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و تجاري و بومی بر عملکرد تغذیه  یار یستزهاي  باسیلوسهاي غذایی حاوي  جیره یرتأث
  )Litopenaeus vannamei( یغرب یدپا سف یگويالشه پست الرو م یباتترک
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  1چکیده
ــندر ا ــوط   ی ــه مخل ــمطالع ــابتل یلوسباس ــیل) و Bacillus subtilis( یسس ــورم یچن  یسف

)Bacillus licheniformis( یبارتقاء ترک يقد برا انگشت یماه یلشده از روده فجدا یو بوم يتجار 
مورد ) Litopenaeus vanami( یغرب یدپا سف یگويمالرو  پست اي یهتغذ هاي شاخصبدن و  یمیاییش

 یکهر ي. سه تکرار برایرفتصورت پذ یتصادف در قالب طرح کامالً یشآزما ینقرار گرفت. ا دهاستفا
غـذایی   يهـا  یـره با ج یببه ترت 3و  1 یمارهايالروها در ت  و گروه شاهد استفاده شد. پست یمارهااز ت

 یـه تغذواحـد کلنی/گـرم    5/1×106 در غلظت یو بوم يتجار یکییوتپروب هاي مکمل شده با باسیلوس
در غلظت  )از هر یک (با نسبت برابر یو بوم يتجار يها مکمل شده با مخلوط باسیلوس یرهشدند. ج

بـدون   یـره شاهد با ج یماردر ت یگوم يالروها استفاده شد. پست 2 یمارتگرم در  واحد کلنی/ 5/1×106
 يبـردار  الروهـا نمونـه   ازروز)  60( یشدوره آزمـا  ي. در انتهایدندگرد یهتغذ یلوسبا باس يساز مکمل

 یسـه در مقا 1 یماردر ت یگوم ينشان داد که الروها یج. نتایدگرد یینبدن آنها تع یمیاییش یبشده و ترک
 ودرصـد)   98/46الشـه (  ینسطح پـروتئ  یشترینداشتند. ب ییباال یشاهد وزن و نرخ بازماندگ یماربا ت
داشت  دار یشاهد اختالف معن یماربدست آمد و با ت 1 یماردرصد) در ت 40/2( یسطح چرب نتری یینپا
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)05/0P<(یافـت شـاهد کـاهش    یماربا ت یسهدر مقا 1 یماردر ت داري یبطور معن ییغذا یلتبد یب. ضر 
)05/0P<(ـ بدست آمده و ارزش تول ینپروتئبر افزایش را  یمثبت یراتتأث یوتیکیپروب هاي . باسیلوس  دی

مطالعه حاضـر   یج. نتا)>05/0P(با شاهد داشتند  یسهدر مقا یوتیکیپروب یشیآزما یمارهايدر ت ینپروتئ
 یـه تغذ ییرا در ارتقاء عملکرد رشد و کارآ ییباال ییتوانا یوتیکیپروب هاي مشخص نمود که باسیلوس

  داشتند. یغرب یدپا سف یگويالرو م
  

  یهتغذ یی، کارآالشه یبترک یوتیک،، پروبسازي لمکم ی،غرب یدپا سف یگويم کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 ها از این گونهشوند. یکی  هاي متعدد میگو در سراسر دنیا تکثیر و پرورش داده می گونهامروزه 

 شیالت تحقیقات مؤسسه توسط 1383 سال در بار اولین براي گونه این ؛باشد می غربی پا سفید میگوي
 کلیه رود، باید می شمار به جدید گونه یک عنوان به کشور در میگو این که آنجا از و شد کشور وارد ایران
 گیرد قرار بررسی مورد دقت به ایران هوایی و آب شرایط در آن پرورش و تکثیر زمینه در امر بجوان

 نیاز کشور، مستعد مناطق در میگو پرورش يها طرح توسعه به توجه با بنابراین). 2008(پذیر و همکاران، 
 از یابد. می ایشافز روز به روز جدید گونه این و صنعت این جهت قوي و مناسب کیفیت با الروهاي به

 دهد، می بروز اغلب را اي عمده تلفات بوده و مهم و حساس بسیار الروي مراحل در میگو پرورش طرفی
 مواد رساندن در دقت نماید کمک میگو الروهاي بازماندگی و رشد افزایش به تواند می که مواردي از یکی

هاي میکروبی  ها مکمل پروبیوتیک .)2006 است (یحیوي و همکاران، آنها تغذیه در باال  با کیفیت غذایی
زا  هاي بیماري در باکتري ها بیوتیک هستند که به دلیل بروز مقاومت دارویی ناشی از آنتی اي زنده

ها اثرات سودمندي  دهد که پروبیوتیک ). مطالعات گذشته نشان می1999ند (گاتسووپ، ا پیشنهاد شده
). 1999؛ اسکجرمو و وادستین، 1998منی آن دارند (موریارتی، بر میزبان از جمله بهبود رشد، بقاء و ای

ها شامل رقابت براي اتصال به محل مورد نظر، رقابت براي غذا، تولید  مکانیسم اثر پروبیوتیک
 باشد هاي گوارشی، بهبود کیفیت آب و تحریک سیستم ایمنی میزبان نسبت به استرس می آنزیم

 ).2008ساهو و همکاران،  -(کومار
ها در پرورش الروي میگوي پا سفید غربی نشان داده شده است  در خصوص بکارگیري پروبیوتیک

؛ زیـرا  کردنـد  زا هـاي بیمـاري   گونـه  توانند باعـث جلـوگیري از تجمـع میکروبـی     ها می که این محرك
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و ؛ ژرمانت 2000، همکارانگیل و  -(گومزبا موفقیت در روده الروها جمعیت تشکیل دهند اند  توانسته
هاي مختلف باسیلوس در دوره  ها از جمله گونه روزانه از پروبیوتیک استفادهعالوه  به ).1997، همکاران

پرورش الروي و بازاري باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش نـرخ رشـد ویـژه و افـزایش     
 .)2009؛ لیـو و همکـاران،   2009شد (گویو و همکـاران،  وها نسبت به شاهد ـهایی زیتوده میگـوزن ن

ا اضافه کردن باسیلوس کواگوالنس )2009همکاران (اي ژو و  در مطالعه  گزارش کردند ب
)B. coagulans( داري در نرخ بقـا مشـاهده    به آب پرورش الرو میگوي پا سفید غربی اختالف معنی

ـ    گردید. بنابراین استفاده از پروبیوتیک ر هاي مناسب باعث بهبود جمعیت میکروبـی روده و جـذب بهت
ا در دیواره داخلـی روده (کـول و   ز ) و کاهش مشکالت عوامل بیماري1974؛ پارکر، 1989غذا (فولر، 

جداسـازي شـده از روده    )B. circulans( باسیلوس سـیرکوالنس  پژوهشیدر  شود. می )1984فولر، 
هـاي   سـازي بـا غلظـت    سازي از طریق کشت باکتریایی، مجدداً طـی مکمـل   ماهی روهو پس از افزون

اي آنها شد  هاي غذایی نوزادان این ماهی بکار رفت که باعث افزایش معیارهاي تغذیه ختلف در جیرهم
  ).2004، و همکاران (گوش

هاي  هاي باسیلوس بخشی از فلور باکتریایی سیستم ) دریافتند که گونه2006کنیدي و همکاران (
که در دستگاه گوارش آنها  بوده) Macrobrachium rosenbergii(پرورش الرو میگوي آب شیرین 

هاي پروبیوتیکی در دوره الروي براي  به عنوان باکتري 1توانند در فرآیند جداسازي جایگزین شده و می
  افزایش رشد و کارآیی تغذیه این الروها مورد استفاده قرار گیرند. 

لفی نظیر محیط هاي بومی که از منابع مخت هاي اخیر محققین زیادي توانستند از پروبیوتیک در سال
زندگی جانور آبزي و یا دستگاه گوارش آنها جداسازي شده بود؛ پس از انجام فرآیند شناسایی 

هاي مفید، به صورت  یار بودن آنها به عنوان باکتري مشخصات پروبیوتیکی و تعیین توانایی زیست
اي پرورش آبزیان، ه سازي در جیره غذایی و یا از طریق تلقیح به آب محیط پرورشی در سیستم مکمل

؛ لیو و 2004موجب ارتقا عملکرد رشد، تغذیه و معیارهاي کیفی آب گردند (بایراجی و همکاران، 
گردد، از  هاي بومی که در یک کشور تولید می ). هرچند در کنار این پروبیوتیک2010همکاران، 

محصوالت میکروبی گردند و تحت عنوان  محصوالت میکروبی وارداتی که به صورت صنعتی تولید می
گردند، در مواقع مختلف استفاده فراوانی شده است. در کشور ما نیز استفاده از  تجاري ذکر می

                                                
1- Isolation 
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ها، توسط  محصوالت پروبیوتیکی تجاري نیز تقریباً با بیش از یک دهه سابقه مطرح بوده و در این سال
ختلف مورد استفاده قرار دهندگان ماهی و میگو محصوالت پروبیوتیکی تجاري با عناوین م پرورش

 گرفته است.

هاي عرضه  هاي مستخرجه در مقایسه با گونه به منظور ارزیابی توانایی باسیلوس پژوهشدر این 
شده توسط شرکت پروتکسین این آزمایش صورت گرفت تا معلوم شود که قابلیت تأثیرگذاري این دو 

 پژوهشهاي این  باشد. یافته اري چقدر میهاي تج باسیلوس پروبیوتیکی بومی کشور در مقابل با سویه
ها کمک خواهد کرد تا در آینده بتوان با شناسایی صورت گرفته با این باسیلوس هاي پژوهشو دیگر 
هاي بیشتري از این دو گونه باسیلوس و احتماالً از طریق دستکاري ژنتیکی، پتانسل آنها را باال  ویژگی

 برد.

ف بررسی تأثیر مخلوط دو باسیلوس پروبیوتیکی تجاري و بومی بر همین اساس این مطالعه با هد
هاي تغذیه و ترکیب  بر شاخص ماهی قد فیل جداسازي شده از دستگاه گوارش بچه ماهیان انگشت

  طراحی و اجرا گردید. PL75تا  PL15الرو میگوي پا سفید غربی از مرحله  الشه پست
  

  هامواد و روش
هاي پروبیوتیـک تجـاري مـورد اسـتفاده در ایـن       اسپور باسیلوس: اییسازي سوسپانسیون باکتری آماده

سوسپانسیون محلول صورت  آزمایش از شرکت پروتکسین آکواتک تهیه گردید. این محصول تجاري به
اسـپور   1×1010) بود که حاوي غلظت B.licheniformisو  B.subtilisباکتریایی (مخلوط دو باکتري 

هاي پروبیوتیکی با  پانسیون باکتریایی بود. از سوسپانسیون مخلوط باسیلوسلیتر از این سوس در هر میلی
ي کشـت  هـا  میکرولیتر را در شرایط استریل برداشته و در پلیـت  100حجمی معادل  ،استفاده از سمپلر

کشـت مـذکور در   هاي  حاوي محیط کشت تریپتیک سوي آگار به صورت خطی کشت داده شد. پلیت
ساعت انکوباسیون شـدند. پـس از اتمـام     24به مدت  گراد سانتی درجه 30رت انکوباتور با درجه حرا

هاي باکتري در محیط کشت ظاهر شده و با استفاده از آنس استریل بخشـی از  مدت انکوباسیون، پرگنه
لیتـر سـرم    هاي مذکور از سطح محیط کشت جداسازي و به ظروف اپندروف حـاوي یـک میلـی    پرگنه

) استریل، منتقل شده و با اسـتفاده از دسـتگاه شـیکر در    درصد Nacl w/v 9/0( درصد 9/0فیزولوژي 
دسـتگاه  از  جهت تهیه غلظت باکتریایی مورد نظر با اسـتفاده دقیقه بصورت هموژن در آمدند.  5مدت 
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باکتري مورد نظـر   2نوري غلظت ،فارلند نیم محلول استاندارد مکو  1مدل بیوکروم اسپکتروفتومتر
 نـانومتر تعیـین شـد    600بر اساس چگـالی بهینـه در طـول مـوج      3لیتر لنی/میلیواحد ک بر مبناي
). جهت حصول اطمینان بیشتر در خصوص غلظت سوسپانسیون 2011ویالسنور و همکاران،  -(لوئیس

هـاي حـاوي محـیط     هاي سریالی و کشت آنها در پلیـت باکتریایی بدست آمده، با استفاده از تهیه رقت
هـاي ظـاهر شـده شـمارش شـده و       ساعت، پرگنه 24م انکوباسیون به مدت ، پس از انجاTSAکشت 

 ).1998غلظت باکتریایی مورد نظر تأیید گردید (رنگپیپات و همکاران، 

بومی مورد اسـتفاده در  ) B. licheniformis( فورمیس لیچنیو  )B. subtilis(باسیلوس سابتیلیس 
 یبـر اسـاس برخـ    يجداسـاز  یشـات آزما( 4یشـگاهی داخـل آزما  هـاي  پـژوهش  یهبر پااین آزمایش، 

ـ   بیوشـیمیایی  ي هـا  از تست یبرخ ینو همچن یپیمشخصات فنوت از نظـر   یصتشـخ  یاسـتاندارد و حت
از محصول لیـوفلیزه شـده   . )2012(دهقان،  ید) تهیه گردیدکاند ي ها يژنوم باکتر ییاستخراج و شناسا

یک به ظروف اپندروف حاوي یـک   گرم از هر میلی 10ها، بطور جداگانه با انتقال میزان  این باسیلوس
) اسـتریل، و بـا اسـتفاده از شـیکر،     درصـد  NaCl w/v 9/0درصـد (  9/0لیتـر سـرم فیزیولـوژي     میلی

میکرولیتـر توسـط سـمپلر     100سازي گردید. از سوسپانسیون باکتریایی فوق، حجمـی معـادل    هموژن
نتقل و با اسـتفاده از آنـس اسـتریل بـه     م TSAهاي کشت حاوي  برداشته و در شرایط استریل به پلیت

 گـراد  سانتی درجه 30ساعت در دماي  24هاي کشت به مدت  این پلیت صورت خطی کشت داده شد.
که قـبالً   نوري غلظتهاي تولید شده در آن، با استفاده از روش تهیه  انکوباسیون شده و سپس از پرگنه

سـازي گردیـد    آمـاده  لیتـر  واحد کلنی/میلـی  5/1×108شرح داده شد، سوسپانسیون باکتریایی به غلظت 
  ).1998گیل و همکاران،  -(گومز

هـاي بـومی و تجـاري نیـز بـا اسـتفاده از        همچنین سوسپانسـیون مخلـوط دو گـروه از باسـیلوس    
سوسپانسیون باکتریایی تجاري و بومی تهیه شده، در مخلوط سازي با نسبت برابر از هر کدام، در سطح 

  تهیه گردید. لیتر میلی واحد کلنی/ 5/1×108
هـاي پروبیـوتیکی    سازي با باسیلوس سه جیره آزمایشی در مکمل پژوهشدر این  :هاي آزمایشی جیره

 فـورمیس  لیچنـی و  باسـیلوس سـابتیلیس  بـاکتري  ، سوسپانسیون مخلـوط دو  1Dتهیه گردید. در جیره 
                                                
1- Biochrom-Libra S22 
2- Optical density 
3- Colony Forming Unites/mili liter 
4- In Vitro 
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لیتر  میلی 20ه شد. سپس با سی تهی سی یکلیتر و به حجم  میلی واحد کلنی/ 5/1×108با غلظت تجاري 
بـه  میگـو مخلـوط گردیـد و    شده با جیـره   یلاستر يمخلوط شده و در ظروف فلز یلآب مقطر استر

به مـدت   گراد سانتی درجه 35که پس از آن جیره نیمه مرطوب شده و در دماي  صورت هموژن درآمد
 5/1×108در غلظـت   هـاي بـومی   نیز با بکارگیري مخلوط باسیلوس 3Dجیره ساعت خشک گردید.  5

گرم از غذاي میگو به روش ذکر شـده تهیـه گردیـد. همچنـین در جیـره       100در  لیتر میلیواحد کلنی/
هـاي   از مخلوط باسیلوس لیتر واحد کلنی/میلی 5/1×108سوسپانسیون باکتریایی با غلظت  2Dآزمایشی 

کـه بـراي تغذیـه     Cمایشـی  گرم از غذاي میگو تهیه شد. جیره آز 100پروبیوتیکی تجاري و بومی در 
  سازي نگردید. سوسپانسیون باکتریایی مکملگونه  هاي تیمار شاهد بکار برده شد؛ در آن هیچ میگو

لیتر پس از  واحد کلنی/ میلی 5/1×108الزم به ذکر است سوسپانسیون باکتریایی تهیه شده با غلظت 
واحد کلنی در هر گرم از  5/1×106گرم از جیره و مخلوط شدن با آن به غلظت  100اضافه شدن به 

هاي پروبیوتیکی، غلظت  حاوي باسیلوس 3Dو  1D، 2Dهاي  جیره تبدیل گردید. بنابراین در کلیه جیره
غذاي میگو بود که از طریق اسپري نمودن به سطح غذاي  واحد کلنی/گرم 5/1×106ها  این پروبیوتیک

تغذیه پست الروهاي میگو در تیمارهاي  به ترتیب براي 1D، 2D ،3Dهاي  میگو افزوده شد. جیره
الروهاي میگو در تیمار  پستنیز براي تغذیه  Cآزمایشی اول، دوم و سوم بکار رفت. همچنین جیره 

ها در جیره پس از  شاهد مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه نیز جهت حصول اطمینان از حضور باکتري
داري و کشت باکتریایی در محیط کشت تریپتیک سوي آگار، بر سازي، با انجام نمونه انجام فرآیند مکمل
  ).2003ها در جیره اطمینان حاصل گردید (گوش و همکاران،  از غلظت باسیلوس
بومی و بومی در  -تعداد سه تیمار پروبیوتیکی تحت عنوان تیمار تجاري، تجاري :تیمارهاي آزمایشی

ه شاهد منظور گردید. هریک از تیمارها با سه نظر گرفته شد. همچنین یک تیمار نیز تحت عنوان گرو
قطعه  50لیتر و با تراکم  50حوضچه پالستیکی با حجم آبگیري 12تکرار پرورش داده شدند. تعداد 
درصد، هوا دهی ثابت و شرایط  20) و با تعویض آب روزانه 2004الرو میگو (بریگز و همکاران، 

روز در مرکز تکثیر و پرورش میگوي  60ي مدت ساعت تاریکی، برا 12ساعت روشنایی و  12نوري 
الرو میگوهاي معرفی شده به هر  جایابی گردیدند. میانگین وزنی پست 1391گمیشان در تابستان سال 

) (با استفاده از PL15الروهاي میگو ( بود. تغذیه پستگرم  میلی 50±54/6هاي پرورشی  یک از حوضچه
تیمار (از تیمارهاي آزمایشی با عنوان تیمار تجاري  غذاي کنسانتره شرکت هوورراش) در هر یک

به  3Dو  1D، 2D هاي یرهـبه ترتیب از ج )تیمار سوم(ومی ـب ) وتیمار دوم( بومی -اريـ، تج)اول
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) صورت پذیرفت. همچنین به منظور 22و  14، 6درصد وزن بدن و در سه نوبت (در ساعات  7میزان
الروهاي میگوي پا سفید غربی، در  یفی آب محیط پرورش پستهاي ک داري بهینه فاکتور کنترل و نگه

و شوري آب هر دو روز یک بار  pHطول دوره آزمایش برخی از فاکتورهاي کیفی آب نظیر دما، 
آب  میزان شوري، گراد سانتی درجه 32تا  28 میزان دماي آب ،آزمایشگیري شد. در طول دوره  اندازه

  بودند. 3/8-5/8آب  pHقسمت در هزار و  42تا  38
جهت بررسی وضعیت رشد میگوها و به منظور تعیین زیتوده الروهاي میگـو   :تغذیه و رشد معیارهاي

طور تصادفی از هـر   بار به روز یک 10جهت محاسبه غذاي روزانه در طول دوره آزمایش، به فاصله هر 
متر و تـرازوي   دقت یک میلیبرداري و میانگین طول و وزن آنها با استفاده از کولیس با  حوضچه نمونه

ها برگرداننده شـدند. در انتهـاي    ها به حوضچه گیري و سپس نمونه گرم اندازه 001/0دقت  دیجیتالی با
بـرداري و   نمونهحوضچه از هر  گرم نمونه 10 میزانهمچنین شدند.  سنجی دوره تمامی میگوها زیست

اه ارسال شدند. در آزمایشگاه، تعیین ترکیـب  به آزمایشگ گراد سانتی درجه -20فریزر پس از انجماد در 
انجـام پـذیرفت. پـروتئین خـام بـا       )AOAC, 1990( مطابق با استاندارد میگوشیمیایی بدن الروهاي 

درصد  16روش میکرو کجلدال و با تعیین مقدار نیتروژن کل و بر اساس  دستگاه کجلدال و به استفاده از
، انرژي خام با اسـتفاده از  و با بکارگیري دستگاه سوکسله هنیتروژن، چربی خام مطابق با روش سوکسل

تعیـین شـد.   در آون سـاعت   24مـدت  طور وزنی براي ه بمب کالریمتر، رطوبت و ماده خشک الشه ب
تعیـین   گراد سانتی درجه 600همچنین خاکستر الشه الروهاي میگو از طریق سوزاندن آنها در کوره در 

اي نظیـر   آمده در انتهاي دوره آزمایش برخی از پارامترهاي تغذیـه هاي بدست  بر پایه دادهگردید. 
ضریب تبدیل غذایی، کارآیی تبدیل غذا، نسبت کارآیی پروتئین، نسـبت کـارآیی چربـی، نسـبت     
کارآیی انرژي، پروتئین بدست آمده، چربی بدست آمده، انرژي بدست آمده، ارزش تولید پروتئین 

  د.و ارزش تولید چربی محاسبه گردیدن
  

خطـاي اسـتاندارد) مـورد اسـتفاده در پـروش       ±هـا   تجزیه تقریبی شیمیایی غذاي تجاري (میـانگین داده  -1جدول 
  خشک)در طول دوره پرورش (بر اساس ماده  یغرب یدپا سف یگويالرو م پست

 (درصد) ماده خشک انرژي ناخالص (کالري بر گرم)  چربی خام (درصد)  پروتئین خام (درصد)

19/1±38  92±9  32/25±4523  54/1±90  
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هـاي رشـد،    هاي بدست آمده در ارتباط با شاخص تجزیه و تحلیل آماري داده :تجزیه و تحلیل آماري
تغذیه و تجزیه تقریبی الشه با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، در قالب طرح کامالً تصادفی انجـام  

دانکن مقایسه شدند. تمام آنالیزهاي آماري هاي مختلف آزمایشی به کمک آزمون  گرفت. میانگین گروه
 انجام شدند. 05/0و در سطح  16نسخه  SPSSافزار  نرمدر محیط 

  
  نتایج
ـ  بیـانگر  آمـده  بدست نتایج. آمده است 2الرو میگوي پا سفید غربی در جدول  پستاي  تغذیه  دار یمعن
اي ایـن میگـو    رشـد و تغذیـه   معیارهـاي  بـر  هاي پروبیـوتیکی  باسیلوس الروها با پست تغذیهاثر  بودن

داري در وزن و  اختالف معنـی هاي پروبیوتیکی موجب ایجاد  . استفاده از باسیلوس)>05/0P(باشد  می
الرو  متـر) پسـت   میلـی  46/56گرم) و طول ( میلی 12/1101. بیشترین وزن (>P)05/0(شد  طول نهایی

هـاي  باسـیلوس بـا بکـارگیري    ییضریب تبـدیل غـذا   میگوها در تیمار پروبیوتیک تجاري بدست آمد.
 یافـت و کـاهش  طور قابل توجهی در تیمارهاي آزمایشی  به ش،این آزمای پروبیوتیکی مورد استفاده در

بـراي تیمـار    78/1و کمتـرین آن معـادل   ) >05/0P(داري با تیمار شاهد مشاهده گردید اختالف معنی
. )>05/0P(بدسـت آمـد    29/2 ن مقـدار ای شاهد بدست آمد، در حالی که در تیمار پروبیوتیک تجاري

داري افزایش نشـان داد  طور معنی کارآیی تبدیل غذا در تیمارهاي آزمایشی نسبت به تیمارهاي شاهد به
)05/0P<(. درصـد در تیمـار   60/45هـا ایـن کـارآیی از     در تیمارهاي آزمایشی تحت تأثیر پروبیوتیک 

هاي پروبیـوتیکی در ایـن مطالعـه     باسیلوس سید.درصد در تیمار پروبیوتیک تجاري ر 86/61به شاهد 
. بهترین عملکرد )>05/0P(داري نسبت کارایی پروتئین و چربی را بهبود بخشند  توانستند به طور معنی

و کمترین مقدار در تیمـار   87/6و  63/1نسبت کارایی پروتئین و چربی در تیمار دوم به ترتیب معادل 
  مشاهده شد. 07/5و  20/1شاهد 
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ـ  یدپـا سـف   یگويالرو م پست یهرشد و تغذ يپارامترها -2دول ج مکمـل شـده بـا     ياز غـذا  یـده گرد یـه تغذ یغرب
  یوتیکیپروب هاي یلوسباس

  تیمار
  پارامتر

  پروبیوتیک بومی  پروبیوتیک تجاري + بومی  پروبیوتیک تجاري  شاهد

 50±54/6 50±54/6 50±54/6 50±54/6  گرم) وزن اولیه (میلی

  d69/66±62/811  a13/48±12/1101  b94/69±71/983  c72/57±06/888 گرم) نهایی(میلی وزن
  d57/5±28/50  a36/6±46/56  b02/5±15/54  c49/5±30/52  متر) طول نهایی (میلی

  d36/4±60/45  a56/4±86/61  b16/5±26/55  c48/4±89/49 کارایی تبدیل غذا
  a51/0±29/2  c56/0±78/1  b48/0±93/1  a62/0±17/2  ضریب تبدیل غذایی
  d25/0±20/1  a31/0±63/1  b39/0±45/1  c38/0±31/1 نسبت کارآیی پروتئین
  d64/0±07/5  a47/0±87/6  b68/0±14/6  c60/0±54/5 نسبت کارآیی چربی
  d12/0±57/0  a17/0±83/0  b10/0±71/0  c09/0±65/0 پروتئین بدست آمده
  ab005/0±044/0  a009/0±047/0  b007/0±041/0  c007/0±038/0  چربی بدست آمده

  d11/0±53/0  a14/0±76/0  b18/0±66/0  c17/0±60/0  ارزش تولید پروتئین
  a003/0±21/0  a005/0±14/0  b004/0±15/0  c004/0±18/0  ارزش تولید چربی

  d25/3±72  a45/2±5/83  b3±80  c50/2±77  بقاء (درصد)
 .)>05/0P(باشـد   مـی هـا   میـانگین داده بین دار  دهنده وجود اختالف معنی حروف التین غیر مشترك در هر ردیف نشان *

 باشد. خطاي استاندارد می ±ها  هاي جدول شامل میانگین داده داده
  ]وزن بدست آمده (گرم) / غذاي خورده شده (گرم)×[ 100کارآیی تبدیل غذایی (درصد) = 

  ضریب تبدیل غذایی= غذاي خورده شده (گرم) / وزن بدست آمده (گرم)
  (گرم) پروتئین خورده شده(گرم) /  وزن بدست آمدهنسبت کارایی پروتئین = 

  (گرم) چربی خورده شده(گرم) /  نسبت کارایی چربی = وزن بدست آمده
  (کیلو کالري) انرژي خورده شده(گرم) /  نسبت کارایی انرژي = وزن بدست آمده

پـروتئین اولیـه میگـو     ×زن اولیه میگو ( گرم) (و –پروتئین نهایی میگو (درصد))  ×وزن نهایی میگو ( گرم) ([پروتئین بدست آمده = 
  ] (درصد)) / دوره پرورش (روز)

چربی اولیه میگو (درصد)) /  ×(وزن اولیه میگو ( گرم)  –چربی نهایی میگو (درصد))  ×وزن نهایی میگو ( گرم) ([چربی بدست آمده = 
  ] دوره پرورش (روز)

انرژي اولیه میگو (گرم  ×(وزن اولیه میگو ( گرم)  –رژي نهایی میگو (گرم / ژول)) ان ×وزن نهایی میگو ( گرم) ([انرژي بدست آمده = 
  ] / ژول)) / دوره پرورش (روز)

  شده ( گرم) / پروتئین خورده شده ( گرم)ارزش تولید پروتئین = پروتئین ابقاء 
  ( گرم) چربی خورده شده(گرم) /  ارزش تولید چربی = چربی ابقاء شده
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  در ابتداي دوره پرورش پست الرو میگوي پا سفید غربی خطاي استاندارد) ±ها  (میانگین دادهاولیه الشه  تجزیه - 3جدول 
 (درصد)ماده خشک  (کالري بر گرم) انرژي ناخالص  (درصد)چربی خام   (درصد)پروتئین خام 

62/1±84/45  12/0±12/2  22/19±4385  38/2±35/19  
  

هاي پروبیوتیکی ذکر شده  ) که باسیلوس4(جدول  نشان داد میگوالروهاي پست نتایج آنالیز الشه 
، بطوري که میزان درصد ماده اند در ارتقاء سطوح مواد مغذي بدن میگو نقش بسیار خوبی را داشته

داري افزایش  طور معنی به تیمار شاهد بهدر تیمارهاي آزمایشی نسبت  میگوالروهاي پست خشک بدن 
  .)>05/0P( یافت

  
هـاي   تغذیه شده از غذاي مکمـل شـده بـا باسـیلوس     یغرب یدپا سف یگويالرو م پسته تقریبی الشه تجزی -4 جدول

  پروبیوتیکی در پایان دوره پرورش

 شاهد پروبیوتیک تجاري  پروبیوتیک تجاري + بومی پروبیوتیک بومی
  تیمار

  پارامتر
24/0±46 ab 14/0±51/45 ab 15/0±98/46 a 82/0±67/44 b  (درصد)پروتئین خام  
26/0±65/2 b 15/0±60/2 b 10/0±40/2 b 24/0±40/3 a  (درصد)چربی خام 

04/1±55/27 a 84/0±58/28 a 02/1±16/29 a 27/2±04/23 b  (درصد)ماده خشک 

11/0±09/11 b 30/0±46/10 b 28/0±65/10 b 21/0±67/12 a  (درصد)خاکستر  

97/110±4/4439 b 25/102±8/4446 b 65/87±9/4436 b 12/42±9/4543 a 
  الصانرژي ناخ

  (کالري بر گرم)
 ).>05/0P(باشـد   مـی هـا   بـین میـانگین داده  دار  دهنده وجود اختالف معنی حروف التین غیرمشترك در هر ردیف نشان *

  باشد. خطاي استاندارد می ±ها  هاي جدول شامل میانگین داده داده
  

این  نشان دادی سطح پروتئین خام در تیمارهاي آزمایشی نسبت به تیمار شاهد افزایش قابل توجه
داري  در تیمارهاي آزمایشی کاهش معنی میگوالروهاي  پستدر حالی است که درصد چربی خام الشه 

و  هاي پروبیوتیکی باعث کاهش سطح انرژي خام باسیلوس ).>05/0P(تیمار شاهد نشان داد نسبت به 
و  سطح انرژي خام که طوري بهدر تیمارهاي آزمایشی گردیدند،  میگوالروهاي  پستالشه  خاکستر
 نسبت به تیمار شاهد )65/10کالري بر گرم) و ( 9/4436پروبیوتیک تجاري (در تیمار  خاکستر

  .)>05/0P(داري کاهش نشان داد  در حد معنی )67/12کالري بر گرم) و ( 9/4543(
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  بحث
اي آبزیـان  باشد که در ارتباط با الروهـ  هایی می ترین تکنیک عنوان یکی از مهم مدیریت میکروبی به

هـاي   یارها بـاکتري  همراه داشته است. زیسته پرورشی مورد اجرا قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را ب
مفیدي هستند که به عنوان عوامل بیولوژیکی با ارزش، جهت اجراي این تکنیـک مـورد اسـتفاده قـرار     

ی در پرورش آبزیان که بیوتیکی و بکارگیري محصوالت بیولوژیک توسعه محصوالت غیرآنتی گیرند. می
پـروري   همسوي با محیط زیست باشند یکی از فاکتورهاي کلیدي مهم براي مدیریت سالمتی در آبزي

تـرین عوامـل ارتقـاء     یار یکی از مهـم  هاي زیست گردد. در همین راستا بکارگیري باکتري محسوب می
هاي محیطـی و   ر برابر استرسدهنده عملکرد رشد و تغذیه، نرخ بازماندگی و افزایش میزان مقاومت د

ــاکتريباشــد.  ارتقــاء عملکــرد سیســتم ایمنــی مطــرح مــی  ، Bacillusهــا از جملــه  چنــدین گونــه از ب
Lactobacillus ،Vibrio ،Streptococcus،Alteromonas  ،Aeromonas و Nitrosomonas  به عنوان

؛ آلـی و  2007ر و همکاران، ؛ بالکازا1994در پرورش میگو استفاده شده است (گاتسووپ، پروبیوتیک 
 ،فـورمیس  لیچنـی  باسـیلوس و  سابتیلیس باسیلوساز جمله  ها بسیاري از پروبیوتیک. )2008همکاران، 

 پپتیـداز  و پروتئاز هاي آنزیم با تولید و بوده پپتیدها و ها پروتئین ي تجزیه کنندگیها فعالیت انجام قادر به
؛ 2003کننـد (فـولر و پردیگـون،     مـی  هیـدرولیز  ها اسید آمینه و پپتیدها را به ها درشت مولکول ترکیبات
 تحریـک  را اشـتها  هضـم،  ترکیبات غیر قابـل  تجزیه و ها ویتامین تولید با ها ). پروبیوتیک2006فرزانفر، 

  ).2002(ایریانتو و آستین،  آورند فرآهم می را اي بهتري تغذیه شرایط و کنند می
از جمله عوامل متغیـري اسـت کـه هزینـه زیـادي را بـه خـود        در ارتباط با پرورش آبزیان، تغذیه 

گـردد (کوکسـال و    ترین موارد مـدیریتی محسـوب مـی    دهد، لذا کاهش این عامل از مهم اختصاص می
تواند موجب افـزایش   ها می ). اجراي مدیریت میکروبی از طریق بکارگیري پروبیوتیک2003همکاران، 

هـا   ). این باکتري2006هاي پرورشی گردد (یانبو و زیرونگ،  نهراندمان رشد گردیده و باعث تقلیل هزی
سـازي قابلیـت هضـم و جـذب      از یک سو درصد بقا آبزیان را افزایش داده و از طرفی دیگر بـا بهینـه  

بکـارگیري   بنـابراین شوند.  ترکیبات مغذي، باعث افزایش کارآیی تغذیه و ارتقاء عملکرد رشد آنها می
اي آبزیان پرورشـی بسـیار    هاي تغذیه تواند در افزایش عملکرد و کاهش هزینه یها م این میکروارگانیزم

هاي تجاري و بـومی مـورد اسـتفاده در تمـامی تیمارهـاي       آزمایش، باسیلوس این در مفید واقع گردد.
در تیمـار   الروهـاي میگـو   طـوري کـه پسـت    آزمایشی موجب افزایش پارامترهاي تغذیه گردیدنـد. بـه  

) و کـارایی تبـدیل غـذایی    78/1تـر (  (تیمار اول) از ضـریب تبـدیل غـذایی پـایین     پروبیوتیک تجاري
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نسبت به سایر  ) باالتريمتر میلی 46/56گرم) و طول نهایی ( میلی 12/1101وزن نهایی ()، 86/61(
 تیمارها برخوردار بود. همسو با این نتایج، بکارگیري مخلوطی از چهار گونه پروبیـوتیکی شـامل  

Vibrio alginolyticus ،Bacillus subtilis ،Roseobacter gallaeciensis وPseudomonas aestumarina 
در تیمار  74/0شاهد به  در تیمار 98/0باعث کاهش میزان ضریب تبدیل غذایی در میگوي پا سفید غربی از 

اهد بـه  وزن نهایی و بقاء ایـن میگـو در تیمـار شـ     عالوه به تغذیه شده با غذاي حاوي پروبیوتیک شد.
درصـد در تیمـار آزمایشـی حـاوي      96گـرم و   میلـی  408درصد به  75/89گرم و  میلی 346ترتیب از 

گـزارش   )1998). همچنین رنگپیپات و همکـاران ( 2007پروبیوتیک ارتقا یافت (بالکازار و همکاران، 
یاه باعـث افـزایش رشـد در میگـوي ببـري سـ       )Bacillus S11( هاي پروبیوتیکی کردند که باسیلوس

)Penaeus monodon(  است گرم افزایش داده 06/7گرم به  4شده و وزن نهایی این میگوها را از.  
هـاي گوارشـی و برخـی دیگـر از      یار با تولیـد آنـزیم   هاي زیست بر طبق نظریه محققین باسیلوس

 ).2007شوند (وانـگ،   ترکیبات بیوشیمیایی خارج سلولی باعث افزایش هضم و جذب مواد غذایی می
هاي گوارشی  شود در مقایسه با آنزیم ها ترشح می هاي گوارشی که توسط باسیلوس اگرچه سطوح آنزیم

شـود   هـاي گوارشـی توسـط روده مـی     باشد امـا باعـث تحریـک تولیـد آنـزیم      ترشحی روده کمتر می
هـاي   ). هر چنـد در ایـن مطالعـه، سـطوح ترشـح آنـزیم      2007؛ وانگ، 2006نژاد و همکاران،  (ضیایی

یار جایگزین شده در دستگاه گـوارش میگـوي پـا سـفید غربـی       هاي زیست رشی توسط باسیلوسگوا
هاي گوارشی در  نشان داده است که افزایش فعالیت ویژه آنزیم ها پژوهشگیري نشده است، ولی  اندازه

 توانـد  یـار مـی   هاي زیست دستگاه گوارش الروهاي آبزیان تغذیه شده از غذاهاي مکمل شده با باکتري
هرحال  ). به2009یکی از دالیل علمی مهم در عملکرد بهتر تغذیه و رشد در آنها باشد (ژو و همکاران، 

یار ما شاهد عملکرد بهینه برخی از پارامترهـاي رشـد و    هاي زیست در تیمارهاي تحت تأثیر باسیلوس
ضیایی نـژاد و همکـاران   ) و 2004هاي توار و همکاران ( تغذیه در آنها در مقایسه با شاهد بودیم. یافته

  ) نیز این موارد را تأیید نموده است.2006(
، اسیدهاي چرب، B12هاي غذایی از جمله بیوتین، ویتامین  توانند تعدادي از مکمل ها می باسیلوس

) 2007وانگ (). 2006را تولید کنند (فرزانفر، آمینو اسیدهاي ضروري و سایر فاکتورهاي ضروري رشد 
هاي گوارشی در میگوي پا سفید غربی زمانی که با غذاي مکمل شده با  و فعالیت آنزیم گزارش کرد که رشد

(در  سابتیلیس باسیلوساستفاده از در همین راستا هاي پروبیوتیک تغذیه شدند افزایش پیدا کرد.  باکتري
) Macrobrachium rosenbergii(در تغذیه میگوي بزرگ آب شیرین درصد جیره)  1-4 يها غلظت
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 که يطور نسبت به تیمار شاهد نشان داد. به يا تالف قابل توجهی را در میزان پارامترهاي تغذیهاخ
در تیمار حاوي باسیلوس کاهش یافت،  47/2در تیمار شاهد به  6/3میزان ضریب تبدیل غذایی از 

 103به در تیمار شاهد  61/0درصد و  75همچنین کارایی تغذیه و نسبت کارایی پروتئین به ترتیب از 
همچنین در ). 2012در تیمار حاوي باسیلوس ارتقاء یافت (سینیوازان و همکاران،  90/0درصد و 

باعث  فورمیس باسیلوس لیچنیمطالعه دیگري نیز تغذیه میگوي بزرگ آب شیرین با غذاي حاوي 
ار و در تیمار حاوي پروبیوتیک شد (کوم 14/2در تیمار شاهد به  2/3کاهش ضریب تبدیل غذایی از 

هاي  ها باعث تغییر جمعیت باکتریایی و بهبود کیفیت آب تانک از پروبیوتیک استفاده .)2013همکاران، 
پوستان شده و افزایش فاکتورهاي رشد و تغذیه را به همراه خواهد داشت (بالکازار و  پرورشی سخت

نژاد و همکاران  ی) و ضیای1998همکاران (. رنگپیپات و )2009؛ گویو و همکاران، 2007همکاران، 
نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب در میگوي ببري سیاه نتایج مشابهی در بهبود  )2006(
)P. monodon(  و سفید هندي)P. indicus( ها داشتند. تغذیه شده با باسیلوس  

ی ذکـر  هاي پروبیـوتیک  که باسیلوس نشان داد میگوالروهاي  پستنتایج تجزیه تقریبی ترکیب الشه 
طـوري کـه درصـد مـاده      اند، به شده در بهبود سطوح مواد مغذي بدن میگو نقش بسیار خوبی را داشته

طـور   بـه تیمـار شـاهد بـه    در تیمارهـاي آزمایشـی نسـبت     میگوالروهاي  پستخشک و پروتئین بدن 
هضـم   ي پروبیـوتیکی احتمـاالً از طریـق افـزایش قابلیـت     هـا  باسیلوس داري افزایش نشان دادند. معنی

برنـد   پروتئین و چربی موجب افزایش ذخیره پروتئین و چربی الشه گشته و کـارآیی آنهـا را بـاال مـی    
  ).2004(بایراجی و همکاران، 

توانند باعث افـزایش   هاي پروبیوتیکی می که باسیلوس گزارش کردند )2011( همکارانو  زيرامفر
 88/3در تیمار شـاهد بـه    5/1د پروتئین از طوري که ارزش تولی هارزش تولید پروتئین و چربی شوند ب

در تیمارهـاي آزمایشـی    36/0در تیمار شاهد بـه   13/0در تیمارهاي آزمایشی و ارزش تولید چربی از 
نتـایج بـاقري و همکـاران     بـا  پـژوهش این  درتجزیه تقریبی ترکیب الشه  از حاصل نتایج ارتقا یافت.

 کمان آالي رنگین باعث افزایش پروتئین الشه الرو قزلکه پروبیوتیک  . به طوري) مطابقت داشت2008(
)Onchorhynchus mykiss( 15درصد در تیمار شاهد به  3/10از  خام الشه گردید و میزان پروتئین 

 9/3×108غلظت باکتري  با هاي پروبیوتیکی غذاي حاوي مکمل باسیلوس شده با تغذیه درصد در تیمار
افزایش قابلیت هضم و جذب پروتئین در روده ماهی، باعث افزایش  ها با پروبیوتیک رسید. گرم هر در

کارآیی پروتئین شده و در نتیجه واحد بیشتري از وزن آبزي به نسبت پـروتئین خـورده شـده بدسـت     
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) در تغذیـه میگـوي پـا سـفید غربـی بـا       2012یانبو و همکاران (اي  در مطالعه .)2004(گوش، آید  می
 34/2داري از  دند که در انتهاي دوره غذادهی چربی الشه به طـور معنـی  نشان دا کواگوالنس باسیلوس

) کاهش یافـت. از  1مانی درصد در تیمار اول (پروبیوتیک با قابلیت زنده 94/1درصد در تیمار شاهد به 
فعالیـت   افـزایش  ها با ترشح هرچه بیشتر آنزیم لیپـاز موجـب   همین رو ثابت شده است که پروبیوتیک

و جـذب   قابلیـت هضـم  ، که بـه موجـب آن   )2004(گوش، م در لوله گوارشی گردیدند ویژه این آنزی
 ارتقاء پیدا نمود. چربی

 هـاي مختلـف   خصوص اثرات تغذیه با غلظت ) در2008نتایج مشابهی نیز توسط لین و همکاران (
کـه   هـا نشـان دانـد    ي پروبیوتیکی بر ترکیبات الشه میگوي پا سفید غربی بدست آمـد. آن هاباسیلوس

دار میـزان چربـی خـام در مقایسـه بـا       گرم/کیلوگرم موجـب بهبـود معنـی    1هاي پروبیوتیکی در  سویه
پروبیوتیک شد؛ و بیان نمودند که نتایج بدسـت  گرم/کیلوگرم  5/2و  5/0وسیله  هاي تیمار شده به گروه

  دلیل تفاوت در نوع سویه پروبیوتیکی و غلظت بکار رفته باشد. بهتواند  آمده می
بیـان کردنـد کـه در اسـتفاده از      )2012سـینیوازان و همکـاران (   پـژوهش ر مخالفت با نتایج این د

گونـه اخـتالف    در ترکیـب غـذایی میگـوي بـزرگ آب شـیرین هـیچ       سـابتیلیس  باسیلوسپروبیوتیک 
با تیمار شاهد مشاهده نشد. همچنین  مقایسه در الشه و رطوبت خاکستر پروتئین، سطوح در داري معنی

و باسـیلوس را بـر    یـی گیاهـان دارو  يحـاو  يهـا  ) اثر جیـره 2009همکاران (و العه دیگري یو در مط
هـا نشـان    غربی بررسی کردند، که در نتیجه این آزمـایش آن ترکیبات بیوشیمیایی الشه میگوي پا سفید 

یشی داري در مقادیر رطوبت، پروتئین خام و خاکستر در بین کل تیمارهاي آزما هیچ تفاوت معنیدادند 
  دار بود. یافت نشد. هرچند مقدار چربی بدست آمده در بین تیمارهاي آزمایشی معنی

هاي پروبیوتیکی بر افزایش عملکرد رشد و تغذیه در الروهـاي آبزیـان    هرحال تأثیرات باسیلوس به
مختلف صورت گرفته، کامالً به اثبات رسیده ولی میزان ایـن تـأثیرات متفـاوت بـوده      هاي پژوهشدر 

توانـد در کنـار سـایر عوامـل      . بر طبق نظریه بسیاري از محققین این محصوالت بیولـوژیکی مـی  است
مـورد   2گردد، به عنوان عوامـل ارتقـاء دهنـده    اي که امروزه براي پرورش آبزیان پیشنهاد می دهنده رشد

ـ  نظران، بکارگیري پروبیوتیک استفاده قرار گیرد. در این میان مطابق با توصیه صاحب ومی در هـر  هاي ب
هاي  هاي خاصی را بدنبال دارد که از جمله کاهش هزینه کشور از ارزش باالیی برخوردار بوده و مزیت

                                                
1- Viable probiotic 
2- Promotor agents 
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باشد. در بسیاري از مـوارد از   واردات آنها از خارج از کشور و نیز همسو بودن آنها با محیط زیست می
الب محصوالت پروبیـوتکی  هاي مختلف در ق نظران زیست محیطی، وارد نمودن باکتري دیدگاه صاحب

هـاي   بـاکتري  بنـابراین باشـد.   و استفاده آنها در کشور از نظر موازین زیست محیطی قابـل تأییـد نمـی   
هاي بسیار خوبی  هاي متابولیکی آبزي مورد پرورش قابلیت سازي فعالیت پروبیوتیکی بومی ضمن بهینه

هرحـال   هاي پرورشی دارنـد. بـه   ستمدر جهت افزایش سازگاري اکولوژیکی الروهاي آبزیان در اکوسی
هاي پروبیـوتیکی بـا پتانسـیل برتـر،      هاي نوین میکروبی در قالب جداسازي و شناسایی باکتري تکنیک
گردد. مدیریت نوین  سازي و بکارگیري مجدد آنها در تغذیه الروهاي آبزیان پرورشی مطرح می خالص

شناختی که تا حد زیادي باعث بهینه سـازي  میکروبی در واقع تکنیکی است همسو با ساختارهاي بوم 
عـالوه بـر    بنـابراین همـراه دارد.   ها و افزایش تولید را به هاي آبزیان پرورشی شده و کاهش هزینه جیره

هاي  شوند، گونه که بصورت محصوالت تجاري عرضه می 1هاي پروبیوتیکی غیربومی بکارگیري باکتري
توانند در جهت همسویی و موافقت با اصول بوم شناختی  یجدا شده از دستگاه گوارش آبزیان م 2بومی

  پروري کشورمان گردد. موجب توسعه صنعت آبزي
هاي بومی آنها نیـز مـورد بررسـی     هاي تجاري، سویه در کنار دو گونه از باسیلوس این پژوهشدر 

مترهاي رشد، ها در افزایش پارا هاي تجاري این باسیلوس قرار گرفتند. هرچند در مجموع عملکرد سویه
الرو میگوي پا سفید غربی مورد ارزیابی از میـزان بـاالتري    تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی الشه در پست

عنوان قابلیت استفاده آنهـا   برخوردار بودند، ولی عملکرد آنها در مقایسه با شاهد نشان از توانایی آنها به
هـاي   هاي تجاري احتماالً به دلیل دسـتکاري  پروري بود. از سوي دیگر عملکرد بهتر باسیلوس در آبزي

گـردد جهـت افـزایش     پیشنهاد مـی  بنابراینباشد.  ها توسط شرکت سازنده آن می ژنتیکی این باسیلوس
ماهی نیز توسط  هاي بومی مستخرجه از دستگاه گوارش فیل خاصیت پروبیوتیکی دو سویه از باسیلوس

هـا و حتـی    ت گیـرد تـا بتـوان از ایـن سـویه     هاي ژنتیکـی صـور   متخصصین ژنتیکی کشور، دستکاري
گـردد،   هاي بومی مختلف دیگر که از دستگاه گوارش ماهیان و میگوها در کشورمان استخراج می سویه

 ش الرو بهره جست.هاي پرور در جهت افزایش عملکرد آبزیان در سیستم

ثیرات هم افزایی آنها یار تجاري و بومی که اصوالً به منظور تأ هاي زیستبکارگیري توأم باسیلوس
 پـژوهش ) در ایـن  2009گیرد (کی و همکـاران،   در افزایش رشد و تغذیه الروهاي آبزیان صورت می

                                                
1- Allochthonous 
2- Autochthonous 
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مورد اجرا واقع شد و نتیجه بهتري را نسبت به گروه شاهد و تیمار اول در بر داشت. بـا ایـن وجـود،    
تـري را   رشد میگو تأثیرات مناسبهاي دیگري از آنها در تغذیه و  شود که شاید غلظت احتمال داده می
هـاي پروبیـوتیکی    آمیـز باسـیلوس   . همچنین به منظور حصول اطمینان از تأثیر موفقیتدربر داشته باشد

هـا بـر سـطوح ایمنـی در شـرایط       ي در خصوص تأثیر ایـن پروبیوتیـک  ا شود مطالعه بومی پیشنهاد می
زا صـورت پـذیرد تـا بتـوان بـا       بیمـاري  آزمایشگاهی و پرورشی و همچنین مقابله با عوامل محیطی و

هرحال  میگو و سایر آبزیان اظهار نظر کرد. بهبومی در  يها اطمینان بیشتري در مورد توانایی پروبیوتیک
بیشـتري در آینـده در    هاي پژوهشهاي بومی، مستلزم انجام  هاي دیگري از این باسیلوس شناخت جنبه

  باشد. ف میارتباط با شرایط محیطی و در آبزیان مختل
  

  سپاسگزاري
دانند که از رئیس و کارشناسان محترم اداره کل شیالت استان گلستان آقایان  مؤلفین برخود الزم می

مهندس پاسندي، علی محمدي، کیا و مختوم به خاطر مساعدت در اجراي طرح سپاسگزاري نمایند. 
 فراهم جهت گنبد کاووس به طبیعی دانشگاه منابع میکروبیولوژي دانشکده همچنین از آزمایشگاه

 گردد. قدردانی می و الزم تشکر تسهیالت آوردن
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