايي تهيه شد. جهت سنجش غلظت باكتريايي مورد نظر با استفاد

باكتری مورد نظر بر مبنای  2نوری غلظت ،محلول استاندارد مک فارلند نيم 1مدل بيوكروم اسپکتروفتومتر

CFU/ml  نانومتر تعيين شد. 012بر اساس چگالي بهينه در طول موج 

 38، 23زماني  در فاصله اوليه شده در پساب تعيين معيارهای كيفي معيارهای کيفی مورد سننجش:

با دسرررتگاه  N-3NO ،N-2NO ،Tota Ammonia Nitrogeon گيری شرررد.اندازه اًمجدد سررراعت 32و 

متر مدل هانا  pHآب با استفاده از  pH، هانا(سراخت شرركت ) 83222 3 -آی-اچ اسرپکتروفتومتر مدل

 گيری شد.اندازه نمودن،پرتابل مولتي الين بعد از كاليبره  با دستگاه EC, TDS ،3و كدورت 823

 32و  38و  23برداری آب از تيمارهای مورد نظر در فواصل زماني نمونه :هاتعداد باکتری شمارش

با استفاده از تشکيل  CFU/mlها بر حسب تعداد كل باكتری .ساعت در ظروف استريل صورت گرفت

بدين  .مورد بررسي قرار گرفتهای سريالي و كشت ميکروبي در محيط كشت تريپتيک سوی آگار رقت

درصد( رقيق شدند.  2/2پ  از يکنواخت شدن با سرم فيزيولوژی )نمک  های آب،نمونه ب كهترتي

به ميزان  تهيه شده هایصورت گرفت. سپ  از سوسپانسيون 312تا  112سريالي با رقت  سازیرقيق

مورد  تكش هایپليت كشت داده شدند.در محيط كشت تريپتيک سوی آگار  ميکروليتر برداشته 122

های تشکيل با شمارش تعداد كلنيساعت  23ر قرار گرفتند و بعد از ودرجه در انکوبات 33در دمای  نظر

                                                   
1- Biocrom-S11 

2- Optical density 

3- HI83200 

4- Turbidity 
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 ,.Rengpipat et al)تعيين گرديد ها تعداد كل باكتریسازی، ها و با استفاده از درجه رقيقشده در آن

1998.) 

چمران در استان گلستان تهيه و بچه ماهيان كپور معمولي از كارگاه شهيد  پرورش بچه ماهيان کپور:

اه گنبد كاووس منتقل گرديد. پ  از گذراندن مدت يک هفته گپروری دانشبه آزمايشگاه آبزی

ليتر و تحت  12های پرورشي با ظرفيت قطعه ماهي به حوضچه 32پذيری، بطور تصادفي تعداد عادت

شد. در تيمار پرورش ماهي در ميدرصد آب هر تيمار تعويض  22شرايط هوادهي منتقل گرديد. روزانه 

 32ها در غلظت مورد نظر به مدت آب اصالح شده، پساب خروجي پ  از اصالح زيستي با باسيلوس

شد. در تيمار دوم از فاضالب بدون اصالح زيستي جهت های پرورشي به كار گرفته ميساعت، در حوضچه

بدن در سه وعده در روز صورت گرفت. پي درصد وزن  2پرورش استفاده گرديد. تغذيه ماهيان در سطح 

 32های ماهي بطور روزانه بررسي و كنترل گرديد. پ  از اتمام دوره آزمايش كه اچ و دمای آب حوضچه

روز به طول انجاميد، برخي از معيارهای تغذيه و رشد نوزادان پرورش يافته در تيمارهای آزمايشي با 

های محاسباتي، تعيين گرديد. اين آزمايش در دو ری فرمولاستفاده از بيومتری طول و وزن و بکارگي

لظت های پروبيوتيکي با غتيمار آزمايشي شامل پرورش نوزاد ماهي در آب اصالح شده زيستي با باسيلوس
 و پساب اصالح نشده، هر تيمار شامل سه تکرار، صورت گرفت. باكتری به ازاء هر ليتر 1×812

های به دست آمده در آزمايش اصالح زيستي پساب و نيز و تحليل داده تجزيه ها:تجزیه و تحليل داده

های ها در زمانمقايسه بين داده مستقل، T-testبا استفاده از روش پرورش نوزاد ماهي كپور معمولي 

 2در سطح  LSDها با استفاده از آزمون طرفه و مقايسه ميانگينمختل  با استفاده از آناليز واريان  يک

 انجام شد. SPSS-17افزار آماری با استفاده از نرم درصد

 

 نتایج
غلظت  (1های اوليه پساب )جدول با توجه به ويژگي دست آمده از آزمايش نشان داد كهنتايج به

، ازت نيتروژن آمونياكي كل داری در پارامترهایباكتريايي تلقيح شده به پساب مورد نظر تغييرات معني

در تيمار كنترل  N-2NOو كدورت در مقايسه با شاهد همان روز ايجاد كرد. ميزان  نيتريتي، ازت نيتراته

فقط در روز دوم نسبت به تيمار شاهد اختالف  ساعت افزايش يافته ولي اين روند 32و آزمايشي پ  از 

دارای روند  N-3NOو در تيمار آزمايشي كمتر بود. همچنين ميزان  (P>22/2) داری نشان دادمعني

داری يافت نيز كاهش معني TANداری در تيمار آزمايشي نسبت به شاهد بوده و ميزان افزايشي معني

(22/2P<). داری در مورد در صورتي كه تغييرات معنيTDS  وEC ( 22/2مشاهده نشدP> در تيمار .)

ان روز مشاهده شد ها نسبت به شاهد هممجموع كل باكتری داری در محاسبهآزمايشي كاهش معني

(22/2P< 2( )جدول .) 
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نتايج حاصل از بيومتری ماهيان نشان داد كه نوزادان ماهي در تيماری كه از پساب اصالح شده با 

باسيلوس ها استفاده شده بود، در مقايسه با تيمار ديگر از معيارهای رشد و تغذيه باالتری برخوردار بودند. 

درصد وزن بدن در روز( و ميانگين رشد روزانه  22/1نرخ رشد ويژه )گرم(،  23/3باالترين وزن نهايي )

درصد( در تيمار كپور پرورشي با استفاده از پساب اصالح شده به دست آمد و با تيمار دوم اختالف  83/1)

( در تيمار كپور پرورشي 33/1(. بيشترين ميزان ضريب تبديل غذايي )>22/2Pداری را نشان داد )معني

داری مشاهد نشد ه از پساب اصالح نشده مشاهده گرديد كه بين دو تيمار اختالف معنيبا استفاد

(22/2P> .) 

 

 برخی از معيارهای کيفی پساب مورد آزمایش قبل از انجام تلقيح باکتریایی -1 جدول

EC(μs/cm) TDS(mg/l) Turbidity(NTU) N(mg/l)-NO2
 

NO3-N(mg/l) (mg/l)TAN
 

3/383 3/332 3/0 28/2 20/2 30/2 

 
 ميانگين معيارهای کيفی آب در پساب اصالح شده با باسيلوس های پروبيوتيکی و پساب اصالح نشده  -2 جدول

P پارامتر زمان شاهد تيمارآزمايشي 

ns d022/2±28/2 c223/2±28/2 شروع  

* c 223/2±32/2 b282/2±33/2 23 ساعت (mg/l)N-2NO 
ns b230/2±33/2 b230/2±33/2 38 ساعت  

ns a230/2±11/1 a232/2±12/1 32 ساعت  

ns b 213/2±20/2 ab213/2±20/2 شروع  

ns c 23/2±3/3 b12/2±2/3 23 ساعت (mg/l)N-3NO 
ns b 288/2±33/2 a12/2±3/2 38 ساعت  

** a288/2±3/3 c288/2±33/3 32 ساعت  

ns a223/2±30/2 a223/2±30/2 شروع  

** c 202/2±23/1 b233/2±32/2 23 ساعت TAN(mg/l) 
** b 231/2±22/1 c222/2±20/2 38 ساعت  

** d223/2±3/2 d223/2±32/1 32 ساعت  

ns a283/2±3/0 a283/2±3/0 شروع  

** b11/2±23/2 b22/2±2/2 23 ساعت Turbidity(NTU) 
** b233/2±28/2 ab11/2±33/0 38 ساعت  

** c12/2±20/3 c283/2±22/2 32 ساعت  

ns a33/2±383 a33/2±383 شروع  

ns a3/2±321 a3/12±382 23 ساعت EC(μs) 
ns b2/3±323 a28/8±323 38 ساعت  

ns c2±320 a2/18±338 32 ساعت  
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   -2 جدولادامه 

ns a33/2±33/332 a33/2±33/332 شروع  

ns a12/1±381 a22/2±33/330 23 ساعت TDS(mg/l) 
ns b32/1±303 a23/3±303 38 ساعت  

ns a3/2±383 a13/2±33/302 32 ساعت  

ns a223/2±2/3 a223/2±2/3 شروع  

ns b21/2±02/0 b13/2±82/0 23 10( ساعتTotal Count(Log 
* b18/2±32/0 a8/2±2/3 38 ساعت  

* c10/2±03/2 b2/2±23/0 32 ساعت  

اختالف بين تيمار و شاهد در هر روز  دهندهنشان pپارامتر در طول زمان است و  مقايسه دهندهنشان انگليسي كوچک حروف
دار بيانگر عدم اختالف معني nsدهد و درصد نشان مي 2و  1دار بودن اختالف را به ترتيب در سطح معني *و  **است كه 

 باشد.مي

 
 برخی از معيارهای تغذیه و رشد نوزادان ماهی کپور معمولی در تيمارهای مختلف آزمایشی  -9جدول 

 عيارم

 تيمار

 وزن نهايي

 )گرم(

 طول نهايي

 )ميلي متر(

 ضريب

 تبديل غذايي

 هژنرخ رشد وي

 در روز(بدن وزن )درصد

 رشد ميانگين

 روزانه )درصد(

كپور پروشي با 

استفاده از پساب 
 اصالح شده

13/2±23/3 8/2±2/28 2/2±23/1 28/2±22/1 13/2±83/1 

كپور پروشي با 

پساب  استفاده از

 نشدهاصالح 

1/2±230/3 2/2±33/02 23/2±30/1 28/2±82/2 11/2±22/1 

p ** ns ** ** ** 

p  دهد و درصد نشان مي 1دار بودن اختالف را در سطح معني **نشاندهنده اختالف بين دو گروه است كهns  بيانگر عدم

 باشد.دار مياختالف معني

 

 گيری بحث و نتيجه

داری نسبت به فاضالب اوليه قبل از تلقيح در آمونياكي كل بطور معنينيتروژن در اين مطالعه ميزان 

البته قابل ذكر است كه اين ميزان كاهش در تيمار آزمايشي  .هر دو تيمار شاهد و آزمايشي كاهش يافت

 ,.Zhao et alگردد )بيشتر بوده است. علت اين كاهش در تيمار شاهد به فرآيند خودپااليي آب برمي

وم ها از يون آمونيباسيلوسدر رابطه با اين روند كاهشي در تيمار آزمايشي بايد بيان كرد كه  (. اما2009

ای هكنند، در نتيجه در محيطبه عنوان منبع نيتروژن برای رشد خود تحت شرايط هوازی استفاده مي

همکاران  و گوش .(Koops and Moller, 1992شوند )آبي بطور جدی درگير فرآيند نيتريفيکاسيون مي
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(Ghosh, 2007ت )ثير اB. subtilis  را بر روی اصالح زيستي محيط پرورشي ماهيان زينتي بررسي كردند

را بر اثر افزودن اين باسيلوس در محيط پرورشي گزارش دادند. ژائو و همکاران  TANدار و كاهش معني

(Zhao et al., 2009نيز بر طبق نتايج يافته ) كه هايشان بيان داشتند B. cereusسزايي در كاهش ه نقش ب

 های آبي داشته است.پساب فواره TANميزان 

ر بداری نسبت به تيمار كنترل افزايش يافته است. ميزان نيترات در تيمار آزمايشي در سطح معني

 اساس چرخه ميکروبي نيتروژن و متابوليسم تركيبات نيتروژني غيرآلي، حذف ميکروبي نيتروژن بر پايه

های هتروتروف با عملکرد باسيل .(Zhu et al., 2008) نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون قرار گرفته است

يترات مانده مواد غذايي را به نهای نيتريفيکاسيون شركت كرده و فضوالت و باقيشيميايي خود در فرآيند

 Queiroz and)بويد  كويروز و و (Ravi, 1998) راوی و همکاران(. Ghosh et al., 2007كنند )تبديل مي

Boyd, 1998 )ها حاكي از كاهش سطح آمونياک كل و افزايش نظراتي مشابه داشتند و تحقيقات آن

( اعالم كردند كه پروبيوتيک آكوآنزيم Sharma and Bhukhar, 2000)شارما و بوخار اما،  .نيترات بوده است

 ست.های ما نبوده انداشته و نظر ايشان همسو با يافتههيچ تأثيری بر اصالح زيستي پساب ماهي كپور 

ها می ميکروارگانيسها به وسيلهطور كه نتايج نشان داده شفافيت از طريق تنزل ماكرومولکولهمان

گذاری طبيعي طي فرآيند خودپااليي آب، ميزان رسوب افزايش يافته است. در تيمار كنترل بوسيله

توجه است كه در تيمار آزمايشي، كاهش كدورت و افزايش شفافيت در  كدورت كاهش يافته است. قابل

 Zhao)د باشها ميگذاری توسط باسيلوسدليل تجزيه و رسوبداری بيشتر بوده است و اين بهسطح معني

et al., 2009 .) 

های موجود در آب در دوره آزمايش حاكي از اين موضوع بود كه در پايان بررسي ميزان كل باكتری

است. علت اين موضوع به رقابت فلور باكتريايي موجود در  ها كاهش يافتهآزمايش مجموع كل باكتری

گر ه بيانهای اين مطالعگردد. يافتههای پروبيوتيکي اضافه شده برميپساب بر سر غذا و فضا با باسيلوس

ها با توليد باشد كه باكتریهای پروبيوتيکي در حذف فلور باكتريايي موجود در آب ميتوانمندی باسيلوس

و همکاران . گوش (Moriarty, 1997; Verschuere et al., 2000) شوندها موجب اين امر ميآنتي بيوتيک

لي های كها به آب پرورشي ماهي و محاسبه تعداد كل باكتری( طي تحقيقي با افزودن باسيلوس2223)

ها در تيمارهای آزمايشي نسبت به تيمار كنترل كاهش يافته است. فرمي، دريافتند كه تعداد اين باكتری

كنند كه موجب كاهش اليه رشح ميهايي تها اگزوآنزيمكه باسيلوسگونه بيان كردند ها علت را اينآن

سي در های موكوهای مترشحه از اليهشود و در نهايت منجر به نفوذ آنتي بيوتيکموكوسي و بيوفيلم مي

ها . اين يافته(Ghosh et al., 2007)شود ها ميهای گرم منفي شده و موجب مرگ آناطراف باكتری

از كه پ   باشد،( ميMakridis, 2001و همکاران ) ماركيدسو ( Ali, 2000های علي )سو با يافتههم
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 ايرو س آئروموناس پي بردند كه تعداد، ماهي پرورش آب در پروبيوتيک باكتريايي هایسلول افزودن

 های گرم منفي كمتر شده است.باكتری

داری بين دو تيمار از لحاظ بررسي اين دو پارامتر تفاوت معني TDS الکتريکي ودر خصوص هدايت

 ها در تغيير اين پارامترها نقشي نداشتند.توان نتيجه گرفت كه باسيلوسمشاهده نشد. بنابراين مي

اری كه توسط ران داد كه در آب پرورشي تيمرنش ورراهي كپرنوزادان م انگين وزنيرمقايسه مي

تلقيح شده بود دارای رشد وزني بيشتری بودند و ضريب تبديل غذايي كمتری های پروبيوتيکي باسيلوس

گيری افزايش اشتهای ماهيان در اين تيمار نسبت به تيمار را از خود نشان دادند و همچنين بطور چشم

های های پروبيوتيکي به آب سيستمدهد تلقيح باسيلوسشاهد نيز مشاهده شد. مطالعات نشان مي

ها سازی معيارهای فيزيکوشيميايي آب شده و از سوی ديگر ورود اين ميکروارگانيزمبهينهپرورشي موجب 

گردد تا مواد غذايي سازی در آن سبب مياز طريق آب وارد شده به دستگاه گوارش اين ماهيان و كلني

از، پليها نظير خارج سلولي اين باكتری گوارشي هایخورده شده توسط ماهي در فرآيند ترشح آنزيم

 Yanboكند )به خوبي مواد غذايي هضم و جذب شده و در نتيجه رشد ماهي ارتقاء پيدا پروتئاز و آميالز، 

and Zirong, 2006.) و همکاران ) سوی با نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر، جعفريانهمJafaryan, 

باكتری به ازای هر ليتر به  1×012های پروبيوتيکي در غلظت گزارش كردند كه افزودن باسيلوس( 2010

منجر به افزايش عملکرد رشد ( Ctenopharyngodon idellaهای پرورشي الرو ماهي آمور )آب حوضچه

ها وتيکثير پروبيأو تغذيه در الروهای اين ماهي گرديد. اين محققين افزايش عملکرد رشد را از يک سو به ت

ي ديگر به ارتقاء كيفيت فاكتورهای فيزيکوشيميايي بر كارايي روده در هضم و جذب بهتر غذا و از سوي

 ,Ziaei-Nejadضيائي نژاد و همکاران )  اند. در همين راستاآب محيط پرورشي اين ماهي نسبت داده

ليتر به محيط پرگنه به ازای هر ميلي 3/3×012ها در غلظت بيان كردند كه افزودن باسيلوس( 2006

داری در مقايسه با تيمار رشد را در حد معني( Fenneropenaeus indicusپرورشي ميگوی سفيد هندی )

تخرهای های پروبيوتيکي به آب اسكنترل افزايش داد. اين محققين نشان دادند كه در طي تلقيح باسيلوس

 كه در مغايرت باپرورشي اين ميگو، معيارهای كيفي آب نظير اكسيژن افزايش يافته است. در حالي

های باكتريايي مورد اند كه فرآوردهادعا كرده ،(Boyd, 1984و همکاران )قيق بويد های اين تحيافته

ر ثيأهای باكتريايي تجاری تو افزودن فرآورده استفاده به آن اندازه كه ادعا شده سودمند نبوده است

و همچنين  (Ictalurus punctatus) داری بر پارامترهای كيفي آب استخرهای گربه ماهي روگاهيمعني

تيکي های پروبيورشد اين ماهي نداشته است. همچنين گزارشاتي نيز مبني بر عملکرد منفي باسيلوس

 Jafaryanو همکاران )اضافه شده به آب محيط پرورشي ماهيان ارائه شده است. در اين خصوص جعفريان 

et al., 2009 )های پرورشي الرو ماهي های پروبيوتيکي به آب حوضچهنشان دادند كه تلقيح باسيلوس

ثير منفي بر عملکرد رشد و تغذيه اين ماهي در مقايسه با گروه شاهد أت( Aristichthys nobilisبيگ هد )
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اين تفاوت در عملکرد، به نوع باكتری پروبيوتيکي، غلظت بکارگيری و شرايط پرورشي ماهي مورد داشت. 

 (.Verschuere et al., 2000) نظر بستگي دارد

هميت، عنوان عوامل بيولوژيکي بسيار با اهای پروبيوتيکي بهاين تحقيق نشان داد كه باسيلوس نتايج

سازی فاكتورهای كيفي پساب خروجي از سيستم پرورشي ماهي كپور داشته و توانايي بااليي در بهينه

رورش های خروجي استخرهای پسازی فاضالبتوانند به يک راه حل پيشنهادی مناسب جهت بهينهمي

توان نتيجه گرفت از سويي ديگر مي ها در امر پرورش ماهي باشند.آن منظور استفاده مجدد ازماهي به

سازی محيط پرورشي و استفاده مجدد از منابع های پروبيوتيکي از يک سو منجر به بهينهكه باسيلوس

نده تا منابع آبي پذير كنندهای پرورشي، كمک ميآبي گرديده و از سوی ديگر با اصالح زيستي پساب

های با ارزش ماهيان و ديگر آبزيان موجود در طبيعت كمتر ها كمتر دچار آلودگي شده و گونهاين پساب

های با ارزش های انساني قرار گيرند. لذا از اين جهت كمک شاياني به حفظ گونهمورد تهديد فعاليت

 شود.های طبيعي ميموجود در محيط
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