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 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

ن در ایبا این هدف، تری را در این صنعت ایجاد کند. وری بیشتواند بهرهپروری نشان داده است که میها در آبزیاستفاده از پروبیوتیک 

بقا و ترکیبات  ،های رشدعنوان پروبیوتیک روی شاخصتحقیق اثر استفاده از دو گونه باکتریایی باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس به

، تیمار (B)بیوشیمیایی الشه پست الرو میگوی وانامی بررسی شد. به این منظور تعداد سه تیمار آزمایشی، هر کدام سه تکرار شامل تیمار باسیلوس 

سازی آرتمیا مورد مصرف الروهای میگوی وانامی از مرحله مایسیس از طریق غنی (BP)و تیمار تلفیقی باسیلوس و پدیوکوکوس  (P)پدیوکوکوس 

III 15 تا مرحلهPL یان آزمایش نتایجعنوان تیمار شاهد نیز از آرتمیای غنی نشده با پروبیوتیک برای تغذیه الروها استفاده شد. در پاقرار گرفتند. به 

نیز در آن ترین تاثیر نشان دادند و بیش >P)05/0) داریطور معنیهای رشد و بقا یک روند افزایشی تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک را بهشاخص

میان تیمارهای  داری راف معنینتایج اختال ها بر فاکتورهای بیوشیمیایی الشه میگودر رابطه با تاثیر مصرف پروبیوتیکاما  .کرد نمود پیدا تیمار تلفیقی

از لحاظ  ندعنوان پروبیوتیک توانستهای مذکور بهتوان گفت که باکتریشده در این آزمایش می نشان ندادند. در پایان با توجه به نتایج کسب مختلف

 فاکتورهای بیوشیمیایی بدن بگذارند.  خصوصی رویهکه تاثیر بپست الرو میگوی وانامی تاثیرگذار باشند بدون این وری تولیدبهره ارتقا رشد و بهبود

  پروبیوتیک، وانامی، آنالیز الشه، رشد و بقا کلمات کلیدی:

 ghrafiee@ut.ac.ir :ت الکترونیکی نویسنده مسئول* پس
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 مقدمه

ها، ترین بخشترین و اساسیدر صنعت پرورش میگو یکی از مهم       

راهکارهای  باشد. تاکنونتولید پست الرو با کیفیت مطلوب و سالم می

تولید آبزیان مختلف مورد بررسی  فیت و پایداریکی برای بهبود مختلفی

توانند اند که میها نشان دادهمیان، پروبیوتیکاین اند که از قرار گرفته

پروری ایفا کنند و سبب بهبود هضم غذا، راندمان نقش مهمی در آبزی

 ،Austinو  Irianto) رشد و وضعیت ایمنی در موجودات آبزی شوند

زیست رویکردهای حفاظتی از محیط ل افزایشدلیهچنین بهم (.2002

عنوان یک راهکار بهها استفاده از پروبیوتیکمحیطی، و مسایل زیست

، Gatesoupe) است روزافزون گسترش حال در پروریآبزی صنعت در ایمن

های مکمل عنوانبه هاپروبیوتیک که گفت توانعام می تعریف در (.1999

که تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش  دشونای تعریف میغذایی زنده

ها این پروبیوتیک (.Fuller ،1989)بخشند موجود میزبان را بهبود می

ها میزبان داشته باشند که ازجمله آن تاثیرات سودمندی برای توانندمی

(، 2011و همکاران،  Boonthai) های رشدتوان به بهبود شاخصمی

و کاهش ( 2007و همکاران،  Newaj-Fyzul) عالئم بروز بیماری کاهش

 اشاره کرد.( 2010و همکاران،  Hai)نیاز به مواد شیمیایی و دارویی 

های خارجی های باکتریایی جنس باسیلوس آنزیمکه گونهدلیل اینهب

ای در استفاده گسترده(. Moriarty ،1998) کنندبسیاری ترشح می

های باسیلوسی قادرند باکتری عنوان پروبیوتیک دارند.پروری بهآبزی

ها بر سر غذا و فضا رقابت داشته باشند و با تولید و با دیگر باکتری

 Verschuere) در کنند به میدان ها را ازدیگر باکتری بیوتیک،آنتی ترشح

جنس باسیلوس،  های گرم مثبت خصوصاًباکتری (.2000و همکاران، 

سبب افزایش فعالیت های خارجی گستره وسیعی از آنزیم ترشح دلیلهب

رسد نظر میطور بهو این شوندلیپاز، پروتئاز و آمیالز در لوله گوارش می

ها در لوله گوارشی سبب تحریک تولید که حضور پروبیوتیکی آن

مطالعات نشان  (.Moriarty ،1998) شودهای گوارشی داخلی میآنزیم

میگوی  های مربوط به این جنس دراند که استفاده از گونهداده

مونودون منجر به بهبود رشد و بقا و وضعیت ایمنی این میگو شده 

عنوان های اسیدالکتیک نیز بهباکتری (.Rengpipat ،1998ت )اس

پروری مطرح هستند که های اصلی پروبیوتیکی در آبزییکی از گزینه

صورت طبیعی در فلور گوارشی آبزیان در مراحل الروی و پرواری هب

ها توان آناند که می، اما آزمایشات متعددی نشان دادهغالب نیستند

د صورت مصنوعی در دستگاه گوارش جانداران آبزی غالب کررا به

(Verschuere  ،2000و همکاران.)  ای که روی میگوی آبی در مطالعه

(L. stylirostris)  صورت گرفت، باکتریP. acidilactici عنوان به

های گوارشی و رشد و بقا این روی آنزیمپروبیوتیک تاثیرات مثبتی 

در ماهی (. 2008و همکاران،  Castex) میگو در دوره پرواری آن داشت

عنوان به L. plantarumو  L. fructivoransهای سیم دریایی باکتری

 عنوان ناقل استفاده شداز آرتمیا و روتیفر به که کار رفتندپروبیوتیک به

تاثیرات مثبتی روی سطوح کورتیزول و میزان ها این باکتری نهایت در و

و همکاران،  Rollo)داشتند  pHچالش  در به استرس مربوط هایژن بیان

 و میزان بازماندگی میگو، الرو پست مراکز تولید که درجاناز آ (.2006

وری بوده و تاثیر مستقیم در میزان بهره برخوردار باالیی اهمیت از رشد

 از استفاده اثرات با هدف بررسی این تحقیقدارند، و سود مراکز تکثیر 

 پدیوکوکوس و (Bacillus subtilis)سابتیلیس دو پروبیوتیک باسیلوس

 بازماندگی و رشد هایشاخص بر (Pediococcus pentosaseus) پنتوساسئوس

 .انجام شد الرو میگوی وانامی پست در الشه بیوشیمیایی ترکیبات و
 

 هامواد و روش

در مرکز تکثیر میگوی گلستان  این تحقیق: سیستم پرورش       

دوازده  . به این منظورالرو واقع در بندر الور استان بوشهر انجام شد

لیتر از آب  40میزان لیتر درنظر گرفته شد که به 50با حجم  مخزن

 UVدریای پاالیش شده با فیلتر شنی و ضدعفونی شده با کلر و اشعه 

. تراکم اولیه الروها ها صورت گرفتدر آن مالیم هیهواد و شدند آبگیری

 میزانآب روزانه به در لیتر درنظر گرفته شد و تعویضقطعه  40تعداد 

صورت پذیرفت. الروهای میگوی وانامی از مرحله مایسیس  %15تا  10

III گرم تا رسیدن به مرحله پانزدهم میلی 54/0 میانگین وزن اولیه با

ستفاده از آرتمیا تغذیه و تیمار شدند. غذادهی به با ا  (PL)الروی پست

با استفاده از آرتمیا  24 و 18، 12، 6 ساعات در روز در وعده چهار در الروها

 مدت طول در نیز آب فیزیکوشیمیایی هایپیراسنجه پذیرفت. انجام

 درجه 30±4/1شرح بود که میانگین دما در طول دوره آزمایش بدین

 محلول در لیتر، میزان اکسیژن گرم 30±5/0 شوری میانگین گراد،سانتی

 قرار داشت.  2/8تا  5/7که در محدوده  pHدر لیتر و  گرممیلی 2/0±7/5

آزمایشی  طرح یک قالب در تحقیق این :آزمایشی تیمارهای و طرح       

که در آن از  گرفت تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار صورت کامالً

پدیوکوکوس  و (Bacillus subtilis) سابتیلیس پروبیوتیک باسیلوس دو

سازی آرتمیا برای غنی (Pediococcus pentosaseus) پنتوساسئوس

های بومی بوده که از های مصرفی از گونهاستفاده شد. پروبیوتیک

یار وارنای رشت تهیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شرکت زیست

  Bازی آرتمیا، تیمار سعنوان تیمار شاهد بدون غنیبه Cتیمار 

آرتمیا با پدیوکوکوس  سازیغنی P سازی آرتمیا با باسیلوس، تیمارغنی

 ، بودند.1:1سازی با هردو پروبیوتیک با نسبت غنی BPو تیمار 

 در این آزمایش از سیست آرتمیای گونه: سازی آرتمیاغنی       

A. fransiscana  تولیدی شرکتINVEA  نود با درصد تفریخ باالی

دریای فیلتر شده و ضدعفونی  منظور تفریخ از آبدرصد استفاده شد. به
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همراه گراد بهدرجه سانتی 30با دمای میانگین  30pptشده با شوری 

لوکس استفاده شد.  2000هوادهی مناسب در شرایط نوری با شدت 

ساعت  24ساعت از شروع فرآیند بود که پس از  20تا  18زمان تفریخ 

 سازی قرار گرفتندمورد غنی Instar IIشده در مرحله  تفریخ آرتمیاهای

(Patra  ،2003و همکاران .) آرتمیاها پس از صید از مخازن تفریخ با

از  CFU107 ساعت با تراکم  8مدت در لیتر به عدد 250تا 200.تراکم

شده  سازی، آرتمیاهای غنیدر پایان مرحله غنی شدند. غنی پروبیوتیک

شوی   و شست شیرین با آب و شده میکرون صید 150توری  با استفاده از

 ها صورت گرفت و سپس مورد استفاده الروهای میگو قرار گرفتند.آن

 هایشاخص پرورشی، مرحله پایان در :بازماندگی و رشد هایشاخص       

 :زیر محاسبه  شدند هایفرمول استفاده از با مدنظر و بازماندگی رشد

(Ergun 2003، و همکاران): 

 % WG  =(gوزن نهایی ) -( gوزن اولیه ) /(g) وزن اولیه × 100 

(Montero  ،2010و همکاران): 

 Ln  = %SGRوزن نهایی - Lnتعداد روزهای پرورش/ وزن اولیه ×100

(Yang  ،2010و همکاران):    

 ءدرصد بقا  =تعداد اولیه / تعداد نهایی  ×   100   

%WG ،درصد افزایش وزن :%SGRنرخ رشد ویژه : 

بیوشیمیایی  ترکیبات آنالیز برای :الشه بیوشیمیایی ترکیبات آنالیز       

گیری غذادهی قطع شده و در پایان ساعت قبل از نمونه 12 ،الشه

پس از صید پست الروها در مرحله پانزدهم به تعداد مورد نیاز نمونه 

داخل آوری و با آب مقطر خنک شست و شو داده شد و سپس جمع

گرفتند تا در زمان مناسب مورد آنالیز  گراد قرارتیندرجه سا -70فریزر 

به تیمارهای  مربوط هایرطوبت، الشه میزان گیریاندازه برای گیرند. قرار

ساعت قرار داده شدند  24مدت درجه به 105مختلف در آون با دمای 

       اسبه شد. ها محو با ثبت وزن اولیه و وزن ثانویه میزان رطوبت نمونه

درجه  550گیری میزان خاکستر از کوره الکتریکی با دمای برای اندازه

 لدال و جساعت و میزان پروتئین از روش ک 4مدت گراد بهسانتی

چنین میزان چربی با استفاده از دستگاه سوکسله با حالل هگزان هم

 عمل گردید. ( AOAC ،1998)مطابق با دستورالعمل 

سازی ها پس از نرمالمقایسه میانگین داده منظوربه :آماری زآنالی       

و از آزمون آماری  (one way ANOVA) طرفهیک واریانس تجزیه آنالیز از

دار بودن و یا نبودن اختالف میانگین تیمارها با برای بیان معنی دانکن

اری افزار آمیکدیگر استفاده شد. تمام آنالیزهای آماری با استفاده از نرم

SPSS  05/0) %95و در سطح اطمینان  16نسخه(P<  .صورت گرفت 

 

 نتایج
ترین شود، بیشمشاهده می 1 که در جدول شده نتایج کسب طبق       

گرم متعلق به تیمار تلفیقی میلی 60/20میانگین وزن نهایی با عدد 

نیز با  WG% شاخص بود که به تبع آن (BP)از دو گونه پروبیوتیک 

ترتیب تیمار تیمار شد. پس از این تیمار به مربوط به این 3716عدد 

تیمار در انتها و  (P)پدیوکوکوس  و سپس تیمار (B) باکتری باسیلوس

ها قرار گرفتند. این نشان شاخصهای بعدی این در رده (C)شاهد 

های مصرفی در رشد الروهای میگو وانامی در دهد که پروبیوتیکمی

دار اند و آزمون آماری اختالف معنییر گذاشتهمدت زمان آزمایش تاث

در رابطه با شاخص  نشان داد.پروبیوتیکی با تیمار شاهد  تیمارهای میان

دار بقا نیز بین میانگین بقا مربوط به تیمارهای مختلف اختالف معنی

های باکتریایی در میزان عبارتی استفاده از پروبیوتیکوجود آمد. بهبه

ترین تاثیر این بین بیش وی وانامی تاثیرگذار بود که دربقا الروهای میگ

درصد  42/70را استفاده تلفیقی از دو گونه باکتریایی داشت و عدد 

ترین به ثبت رسید و کمدر شاخص بازماندگی در رابطه با این تیمار 

درصد بود. نکته قابل  46/48مقدار نیز مربوط به تیمار شاهد با عدد 

تیمار مجزا است. دو نسبت به تلفیقی تیمار دار بقا درتوجه اختالف معنی
 

 : مقایسه میانگین شاخص های رشد و بقا در تیمارهای مختلف1جدول 

 SD ± (%) بقا  SD  WG (%)±SD ± (mg) وزن نهایی  SD± (mg) وزن اولیه شاخص /       تیمار

C 0 ± 54/0 b91/0 ± 56/18 b169 ± 3337 c42/2 ± 46/48 

B 0 ± 54/0 a79/0 ± 58/20 a148 ± 3711 b58/3 ± 39/57 

P 0 ± 54/0 ab06/1 ± 09/19 ab196 ± 3435 b18/3 ± 04/56 

BP 0 ± 54/0 a64/0 ± 60/20 a120 ± 3716 a30/3 ± 42/70 

 >P).05/0) دار بین اعداد استدهنده اختالف معنیحروف غیرهمنام در یک ستون نشان                 
 

مربوط  میزان رطوبت الشهرا در داری الیز آماری اختالف معنیآن       

در تیمارهای مختلف  شاخص این درصد و نداد نشان مختلف تیمارهای به

ترین رطوبت در تیمار تلفیقی با بود. در این بین بیش %84تا  80بین 

ترین مقدار نیز در تیمار باسیلوس با عدد و کم دست آمدهب %9/83 عدد

  . استقابل مشاهده  1 شکلود. نتایج مربوط به این فاکتور در ب % 2/81

دار بین نیز اختالف معنیالشه چنین در شاخص پروتئین هم       

ترین مقدار مربوط این شاخص بیش مختلف مشاهده نشد. در تیمارهای

درصد در وزن خشک بود و کمترین مقدار  5/64با عدد  Pتیمار به 

ت. نتایج درصد تعلق گرف 1/62با عدد  Cو  Bهای به تیمار نیز مشترکاً

اند.نشان داده شده 2 شکلمربوط به این شاخص در 
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 در الشه تیمارهای مختلف پروتئینمیزان  رنمودا: 2شکل   الشه در تیمارهای مختلف رطوبتنمودار میزان : 1شکل 

   

 

 

 

 مقادیر خاکستر الشه در تیمارهای مختلف رنمودا: 4شکل   مقادیر چربی الشه در تیمارهای مختلفنمودار : 3شکل 
 )P>05/0) دار استاختالف معنی دارایحروف غیرهمنام 

 

چربی در الشه میگوهای مربوط به تیمارهای مختلف  آماری آنالیز       

دار بین میانگین تیمارهای مختلف را نشان داد. عدم اختالف معنی

آزمایش تاثیری  زمان نتوانست در مدتعبارتی مصرف پروبیوتیک به

ترین بیش Bنسبت به تیمار شاهد ایجاد کند. در تیمار  شاخص در این

تایج . نبود Cترین میزان نیز در تیمار دیده شد و کم چربی میزان

آمده است. میزان خاکستر  3 شکلدر مربوط به درصد چربی الشه 

مارهای مختلف نیز گیری شده در الشه میگوهای مربوط به تیاندازه

دیده  4 شکلکه در طورداری را نشان نداد. همانهیچ اختالف معنی

 6/12با عدد  Pترین میزان خاکستر مربوط به تیمار شود بیشمی

 درصد بود. 5/11با عدد   Bترین مقدار مربوط به تیمار درصد و کم

 

 بحث

 مثل لفمخت مواد رساندن برای مناسب ناقلی عنوانبه آرتمیا       

 مواد ضدمیکروبی(، 1983و همکاران،  Watanabe) ترکیبات مغذی

(Dixon  ،1995و همکاران ،)واکسن (Campbell  ،1993و همکاران )

طورکلی همورد استفاده است. ب (Gatesoupe ،1994ک )و پروبیوتی

برخی محققین اعتقاد دارند که استفاده از غذای زنده و یا فرموله برای 

تری نسبت به اضافه نمودن مستقیم یوتیک کارآمدی بیشانتقال پروب

 Ziaei-Nejad) روی میگوی سفید هندی مطالعات برخی آن به آب دارد.

تیالپیای نیل (، Wang ،2007ی )میگوی وانام(، 2006و همکاران، 

(O. niloticus) معمولی  و کپور(C. carpio) (Wang و Xu  ،2006 ) و

 Li) (Sciaenops ocellatus)درام قرمز چنین ماهیان دریایی مثل هم

اند و استفاده از غذای این موضوع را تایید کرده(، 2005و همکاران، 

موجود میزبان عنوان ناقل پروبیوتیک بهفرموله شده و یا غذای زنده به

که استفاده علت این .اندرا بهتر از اضافه نمودن آن به آب مطرح کرده

درون دستگاه پروبیوتیک به و روتیفر برای انتقال آرتمیا مثل زنده غذای از

شود این یک راهکار مناسب مطرح می عنوانگوارش موجود میزبان، به

تواند که به میزبان نهایی برسد، میاست که پروبیوتیک قبل از این

حالت اپتیمم درون لوله گوارشی غذای زنده رشد و تکثیر کرده و به

 P. acidilacticiز پروبیوتیک اسیدالکتیکی استفاده ا فعالیت خود برسد.

ای در تیالپیای نیل منجر به ارتقا وضع سالمتی هفته 6در یک دوره 

و  Standen)های رشد و مصرف غذا در این ماهی شد روده، شاخص
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که از غذای چنین نرخ بقا این ماهی هنگامیهم(. 2013همکاران، 

استفاده کرد نیز  Lact. acidophilusبا  B. subtilisهای حاوی باکتری

در بخش پرورش (. 2014و همکاران،  Villamil) با افزایش همراه بود

ها در دوره پرواری و در دوره ای از پروبیوتیکمیگو نیز طیف گسترده

اند که نتایج قابل توجهی تولید الرو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

 (L. stylirostris)یگوی آبی ای که روی ماند. در بررسینیز حاصل شده

عنوان پروبیوتیک تاثیرات به P. acidilacticiت، باکتری فصورت گر

های گوارشی، رشد و بقا این میگو در دوره پرواری مثبتی روی آنزیم

چنین در تحقیقی دیگر هم(. 2008و همکاران،  Castex) آن داشت

سبب افزایش رشد  Ps. synxanthaو  Pseu. aeruginosaهای باکتری

و همکاران،  Hai) شدند (Penaeus latisulcatus)در شاه میگوی غربی 

 (Marsupenaeus japonicus)روی میگوی کروما  بررسی نتایج (.2009
کشته شده  هاینیز نشان داد که میزان یک گرم در کیلوگرم از باکتری

L. plantarum ن میگو سبب بهبود رشد و تغذیه و بقا در پست الرو ای

در مطالعه حاضر طبق نتایج  (.2010و همکاران،  Thanh-Tung) شد

ترین میانگین وزن نهایی متعلق به تیمار تلفیقی از حاصل شده بیش

دو گونه پروبیوتیک پدیوکوکوس پنتوساسئوس و باسیلوس سابتیلیس 

نیز از آن همین  SGRو درصد  WGترین درصد بود که به تبع آن بیش

ترتیب تیمار باکتری باسیلوس و بته پس از این تیمار بهتیمار شد. ال

تری نسبت به تیمار شاهد مطلوب رشد هایسپس پدیوکوکوس شاخص

ها در دهد که استفاده از پروبیوتیکاز خود نشان دادند. این نشان می

رشد الروهای میگو وانامی در مدت زمان اندک آزمایش تاثیر داشته 

ار نسبت به تیمار شاهد ایجاد کند. در رابطه دو توانسته اختالف معنی

داری با میانگین بقای مربوط به تیمارهای مختلف نیز اختالف معنی

های عبارتی استفاده از پروبیوتیکوجود آمد. بهنسبت به تیمار شاهد به

باکتریایی در میزان بقا الروهای میگوی وانامی تاثیرگذار بود و در این 

را استفاده تلفیقی از دو گونه باکتریایی داشت.  ترین تاثیر بین بیش

های لیپاز، سو با نتایج آزمایش حاضر، افزایش سطح فعالیت آنزیمهم

 (fenneropenaeus indicus)آمیالز در میگوهای سفید هندی  و پروتئاز

های رشد و شد و شاخص تغذیه شده با پروبیوتیک باسیلوسی مشاهده

استفاده از گونه (. 2006و همکاران،  Ziaei-Nejad) دیبقا را بهبود بخش

B.coagulans  تاثیرات مثبتی  610و  5× 510،  510نیز در سه غلظت

 های گوارشی و شاخص بقا در میگوی وانامی داشتروی سطوح آنزیم

(Zhou  ،2009و همکاران .)که این بقا ماهی تیالپیای نیل نیز هنگامی

استفاده کرد،  Lact. Acidophilusیا  B.subtilisماهی از غذای حاوی 

ای اثرات باکتری مطالعه در (.2014و همکاران،  Villamil) یافت افزایش

ماهی های رشد و بقا در تاسپدیوکوکوس پنتوساسئوس روی شاخص

مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت  (Acipenser baerii)سیبری 

مذکور در این ماهی  هایاستفاده از این باکتری منجر به بهبود شاخص

چنین در تحقیقی دیگر تاثیرات هم (.1393، مصلحی و همکاران)شد 

عنوان پروبیوتیک در به L. lactisو  P. acidilacticiهای مفید باکتری

 CFU 910میگوی وانامی بررسی شد که طبق نتایج این تحقیق میزان 

اری روی ددر کیلوگرم جیره این میگو، تاثیرات معنی از پروبیوتیک

چنین موجب های رشد و بقا و مصرف غذا داشت و همبهبود شاخص

 V. parahaemolyticusافزایش مقاومت این میگو در برابر عامل بیماری 

البته در برخی مطالعات نیز نتایج  (.1393، احمدی و همکاران)شد 

اند. به ها بر رشد و بقا گزارش شدهعکس در رابطه با تاثیر پروبیوتیک

پروبیوتیک متشکل از  (2000)و همکاران  McIntoshوان مثال عن

داری معنی تاثیر ولی کار بردندمیگوی وانامی به را در باسیلوسی هایگونه

دست آمده در هنتایج ب روی فاکتورهای رشد این میگو مشاهده نشد.

استفاده از پروبیوتیک  که داد نشان الشه، ترکیبات با ارتباط در آزمایش این

توانست تاثیری روی ترکیبات بیوشیمیایی الشه بگذارد و اختالف ن

وجود نیامد. هداری بین تیمارهای پروبیوتیکی و تیمار شاهد بمعنی

که روی الرو میگوی وانامی  بود ایسو با نتایج آزمایش حاضر مطالعههم

در تغییرات  تاثیری باسیلوسی هایسویه با هایپروبیوتیک و گرفت صورت

و  Jamali) ات بیوشیمیایی الشه نسبت به تیمار شاهد نداشتندترکیب

دار ای دیگر نیز عدم تفاوت معنیدر مطالعه چنینهم(. 2015 همکاران،

در آنالیز الشه میگوی وانامی تغذیه شده با پروبیوتیک را نسبت به 

البته مطالعاتی  (.2009و همکاران،  YU) گزارش شد شاهد تیمار میگوی

های اند. گونهخالف نتایج آزمایش حاضر را بیان داشته تایجیدیگر نیز ن

 Macrobrachium) شیرینآب بزرگ میگو گونه مصرفمورد الکتوباسیلوسی

rozenbergii) انددار داشتهروی ترکیبات بیوشیمیایی الشه اثر معنی 

(Venkat 2004همکاران،  و.) گونه طور در مطالعاتی دیگر نیز اینهمین

هندی  میگویدر الکتیکاسید پروبیوتیکی هایگونه که است هشد گزارش

(Penaeus indicus) (Fernandez 2011 همکاران، و) پروبیوتیک و 

(، 2009و همکاران،  Saad) تجاری بیوژن در میگوی بزرگ آب شیرین

عنوان به اند.های بیوشیمیایی الشه میگوها بودهگذار در شاخصتاثیر

که نتایج این مطالعه نشان داد که آرتمیا  گفت وانتنهایی می بندیجمع

داخل سیستم الرو عنوان ناقلی مناسب برای انتقال پروبیوتیک بهبه

های مورد مصرف توانستند شود و باکتریمیگوی وانامی محسوب می

دار روی رشد و بقا پست الرو میگوی وانامی بگذارند.  که تاثیر معنی

ها روی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی بیوتیکدر رابطه با اثرات این پرو

گذاری خاصی مشاهده نشده است و این الشه نیز باید گفت که تاثیر

ها از این نظر مورد تایید قرار گرفتند. از منظر استفاده تلفیقی باکتری

ها موجب آن ها نیز باید گفت که استفاده تلفیقیو یا مجزای پروبیوتیک

 و شده میگو الروهای پست گوارش لوله در هاآن مفید اثرات تجمیع

 رشد و بقا موید این موضوع است. هایروند تغییرات در شاخص مشاهده
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