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بر تراکم، ( Bacillus subtilis, B. licheniformis) تاثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس

 وانامیهای مختلف و ترکیبات الشه میگوی فاکتورهای رشد در تراکم

 (Litopenaeus vannamei) 
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 41934-93731گرگان، صندوق پستی: 
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 9313 تیرتاریخ پذیرش:            9313 فروردینتاریخ دریافت: 

 چکیده

 ، بر licheniformis Bacillus و  Bacillus subtilis هایهدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از باکتری

های مختلف می باشد. در این تحقیق میگوها پس از ذخیره ( در تراکمLitopenaeus vannameiهای رشد میگوی وانامی )شاخص

دهنده کلنی بر گرم واحد تشکیل 4×0202وسیله دو غلظت پروبیوتیکی قطعه در هر متر مربع هرکدام به 022و 052سازی با دو تیمار 

و تعداد  های رشد، ترکیب الشههفته پرورش داده شدند. در انتها، شاخص 8مدت دهنده کلنی بر گرم( بهواحد تشکیل 0×0202و 

واحد تشکیل  4×0202، پروبیوتیک 022)تراکم T 0های رشد در تیمارهای های کل دستگاه گوارش بررسی شدند. شاخصباکتری

با  0C (022واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم( نسبت به گروه شاهد  4×0202پروبیوتیک ، 052)تراکم T 4 دهنده کلنی بر گرم( و

 0Tدر تیمارهای  (.>25/2p) داری بودیبا غلظت پروبیوتیک صفر( دارای اختالف معن 052)تراکم 0Cغلظت پروبیوتیک صفر( و 

دهنده واحد تشکیل 0×0202، پروبیوتیک 052کم )تراT 0 دهنده کلنی بر گرم( و واحد تشکیل  0×0202، پروبیوتیک 022)تراکم 

داری یهای رشد عدم اختالف معننشان نداد. تاثیر تراکم بر شاخص 4Tو T 0داری با گروه شاهد و تیمارهای یکلنی بر گرم( رابطه معن

 4×0202 تیمارهایی که از غلظتهای موجود در دستگاه گوارش در (. تعداد کل باکتری<25/2P) را بین تیمارهای مختلف بیان کرد

داری بین یدهنده وجود اختالف معندهنده کلنی بر گرم استفاده شده بود، نشانواحد تشکیل0×0202دهنده کلنی بر گرم و واحد تشکیل

هبود دهنده کلنی بر گرم سبب بواحد تشکیل 4×0202 ایج این آزمایش، استفاده از غلظتبراساس نت (.>25/2p) این تیمارها بود

های رشد های رشد، ترکیبات الشه و فلور باکتریایی دستگاه گوارش میگوی وانامی شد، اما تراکم تاثیر قابل توجهی بر شاخصشاخص

دهنده واحد تشکیل 4×0202شود که جهت افزایش میزان تولید میگوی وانامی از غلظت و ترکیبات الشه نداشت. بنابراین پیشنهاد می

 استفاده شود.کلنی بر گرم 
  پذیری، دستگاه گوارشپروبیوتیک، میگو، تراکم، فلور باکتریایی، هضم کلمات کلیدی:

 Hamidraisi444@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
واسطه افزایش تقاضا و پروری در سرتاسر جهان بهآبزی       

همین شدت درحال افزایش است. بهکاهش ذخایر آبزیان به

های پرورشی و افزایش منظور افزایش تولید از طریق روش

ای روی تواند تاثیر قابل توجههایی است که میتراکم از روش

های امروزه استفاده از سیستم حفظ ذخایر آبزیان داشته باشد.

طور فوق متراکم را دارند با ار بسته که قابلیت پرورش میگو بهمد

ها از پذیری نسبت به انتقال بیماریتوجه به قابلیت ممانعت

دهندگان مورد ای توسط پرورشطور گستردههای وحشی بهگونه

که  هایییکی از گونه(. Paiva-maia ،3102) اندتوجه قرار گرفته

عدد در استخرهای پرورش دارد  051پذیری را تا تحمل تراکم

راحتی در شرایط کنترل بهرا باشد،  این گونه گونه وانامی می

، Berigss) توان پرورش دادعدد در هکتار می 011شده با تراکم 

(. حفظ کیفیت آب در پرورش فوق متراکم یکی از 3110

باکتری موجود در استخر باشد که جمعیت فاکتورهای مهم  می

. با (Sooking، 3103) کنندنقش کلیدی را در این امر ایفاء می

طور فوق متراکم ممکن است،  توجه به گسترش پرورش میگو به

 های عفونی و غیرعفونی،جمله؛ افزایش بیماری از هاییمحدودیت

، آمونیاک و فسفر (Yusoff ،3100) افزایش مواد  مانند نیتریت

حالت مسمومیتی را برای میگو ایجاد کرده و مشکالتی که خود 

، Kumaraguru) وجود آوردرا در بحث پرورش فوق متراکم به

های گوناگون از . بنابراین نیاز است که از طریق روش(3112

استفاده از  ،(Castex ،3101) های پرورشجمله اصالح روش

بر افزایش  منظور تغییر فلور باکتریای آبمدیریت باکتریائی به

و توانسته تا حدودی  (Tasang ،3103) پذیری فائق آمدهتراکم

 هایمیکروارگانیزم هاکاهش دهد. پروبیوتیک موجود را هاساسترس

ها رسانند. باسیلوسای هستند که به میزبان خود سود میزنده

 طور عمومی استفاده باشد که بههای غالب میاز پروبیوتیک

دهد که مطالعات متعدد نشان می (.Zhou ،3112) گردندمی

تواند تاثیر موثری بر بهبود رشد، مقاومت این پروبیوتیک می

 (Zhang ،3101) ها و تحریک دستگاه ایمنینسبت به بیماری

( Bacillus  sp) پروبیوتیک باشد. داشته (Rengpipat، 3111) میگو

مقاومت سطح ایمنی میگو سبب افزایش  افزایش طریق از تواندمی

 زا شده و بازماندگی را افزایش دهددر مقابل عوامل بیماری

(Liu، 3101.)  

تاثیر پروبیوتیک جنس بررسی دف از انجام این مطالعه ه       

های مختلف و بر تراکم، فاکتورهای رشد در تراکم باسیلوس

 د.وترکیبات الشه  میگوی وانامی  ب

 هاشمواد و رو 

استفاده شده در این مطالعه حاوی  پروبیوتیک :پروبیوتیک       

 B. licheniformisو  B. subtilisهای از باکتری گونه دو اسپورهای

دهنده کلنی واحد تشکیل 0101باشد. این پروبیوتیک حاوی می

 شرکت توسط صورت پودر خشکباشد. این محصول بهبر گرم می

سازی فعالشود. روش سازنده )پروتکسین آکواتک( عرضه می

این شرکت صوررت گرفت. براین  براساس شیوه توصیه شده

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

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

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

 مورد استفاده قرار گرفت. با غذای کنسانتره مخلوط و پروبیوتیک

 تکثیر آموزشی کارگاه در حاضر مطالعه :سازیذخیره       

گرم( 32/1وانامی )وزن تقریبی 03گمیشان بر پست الرو مرحله 

این آزمایش شامل شش  لیتری انجام پذیرفت. 311تانک  01در 

قطعه  211 تراکم شامل میگوهایی با 0Tتیمار  بود. تکرار سه با تیمار

دهنده واحد تشکیل 0×0101مترمربع و غلظت پروبیوتیک در 

قطعه در متر مربع و غلظت  211تراکم  3Tکلنی بر گرم غذا، 

 2Tدهنده کلنی بر گرم غذا، واحد تشکیل 0×0101پروبیوتیک 

واحد  0×0101مربع و غلظت پروبیوتیک قطعه در متر 351تراکم 

 قطعه در متر 351تراکم  0Tا و ذدهنده کلنی بر گرم غتشکیل

واحد تشکیل دهنده کلنی بر  0×0101مربع و غلظت پروبیوتیک 

قطعه میگو  211با تراکم  0Cهمراه دو تیمار شاهد گرم غذا به

قطعه میگو در مترمربع بودند که  351با تراکم  3Cدر مترمربع و 

درجه  31هفته از تیر تا شهریور با میانگین دمایی  مدت هشتبه

 1/2گرم در لیتر، و اکسیژن محلول  23 گراد، شوریسانتی

 . (Moss ،3110) سازی شدندگرم در لیتر ذخیرهمیلی

برداری میگوها منظور نمونهبه: هاشمارش تعداد باکتری       

ها از نطر پارامترهای به آزمایشگاه انتقال داده شدند، نمونه

پس ها شامل تعداد کل باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه

وسیله چاقوی تمیز کالبدشکافی و لوله از انتقال به آزمایشگاه به

مدت گوارش استخراج و در داخل یک هاون هموژن و سپس به

ها از زن همگن شدند. تعداد کل باکتریثانیه توسط هم 01

 و Ziaei-Nejadو  (0221و همکاران ) Rengpipat طریق روش 

و  Nutrient agarروی محیط کشت  ( بر3110) همکاران

Tryptic soy agar  با یک درصد( در محلول سرمNacl ،W/V )

هایی که حاوی باکتری و مواد هموژنه بودند تهیه گردید. نمونه

سی از این مواد برداشته لوله ریخته، سپس یک سی یک داخل در

طور سریالی به و در داخل یک لوله ریخته و سپس به



 9314 پاییز، 3، شماره هفتمسال                                                          پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

029 
 

 هایپلیت از تحقیق این در پروبیوتیک گردیدند. منتقل دیگر ایهلوله

 گردید. استفاده (Standard methods agar plate) آگار استاندارد

در دمای  ساعت 01 مدتبه هاپلیت آن در هانمونه انتقال از بعد

 مدت، از این قرار داده شدند. بعدگراد درجه سانتی 35 اتاق باالی

 آمیزی و مورد بررسی قرار گرفتند. رنگ ،شمارش هاکلونی

سنجی میگوها زیست: معیارهای رشد و پارامترها بررسی       

 2 بار صورت پذیرفت. مقدار غذائی مصرفی به مقدارهر هقته یک

 Ziaei) میگو بر حسب جیره روزانه تعیین گردید بدن وزن درصد

Nejad، 3110)هابدن، طول کاراپاس و طول شاخک طول . میزان 

گیری وزن گرفت. جهت اندازه قرار بررسی مورد هفته هر بدن وزن و

طول بدن  گیریاندازه جهت و 10/1 دقت با دیجیتالی ترازوی از بدن

 است. شده استفاده مترمیلی دهم دقت با کولیس از هاشاخک طول و

 :نرخ رشد ویژه (1) فرمول

 پرورش دوره /011 × لگاریتم رشد اولیه( -)لگاریتم رشد نهائی

 :FCR (2)فرمول 

 وزن خشک غذای خورده شده  /وزن تر میگو با تولید 

طرح کلی این تحقیق در قالب طرح : و تحلیل آمار تجزیه       

منظور مقایسه دست آمده بهبهباشد. اطالعات تصادفی می کامالً

( Two Way ANOVA) دوطرفه واریانس توسط هاآن آنالیز و هامیانگین

ها در دانکن و توکی صورت گرفت و اختالف بین میانگین آزمون

تعیین گردید.  (>15/1p) تیمارهای مختلف با سطح اطمینان

 .انجام گرفت -00SPSSافزارنرم تمام موارد با استفاده از

 

  نتایج 

وانامی نتایج تاثیر پروبیوتیک بر فاکتورهای رشد میگوی        

در ارتباط با وزن نهایی میگو  آورده شده است. 3و  0ول ادر جد

مشاهده گردید که   0T و 3T وانامی، نتایج بهتری در تیمارهای

 (0Tو  2T) و دیگر تیمارهای (3Cو  0C) در مقایسه با شاهد

داری نیز با شاهد و اختالف معنی دسطح باالتری قرار داشتن

 3T که نسبت به تیمار 0Tو  2T(. تیمارهای >15/1P) برقرار کرد

  (، ارتباط<15/1P) تری را نشان داده بودمقدار کم 0Tو 

. (<15/1P)برقرار نکرد   (3Cو  0C) داری را  با تیمار شاهدمعنی
 

 شدفاکتورهای رر تاثیر سطوح متفاوت تراکم و پروبیوتیک باسیلوس ب: 1 جدول

م(تولید کل )گر وزن نهای)گرم( )%(ضریب تبدیل غذایی   تیمارها )%( بازماندگی )%( نرخ رشد ویژه 
01/2±1/3ab 3132±05ab 0±1/12ab 00/0±1/2ab 22/2±1/2ab T0 

01/0 ±1/15a 3150±55a 0 ±1/11a 00/1 ±1/2a 20/0 ±1/0a T3 

01/1 ±5/15 ab 3503±53ab 0 ±1/10ab 05/2 ±1/0ab 20/1 ±1/0ab T2 
00/10±1/3a 3000±05a 1/2 ±1/15a 05/0± 1a 25 ±1/1a T0 

2/2 ±1/3b 3250 ±05b 0/3 ±1/12b 00/0 ±1/3b 22.±1/0b C3 

2/2±1/0b 3552 ±50b 0/2±1/0b 00/13±1/5b 20/0 ±1/0b C0 

 .(>15/1P) استدار اختالف معنی دهندهنشانردیف  تکرار( حروف متفاوت در یک 2میانگین با  ±(
 

 ر طول کل و طول کاراپاستراکم و پروبیوتیک باسیلوس را بتاثیر سطوح متفاوت  :2جدول 

متر(طول کل )سانتی متر()سانتی طول کاراپاس   تیمارها 
00/2±1/0ab 2/1 ±1/0ab T0 

00/2±1/0a 2/2±2/0a T3 

00/2±1/0b 2/1±1/0ab T2 
00/1 ±1/5a 0±1/0a T0 

02/5±1/1b 2/2±1/0b C3 

02/3±1/0b 2/2±1/0b C0 

 .(>15/1Pاست )دار اختالف معنی دهندهنشانردیف  تکرار( حروف متفاوت در یک 2با  میانگین ±(
 

 در سطح باالتری قرار 0T ،2Tمقایسه با تیمار شاهد و        

 داری نشان دادیاختالف معن 3Cو  0C (، و با<15/1p) داشت

(15/1p< ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای .)0 آزمایشT، 3T، 

0T  2وT هایتیمار .دارای نتایج بهتری نسبت به گروه شاهد بود 

ترین مقدار بود از لحاظ ضریب تبدیل غذایی کم 3Cو  0Cشاهد 

 (.>15/1p)داری برقرار کرد یارتباط معن 3T و 0T هایو با تیمار

ترین مقدار این میگو، بیشطول کاراپاس و طول کل بدن  میزان

های گروه به آن ترینو کم 3T و 0T هایتیمار برای مربوط فاکتور دو

0C  3وC داری برقرار  یمحاسبه گردید که با هم رابطه معن

 3T و 0T بازماندگی در برخی از تیمارها مانند (.<15/1p) کردند

سایر ترین مقدار بود که مانند خوبی ارتقاء یافت و دارای بیشبه

 داری برقرار کندیتیمار شاهد ارتباط معن تیمارها توانست با



  و... های مختلفتراکمبر تراکم، فاکتورهای رشد در  تاثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس                             رییسی و همکاران

020 
 

(15/1p<.)  0تیمارهایT  2وT نسبت های رشد تمام شاخص در

کاهش  3T و 0Tافزایش، با تیمارهای  3Cو  0C به تیمار شاهد

 موارد . تاثیر تراکم در کلیه(<15/1p) داری را نشان دادیمعنغیر

های رشد در تمام تیمارهایی بر شاخصآن  عدم تاثیر دهندهنشان

 قطعه با هم بودند. بنابراین 211و  351بود که دارای تراکم 

 تراکم نتوانست هیچ تاثیری بین تیمارها ایجاد کند.

  است. آمده 2 جدول در الشه آنالیز نتایج :الشه آنالیز       
 

 میگو در تیمارهای مختلف در انتهای دورهتجزیه تقریبی الشه  :3جدول 

 تیمارها خاکستر چربی پروتئین ماده خشک
22/52±0/2a 00/0±1/25ab 3/1±1/00ab 03/3±1/00a T0 

00/2±1/1a 03/2±1/22a 3/2±1/22a 03/2±1/1a T3 

01/0±1/0a 00/0±1/20ab 3/2±1/03ab 03/0±1/03a T2 

01/0±1/1a 03/0±1/50a 2/3±1/05a 03/0±1/05a T0 

22/5±1/0a 01/5±1/5b 3/0±1/01b 03/5±1/2a C0 

01/5±1/5a 00/5±1/5b 3/2±1/05b 03/2±1/11a C3 

 .(>15/1Pاست )دار اختالف معنی دهندهنشانردیف  تکرار( حروف متفاوت در یک 2میانگین با  ±(
 

 0 تیمار  ،(2 جدول) براساس بررسی انجام شده: خشک ماده

T3ترین مقدار و دارای بیشC با  .ترین مقدار را نشان دادکم

از ها در برابر گروهماده خشک نسبت به  0T که یتوجه به افزایش

 0Tتیمار  ماده خشکمقدار این افزایش در بود خود نشان داده 

 2Tو  0T هایبا تیمار 3T و 0T هایباعث نشد که بین تیمار

اما استفاده از  .(<15/1p)برقرار کند داری یارتباط معن

ها و سبب شد که بین این گروه 2T و 0T هایپروبیوتیک در گروه

 داری برقرار شودیارتباط معن 3C و 0Cشاهد  هایگروه

(15/1P<ولی بین گروه .)0 هایشاهد با گروه هایT  2وT  ارتباط

  .(<15/1p)داری مشاهده نشد معنی

گردد  استفاده از پروبیوتیک با غلظت باال سبب خاکستر:        

د. نداشته باش رامقدار خاکستر  ترینبیش 3T و 0Tتیمارهای که 

که مقدار غلظت متفاوتی از  2Tو  0T تیمارهای دیگربا  لیو

داری را برقرار یارتباط معن ،پروبیوتیک را دریافت کرده بودند

 2Tو  0T، 3T ،0T میزان خاکستر در تیمارهای .(<15/1p)نکرد 

ترین مقدار بیش 3C و 0C دلیل استفاده از پروبیوتیک نسبت بهبه

ها تیماراین  باولی با توجه به این مورد  ندرا از خود نشان داد

 (. 2جدول)( <15/1p) نشان ندادندداری یمعن اختالف )شاهد(

افزایش به  فقط جز تراکماز  استفادهکه د ندهمینتایج نشان 

 ای روی خاکستر موجود درتواند تاثیر قابل توجهمحسوس نمی

خاکستر موجود در الشه  .>P)15/1) بدن میگو داشته باشد

 باشد و هر دو فاکتور میگو متاثر از پروبیوتیک و تراکم نمی

ه دهندکه این خود نشان توانند بر این ترکیب تاثیر بگذارند.نمی

های پروبیوتیکی دار بین گروه شاهد و گروهیعدم رابطه معن

 های متفاوتی بودند. که دارای تراکم باشدمی

وانامی در  یچربی موجود در الشه میگو بررسی چربی:       

که عدم استفاده از پروبیوتیک در  دوره آزمایش نشان داد یانتها

چربی موجود در  سبب کاهش در مقدار 3C و 0C گروه شاهد

 افزایش  2T و 0T هکه نسبت به گروشود، این تیمارها می  الشه

، 2 جدول(. نتایج برآمده از >15/1P) نشان نداد داری رایمعن

به چربی الشه را ترین مقدار کم 0Cترین مقدار و بیش 0Tتیمار 

بین تیمارهای  همین منظوربه که ندخود اختصاص داده بود

 3T پروبیوتیکهای باالی تغذیه شده با غلظت
تیمارهای  با 0T و 

 داری وجود داشتیمعن ارتباطاین بخش  تغذیه نشده در

(15/1>p). غلظت  و های متفاوتتراکم ی که ازیاما بین تیمارها

 وجودداری یمعنتفاوت  ،بودندبهره برده یکسانی پروبیوتیک 

عنوان یک هعدم تاثیر مثبت تراکم را ب عمل نداشت که این

 (.2جدول( )<15/1P) دهدنشان می چربی الشه  مثبت بر فاکتور

 باسیلوس پروبیوتیک هایمکمل مختلف سطوح تاثیر پروتئین:       

های گروه. باشدمی 2 جدول مطابق ،میگو الشه ترکیب پروتئین بر

ترین دارای بیش 0T و 3T ومقدار  ترین کمدارای  3C و 0C شاهد

بود. که این اختالف بین دو  مقدار پروتئین در ترکیبات الشه

(، ولی بین دو >15/1P) داری شدیگروه باعث ایجاد ارتباط معن

(. <15/1P) داری نبودیاختالف معن 0T و 3T با 2Tو  0Tگروه 

که دارای غلظت پروبیوتیکی پایین بودند  2Tو  0Tتیمارهای 

 3C و 0C با گروه شاهدرغم استفاده از پروبیوتیک رابطه آن علی

غلظت باالی  ،آنالیزهای فوق به توجه با .(<15/1p) نبود دارییمعن

موجود پروتئین بر عامل مثبت  یک عنوانبه توانمی را پروبیوتیکی

 عنوانتوان بهاما تراکم را نمی. الشه میگو درنظر گرفت در

  گذارد بیان کرد. فاکتورهای رشد می فاکتوری که تاثیر مثبت بر
 

 بحث
 منظور افزایش تراکم و استفاده از پروبیوتیک بهیده ا       

های وری بهتر از مواد غذایی در آبزیان طی سالبهره
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دست آمده تاثیر ای پیدا کرده است. نتایج بهاخیر توجه ویژه

های رشد نشان داد و در مثبت مکمل پروبیوتیکی را بر شاخص

شده بود، تیمارهایی که از غلظت باالتری از پروبیوتیک استفاده 

دلیل استفاده از به 0Tنتایج بهتری را نشان دادند. در تیمار 

ترین غلظت باالی پروبیوتیک تمام پارامترهای رشد دارای بیش

دلیل عدم استفاده از مقدار بودند ولی تیمارهای شاهد به

ترین کاهش را از خود نشان دادند و در کل پروبیوتیک بیش

ولی تاثیر تراکم در کل  خود بودند.ترین سطح فاکتورها در پایین

تیمارها یک فرایند ثابت بود، که فقط جز افزایش جزئی در 

ای از خود اثرات قابل توجه تر نتوانستتیمارهای با تراکم کم

دست آمده در مورد تراکم چنین نشان دهد. بنابراین از نتایج به

قابل های رشد تاثیر تواند در میزان شاخصبرآمد که تراکم نمی

تجاری در ارتقا معیارهای  پروبیوتیکتاثیر  ای داشته باشد.توجه

سید. به اثبات ر این تحقیقآبزیان، در ر و افزایش بقاء د رشد

سازی غذایی میگو با پروبیوتیک نشان داده، مکمل قبل آزمایشات

 رشد داری روی افزایش فاکتورهاییتجاری باسیلوس تاثیر معن

 .(Ziaei Nejad ،3110) گذاردمیوانامی  میگوی به نسبت

       Harotizer ( 3111و همکاران) یکی  ندخاطر نشان ساخت

میزان ضریب تبدیل  ممکن است بر هااز مواردی که پروبیوتیک

وسیله هنشده ب خوردهاستفاده غذای  ،دنتاثیر داشته باش یغذای

از طریق مصرف این مواد در استخر از پروبیوتیک  ،باشدمیگو می

بار مواد آلی موجود در استخر کاسته، و موجب تعدیل آلودگی 

ها، در نهایت موجب افزایش تولید در استخر و افزایش پالنگتون

نشان دادند که  (3115)و همکاران  Wang .شوددر استخر می

لیپاز  ،های خارج سلولی از جمله آمیالزدارای آنزیم هاباسیلوس

های غذایی ماهیان سازی با جیرهکه قابلیت مکمل بودهو پروتئاز 

 منظور ارتقاء سطوح مواد مغذی و رشد الروهای ماهیان را دارا به

جنس باسیلوس های که پروبیوتیک ییکی از تاثیرات .دنباشمی

طریق تولید از افزایش اشتها گذارند این است که باعث می

 . (Kanitta ،3103) شوندمیپروتئین در موجود زنده 
(، 3آید )جدولکه از نتایج این آزمایش برمیچنانآن       

های شاخصی بودند یکه دارای غلظت باال های باسیلوسباکتری

ی را نسبت به گروه شاهد از خود نشان دادند که این یباال رشد

های گونه بر ی پروبیوتیکهای باالتاثیر غلظت دهندهنشانخود 

بین  بیان کردند،( 3102و همکاران ) Hossain. باشدمی میگو

یک  و رشد میگو افزایش غلظت پروبیوتیک و مقاومت میگو

. افزایش تراکم پروبیوتیک سبب دارد رابطه مستقیم وجود

گیری آب و شود و رقابت جهت بهرهافزایش فضا برای آن می

یابد، در نتیجه این برای باکتری افزایش می غذا

لیپاز ، پروتئاز و ی نظیر آمیالزیهاها با تولید آنزیمباکتری

(Tovar ،3113) ها و  افزایش قابلیت هضم بب افزایش آنزیمس

گردند، درنهایت رشد، کارایی تغذیه و ها و پروتئین میچربی

 (.Ray ،3101) دهدترکیبات موجود در الشه را افزایش می

میزان خاکستر و ماده خشک دو تیمار شاهد و مطابق نتایج 

 دنداری از خود نشان ندایارتباط معنپروبیوتیکی با هم هیچ 

(15/1P>اما میزان ،)  ترکیبات پروتئین و چربی الشه در

، که ندداد یک افزایش از خود نشان 0T ،3T و 0T ،2T تیمارهای

 از یکی(. >15/1P) کرد برقرار دارییمعنبا تیمار شاهد رابطه 

افزایش  گذارند،می باسیلوس جنس هایپروبیوتیککه  یتاثیرات

 در لیپاز آنزیم افزایش واسطهبه طریق تولید پروتئیناز اشتها 

که میگوی جایی. از آن(Iranto ،3111) باشدمی زنده موجود

وانامی توانایی پرورش در شرایط گوناگون محیط و متراکم باال را 

توان در شرایط رو از این گونه می، از این(Maia ،3100) دارد

، Ray) استفاده کرد مترمربع( عدد در 211 فوق متراکم )باالی

اده از باکتری پروبیوتیک در پرورش متراکم یکی (. استف3101

  هاباکتری با مقابله منظوربه محافظتی هایترین روشاز مهم

. بعضی از نژادهای پروبیوتیک (Kongnum ،3100) باشدمی

موادی قوی مانند مواد ضدپاتوژن و ضدآلرژی از خود ترشح 

تر . بیش(Laiho ،3113) شوندرشد میگو می کرده و باعث بهبود

 فضاء، غذایی و گوارش از مواد دستگاه در های پروبیوتیکیباکتری

 ها می گرددهای مضر رقابت کرده و باعث کاهش آنباکتری با

(Liu ،3101)ترین. در پرورش متراکم میگو، یکی از مهم 
باشد، می مناسب رشد با مناسب جیره یک به دسترسی ،احتیاجات

حیوان در جذب این مواد  از مواد غذایی به کارایی استفاده که

های گوارشی آنزیم رو نقشاز این. (Zhang ،3101) بستگی دارد

ها نقش که این باکتری باشدبسیار ضروری می نیز در جذب مواد

که  (Manuch ،3102) دارند اساسی را در هضم غذا برعهده

ها، از این آنزیم شده که یکی ،کنندههضم هایسبب افزایش آنزیم

که نقش کلیدی در تعیین  (Sarez-cruz ،3112) است آمیالز

، Manuch)دارد  تجمع پروتئین در دستگاه گوارش و هضم قابلیت

نیاز ها گونه غربی نسبت به سایر پا سفیدمیگوی . (3102

آن ی یجیره غذابنابراین  جیره خود دارد، تری درپروتئین کم

 کردتری استفاده از نسبت پروتئین گیاهی بیش تواندمی

(Williams ،3110). های پروبیوتیکی موجود در دستگاه باکتری

های گوارشی آنزیم حگوارش ماهی سبب افزایش ساخت و ترش

که در نهایت منجر به ( Manuch ،3102) در میزبان شده

های موجود در جیره و پروتئین هاافزایش قابلیت هضم چربی
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ماهی  متعاقب آن، رشد را در و غذایی شده و کارایی تغذیه

 .(Maia ،3100) دهدی افزایش میاطور قابل توجهبه میزبان

Liu ( 3101و همکاران ) عنوان کردند که میزان پروتئین الشه

جیره های حاوی پروبیوتیک  در بدن ممکن است تحت تاثیر

نتایج  باشد.این واکنش بسته به گونه متفاوت میقرار گیرد، که 

داری یمطالعه حاضر حاکی از آن است که با توجه به تفاوت معن

که در بعضی از تیمارها مشاهده شد پارامترهای رشد و تغذیه 

بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی حاوی پروبیوتیک سطوح 

وارد ترکیبات باالتر توانست بر بهبود عملکرد رشد و در بعضی م

الشه تاثیر مهمی داشته باشد. با توجه به تاثیرات مثبتی که 

شود تاثیر این مواد بر برای پروبیوتیک گزارش شد پیشنهاد می

های ویروسی مانند لکه سفید و سیستم ایمنی میگو بیماری

 بررسی شود. 
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