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 Cو ویتامین Bacillus licheniformis  و Bacillus subtilis هايثیر استفاده از باکتريأت
هاي رشد، بازماندگی و ترکیبات مغذي الشه میگوي در شرایط فوق متراکم بر شاخص
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  3و حمیدرضا احمدنیاي مطلق 2اله جعفري، ولی1حمید رئیسی*

استادیار گروه شیالت، دانشگاه 2 ،ارشد گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانآموخته کارشناسیدانش1
  شاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي دکتري گروه شیالت، دانشگاه علوم ک3 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  31/2/1393 :تاریخ پذیرش؛  1/2/1393 تاریخ دریافت: 
 

  1چکیده
 Bacillus subtilis, B.lichniformisهـاي و باکتري Cثیر ویتامین أمنظور بررسی تاین مطالعه به

 تیمـار سـهدر این مطالعه  .هاي رشد و ترکیب شیمیایی الشه میگوي وانامی صورت گرفتبر شاخص
 140( Cویتـامین )، تیمـار تغذیـه شـده بـا cfu/kg 1010×4شامل، تیمار تغذیه شده بـا پروبیوتیـک (

 300تانـک  9میگوهـا در  تکرار انجام شـد. سههر تیمار در  .و گروه شاهد بودگرم در کیلوگرم) میلی
هاي دند شاخصهاي آزمایشی تغذیه گردیهفته با جیره 6مدت قطعه در مترمربع به 300لیتري با تراکم 

رشد (طول کل، طول کاراپاس، تولید کل، وزن نهایی و نرخ رشـد ویـژه) تیمارهـاي تغذیـه شـده بـا 
ضریب ). >05/0Pداري برخوردار بود (نسبت به گروه شاهد از اختالف معنی Cپروبیوتیک و ویتامین 

)، >05/0P(ان داد نسبت به گروه شاهد کاهش نشـ Cتبدیل غذایی در تیمارهاي پروبیوتیک و ویتامین 
طـور تیمارهـاي آزمایشـی بـه .دار نشان ندادنـدکه تیمارهاي آزمایشی با یکدیگر اختالف معنیدرحالی

. میزان خاکستر و چربی خـام در داري نرخ بازماندگی باالتري را نسبت به گروه شاهد نشان دادندمعنی
وه شاهد بیشتر بود، امـا میـزان پـروتئین نسبت به تیمار پروبیوتیک و گر Cتیمار تغذیه شده با ویتامین 
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افـزایش  Cخام در تیمارهایی که با پروبیوتیک تغذیه شده بودند نسـبت بـه گـروه شـاهد و ویتـامین 
با افزایش میزان بازماندگی و تیمـار  C). با توجه به اینکه تیمار ویتامین >05/0Pداري نشان داد (معنی

رسـد کـه نظـر مـیافزایش میزان تولید زیتوده شدند، بـههاي رشد موجب پروبیوتیک با بهبود شاخص
  ثر باشد.ؤاستفاده از سطوح مناسب از این دو افزودنی در افزایش میزان تولید م

  
  ، رشد، بازماندگی، وانامیCپروبیوتیک، ویتامین  کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه
هـاي افـزایش امنیـت در تولیـد عنوان یکی از راهاستفاده از مواد افزودنی در جیره غذایی آبزیان به

منظـور اصـالح، تغییـر یـا اي بـهصـورت گسـتردههـا بـههاي اخیر پروبیوتیکباشد. در سالمطرح می
اند. همچنـین کاري جمعیت میکروبی در آب، رسوبات و دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گرفتهدست

زا شـده و برخی از عوامل بیمـاريتوانند موجب کاهش یا حذف ها میعنوان شده است که پروبیوتیک
هاي هـدف را بهبـود بخشـند. ایـن موجـودات قادرنـد از طریـق خصوصـیات رشد و بازماندگی گونه

زا، تحریـک سیسـتم ایمنـی طبیعـی یـا هـاي بیمـاريسازي بـاکتريآنتاگونیستی یا جلوگیري از پرگنه
وارشـی بـه میزبـان سـود برسـانند هـاي گهـا و آنـزیمسازي ترکیبات مفید مانند برخی از ویتامینرها

عنـوان جـایگزینی مناسـب بـراي هـا بـههمچنـین، پروبیوتیـک ).2012مطلق و همکـاران، (احمدنیاي
از طریق جایگزین  ها معموالً. پروبیوتیک)2010باشند (مهدي و همکاران، ها نیز مطرح میبیوتیکآنتی

ها، باعث افزایش مقاومت د غذایی موردنیاز آنهاي مضر و استفاده از مواشدن در جایگاه اتصال باکتري
تـرین هـاي خـانواده باسـیلوس از جملـه متـداول. بـاکتري)2010(مهدي و همکاران، شود میزبان می
هاي گـرم گیرند. این دسته از باکتريپروري مورد استفاده قرار میباشند که در آبزيهایی میپروبیوتیک

). 1998باشـند (موریـارتی، هاي خارج سلولی میوسیعی از آنزیم مثبت قادر به تولید و ترشح محدوده
که قادر بـه هضـم میکروبـی Bacillus licheniformis و  Bacillus subtilisهاي مخصوصا باکتري

  .)2008باشند (باقري و همکاران، ها میها و کربوهیدراتپروتئین
توانند با شرکت در فرایند هضم، میBacillus Licheniformis و  Bacillus subtilisهاي باکتري

اي کـه کارایی دستگاه گوارش را بهبود بخشیده و در نهایت موجب به افزیش رشد شـوند. در مطالعـه
 بـر Bacillus licheniformisو  Bacillus subtilisهـاي به بررسـی اثـر سـطوح مختلـف بـاکتري
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Artemia urmiana انسـتند بـا افـزایش فعالیـت هـاي مـذکور توپرداخت، مشخص شد کـه بـاکتري
هاي گوارشی آمیالز و پروتئاز سبب افزایش رشد، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش پـروتئین آنزیم

هاي مذکور بر میزان بازماندگی، فعالیت آنزیم لیپاز و میزان چربی موجود و خاکستر الشه شوند. باکتري
 شیرینهاي میگوي بزرگ آب. تیمار ناپلی)2012مطلق و همکاران، احمدنیاي(ثیري نداشتند أدر الشه ت

Macrobrachium rosenbergii  با باکتريBacillus subtilis  موجب افزایش بازمانـدگی، رشـد و
 Bacillus). همچنـین اسـتفاده از بـاکتري2007، و همکـاران شود (کیسمیها میتر ناپلیتمایز سریع

subtilis بز در مواجهـه بـا سبب افزایش بازماندگی میگوي ببري سVibrio harveyi  درصـد  90تـا
  ).2004هران و همکاران، گردید (واسی

 جاییباشد. از آنثیرگذار بر میزان تولید میأبه اعتقاد برخی از محققان، کیفیت آب از جمله عوامل ت
نشده  وردهخ غذاي و موجود در مدفوع فسفر و آمونیاك کردن متعادل توانند از طریقها میکه پروبیوتیک

 افزودن پروبیوتیـک تجـاريکنند. سبب ارتقاء کیفیت آب شده و آن را در شرایط مناسب نگهداري می
Biostart HB-1 و Biostart HB-2 ــاوي مخلــوطی ــه ح  B.subtilis،B.megateriumاز  (ک

،B.polymyxa  ،B.licheniformis  داري ثیر معنـیأمیگوي سفید غربی تـ) به محیط پرورش باشدمی
شت. مشخص شـد درصد بازماندگی، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت آب و رسوبات ندا بر

هاي بومی موجود در رسوبات جهت حفظ کیفیـت آب محـیط پـرورش ایـن میگـو کـافی که باکتري
 ).2000اینتاش و همکاران، باشد (مکمی

 Cباشد. ویتامین ان ضروري میدر جیره غذایی آبزی عنوان ریزمغذيها بهوجود بسیاري از ویتامین
هـا، هاي متابولیک متعددي منجمله اثر بر رشد، بازماندگی و کـاهش تلفـات، بهبـود زخـمداراي نقش

باشـد مثـل مـیزا و بهبـود عملکـرد تولیـدکاهش اثرات استرس و مقاومت در برابـر عوامـل بیمـاري
 خـوراك در سـنتی طـورباشد که بهیم C ویتامین منبع تنها اسید اسکوربیک -). ال2010(دابروسکی، 

بـوده و در جریـان تولیـد و  ناپایدار اسید اسکوربیک -ال حال،این با. گیردقرار می استفاده مورد میگو
رود (لـی از دست می نور و اکسیژن باال، حرارت درجه معرض در گرفتن دلیل قرارسازي غذا بهذخیره

باشد، که بیشتر در پالسما و مـایع سـلولی می اکسیدانیآنتیمواد  از جمله Cویتامین  .)2002و شیائو، 
در برابر اکسیداسیون  Eاز مواد دیگر از جمله ویتامین  C) ویتامین 1996وجود دارد (راك و همکاران، 

). 1995، همکارانگردد (توماس و محافظت کرده و باعث تولید توکوفرل از رادیکال توکوفروکسیل می
قـرار  هاي گونـاگون مـورد توجـهها و شرایطن ماده کاهش دهنده استرس در تراکمعنوااین ویتامین به
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انـد (الـیس و بر تراکم پرداختـه Cگرفته است، بر همین اساس آزمایشات زیادي به مطالعه اثر ویتامین 
موجـودات توانـایی سـاخت اسـکوربیک اسـید از گلوکرونیـک اسـید را دارا  بیشتر ).2002همکاران، 

دلیل فقدان آنزیم اکسیداز گلونو الکتون قادر به پوستان بهجز تاس ماهیان و سختهما آبزیان بباشند امی
 .باید این ویتامین از طریق جیره غذایی به مصرف آبزیان برسد بنابراینسنتز این ویتامین نیستند 

 از بسـیاري ندارند، غذایی رژیم در C ویتامین زي نیازي به افزودنخشکی حیوانات بیشتر چه اگر
 اساسی نقش قبلی مطالعات. باشدمی حساس بسیار C ویتامین کمبود به پوستان،سخت جمله از آبزیان،
 C ویتـامین . کمبود)2002لی و شیائو، (اند کرده ثابت میگوهاي خانواده پنائیده تغذیه را در C ویتامین

 فرکانس کاهش غذایی ضعیف، لتبدی رشد کم، ضریب باعث پنائیده میگوهاي خانواده در جیره غذایی
 بهبـود و کـالژن سـنتز در اخـتالل استرس، به مقاومت کاهش ناقص، اندازيپوست یا و اندازيپوست
شود (هی و الورنس، می باال میر و مرگ و خارجی محافظ پوشش زیر ايایجاد ضایعات رنگدانه زخم،
 در بیمـاري را بـه مقاومـت و یمنـیا مختلـف پارامترهاي C که ویتامین است شده داده نشان .)1993

هنوز بـه  اطالعات این پوستان، سخت در دهد اماثیر قرار میأت تحت ماهیان را زي وخشکی حیوانات
  .ندارد صورت جامع وجود

 )B. subtilis, B. lichniformisو پروبیوتیـک ( Cثیر سطوح مختلف ویتامین أبا هدف بررسی ت پژوهشاین 
هاي رشد (نرخ رشد ویژه، وزن نهایی، میزان تولید کل، طول کـل و شاخص شرایط فوق متراکم بر در

  و ترکیبات مغذي الشه میگوي وانامی انجام شد. بازماندگیطول کاراپاس)، ضریب تبدیل غذایی، 
  

  هامواد و روش
) پـس از سـازکاري بـا شـرایط Litopeneaus vannameiمیگـوي وانـامی ( PL20 2700تعداد 

 لیتـري در قالـب یـک طـرح کـامالً 300هـاي قطعه در متر مربع، در تانک 300اکم آزمایشگاهی در تر
  سازي و به صورت فوق متراکم مورد پرورش قرار گرفتند.تصادفی (سه تیمار با سه تکرار) ذخیره

پروبیوتیک مورد استفاده در این آزمایش از شرکت پروتکسین آکواتک تهیه گردید. این پروبیوتیک: 
تعداد  باشد.می B.lichniformisو  Bacillus subtilis ايهباکتريحاوي تعداد برابر محصول تجاري 

 .باشد) میgr/CFU( 1×1010 باکتري در هر گرم این پروبیوتیک

سازي پروبیوتیک جهت افزودن به غذا به این شکل انجام گرفت که ابتدا آب را تا نزدیکی آماده
درجه، پروبیوتیک در آن حل شد.  50یدن آب به دماي نقطه جوش حرارت داده شد سپس بعد از رس
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وري به غذاي کنسانتره اضافه صورت غوطهاینکار باعث شد که اسپور پروبیوتیک فعال شود و به
زدگی غذا سازي در داخل یخچال نگهداري شد، تا از قارچگردید و غذاي کنسانتره بعد از آماده

امه غذایی روزانه به میزانی که تهیه شده بود، مطابق برنعمل آید. سپس غذاي کنسانتره جلوگیري به
  استفاده گردید.

از شرکت عرشیا  Anprovit C 300، با نام تجاري پژوهشاستفاده شده در این  Cویتامین : Cویتامین 
 اسـکوربیک اسـید) C گـرم در هـر کیلـوگرم ویتـامین 500درصد ( 50حاوي  تهیه شد. این محصول

) 1998، مورد استفاده قرار گرفت (انریکـهمیگو گرم در کیلوگرم غذا میلی 1400باشد که با غلظت می
سی روغن ماهی بـه ازاي هـر کیلـوگرم سی 30به غذاي میگو، از  Cویتامین منظور ایجاد چسبندگی به

از جمله تیمـار تغذیـه بـا پروبیوتیـک و  هاغذا استفاده شد. جهت ایجاد شرایط یکسان بین تمام جیره
وعـده در روز  با غذاي آماده شده سهسازي غذا، میگوها بعد از آمادهشاهد نیز روغن افزوده شد. تیمار 

گیـري از سنجی میگوها هر هفته یک بار صورت گرفت و جهت اندازهمورد تغذیه قرار گرفتند. زیست
ر پایـان گرم استفاده شد و اطالعات پس از هر مرحله بررسی گردید. د 01/0ترازوي دیجیتال با دقت 

برطرف شود. پس  آوري، با آب شیرین شستشو داده شد تا آب سطحی کامالًها پس از جمعدوره نمونه
درجـه  4بندي و تا زمان انجـام آزمایشـات بعـدي در یخچـال ها درون فالکون بستهگیري نمونهاز آب
ه از روش سوکسـله، گراد نگهداري شدند. پروتئین با استفاده از روش کجدال، چربی بـا اسـتفادسانتی

ساعت و رطوبت با  4گراد براي مدت درجه سانتی 550خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی در دماي 
). جهـت 1999شد (پترسون و همکـاران،  گیريساعت اندازه 24مدت به 105استفاده از آون در دماي 

  هاي زیر استفاده شد.لبرآورد درصد بازماندگی، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی از فرمو
  

  100× مانده در انتهاي آزمایش)تعداد میگوهاي باقی - تعداد میگوها در ابتداي آزمایشدرصد بازماندگی= (
 مدت زمان پرورش /100×لگاریتم رشد ثانویه) -نرخ رشد ویژه = (لگاریتم رشد اولیه

 وضریب تبدیل غذایی= وزن خشک غذاي خورده شده (کیلوگرم)/ وزن تر میگ
  

هاي تبدیل شدند. بعد از تحقق دو شرط اصلی آزمون xarcsinصورتهاي درصدي بهکلیه داده
)، از آزمون تجزیـه 1999ها) (زار، پارامتریک تجزیه واریانس (همگن بودن واریانس و نرمال بودن داده

از آزمون دانکـن بـراي بررسـی ) براي مقایسه واریانس بین تیمارها و ANOVAواریانس یک طرفه (
افـزار درصد) بـا کمـک نـرم 05/0دار بین تیمارها (در سطح اعتماد وجود یا عدم وجود اختالف معنی



 1394 بهار) 1)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان (بهره

84 

 تحت ویندوز استفاده گردید. 16خه نس SPSSآماري 

  
  نتایج

بیشـترین مقـدار بازمانـدگی  C) میگوي تیمار شـده بـا ویتـامین 1بر اساس نتایج، (شکل  :بازماندگی
). بررسی >05/0Pدرصد) داراي کمترین مقدار بود ( 18/90±18/0( درصد) و گروه شاهد 2/0±5/95(

داري بـین ایـن دو دهنده اختالف معنینشان Cبازماندگی در تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک و ویتامین 
  ).>05/0Pگروه بود (

  
  انحراف معیار) ±(میانگین  Cا پروبیوتیک و ویتامین نمودار میزان بازماندگی میگو در تیمارهاي تغذیه شده ب - 1شکل 

  

  هاي رشدشاخص
 گرم) داراي بیشترین مقدار و در گروه شاهد 7/5±6/0تیمار پروبیوتیک ( 1طبق جدول  نرخ رشد ویژه:

تغذیه گرم)  1/1±3/4(  Cتیمارهاي که با ویتامین )>05/0Pگرم) داراي کمترین مقدار بود ( 8/0±3/4(
  داري برقرار کنند.بت به تیمار پروبیوتیکی مقدار کمتري داشته و نتوانست اختالف معنیشده بودند نس

) نشان داد که تیمار پروبیوتیکی 1نتایج طول کل و طول کاراپاس (جدول  :طول کل و طول کاراپاس
 بشترین مقدار و گروه شاهد با )مترسانتی 4±1/0و طول کاراپاس ( )مترسانتی 14±5/0با طول کل (
داراي کمترین مقدار بود ) مترسانتی 3/3±1/0و طول کاراپاس ( )مترسانتی 13±1/0طول کل (

)05/0P<دار در طول کل و طول کاراپاس دهنده عدم وجود اختالف معنیدست آمده نشان). نتایج به
  با شاهد و تیمار پروبیوتیکی بود. Cبین تیمار ویتامین 
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  انحراف معیار) ± نیانگیمهاي رشد (بر شاخص  Cویتامین سطوح متفاوت پروبیوتیک و -1جدول 
   نرخ رشد ویژه وزن نهایی طول کاراپاس طول کل

12,1±0/8a 3/8±0/15a 5/7±0/6a 12/98±0/5a پروبیوتیک 

10/3±0/9ab 3/4±0/1ab 4/3±1/1ab 9/5±2/5ab  ویتامینC 

10/2±0/8b 3/3±0/05b 4/3±0/8b 9/68±0/8b گروه شاهد 

  داري با هم ندارند.درصد تفاوت آماري معنی 5هایی با حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال * ستون
  

 )1601±193 بر اساس نتایج، بیشترین میزان تولید مربوط به تیمار پروبیوتیکی (گرم :میزان تولید کل
م (گر Cتیمار ویتامین . )>05/0P() بود 1178±225و کمترین آن مربوط به گروه شاهد (گرم 

  ).2داري نشان ندادند (شکل نسبت به تیمار پروبیوتیکی و شاهد اختالف معنی )253±1210
  

  
  Cگروه شاهد               پروبیوتیک               ویتامین  

  معیار) انحراف ±(میانگین  Cمیزان کل میگوي تولید شده تغذیه شده با پروبیوتیک و ویتامین  -2شکل 
  

کاهش ضریب تبدیل غذایی را در تیمارهاي پروبیوتیک و  پژوهشنتایج این  :ضریب تبدیل غذایی
دار تیمارهاي آزمایشی با یکدیگر اختالف معنی کهحالی نشان داد، درنسبت به گروه شاهد  Cویتامین 

به گروه شاهد بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی  3). براساس نتایج شکل <05/0Pنشان ندادند (
) تعلق داشت. اختالف 6/1±0/0) و کمترین مقدار آن به گروه تیمار شده با پروبیوتیک (15/0±7/1(

  یتامینی و گروه شاهد مشاهده نشد.داري بین تیمار پروبیوتیک و تیمار ومعنی

2000 

1500 

1000 

500 

0 
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  Cویتامین   گروه شاهد                 پروبیوتیک                  

  انحراف معیار) ±(میانگین  Cضریب تبدیل غذایی میگو در تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک و ویتامین  -3شکل 
  

 Cبیشترین میزان ماده خشک موجود در الشه، مربوط به تیمار تغذیه شده با ویتامین  :آنالیز الشه
) اختالف 2د، با توجه به نتایج (شکل بو )5/39±4/2کمترین آن مربوط به گروه شاهد () و 1/1±42(

بیشترین مقدار پروتئین الشه مربوط به تیمار  داري بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد.معنی
). تیمار <05/0P) بود (9/59±6/0و کمترین مقدار متعلق به گره شاهد ( )4/61±8/0( پروبیوتیکی

با تیمار شاهد و پروبیوتیک نشان نداد. نتایج داري ) اختالف معنیC )35/0±5/60تغذیه شده با ویتامین 
و پروبیوتیک بر خاکستر الشه افزایش این ماده را نسبت به شاهد نشان داد. بین همه  Cتاثیر ویتامین 

) در 2. میزان چربی الشه (جدول )<05/0P(داري از این نظر گزارش شد تیمارها اختالف معنی
ترین پایین )6/2 ±3/0داراي بیشترین مقدار و شاهد () C )2/0±4/3میگوهاي تغذیه شده با ویتامین 

  ).>05/0P(حد بود 
  

 جـود در الشـهوم خـام نیپـروتئ ی خـام وچرب ،خاکستر خشک، ماده انحراف معیار) ±( نیانگیم سهیمقا -2 جدول
  Cتیمارهاي تغذیه شده با باکتري و ویتامین 

  ماده خشک خاکستر چربی خام پروتئین خام
ab6/0±9/59 a2/0±4/3 a1/0±3/13 a1/1±0/42  ویتامینC 

a35/0±5/60 ab2/0±8/2 b3/0±7/11 a4/2±7/39 پروبیوتیک  
b8/0±4/61 b3/0±6/2 c3/0±8/10 a4/2±5/39 گروه شاهد 

  داري با هم ندارند.درصد تفاوت آماري معنی 5هایی با حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال * ستون

2 

5/1  
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  بحث
) از طریق تحریک سیستم ایمنی و 2009، و همکاران (ژائو Cرکیبات ویتامین اثرات ضد استرسی ت

ها هاي سفید و تکثیر لنفوسیتخواري گلبولتحریک فعالیت لیزوزوم سرم که سبب تشدید بیگانه
دابروسکی، (گردد شود، صورت گرفته و سبب ارتقاء رشد و بازماندگی در موجود میزبان فراهم میمی

دست آمده از این بررسی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد و پروبیوتیک، هاي به. یافته)2010
اي بر افزایش بازماندگی میگوي وانامی داشته باشد. در آزمایش ثیر قابل مالحظهأتواند تمی Cویتامین 

در جیره غذایی میگوي ژاپنی سبب افزایش میزان  Cمشابهی، استفاده از سطوح مختلف ویتامین 
زماندگی، وزن، مراحل تکاملی و تولید پست الرو و همچنین میزان ذخیره اسکوربیک اسید در بدن با

منظور به Cاند که غلظت باالي ویتامین ). محققین عنوان کرده2004، و همکاران این میگو شد (موئه
). 2005باشد (رن و همکاران، کاهش استرس، افزایش قابلیت هضم و افزایش وزن میگو ضروري می

بر کیلوگرم غذا سبب افزایش رشد و  Cگرم ویتامین  8/0و  4/0، 2/0همچنین استفاده از سطوح صفر، 
) همچنین کاربرد Pacifastacus leniusculusکاهش ضریب تبدیل غذایی در میگوي آب شیرین (

 P. leniusculusثیري بر افزایش میزان ماندگاري أدر مطالعه ذکر شده ت Cسطوح ذکر شده ویتامین 
 ).2007نداشت (اصلی و همکاران، 

هـاي رشـد و پروبیوتیک بـر شـاخص C با توجه به مطالعات صورت گرفته نقش سودمند ویتامین
؛ تـوچر و 2001، یـن و هاوانـگ(چی آبزیان بطور گسترده توسط محققین مختلف گزارش شده است

وتیک داراي بیشترین مقدار و در گروه مطالعه، نرخ رشد ویژه در تیمار پروبیاین ). در 2002همکاران، 
کمتر از پروبیـوتیکی بـود،  Cشاهد داراي کمترین مقدار بود. هرچند که این شاخص در تیمار ویتامین 

داري را ایجاد نکرد. افزودن پروبیوتیک به جیره غـذایی مـاهی اما بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی
هـاي کیبات مفید و افزایش کارایی سیستم ایمنی، افزایش فعالیـتایجاد تعادل میکروبی روده، تولید ترباعث 

 ).1999شود (گاتسووپ، دنبال آن افزایش رشد و توسعه استفاده از سطوح غذایی میگوارشی و آنزیمی و به
 Macrobrachium rosenbergiiجداسازي شـده از روده  Bacillus subtilisدر بررسی اثر باکتري 

سازي روز نشان داد که این باکتري با افزایش کلنی 60مدت به s vannameiLitopenaeuدر پرورش 
را کاهش داده بود. همچنین میزان ماندگاري و تولید میگو  Vibrioهاي در دستگاه گوارش، تعداد باکتري

که  )2009داري افزایش نشان داد (فار و همکاران، میزان معنیدر تیمارهاي تغذیه شده با باکتري مذکور به
) بـا P. monodonوي ببـري سـبز (ـند تیمـار میگــایش حاضر انطبـاق داشـت. هرچــتایج آزمـبا ن
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ثیري بر افزایش ماندگاري آن نداشت (شریف و همکـاران، أهاي تجاري خانواده باسیلوس تپروبیوتیک
2001.(  

یش بـازدهی در هـاي افـزاعنـوان یکـی از راهدلیل داشتن مزایاي فراوان بـهها همواره بهپروبیوتیک
هاي رشد و تولید اشاره کرد. در توان به بهبود شاخصاند. از جمله این مزایا میپروري مطرح بودهآبزي

و پروبیوتیک توانستند میزان تولید کل زیتوده را افزایش دهنـد و بـا گـروه  Cاین آزمایش نیز ویتامین 
داري نشـان رهـاي آزمایشـی اخـتالف معنـیدار پیدا کنند، اما این افـزایش در تیماشاهد اختالف معنی

دسـت هاي رشد مانند طول کل و طول کاراپاس نیز نتایج مشابهی بهندادند. در ارتباط با سایر شاخص
اي نظر را ارتقاء دهنـد. در مطالعـه هاي موردآمد و تیمارهاي پروبیوتیکی و ویتامینی توانستند شاخص

در Bacillus Licheniformis و  Bacillus subtilisهـاي که به بررسی اثر سطوح مختلـف بـاکتري
صـورت هـاي مـورد اسـتفاده بـهپرداخته بود نیز نشـان داد کـه بـاکتريArtemia urmiana  پرورش

کاهش ضـریب تبـدیل . )2012احمدنیاي مطلق و همکاران، (ثر بودند ؤم داري در افزایش زیتودهمعنی
سبت به تیمار شاهد در این آزمایش نیز موید این مطلـب غذایی در تیمارهاي پروبیوتیکی و ویتامینی ن

هـاي هاي پروبیوتیکی دستگاه گوارش میگو از طریق افزایش ساخت و ترشح آنزیمباشد که باکتريمی
هـاي هـا و پـروتئین، منجربه افزایش قابلیت هضم چربی)2002(تووار و همکاران،  گوارشی در میزبان

طـور قابـل ایی تغذیه و متعاقـب آن، رشـد را در مـاهی میزبـان بـهموجود در جیره غذایی شده و کار
محققـین بـا افـزودن باسـیلوس پروبیـوتیکی  ).2002دهنـد (دشـریور و اولیـویر، اي افزایش میتوجه

).Bacillus spداري طور معنـیتواند ضریب تبدیل غذایی را به) به جیره کپور دریافتند، پروبیوتیک می
هاي پروبیوتیک موجود در دستگاه گوارش ماهی عالوه باکتري). به2006روگ، کاهش دهد (یانبو و زی

شوند وري از غذا میهاي گوارشی در میزبان سبب افزایش بهرهاز طریق افزایش ساخت و ترشح آنزیم
هـاي موجـود ها و پروتئینبه افزایش قابلیت هضم چربی)، که در نهایت منجر2002(تووار و همکاران 

طور قابل توجهی افزایش غذایی شده، کارایی تغذیه و متعاقب آن، رشد را در موجود میزبان بهدر جیره 
ثیر أتوانـد تـو پروبیوتیـک مـی C. اسـتفاده همزمـان از ویتـامین )2002(دشریور و اولیـویر، دهند می

یـاك و هاي رشد ماهی کپور داشته باشد که مطابق با نتایج ایـن تحقیـق بـود (ناداري بر شاخصمعنی
  ).2007همکاران، 
هاي غذایی، عنوان منبعی از مکملتوانند بههاي پروبیوتیکی موجود در دستگاه گوارش میسویه

). در مطالعه 2007ها یا اسیدهاي ضروري عمل کنند (اسکودینته، فعالیت میکروبی و منبع تولید ویتامین
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و کمترین  Cمار تغذیه شده با ویتامین حاضر بیشترین میزان ماده خشک موجود در الشه، مربوط به تی
داري بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد. آن مربوط به گروه شاهد بود، با توجه به نتایج اختالف معنی

بیشترین مقدار پروتئین الشه مربوط به تیمار پروبیوتیکی و کمترین مقدار متعلق به گره شاهد بود. 
ثیر أداري با تیمار شاهد و پروبیوتیک نشان نداد. نتایج تعنیاختالف م Cتیمار تغذیه شده با ویتامین 

و پروبیوتیک بر خاکستر الشه افزایش این ماده را نسبت به گروه شاهد نشان داد. بین همه  Cویتامین 
داري از این نظر گزارش مشاهده شد. میزان چربی الشه در میگوهاي تغذیه شده تیمارها اختالف معنی

هاي ترین حد بود. در بررسی مشابهی پروبیوتیکاي بیشترین مقدار و شاهد پاییندار Cبا ویتامین 
باسیلوسی سبب افزایش میزان وزن خشک، پروتئین خام و خاکستر الشه آرتمیا شدند. اما میزان چربی 

تواند ناشی از استفاده داري را نشان نداد. محققین عنوان کردند که این نتایج میالشه تفاوت معنی
ها در دستگاه گوارش باشد چرا که جیره مورد ثرتر از ترکیبات غذایی در نتیجه عمل پروبیوتیکؤم

. همچنین عنوان )2012احمدنیاي مطلق و همکاران، (ین بود یاستفاده حاوي پروتئین زیاد و چربی پا
رشد  هايدنبال آن، شاخصها موجب افزایش اشتهاي میزبان و بهشده است که برخی از پروبیوتیک

  ).1999اند (گاتسووپ، شده
تواند با افزایش می Cهاي حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن پروبیوتیک و ویتامین داده

بر این، امروزه پرورش میگوي وانامی شود. عالوهبازماندگی و رشد در نهایت موجب افزایش تولید در 
وري هاي تولید و افزایش بهرهبراي کاهش هزینه با توجه به ارزش غذاي مصرفی در تولید آبزیان تالش

توان نتیجه گرفت که ویتامین همواره مورد توجه بوده است. با توجه به نتایج مطالعات قبل و حاضر می
C توانند از طریق کاهش ضریب تبدیل غذایی از میزان مصرف غذا کاسته و ها پروبیوتیکی میو باکتري

 آبزیان سود برسانند. وري صنعت تولیدرو به افزایش بهرهو از این تولید کل را نیز افزایش دهند
  

  سپاسگزاري
ــاکتريأایــن مطالعــه در قالــب یــک تحقیــق جهــت بررســی تــ  و Bacillus subtilisهــاي ثیر ب

Bacillus Licheniformis  ــامین ــتان  Cو ویت ــع در اس ــان واق ــان گمیش ــوزش آبزی ــز آم در مرک
مقالـه از جنـاب آقایـان مهنـدس یـاوري، مهنـدس کیـا بـه  گلستان صورت گرفت. نویسـندگان ایـن

  نمایند.هاي فراون کمال تشکر و قدردانی را میخاطر حمایت
  



 1394 بهار) 1)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان (بهره

90 

 منابع
1. Ahmadnia Motlagh, H.R., Farhangi, M., Rafiee, G. and Noori, F. 2012. 

"Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana 
by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus 
licheniformis." Aquaculture International, 20(4): 693-705. 

2. Asli, M.M., Hosseini, S.A., Lotfollahian, H. and Shariatmadari, F. 2007. "Effect 
of probiotics, yeast, vitamin E. and vitamin C supplements on performance and 
immune response of laying hen during high environmental temperature." 
International Journal of Poultry Science, 6(12): 895-900. 

3. Bagheri, T., Hedayat, S.A., Yavari, V., Alizadeh, M. and Farzanfar, A. 2008. 
"Growth, survival and gut microbial load of rainbow trout (Onchorhynchus 
mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two months of first 
feeding." Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8(1): 43-48. 

4. Chien, L.T. and Hwang, D.F. 2001. "Effects of thermal stress and vitamin C on 
lipid peroxidation and fatty acid composition in the liver of thornfish Terapon 
jarbua." Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and 
Molecular Biology, 128(1): 91-97. 

5. Dabrowski, K. 2010. Ascorbic acid in aquatic organisms: status and perspectives, 
CRC press. 

6. De Schrijver, R. and Ollevier, F. 2000. "Protein digestion in juvenile turbot 
(Scophthalmus maximus) and effects of dietary administration of Vibrio 
proteolyticus." Aquaculture, 186(1): 107-116. 

7. Ellis, T., North, B., Scott, A., Bromage, N., Porter, M. and Gadd, D. 2002. "The 
relationships between stocking density and welfare in farmed rainbow trout. 
Journal of Fish Biology, 61(3): 493-531. 

8. Far, H.Z., Saad, C.R.B., Daud, H.M., Harmin, S.A. and Shakibazadeh, S. 2009. 
"Effect of Bacillus subtilis on the growth and survival rate of shrimp 
(Litopenaeus vannamei)." African Journal of Biotechnology, 8(14). 

9. Gatesoupe, F. 1999. "The use of probiotics in aquaculture." Aquaculture 180(1): 
147-165. 

10. He, H. and Lawrence, A.L. 1993. "Vitamin C requirements of the shrimp 
Penaeus vannamei." Aquaculture, 114(3-4): 305-316. 

11. Henrique, M. et al. 1998. "Influence of supplementation of practical diets with 
vitamin C on growth and response to hypoxic stress of seabream, Sparus 
aurata." Aquaculture, 161(1): 415-426. 

12. Keysami, M., Saad, C., Sijam, K., Daud, H. and Alimon, A. 2007. "Effect of 
Bacillus subtilis on growth development and survival of larvae Macrobrachium 
rosenbergii (de Man)." Aquaculture nutrition, 13(2): 131-136. 

13. Lee, M.H. and Shiau, S.Y. 2002. "Dietary vitamin C and its derivatives affect 
immune responses in grass shrimp, Penaeus monodon." Fish & Shellfish 
Immunology, 12(2): 119-129. 



 و همکارانحمید رئیسی 

91 

14. Mahdhi, A., Harbi, B., Esteban, M.Á., Chaieb, K., Kamoun, F. and Bakhrouf, 
A. 2010. "Using mixture design to construct consortia of potential probiotic 
Bacillus strains to protect gnotobiotic Artemia against pathogenic Vibrio." 
Biocontrol science and technology 20(9): 983-996. 

15. McIntosh, D., Samocha, T., Jones, E., Lawrence, A., McKee, D., Horowitz, S. 
and Horowitz, A. 2000. The effect of a commercial bacterial supplement on the 
high-density culturing of Litopenaeus vanname with a low-protein diet in an 
outdoor tank system and no water exchange." Aquacultural engineering 21(3): 
215-227. 

16. Moe, Y.Y., Koshio, S., Teshima, S.I., Ishikawa, M., Matsunaga, Y. and 
Panganiban, A. 2004. Effect of vitamin C derivatives on the performance of 
larval kuruma shrimp Marsupenaeus japonicus. Aquaculture 242(1): 501-512. 

17. Moriarty, D. 1998. "Control of luminous Vibrio species in penaeid aquaculture 
ponds." Aquaculture 164(1): 351-358. 

18. Nayak, S., Swain, P. and Mukherjee, S. 2007. "Effect of dietary supplementation 
of probiotic and vitamin C on the immune response of Indian major carp, Labeo 
rohita (Ham.)." Fish and shellfish immunology 23(4): 892-896. 

19. Petterson, D., Choct, M., Rayner, C., Harris, D. and Blakeney, A. 1999. 
Methods for the analysis of premium livestock grains. Crop and Pasture 
Science, 50: 775-88. 

20. Ren, T., Koshio, S., Teshima, S.I., Alam, S., Panganiban, Y.A., Moe, Y., 
Kojima, Y. and Tokumitsu, Y. 2005. "Optimum Dietary Level of L‐ascorbic 
Acid for Japanese Eel, Anguilla japonica." Journal of the World Aquaculture 
Society, 36(4): 437-443. 

21. Rock, C.L., Jacob, R.A. and Bowen, P.E. 1996. "Update on the biological 
characteristics of the antioxidant micronutrients: vitamin C, vitamin E, and the 
carotenoids." Journal of the American Dietetic Association, 96(7): 693-702. 

22. Shariff, M., Yusoff, F., Devaraja, T. and Rao, P. 2001. "The effectiveness of a 
commercial microbial product in poorly prepared tiger shrimp, Penaeus 
monodon (Fabricius), ponds." Aquaculture Research, 32(3): 181-187. 

23. Skrodenytė-Arbaĉiauskienė, V. 2007. "Enzymatic activity of intestinal bacteria 
in roach Rutilus rutilus L." Fisheries Science, 73(4): 964-966. 

24. Thomas, S.R., Neuzil, J., Mhor, D. and Stocker, R. 1995. Restoration of 
tocopherol by co-antioxidants make a-tocopherol an effective antioxidant for 
low-density lipoproteins. American Journal of Clinical Nutrition, 62: S1357-
S1364. 

25. Tocher, D.R., Mourente, G., Vander, E.A.J., Evjemo, O., Diaz, E., Bell, J.G., 
Geurden, I., Lavens, P. and Olsen, Y. 2002. "Effects of dietary vitamin E on 
antioxidant defence mechanisms of juvenile turbot (Scophthalmus maximus L.), 
halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) and sea bream (Sparus aurata L.)." 
Aquaculture Nutrition, 8(3): 195-207. 



 1394 بهار) 1)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان (بهره

92 

26. Tovar, D., Zambonino, J., Cahu, C., Gatesoupe, F., Vázquez-Juárez, R. and 
Lésel, R. 2002. "Effect of live yeast incorporation in compound diet on 
digestive enzyme activity in sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae." 
Aquaculture, 204(1): 113-123. 

27. Vaseeharan, B., Lin, J. and Ramasamy, P. 2004. "Effect of probiotics, antibiotic 
sensitivity, pathogenicity, and plasmid profiles of Listonella anguillarum 
bacteria isolated from Penaeus monodon culture systems." Aquaculture, 241(1): 
77-91. 

28. Yanbo, W. and Zirong, X. 2006. "Effect of probiotics for common carp 
(Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzyme 
activities." Animal feed science and technology, 127(3): 283-292. 

29. Zar, J.H. 1999. Biostatistical analysis, Pearson Education India. 
30. Zhou, X.X., Wang, Y.B. and Li, W.F. 2009. "Effect of probiotic on larvae 

shrimp (Penaeus vannamei) based on water quality, survival rate and digestive 
enzyme activities. Aquaculture, 287(3): 349-353. 

  
 


