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 (Litopeneaus vannamei)قابلیت هضم میگوی وانامی 
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 چکیده

خام، ماده ( بر قابلیت هضم پروتئین licheniformis Bacillus و   Bacillus subtilisبررسی تاثیر پروبیوتیک ) مطالعه در این

( مورد آزمایش قرار Litopeneaus vannameiخشک، خاکستر، چربی، آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری برای میگوی وانامی )

قطعه میگو در مترمربع و  000)تراکم   T1گرم ذخیره سازی شدند. تیمارهای مورد استفاده شامل  92/0گرفت. میگوها با وزن اولیه 

دهنده واحد تشکیل 4×0000قطعه میگو در مترمربع و  000)تراکم  T2دهنده کلنی بر گرم غذا(، لواحد تشکی 0×0000غلظت 

، 000)تراکم  T4دهنده کلنی بر گرم غذا( و واحد تشکیل 0×0000قطعه میگو در مترمربع،  950)تراکم  T3کلنی بر گرم غذا(، 

 950با تراکم  C2قطعه میگو در مترمربع و  000با تراکم  C1هد )همراه دو تیمار شادهنده کلنی بر گرم( بهواحد تشکیل 4×0000

عنوان نشانگر به %0هفته تغذیه شدند. جهت بررسی قابلیت هضم میگو از اکسید کروم  1مدت به مخزن 01قطعه میگو در مترمربع( در 

داری را با یترین مقدار را داشت و افزایش معنبیش جز در ماده خشکها بهدر کل بخش T4و   T2استفاده شد. قابلیت هضم تیمارهای 

داری را در مقدار چربی و ماده خشک با تیمارهای شاهد یمعن افزایش T3و  T1(. اما تیمارهای >05/0p) تیمارهای شاهد نشان داد

( و T4و T3 ، T2و  T1) اری بین تیمارهایدیمقدار قابلیت هضم آمینواسید و خاکستر ارتباط معن (، ولی در<05/0p) نشان نداد

اما  ترین مقدار را داشت.بیش سایر موارددر کل تیمارها قابلیت جذب اسید آمینه نسبت به  (.>05/0p) تیمارهای شاهد مشاهده شد

 داری را برقرار کند.یای نبود که رابطه معنهای مختلف در کل تیمارها به اندازهتاثیر  پروبیوتیک در تراکم
     

  پروبیوتیک، میگوی وانامی، آمینواسید، قابلیت هضم، تراکم کلمات کلیدی:

 Hamidraisi444@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

استانداردهای زندگی  و جمعیت افزایش گذشته، دهه طول در       

 ،همكاران و Sooking) است بوده پروریآبزی افزایش در مهمی عامل

با توجه به افزایش تقاضا نسبت به تولیدات دریایی،  (.1122

ای افزایش یافته استفاده از این محصوالت تا حد قابل توجه

طور کامل باعث بههمین منظور استفاده از این منابع است. به

برداری ای از ذخایر گردید. این عامل سبب بهرهتوجه قابل کاهش

 Sooking؛ 1123 و همكاران، Hossain) از منابع %33تر از بیش

دنبال و تخلیه به اصطالح نامحدود آن را به (1122 و همكاران،

داشته است. بنابراین پرورش متراکم میگو یكی از عوامل اصلی 

باشد، که با انجام آن در بسیاری از می برآورد نیاز میگومنظور به

کشورهای پیشرفته توانسته عالوه بر فراهم ساختن و از بین 

انسانی، سود سرشاری را  هایبردن مشكالت و کمبود پروتئین

های ها باکتریدهندگان قرار دهد. پروبیوتیکدر اختیار پرورش

اختن حالت تعادل در باشند که از طریق برقرار سای میزنده

کننده، های هضمروده، افزایش ارزش غذائی، افزایش آنزیم

ها تاثیر مهمی تقویت سیستم ایمنی و ممانعت در رشد پاتوژن

، Hongpattarakereو  Kongnum) روی سالمت میزبان دارند

ها قادرند از طریق ترشح پیش بسیاری از پروبیوتیک .(1122

 گردند قابلیت هضم و جذب و کیفیت آبها سبب بهبود آنزیم

(Liu  ،1112و همكاران). پروبیوتیكی هایمیكروارگانیزم از 

 گوارش دستگاه در مغذی مواد از استفاده بهبود منظورگوناگون به

 تربیش هاروی پروبیوتیک تحقیق  است شده برداری زیادیبهره

 و Rengipipat) باشدمحیطی میزیست مثبت هایجنبه دلیلبه

 .(1112 همكاران،

ای به محیط بیرونی، دستگاه گوارش تا اندازه باکتریایی فلور       

و جریان آبی بستگی دارد که از دستگاه گوارش میگو و یا 

. (1112 و همكاران، Carnevali) کندپوست عبور میسخت

هایی است یكی از گونه (Litopeneaus vannamei)میگو وانامی 

های باال و دلیل مقاومت باال و پتانسیل زیاد در تراکمکه به

قدرت ماندگاری در سراسر دنیا پراکنده شده است. قابلیت هضم 

 (2891و همكاران ) Smith وسیله دانشمندانی مانندمیگو به

تواند دستیابی اطالعات در مورد قابلیت هضم می است. شده انجام

و  Moss) غذایی داشته باشد تاثیر زیادی بر بهبود ترکیبات رژیم

توجه به تاثیر پروبیوتیک بر قابلیت هضم،  . با(1112 همكاران،

تواند افق روشنی تر اقداماتی صورت گرفته است که میکم

تاثیر استفاده از این مواد بر تراکم و قابلیت هضم  نسبت به

ترین دهندگان بگشاید. پروبیوتیک یكی از مهمپای پرورشپیش

باشد. کمبود رژیم مندی مناسب از غذا میبهرهمواد جهت 

سازی مواد مغذی غذایی فقط به ترکیبات غذایی و متعادل

وابسته نیست، بلكه به استفاده درست از مواد غذایی بستگی 

 نقش گوارشی های. آنزیم(1123، همكارانو  Manuch) دارد

 های هیدرولیتیكی و تبدیلواکنش کاتالیز جهت مهمی

 تر  قابل جذب بر عهده دارندها به ذرات کوچکماکرومولكول

(Davis 2883، و همكاران)ترین عامل در بهبود قابلیت . مهم

 ها نقشباشد که پروبیوتیکهای گوارشی میهضم، تولید آنزیم

 و همكاران، Paiva-maiaعهده دارند ) مهمی را در بهبود آن بر

ه گوارش میگو دارای محققین نشان دادند که دستگا (.1123

منظور هضم کامل ماده خشک نیست، استفاده ها بهتمام باکتری

 هایآنزیم از شود.می گوارشی هایآنزیم افزایش باعث هاپروبیوتیک از

توان به آنزیم پروتئاز اشاره کرد که نقش گوارشی مهم می

 و همكاران، Dabrowskiکند )کلیدی در هضم پروتئین بازی می

( Litopeneaus vannameiمیگو وانامی ) پرورش مزارع در. (2892

استفاده از پروبیوتیک تجاری تاثیر مفید خود را از طریق بهبود 

 رشد و حفظ کیفیت آب در شرایط اپتیمم نشان داده است

(Wang ،این میكروارگانیسم1116 و همكاران .) ها از طریق

پروتئین مصرف غذاهای خورده نشده در استخر باعث تولید 

تواند اشتها را تحریک کرده شوند. این پروتئین باکتریایی میمی

و  Smith) و سبب بهبود رشد از طریق تولید ویتامین گردد

که . با توجه به این(Austin ،1111و  Iranto؛ 1117، همكاران

استفاده از پروبیوتیک توانسته است در صنعت دام و طیور تحول 

از ضریب تبدیل غذایی میگو و مقدار عظیم ایجاد کند آگاهی 

تواند اطالعات زیادی در مواد مورد نیاز جهت رشد استاندارد می

هایی یكی از گونه وانامی دهد. میگوی دهندگان قرارپرورش اختیار

دلیل رشد سریع، بازماندگی باال و تحمل تراکم پذیری به که است

 اشته باشدرا در اختیار د توانسته بسیاری از مزارع پرورش

(kongnum  وHongpattarakere ،1121 ؛Williams ،و همكاران 

. لذا با توجه به مطالب گفته شده، این مطالعه با هدف (2886

 B. licheniformisو  B. subtilisپروبیوتیكی هایباکتری تاثیر بررسی

 بر تراکم و قابلیت هضم میگوی وانامی انجام گرفت.

 

 هاشمواد و رو
پروبیوتیک استفاده شده در این مطالعه حاوی اسپورهای        

باشد. می B. licheniformisو   B. subtilisهایدو گونه از باکتری

دهنده کلنی بر گرم واحد تشكیل 2121این پروبیوتیک حاوی 

صورت پودر خشک توسط شرکت باشد. این محصول بهمی



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

133 
 

سازی فعالشود. روش سازنده )پروتكسین آکواتک( عرضه می

این شرکت صوررت گرفت. بر این  براساس شیوه توصیه شده

اساس، جهت ایجاد شوک حرارتی، آب را تا نزدیک نقطه جوش 

حرارت داده، پس از جوش آمدن ظرف را از روی آتش برداشته 

و پروبیوتیک را به آن اضافه کرده و پس از سرد شدن، آب 

و مورد استفاده قرار حاوی پروبیوتیک با غذای کنسانتره مخلوط 

 گرفت.

با  نشانگرعنوان ( به3O2Yدر این مقاله از اکسید کروم )       

رکیبات تتجزیه تقریبی  2در جدول  استفاده گردید. 13/1 غلظت

 شیمایی غذای کنسانتره مورد استفاده آورده شده است.
 

تجزیه تقریبی غذای تجاری میگوی وانامی برحسب  :1جدول 

 درصد ماده خشک

 نوع ترکیب درصد اجزای مغذی جیره

66/38  پروتئین خام 

38/7  چربی خام 

18/7  خاکستر 

 ماده خشک 1

18/33  

13/1  

 عصاری عاری از ازت

 اکسید کروم

86/27  انرژی ناخالص 

  

مطالعه حاضر که در کارگاه : شرایط نگهداری میگو       

)وزن وانامی  21آموزشی تكثیر گمیشان بر پست الرو مرحله 

 نای لیتری انجام پذیرفت. 111 مخزن 29گرم( در 18/1 تقریبی

شامل   1Tزمایش شامل شش تیمار با سه تكرار بود. تیمار آ

قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  311میگوهایی با تراکم 
 311تراکم  2Tدهنده کلنی بر گرم غذا، واحد تشكیل 2×2121

واحد تشكیل  2×2121 غلظت پروبیوتیکو  قطعه در مترمربع

و  قطعه در مترمربع 111تراکم  3T، دهنده کلنی بر گرم غذا

 دهنده کلنی بر گرم غداواحد تشكیل 2×2121 غلظت پروبیوتیک

 2×2121 غلظت پروبیوتیکو  قطعه در مترمربع 111تراکم  4T و

 1Cهمراه دو تیمار شاهد به دهنده کلنی بر گرم غذاواحد تشكیل

قطعه  111با تراکم  2Cقطعه میگو در مترمربع و  311با تراکم 

مدت هشت هفته از تیر تا  شهریور بودند که به میگو در مترمربع

گرم در لیتر،  31گراد، شوری درجه سانتی 19با میانگین دمایی 

 سازی شدند.گرم در لیتر ذخیرهمیلی 9/8و اکسیژن محلول 

نشدن غذای  منظور ترکیببه: آوری مدفوع میگوجمع       

آوری غذای خورده نشده یک خورده نشده با مدفوع، عمل جمع

 3-1ساعت بعد از تغذیه میگو صورت گرفت. در فاصله زمانی 

آوری ساعت بعد از تغذیه میگو با غذای کنسانتره عمل جمع

طریق لوله مخصوص  از مدفوع گرفت.می صورت نوبت سه در مدفوع

ری و پس از آبگیری در آوهواده از طریق ایجاد مكش جمع

دقیقه در داخل ظروف مخصوص  21مدت معرض خورشید، به

بندی شد. جهت جلوگیری از فساد و )ظروف نگاتیوی( بسته

درجه  -21فعالیت باکتریایی، مدفوع میگو در  فریزر در دمای 

 سازی شد.گراد ذخیرهسانتی

در جهت بررسی میزان رطوبت، مدفوع میگو پس از توزین        

ساعت قرار داده  12مدت درجه سلسیوس به 61آون با دمای 

عنوان اختالف وزن قبل از خشک کردن و بعد از آن به شد.

منظور برآورد میزان چربی مدفوع رطوبت مدفوع گزارش شد. به

، Gerharoltساخت شرکت   VAPAOاز دستگاه سوکسله مدل

استفاده  EBLمیزان پروتئین با استفاده از دستگاه کجدال، مدل 

 Gerharoltساخت شرکت   VAPمدل دستگاه از تقطیر شد. جهت

 A200آلمان و آمینواسید از دستگاه آنالیزکننده آمینواسید مدل

 و همكاران، Heizhao) آلمان استفاده گردید کناور شرکت ساخت

. جهت بررسی قابلیت هضم مواد مغذی توسط میگوی (1112

و  Heizhao) استفاده شد روانامی و ماده خشک از فرمول زی

  (: 1112، همكاران

 فرمول شماره یک: قابلیت هضم مواد مغذی

[(
اکسید کروم موجود در مدفوع

اکسید کروم موجود در غذا
) × (

مواد مغذی موجود در غذا

مواد مغذی موجود در مدفوع
)] × 100 

 

 فرمول شماره دو: قابلیت هضم ماده خشک

[(
اکسید کروم موجود در مدفوع 

اکسید کروم موجود در غذا
) × 100] − 100 

       

تصادفی  در قالب یک طرح کامالً مطالعهاین : آنالیز آماری       

وسیله آزمون های حاصله بهاجرا درآمد. مقایسه میانگین دادهبه

اختالف  گرفت. صورت (TOW WAY ANOVA) دوطرفه واریانس

درصد  81 تیمارهای مختلف با سطح اطمینان ها دربین میانگین

ویرایش SPSS افزار تعیین گردید. تمام موارد با استفاده از نرم

 انجام گرفت. 26
 

 نتایج
مقادیر مربوط به قابلیت : قابلیت هضم اسیدهای آمینه       

 نتایج نای مطابق آمده است. 1 جدول در آمینواسید هضم

از  (>11/1P) دارییاختالف معن T ،4T,2و  T 3T, 1تیمارهای
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مقدار آمینواسید از خود نشان دادند. با توجه به بررسی  لحاظ

 و  4T, 2Tترین مقدار مربوط به دو تیمار صورت گرفته بیش

 یداریارتباط معن . ضمناًبود T 3T, 1ترین مقدار به تیمارهایکم

 دیده نشد ( T 4و  T ،2 T ،3 T 1بین تیمار شاهد و پروبیوتیكی )

(11/1P> در مورد تاثیر .)هایی تراکم در این تیمارها بین گروه

که دارای تراکم متفاوت و غلظت پروبیوتیک یكسان بودند، هیچ 

دست نیامد و تراکم نتوانست تاثیر داری بهیگونه اختالف معن

هضم اسیدآمینه داشته و تاثیر پروبیوتیک  قابلیت در ایتوجه قابل

 (.<11/1p) دار نبودیمعن کامالًبر قابلیت هضم آمینواسید 

 

 در تیمارهای مختلف مینواسید ضروری و غیرضروریآ: مقدار قابلیت هضم 2جدول 

C2 C1 T4 T3 T2 T1 آمینواسیدها 

c 27/1 ±23/78 c29/1±2/91 b  21/1±2/98   a21/1 ±96 b21./ ± 7/97 a2/1±1/91 ترئونین 

c 31/1±7/78 c 36/1±78 b  21 /1±1/99  a 36/1 ±91 b18/1 ±96 a36/1±3/92 والین 

c22/1±7/76 c 62/1±7/77 b 37/1±6/91 a 32/1 ±2/92  b 37/1±7/92 a 32/1±2/91 متیونین 

c6 /1±8/79 c 76/1±3/79 b 16/1±6/97 a 37/1±8/91 b 36/1±96/96 a6/1±2/91 لوسین 

c 66/1±6/79 c 26/1±2/79 b 22/1±1/96 a 82/1±8/91 b 22/1±1/91 a 8/1±7/91 فنیل آالنین 

c 11/1±1/91 c 99/1±8/92 b 6/1±9/98 a 3/1±9/91 b 31/1±9898 a 16/1±3/91 هستیدین 

c 11/1±9/92 c 63/1± 2/92 b 26/1±9/82 a 1/1±1/98 b 1/1 ±2/83 a 66/1±2/98 آرژنین 

c 11/1±6/78 c 1/1±3/91  b 22/1±2/98 a 3/1±9/92 b 22/1±3/98 a72/1±1/92 آسپارتیک اسید 

c 21/1±2/77 c 27/1±7/77 b  28/1±3/96 a 16/1±2/91 b 72/1±2/92 a 61/1±8/92 سرین 

c 1/1±8/91 c 29/1±2/91 b 79/1±3/83 a 9/1±8/81 b 11/1±1/99 a 61/1±3/96 گلوتامیک اسید 

c 36/1±16/78 c 11/1±2/73 b 29/1 ±2/98 a 23/1±1/91 97/1±1/36a a 21/1±7/93 پرولین 

c 91/1±32/79 c 71/1±3/79  b 96/1±13/91 a 12/1±1/92 92/1±1/37b a 21/1±2/92 گلوسین 

c 11/1.±13/79 c 12/1±79 b 2/1±16/96 a 21/1±2/91 92/1±1/1 b a 3/1±13/93 آالنین 

c 1/1±1/79 c 61/1 ±1/79 b 22/1±1/96 a 72/1±6/92 99/63±1/62b a 61/1±7/92 سیستئین 

c 6/1±1/92 c 3/1±2/79 b 12/1±1/81 a 91/1±1/91  b 1/1±1/98 a 36/1±/1/92  تیروزین 

 (>11/1P) داری هستندیتكرار( در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معن 3میانگین با  ±)
 

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باسیلوس بر : خشکماده        

ارائه شده است. تاثیر  3قابلیت هضم میگو وانامی در جدول 

سطوح مختلف پروبیوتیک باسیلوس بر ماده خشک دفع شده در 

دهد، میزان ماده خشک مدفوع مدفوع میگوی وانامی نشان می

  T 2T ,4  و T 1T ,3میگو با افزایش سطح این ماده در تیمارهای 

داری افزایش یشكل معن، به C 2و 1Cنسبت به تیمارهای شاهد 

  2T4,Tو   T 1T,3 در مورد دو تیمار (. این مسئله<11/1P) نیافت

ها نیز داری بین آنیهمین شكل بود و هیچ رابطه معننیز به

 (.<11/1P) برقرار نشد

 

پروتئین و خاکستر قابلیت هضم نسبت به سطوح مختلف باسیلوس و تراکم متفاوت  ماده خشک، چربی، میانگین مقایسه : 3جدول

 ) Litpenaeus vannameiمیگوی وانامی )

 تیمارها %پروتئین  %  خاکستر %چربی  % ماده خشک

82/2±1/2a 81±1/17 a 1/9±1/1 a 96/9±1/3a 
1T 

81±1/22a 81/1±1/6 b 17±1/3b 98/1±1/3b 
2T 

82/1±1/2a 86/1±1/2 a 16±1/1 a 98/9±1a 
3T 

81/6±1/2a 87/8±1/2 b 16/2±1/3 b 98/1±2/1b 
4T 

82/2±1/2a 81/2±1/62 c 16/1±1/1 c 6/92±2/7c 
1C 

82/2±1/3a 83/6±1/6 c 16/7±1/1 c 92/6±1/6c 
2C 

 (>11/1P) داری هستندیتكرار( در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معن 3میانگین با  ±)
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عدم استفاده از پروبیوتیک سبب شد که گروه : خاکستر       

ترین مقدار و از لحاظ قابلیت هضم خاکستر، کم  C 2و  1C شاهد

را داشته باشند، بنابراین این  مقدار ترینبیش 4Tو  2T هگرو

 بین این دو تیمار شد اختالف ترینبرتری سبب ایجاد بیش

(11/1p< .)1 هگرو بینT  3وT  1با تیمارC 2 وC  برخالف نتایج

 نیز اختالف  بین این دو گروه شهال ماده خشکدست آمده در هب

با توجه به افزایشی که  .(>11/1p)گردید  برقرار دارییمعن

داشت، سبب ایجاد اختالف  3Tو  1T نسبت به 4Tو  2Tتیمار 

دار در میزان خاکستر دو تیمار گردید. بنابراین غلظت یمعن

باالی پروبیوتیک توانست تاثیر قابل توجه بر میزان قابلیت هضم 

 خاکستر میگو داشته باشد.

پروبیوتیک باسیلوس  نتایج تاثیر سطوح مختلف: پروتئین       

(B. subtilis ,B. lichniformis )مكمل غذایی بر قابلیت عنوان به

که طوریشان داده شده است. همانن 3روتئین در جدول هضم پ

 پروبیوتیک مختلف افزایش سطوح شوددیده می 3 جدول در

نسبت به  4Tو  2Tسبب افزایش قابلیت هضم در تیمارهای 

و هر دو تیمار نسبت تیمار  (>11/1P) شد 1Tو 3Tتیمارهای 

را نشان دادند  پروتئین نتایج بهتریقابلیت هضم شاهد از لحاظ 

(11/1P<)مختلف  ی. با افزایش غلظت پروبیوتیک در تیمارها

 نیز افزایش یافت. پروتئین میزان قابلیت هضم 

های پروبیوتیک تظغل مختلف مقادیر: قابلیت هضم چربی       

قابلیت هضم چربی میگو بررسی شد. نتایج متفاوتی  برو تراکم 

دست هبا پروبیوتیک ب ر شدههای تیمابین گروه شاهد و گروه

 ،2Tو  4T ترین مقدار مربوط به تیماردر این قسمت بیش. آمد

دهنده واحد تشكیل 2121 شده با یه های تغذکه نسبت به گروه

بین   که تری را نشان داد.مقدار بیش 3Tو  1T مثل کلنی بر گرم

(. در تیمارهای >11/1p) شدداری مشاهده یتفاوت معن ،دو این

نسبت  یک کاهش را از لحاظ قابلیت هضم چربی 2Cو   1C شاهد

خودشان نشان دادند  از 1T ،3T و 4T ، 2T آزمایشیتیمارهای  به 

که  (>11/1p) ها برقرار شدهداری بین این گرویو اختالف معن

  بود. 2Tو   4T تیمارهای بینترین اختالف بیش

یكسان  پروبیوتیکی که دارای غلظت یهابین گروه: تراکم       

و  1C و تیمار شاهد 4T، 2Tو 1T،3T میگو ازجملهو تراکم متفاوت 

2C  هم نشان  داری بایاختالف معن از لحاظ قابلیت هضمبودند

های مختلف هررسی انجام گرفته روی گروب (.<11/1P) ندادند

قابلیت  ترینکم یادار 2C و 1C های شاهدتیمارکه  نشان داد

این مسئله تاثیر  ند.ترین مقدار بوددارای بیش 2T،4 Tو  هضم

داد نشان  نسبت به شاهد مثبت پروبیوتیک را بر قابلیت هضم

(11/1p<) 1 تیمارهایبین سبب شد،  کهT، 3T  2وT ،4T  رابطه

 تمام بین نتایج، به توجه با (.<11/1P) وجود داشته باشدمثبتی 

متفاوت پروبیوتیک دریافت کرده بودند  هایغلظت که هاییگروه

 . (>11/1P) داری مشاهده شدیبا گروه شاهد اختالف معن

 

 بحث
منظور بهبود های غذایی میكروبی بهایده استفاده از مكمل       

بری از ها بهرهفلور میكروبی روده و نقش بالقوه آن در افزایش آن

های بررسی باتوجه بهگرفته است.  های توجه قرارطی سال در غذا

ها تیمارهای پروبیوتیک دارای افزایش انجام شده در تمام گروه

صعودی از لحاظ قابلیت هضم اسیدآمینه بودند و توانستند تاثیر 

داری با گروه یقابل توجه بر قابلیت هضم داشته و اختالف معن

  4Tو  T 2شاهد ایجاد کنند. که این سیر صعودی در تیمارهای

تری به تر و توانست تاثیر مفیدبیش 1T،3T تیمارهاینسبت به 

دهنده بر قابلیت هضم اسیدآمینه داشته باشند. نتایج فوق نشان

باشد. مطابق نتایج تاثیر مثبت پروبیوتیک در قابلیت هضم می

 به نسبت  1T،3 Tو T  ،4T 2تیمارهای 3 دست آمده از جدولبه

در تمام تیمارهای  جز در قابلیت هضم ماده خشکگروه شاهد به

دیگر از جمله، قابلیت هضم پروتئین، چربی و خاکستر تاثیر 

یک از موارد نتوانست تاثیر مثبت نشان دادند. تراکم در هیچ

مثبتی داشته باشد و در تمام تیمارهای تراکم متفاوت و غلظت 

 (. <11/1p) داری مشاهد نشدیپروبیوتیک یكسان اختالف معن

توان دست آمده در این تحقیق میههای بفتهین براساس یاابنابر

تواند تاثیر بر قابلیت میگو نمی خاطر نشان ساخت که تراکم در

 و افزایش جذب مواد مغذی تاثیر مهمی داشته باشدهضم 

(McIntash 1111 ،و همكاران). جمعیت طریق از هاپروبیوتیک 

 گذارندمیتاثیر موثر  هضم هایفرایند مفید بر هایمیكروارگانیزم

(Manuch باکتری1112، و همكاران .) های پروبیوتیكی از طریق

های گوارشی سبب افزایش قابلیت هضم و افزایش فعالیت آنزیم

، و همكاران Bomba) گردنداستفاده بهتر از مواد مغذی می

1111).Ziaei-Nejad  هایآنزیم که بر بررسی با (1116) همكاران و 

گوارشی انجام دادند دریافتند، که پروبیوتیک با افزایش فعالیت 

سه آنزیم گوارشی شاخص لیپاز، آمیالز و پروتئاز و ترشح این 

های بسته به محوطه لوله گوارش میگوها سبب افزایش آنزیم

 قابلیت هضم و جذب غذا و در نتیجه افزایش کارائی تغذیه 

 هایسیستمپروبیوتیک در  تاثیر که بر با بررسی. محققین شوندمی

مدار بسته انجام دادند از طریق پروبیوتیک ضریب تبدیل غذایی 

 و همكاران، Smith) را کاهش داده و باعث افزایش رشد شدند



  ....بر تراکم و قابلیت هضم( licheniformis Bacillus و   Bacillus subtilis)بررسی تاثیر پروبیوتیک                   رئیسی و همکاران

132 
 

میگو از طریق  های پروبیوتیكی دستگاه گوارش. باکتری(1117

و  Tovar) میزبان های گوارشی درافزایش ساخت و ترشح آنزیم

و  هاچربیمنجر به افزایش قابلیت هضم  ،(1111 همكاران،

های موجود در جیره غذایی شده و کارایی تغذیه و پروتئین

ای طور قابل توجهمتعاقب آن، رشد را در ماهی میزبان به

  .(Ollevier ،1111 و De-schrijver) دهندافزایش می

( به  Pediococcus acidilacticiدانشمندان از پروبیوتیک )       

دهنده کلنی بر گرم در ماهی استفاده و واحد تشكیل 721میزان 

آن را در معرض باکتری ویبریو قرار دادند، در تیمارهایی که از 

درصد  21پروبیوتیک تغذیه شده بودند نسبت به گروه شاهد با 

 Castex) نشان دادند میر خود درصد مرگ و 11 میر، فقط و مرگ

علت . دسترسی به پروبیوتیک ممكن است به(1121 و همكاران،

نرخ پایین بازماندگی، ناآشنا بودن نژاد باکتری برای میزبان، دوز 

های پایین کارایی، واکنش با داروها، سالمت و سن، استرس

 Bomba) و اشكال گوناگون حیوان تغییر کند محیطی و ژنتیک

تر بیش. اسیدهای چرب در غذای میگو (1111 و همكاران،

 های دستگاه گوارش قرار دارندتحت تاثیر جمعیت باکتری

(Ringo  وVadestin، 2889)قابلیت هضم چربی،  . میزان

تری نسبت آمینواسید و دیگر ترکیبات مواد غذایی مقدار بیش

خود را به (1121) و همكاران Liuتحقیق  دست آمده ازنتایج به به

 B. coagulans( با بررسی1119و همكاران ) Zhou داد. اختصاص

نشان دادند  7-9پست الرو  بر میگوی وانامی از مرحله زوآ تا 

تواند تاثیر می استاندارد حد در پروبیوتیک این از استفاده که

داری بر شاخص رشد و فعالیت آنزیمی داشته باشد. یمعن

 دستگاه گوارش میگو در مرحله الرو و پست الرو تكمیل 

های تواند از طریق افزایش آنزیمشود. بنابراین پروبیوتیک میمی

 (.1119 همكاران، و zhou) گوارش بهترین تاثیر را داشته باشد

 ها دلیل انجام ندادن تحقیق درخصوص نحوه عمل آنزیمبه

داشت. علت  ها توصیفیتوان بر نحوه فعالیت ترکیبات آنزیمنمی

های تر تولید آنزیممطالعه بیشافزایش قابلیت هضم در این 

و  Liu) شودوسیله پروبیوتیک تولید میباشد که بهداخلی می

. علت افزایش (1116و همكاران،  Ziaei-nejad؛ 1121، همكاران

دلیل تولید آنزیم تر بهبعضی از آمینواسیدها و پروتئین بیش

آن میزان  ای برتواند تاثیر قابل توجهباشد که میپروتئاز می

که از طوری. همان(1122، و همكاران  Lenaig) داشته باشد

نتایج این آزمایش مشخص شد، استفاده از پروبیوتیک توانست 

ای داشته باشد. مطابق نتایج در سطوح مختلف تاثیر قابل توجه

 هایترین عامل، افزایش قابلیت هضم آنزیممحققین مهم

باکتری در داخل  باشد که از طریق افزایش مقدارگوارشی می

برداری از غذا سبب باال رفتن قابلیت لوله گوارش میگو و بهره

 هضم و هدر رفتن مواد مغذی و خروج آن از طریق مدفوع 

 شود. می
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