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چکیده
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تاثیر استفاده از باکتریهای  Bacillus subtilisو  ،Bacillus licheniformisبر
شاخصهای رشد میگوی وانامی ( )Litopenaeus vannameiدر تراکم های مختلف می باشد .در این تحقیق میگوها پس از ذخیره
سازی با دو تیمار 052و  022قطعه در هر متر مربع هرکدام بهوسیله دو غلظت پروبیوتیکی  4×0202واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم
و  0×0202واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم) بهمدت  8هفته پرورش داده شدند .در انتها ،شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و تعداد
باکتریهای کل دستگاه گوارش بررسی شدند .شاخصهای رشد در تیمارهای ( T0تراکم  ،022پروبیوتیک  4×0202واحد تشکیل
دهنده کلنی بر گرم) و ( T4تراکم  ،052پروبیوتیک  4×0202واحد تشکیل دهنده کلنی بر گرم) نسبت به گروه شاهد  022( C0با
غلظت پروبیوتیک صفر) و ( C0تراکم 052با غلظت پروبیوتیک صفر) دارای اختالف معنیداری بود ( .)p<2/25در تیمارهای

T0

(تراکم  ،022پروبیوتیک  0×0202واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم) و ( T0تراکم  ،052پروبیوتیک  0×0202واحد تشکیلدهنده
کلنی بر گرم) رابطه معنیداری با گروه شاهد و تیمارهای  T0و T4نشان نداد .تاثیر تراکم بر شاخصهای رشد عدم اختالف معنیداری
را بین تیمارهای مختلف بیان کرد ( .)P>2/25تعداد کل باکتریهای موجود در دستگاه گوارش در تیمارهایی که از غلظت 4×0202
واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم و 0×0202واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم استفاده شده بود ،نشاندهنده وجود اختالف معنیداری بین
این تیمارها بود ( .)p<2/25براساس نتایج این آزمایش ،استفاده از غلظت  4×0202واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم سبب بهبود
شاخص های رشد ،ترکیبات الشه و فلور باکتریایی دستگاه گوارش میگوی وانامی شد ،اما تراکم تاثیر قابل توجهی بر شاخصهای رشد
و ترکیبات الشه نداشت .بنابراین پیشنهاد میشود که جهت افزایش میزان تولید میگوی وانامی از غلظت  4×0202واحد تشکیلدهنده
کلنی بر گرم استفاده شود.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،میگو ،تراکم ،فلور باکتریایی ،هضمپذیری ،دستگاه گوارش

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Hamidraisi444@gmail.com
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مقدمه
آبزیپروری در سرتاسر جهان بهواسطه افزایش تقاضا و
کاهش ذخایر آبزیان بهشدت درحال افزایش است .بههمین
منظور افزایش تولید از طریق روشهای پرورشی و افزایش
تراکم از روشهایی است که میتواند تاثیر قابل توجهای روی
حفظ ذخایر آبزیان داشته باشد .امروزه استفاده از سیستمهای
مدار بسته که قابلیت پرورش میگو بهطور فوق متراکم را دارند با
توجه به قابلیت ممانعتپذیری نسبت به انتقال بیماریها از
گونههای وحشی بهطور گستردهای توسط پرورشدهندگان مورد
توجه قرار گرفتهاند ( .)3102 ،Paiva-maiaیکی از گونههایی که
تحمل تراکمپذیری را تا  051عدد در استخرهای پرورش دارد
گونه وانامی میباشد ،این گونه را بهراحتی در شرایط کنترل
شده با تراکم  011عدد در هکتار میتوان پرورش داد (،Berigss
 .) 3110حفظ کیفیت آب در پرورش فوق متراکم یکی از
فاکتورهای مهم میباشد که جمعیت باکتری موجود در استخر
نقش کلیدی را در این امر ایفاء میکنند ( .)3103 ،Sookingبا
توجه به گسترش پرورش میگو بهطور فوق متراکم ممکن است،
محدودیتهایی از جمله؛ افزایش بیماریهای عفونی و غیرعفونی،
افزایش مواد مانند نیتریت ( ،)3100 ،Yusoffآمونیاک و فسفر
که خود حالت مسمومیتی را برای میگو ایجاد کرده و مشکالتی
را در بحث پرورش فوق متراکم بهوجود آورد (،Kumaraguru
 .)3112بنابراین نیاز است که از طریق روشهای گوناگون از
جمله اصالح روشهای پرورش ( ،)3101 ،Castexاستفاده از
مدیریت باکتریائی بهمنظور تغییر فلور باکتریای آب بر افزایش
تراکمپذیری فائق آمده ( )3103 ،Tasangو توانسته تا حدودی
استرسهاس موجود را کاهش دهد .پروبیوتیکها میکروارگانیزمهای
زندهای هستند که به میزبان خود سود میرسانند .باسیلوسها
از پروبیوتیکهای غالب میباشد که بهطور عمومی استفاده
میگردند ( .)3112 ،Zhouمطالعات متعدد نشان میدهد که
این پروبیوتیک میتواند تاثیر موثری بر بهبود رشد ،مقاومت
نسبت به بیماریها و تحریک دستگاه ایمنی ()3101 ،Zhang
میگو ( )3111 ،Rengpipatداشته باشد .پروبیوتیک ()Bacillus sp
میتواند از طریق افزایش سطح ایمنی میگو سبب افزایش مقاومت
در مقابل عوامل بیماریزا شده و بازماندگی را افزایش دهد
(.)3101 ،Liu
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر پروبیوتیک جنس
باسیلوس بر تراکم ،فاکتورهای رشد در تراکمهای مختلف و
ترکیبات الشه میگوی وانامی بود.
022

مواد و روشها
پروبیوتیک :پروبیوتیک استفاده شده در این مطالعه حاوی
اسپورهای دو گونه از باکتریهای  B. subtilisو B. licheniformis

میباشد .این پروبیوتیک حاوی  0101واحد تشکیلدهنده کلنی
بر گرم میباشد .این محصول بهصورت پودر خشک توسط شرکت
سازنده (پروتکسین آکواتک) عرضه میشود .روش فعالسازی
براساس شیوه توصیه شده این شرکت صوررت گرفت .براین
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 حاوی
پروبیوتیک با غذای کنسانتره مخلوط و مورد استفاده قرار گرفت.
ذخیرهسازی :مطالعه حاضر در کارگاه آموزشی تکثیر
گمیشان بر پست الرو مرحله  03وانامی (وزن تقریبی1/32گرم)
در  01تانک  311لیتری انجام پذیرفت .این آزمایش شامل شش
تیمار با سه تکرار بود .تیمار  T0شامل میگوهایی با تراکم  211قطعه
در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  0×0101واحد تشکیلدهنده
کلنی بر گرم غذا T3 ،تراکم  211قطعه در متر مربع و غلظت
پروبیوتیک  0×0101واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم غذاT2 ،
تراکم  351قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  0×0101واحد
تشکیلدهنده کلنی بر گرم غذا و  T0تراکم  351قطعه در متر
مربع و غلظت پروبیوتیک  0×0101واحد تشکیل دهنده کلنی بر
گرم غذا بههمراه دو تیمار شاهد  C0با تراکم  211قطعه میگو
در مترمربع و  C3با تراکم  351قطعه میگو در مترمربع بودند که
بهمدت هشت هفته از تیر تا شهریور با میانگین دمایی  31درجه
سانتیگراد ،شوری  23گرم در لیتر ،و اکسیژن محلول 2/1
میلیگرم در لیتر ذخیرهسازی شدند (.)3110 ،Moss
شمارش تعداد باکتریها :بهمنظور نمونهبرداری میگوها
به آزمایشگاه انتقال داده شدند ،نمونهها از نطر پارامترهای
شامل تعداد کل باکتری مورد بررسی قرار گرفتند .نمونهها پس
از انتقال به آزمایشگاه بهوسیله چاقوی تمیز کالبدشکافی و لوله
گوارش استخراج و در داخل یک هاون هموژن و سپس بهمدت
 01ثانیه توسط همزن همگن شدند .تعداد کل باکتریها از
طریق روش  Rengpipatو همکاران ( )0221و  Ziaei-Nejadو
همکاران ( )3110بر روی محیط کشت  Nutrient agarو
 Tryptic soy agarدر محلول سرم (با یک درصد )W/V ،Nacl
تهیه گردید .نمونههایی که حاوی باکتری و مواد هموژنه بودند
در داخل یک لوله ریخته ،سپس یک سیسی از این مواد برداشته
و در داخل یک لوله ریخته و سپس بهطور سریالی به
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لولههای دیگر منتقل گردیدند .پروبیوتیک در این تحقیق از پلیتهای

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

استاندارد آگار ( )Standard methods agar plateاستفاده گردید.
بعد از انتقال نمونهها در آن پلیتها بهمدت  01ساعت در دمای
اتاق باالی  35درجه سانتیگراد قرار داده شدند .بعد از این مدت،
کلونیها شمارش ،رنگآمیزی و مورد بررسی قرار گرفتند.

کامالً تصادفی میباشد .اطالعات بهدست آمده بهمنظور مقایسه
میانگینها و آنالیز آنها توسط واریانس دوطرفه ()Two Way ANOVA
آزمون دانکن و توکی صورت گرفت و اختالف بین میانگینها در
تیمارهای مختلف با سطح اطمینان ( )p<1/15تعیین گردید.
تمام موارد با استفاده از نرمافزار SPSS-00انجام گرفت.

بررسی پارامترها و معیارهای رشد :زیستسنجی میگوها
هر هقته یکبار صورت پذیرفت .مقدار غذائی مصرفی به مقدار 2
درصد وزن بدن میگو بر حسب جیره روزانه تعیین گردید (Ziaei
 .)3110 ،Nejadمیزان طول بدن ،طول کاراپاس و طول شاخکها
و وزن بدن هر هفته مورد بررسی قرار گرفت .جهت اندازهگیری وزن
بدن از ترازوی دیجیتالی با دقت  1/10و جهت اندازهگیری طول بدن
و طول شاخکها از کولیس با دقت دهم میلیمتر استفاده شده است.
فرمول ( )1نرخ رشد ویژه:
(لگاریتم رشد نهائی -لگاریتم رشد اولیه) ×  /011دوره پرورش
فرمول (:FCR )2
وزن تر میگو با تولید  /وزن خشک غذای خورده شده

نتایج
نتایج تاثیر پروبیوتیک بر فاکتورهای رشد میگوی وانامی
در جداول  0و  3آورده شده است .در ارتباط با وزن نهایی میگو
وانامی ،نتایج بهتری در تیمارهای  T3و  T0مشاهده گردید که
در مقایسه با شاهد ( C0و  )C3و دیگر تیمارهای ( T2و )T0
سطح باالتری قرار داشتند و اختالف معنیداری نیز با شاهد
برقرار کرد ( .)P<1/15تیمارهای  T2و  T0که نسبت به تیمار T3
و  T0مقدار کمتری را نشان داده بود ( ،)P>1/15ارتباط
معنیداری را با تیمار شاهد ( C0و  )C3برقرار نکرد (.)P>1/15

جدول  :1تاثیر سطوح متفاوت تراکم و پروبیوتیک باسیلوس بر فاکتورهای رشد
( )%بازماندگی
22/2±1/2ab
20/0 ±1/0a
20/1 ±1/0ab
25 ±1/1a
22.±1/0b
20/0 ±1/0b

تیمارها
T0
T3
T2
T0
C3
C0

( )%نرخ رشد ویژه
00/0±1/2ab
00/1 ±1/2a
05/2 ±1/0ab
05/0± 1a
00/0 ±1/3b
00/13±1/5b

ضریب تبدیل غذایی()%
0±1/12ab
0 ±1/11a
0 ±1/10ab
1/2 ±1/15a
0/3 ±1/12b
0/2±1/0b

) ±میانگین با  2تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است

تولید کل (گرم)
3132±05ab
3150±55a
3503±53ab
3000±05a
3250 ±05b
3552 ±50b

وزن نهای(گرم)
01/2±1/3ab
01/0 ±1/15a
01/1 ±5/15 ab
00/10±1/3a
2/2 ±1/3b
2/2±1/0b

(.)P<1/15

جدول  :2تاثیر سطوح متفاوت تراکم و پروبیوتیک باسیلوس را بر طول کل و طول کاراپاس
تیمارها
T0
T3
T2
T0
C3
C0

طول کل (سانتیمتر)
00/2±1/0ab
00/2±1/0a
00/2±1/0b
00/1 ±1/5a
02/5±1/1b
02/3±1/0b

طول کاراپاس (سانتیمتر)
2/1 ±1/0ab
2/2±2/0a
2/1±1/0ab
0±1/0a
2/2±1/0b
2/2±1/0b

) ±میانگین با  2تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است

مقایسه با تیمار شاهد و  T2 ،T0در سطح باالتری قرار
داشت ( ،)p>1/15و با  C0و  C3اختالف معنیداری نشان داد
( .)p<1/15ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایش ،T3 ،T0
 T0و  T2دارای نتایج بهتری نسبت به گروه شاهد بود .تیمارهای
شاهد  C0و  C3از لحاظ ضریب تبدیل غذایی کمترین مقدار بود
و با تیمارهای  T0و  T3ارتباط معنیداری برقرار کرد (.)p<1/15

(.)P<1/15

میزان طول کاراپاس و طول کل بدن میگو ،بیشترین مقدار این
دو فاکتور مربوط برای تیمارهای  T0و  T3و کمترین آن به گروههای
 C0و  C3محاسبه گردید که با هم رابطه معنی داری برقرار
کردند ( .)p>1/15بازماندگی در برخی از تیمارها مانند  T0و T3
بهخوبی ارتقاء یافت و دارای بیشترین مقدار بود که مانند سایر
تیمارها توانست با تیمار شاهد ارتباط معنیداری برقرار کند
029
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( .)p<1/15تیمارهای  T0و  T2در تمام شاخصهای رشد نسبت
به تیمار شاهد  C0و  C3افزایش ،با تیمارهای  T0و  T3کاهش
غیرمعنیداری را نشان داد ( .)p>1/15تاثیر تراکم در کلیه موارد
نشاندهنده عدم تاثیر آن بر شاخصهای رشد در تمام تیمارهایی

بود که دارای تراکم  351و  211قطعه با هم بودند .بنابراین
تراکم نتوانست هیچ تاثیری بین تیمارها ایجاد کند.
آنالیز الشه :نتایج آنالیز الشه در جدول  2آمده است.

جدول  :3تجزیه تقریبی الشه میگو در تیمارهای مختلف در انتهای دوره
تیمارها
T0
T3
T2
T0
C0
C3

خاکستر
03/3±1/00a
03/2±1/1a
03/0±1/03a
03/0±1/05a
03/5±1/2a
03/2±1/11a

پروتئین
00/0±1/25ab
03/2±1/22a
00/0±1/20ab
03/0±1/50a
01/5±1/5b
00/5±1/5b

چربی
3/1±1/00ab
3/2±1/22a
3/2±1/03ab
2/3±1/05a
3/0±1/01b
3/2±1/05b

) ±میانگین با  2تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است

ماده خشک :براساس بررسی انجام شده (جدول  ،)2تیمار
Tدارای بیشترین مقدار و  C3کمترین مقدار را نشان داد .با
توجه به افزایشی که  T0نسبت به ماده خشک در برابر گروهها از
خود نشان داده بود این افزایش در مقدار ماده خشک تیمار T0
باعث نشد که بین تیمارهای  T0و  T3با تیمارهای  T0و T2
ارتباط معنیداری برقرار کند ( .)p>1/15اما استفاده از
پروبیوتیک در گروههای  T0و  T2سبب شد که بین این گروهها و
گروههای شاهد  C0و  C3ارتباط معنیداری برقرار شود
( .)P<1/15ولی بین گروههای شاهد با گروههای  T0و  T2ارتباط
معنیداری مشاهده نشد (.)p>1/15
0

خاکستر :استفاده از پروبیوتیک با غلظت باال سبب گردد
که تیمارهای  T0و  T3بیشترین مقدار خاکستر را داشته باشند.
ولی با تیمارهای دیگر  T0و  T2که مقدار غلظت متفاوتی از
پروبیوتیک را دریافت کرده بودند ،ارتباط معنیداری را برقرار
نکرد ( .)p>1/15میزان خاکستر در تیمارهای  T0 ،T3 ،T0و T2
بهدلیل استفاده از پروبیوتیک نسبت به  C0و  C3بیشترین مقدار
را از خود نشان دادند ولی با توجه به این مورد با این تیمارها
(شاهد) اختالف معنیداری نشان ندادند (( )p>1/15جدول.)2
نتایج نشان میدهند که استفاده از تراکم فقط جز به افزایش
محسوس نمیتواند تاثیر قابل توجهای روی خاکستر موجود در
بدن میگو داشته باشد ( .(P<1/15خاکستر موجود در الشه
میگو متاثر از پروبیوتیک و تراکم نمیباشد و هر دو فاکتور
نمیتوانند بر این ترکیب تاثیر بگذارند .که این خود نشاندهنده
عدم رابطه معنیدار بین گروه شاهد و گروههای پروبیوتیکی
میباشد که دارای تراکمهای متفاوتی بودند.
چربی :بررسی چربی موجود در الشه میگوی وانامی در
انتهای دوره آزمایش نشان داد که عدم استفاده از پروبیوتیک در
020

ماده خشک
22/52±0/2a
00/2±1/1a
01/0±1/0a
01/0±1/1a
22/5±1/0a
01/5±1/5a

(.)P<1/15

گروه شاهد  C0و  C3سبب کاهش در مقدار چربی موجود در
الشه این تیمارها میشود ،که نسبت به گروه  T0و  T2افزایش
معنیداری را نشان نداد ( .)P<1/15نتایج برآمده از جدول ،2
تیمار  T0بیشترین مقدار و  C0کمترین مقدار چربی الشه را به
خود اختصاص داده بودند که بههمین منظور بین تیمارهای
تغذیه شده با غلظتهای باالی پروبیوتیک  T3و  T0با تیمارهای
تغذیه نشده در این بخش ارتباط معنیداری وجود داشت
( .)p>1/15اما بین تیمارهایی که از تراکمهای متفاوت و غلظت
پروبیوتیک یکسانی بهره برده بودند ،تفاوت معنیداری وجود
نداشت که این عمل عدم تاثیر مثبت تراکم را بهعنوان یک
فاکتور مثبت بر چربی الشه نشان میدهد (( )P>1/15جدول.)2
پروتئین :تاثیر سطوح مختلف مکملهای پروبیوتیک باسیلوس

بر پروتئین ترکیب الشه میگو ،مطابق جدول  2میباشد .گروههای
شاهد  C0و  C3دارای کمترین مقدار و  T3و  T0دارای بیشترین
مقدار پروتئین در ترکیبات الشه بود .که این اختالف بین دو
گروه باعث ایجاد ارتباط معنیداری شد ( ،)P<1/15ولی بین دو
گروه  T0و  T2با  T3و  T0اختالف معنیداری نبود (.)P>1/15
تیمارهای  T0و  T2که دارای غلظت پروبیوتیکی پایین بودند
علیرغم استفاده از پروبیوتیک رابطه آن با گروه شاهد  C0و C3
معنیداری نبود ( .)p>1/15با توجه به آنالیزهای فوق ،غلظت باالی
پروبیوتیکی را میتوان بهعنوان یک عامل مثبت بر پروتئین موجود
در الشه میگو درنظر گرفت .اما تراکم را نمیتوان بهعنوان
فاکتوری که تاثیر مثبت بر فاکتورهای رشد میگذارد بیان کرد.

بحث
ایده استفاده از پروبیوتیک بهمنظور افزایش تراکم و
بهرهوری بهتر از مواد غذایی در آبزیان طی سالهای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اخیر توجه ویژهای پیدا کرده است .نتایج بهدست آمده تاثیر
مثبت مکمل پروبیوتیکی را بر شاخصهای رشد نشان داد و در
تیمارهایی که از غلظت باالتری از پروبیوتیک استفاده شده بود،
نتایج بهتری را نشان دادند .در تیمار  T0بهدلیل استفاده از
غلظت باالی پروبیوتیک تمام پارامترهای رشد دارای بیشترین
مقدار بودند ولی تیمارهای شاهد بهدلیل عدم استفاده از
پروبیوتیک بیشترین کاهش را از خود نشان دادند و در کل
فاکتورها در پایینترین سطح خود بودند .ولی تاثیر تراکم در کل
تیمارها یک فرایند ثابت بود ،که فقط جز افزایش جزئی در
تیمارهای با تراکم کمتر نتوانست اثرات قابل توجهای از خود
نشان دهد .بنابراین از نتایج بهدست آمده در مورد تراکم چنین
برآمد که تراکم نمیتواند در میزان شاخصهای رشد تاثیر قابل
توجهای داشته باشد .تاثیر پروبیوتیک تجاری در ارتقا معیارهای
رشد و افزایش بقاء در آبزیان ،در این تحقیق به اثبات رسید.
آزمایشات قبل نشان داده ،مکملسازی غذایی میگو با پروبیوتیک
تجاری باسیلوس تاثیر معنیداری روی افزایش فاکتورهای رشد
نسبت به میگوی وانامی میگذارد (.)3110 ،Nejad Ziaei
 Harotizerو همکاران ( )3111خاطر نشان ساختند یکی
از مواردی که پروبیوتیکها ممکن است بر میزان ضریب تبدیل
غذایی تاثیر داشته باشند ،استفاده غذای خورده نشده بهوسیله
میگو میباشد ،پروبیوتیک از طریق مصرف این مواد در استخر از
بار مواد آلی موجود در استخر کاسته ،و موجب تعدیل آلودگی
در استخر و افزایش پالنگتونها ،در نهایت موجب افزایش تولید
در استخر میشود Wang .و همکاران ( )3115نشان دادند که
باسیلوسها دارای آنزیمهای خارج سلولی از جمله آمیالز ،لیپاز
و پروتئاز بوده که قابلیت مکملسازی با جیرههای غذایی ماهیان
به منظور ارتقاء سطوح مواد مغذی و رشد الروهای ماهیان را دارا
میباشند .یکی از تاثیراتی که پروبیوتیکهای جنس باسیلوس
میگذارند این است که باعث افزایش اشتها از طریق تولید
پروتئین در موجود زنده میشوند (.)3103 ،Kanitta
آنچنانکه از نتایج این آزمایش برمیآید (جدول،)3
باکتریهای باسیلوس که دارای غلظت باالیی بودند شاخصهای
رشد باالیی را نسبت به گروه شاهد از خود نشان دادند که این
خود نشاندهنده تاثیر غلظتهای باالی پروبیوتیک بر گونههای
میگو میباشد Hossain .و همکاران ( )3102بیان کردند ،بین
افزایش غلظت پروبیوتیک و مقاومت میگو و رشد میگو یک
رابطه مستقیم وجود دارد .افزایش تراکم پروبیوتیک سبب
افزایش فضا برای آن میشود و رقابت جهت بهرهگیری آب و
غذا برای باکتری افزایش مییابد ،در نتیجه این
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باکتریها با تولید آنزیمهایی نظیر آمیالز ،پروتئاز و لیپاز
( )3113 ،Tovarسبب افزایش آنزیمها و افزایش قابلیت هضم
چربیها و پروتئین میگردند ،درنهایت رشد ،کارایی تغذیه و
ترکیبات موجود در الشه را افزایش میدهد (.)3101 ،Ray
مطابق نتایج میزان خاکستر و ماده خشک دو تیمار شاهد و
پروبیوتیکی با هم هیچ ارتباط معنیداری از خود نشان نداند
( ،)P>1/15اما میزان ترکیبات پروتئین و چربی الشه در
تیمارهای  T2 ،T0و  T3 ،T0یک افزایش از خود نشان دادند ،که
با تیمار شاهد رابطه معنیداری برقرار کرد ( .)P<1/15یکی از
تاثیراتی که پروبیوتیکهای جنس باسیلوس میگذارند ،افزایش
اشتها از طریق تولید پروتئین بهواسطه افزایش آنزیم لیپاز در
موجود زنده میباشد ( .)3111 ،Irantoاز آنجاییکه میگوی
وانامی توانایی پرورش در شرایط گوناگون محیط و متراکم باال را
دارد ( ،)3100 ،Maiaاز اینرو از این گونه میتوان در شرایط
فوق متراکم (باالی  211عدد در مترمربع) استفاده کرد (،Ray
 .)3101استفاده از باکتری پروبیوتیک در پرورش متراکم یکی
از مهمترین روشهای محافظتی بهمنظور مقابله با باکتریها
میباشد ( .)3100 ،Kongnumبعضی از نژادهای پروبیوتیک
موادی قوی مانند مواد ضدپاتوژن و ضدآلرژی از خود ترشح
کرده و باعث بهبود رشد میگو میشوند ( .)3113 ،Laihoبیشتر
باکتریهای پروبیوتیکی در دستگاه گوارش از مواد غذایی و فضاء،
با باکتریهای مضر رقابت کرده و باعث کاهش آنها می گردد
( .)3101 ،Liuدر پرورش متراکم میگو ،یکی از مهمترین
احتیاجات ،دسترسی به یک جیره مناسب با رشد مناسب میباشد،
که استفاده از مواد غذایی به کارایی حیوان در جذب این مواد
بستگی دارد ( .)3101 ،Zhangاز اینرو نقش آنزیمهای گوارشی
در جذب مواد نیز بسیار ضروری میباشد که این باکتریها نقش
اساسی را در هضم غذا برعهده دارند ( )3102 ،Manuchکه
سبب افزایش آنزیمهای هضمکننده ،شده که یکی از این آنزیمها،
آمیالز است ( )3112 ،Sarez-cruzکه نقش کلیدی در تعیین
قابلیت هضم و تجمع پروتئین در دستگاه گوارش دارد (،Manuch
 .)3102میگوی پا سفید غربی نسبت به سایر گونهها نیاز
پروتئین کمتری در جیره خود دارد ،بنابراین جیره غذایی آن
میتواند از نسبت پروتئین گیاهی بیشتری استفاده کرد
( .)3110 ،Williamsباکتریهای پروبیوتیکی موجود در دستگاه
گوارش ماهی سبب افزایش ساخت و ترشح آنزیمهای گوارشی
در میزبان شده ( )3102 ،Manuchکه در نهایت منجر به
افزایش قابلیت هضم چربیها و پروتئینهای موجود در جیره
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رییسی و همکاران

 رشد را در ماهی،غذایی شده و کارایی تغذیه و متعاقب آن
.)3100 ،Maia( میزبان بهطور قابل توجهای افزایش میدهد
) عنوان کردند که میزان پروتئین الشه3101(  و همکارانLiu
در بدن ممکن است تحت تاثیر جیره های حاوی پروبیوتیک
 نتایج. که این واکنش بسته به گونه متفاوت میباشد،قرار گیرد
مطالعه حاضر حاکی از آن است که با توجه به تفاوت معنیداری
که در بعضی از تیمارها مشاهده شد پارامترهای رشد و تغذیه
بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی حاوی پروبیوتیک سطوح
باالتر توانست بر بهبود عملکرد رشد و در بعضی موارد ترکیبات
 با توجه به تاثیرات مثبتی که.الشه تاثیر مهمی داشته باشد
برای پروبیوتیک گزارش شد پیشنهاد میشود تاثیر این مواد بر
بیماریهای ویروسی مانند لکه سفید و سیستم ایمنی میگو
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