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 چکیده
ن میگوی پا سفید ی رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدهاشاخصبر  3اثرات سطوح مختلف مکمل بایوترونیک تاپ  این مطالعه به منظور بررسی

(vannamei Litopenaeus ) تیمار  0 با سطوح مخزن 15در  28/4 ± 05/0قطعه میگو با میانگین وزنی حدود  350انجام گردید. روز  64به مدت(
شاهد(، 1 سه تکر 3( مکمل بایوترونیک تاپ 5گرم در کیلوگرم )تیمار  4( و 4)تیمار  2(، 3مار )تی 1(، 2)تیمار  5/0،  شدند. غذادهی با  ار غذادهی 

شی، اختالف معنی شد. در پایان دوره آزمای سیری انجام  ستی در چهار نوبت به روش  صد داری در میزان افزایش وزن بدن، نرخ رد شد ویژه و در
شاهده گردیدبازماندگی بین تیمارهای آزمای شد ویژه به (P<05/0) شی م شترین و کمترین میزان افزایش وزن بدن و نرخ ر و  4رتیب در تیمار ت. بی

صد بازماندگی در تیمار  1 شترین در شد. همچنین بی شاهده  شاهده گردید. اختالف معنی 4م ضریبم پروتئین و  ازدهب غذایی، نرخ تبدیل داری در 
شاهده گردیدغذایی بین تیمارهای  کارایی شی م ضریب تبدیل غذایی در تیمار . (P<05/0) آزمای شترین میزان   4ن در تیمار آو کمترین  شاهدبی

شد. همچنین بیشترین نرخ بازده پروتئین در تیمار  ز روند مشابه نرخ بازده ثبت گردید و در مورد کارایی غذایی نی 1و کمترین در تیمار  4مشاهده 
ای بین   حدقهکاراپاس و لو لو  کل، داری در میزان ضییریب چاقی، لو در پایان دوره آزمایشییی، اختالف معنی نهمچنیپروتئین ثبت گردید. 

یمارهای داری در محتوای درصییید پروتئین، چربی و رلوبت بدن بین تهمچنین اختالف معنی .(P<05/0) تیمارهای آزمایشیییی مشیییاهده گردید
ترین و کمترین بیش .(P<05/0) ی حاوی مکمل در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردیدهادر تیمار . بیشترین محتوای پروتئینثبت شدآزمایشی 

)تیمار  3رونیک تاپ گرم در کیلوگرم مکمل بایوت 2ثبت شد. براساس نتایج تحقیق حاضر، افزودن  1و  4درصد محتوای چربی بدن بترتیب در تیمار 
 ( پیشنهاد نمود. L. vannameiمیزان در جیره غذایی میگوهای پا سفید ) توان بعنوان بهترینرا می( 4

 .3ی رشد، کارایی غذا، ترکیب بیوشیمیایی بدن، بایوترونیک تاپ هاشاخصمیگو پاسفید،  واژگان کلیدی:
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Abstract 
This study examined the effects of different levels of dietary - Biotronic Top 3 on growth, feeding, and body 

biochemical composition of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei reared at the Choebdeh Shrimp Culture 

Complex, Abadan for a period of 64 days. Shrimp with an initial average weight of 4.28+0.05g were stocked 

randomly in fifteen 300l polyethylene tanks at a density of 25 shrimp/tanks. Triplicate groups of shrimp were 

hand-fed to satiation four times a day using the experimental diet containing 0 (treatment 1, control), 0.5 

(treatment 2), 1 (treatment 3), and 2 (treatment 4) grams per kilogram of Biotronic Top 3. Biometry was done 

at the beginning and the end of the experiment. After 64 days, shrimp receiving diets supplemented with 

Biotronic Top3 showed significantly better growth performance than those fed the control diet(P<0.05). The 

highest and the lowest weight gain, specific growth rate, and survival rate were recorded in treatments 4 and 

1, respectively. Feed conversion ratio, protein efficiency ratio, and feed efficiency were significantly different 

between the treatments (P<0.05). The highest FCR and the lowest PER were recorded in treatment 1 and the 

lowest FCR and the highest PER were recorded in treatment 4. Feed efficiency showed a trend similar to that 

of PER. Morphometric indices (total length, carapace length, orbit length), condition factor and body 

biochemical parameters were significantly different between the treatments (P<0.05). The protein content was 

the highest in shrimp fed the diet containing Biotronic Top3. The highest and lowest lipid contents were 

recorded in treatments 4 and 1, respectively. Based on our results and under the rearing conditions used in this 

study, the inclusion of Biotronic Top 3 at the rate of 2g/kg diet is recommended for feeding white leg shrimp, 

Litopenaeus vannamei. 

Keywords: White leg shrimp, Growth performances, Feeding utilities, Biochemical body composition, 

Biotronic top 3.  
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 . مقدمه1
ستفاده از مکمل های غذایی، یکی از راهکارهای بهبود ا

های رشیید، تغذیه و ترکیبات بیوشیییمیایی بدن شییاخص

یان  فاده از Zakariaee et al., 2015) اسیییتآبز (. اسیییت

ماهی و میگو می غذایی  های آلی در جیره  ید ند اسییی توا

ید و مح یییو   به تول  روشیییی میثری در دسیییترسیییی 

 سییییال  بییا صیییرفییه اقت ییییادی و پییایییدار بییاشیییید 

(Hosseini Shekarabi et al., 2019 اسیییدهای آلی به .)

( و 7C-1Cای از اسییییدهای چرا با زنجیره کوتاه )دسیییته

گردد که در یف الالق میاسیییدهای کربوکسیییلیک ضییع

سییاختارشییان دارای یک یا بیش از چند گروه کربوکسیییل 

مهند. ا های ه ید هان و در لبیعی لور به آلی اسییی یا  گ

 در توانندمی لبیعی لور به ،بنابراین دارند. وجود حیوانات

ند یک عنوانبه غذایی مواد تابولیسیییمی لبیعی فرآی  م

 اسیییدی عنوان به یا مسییتقیماً و شییده ظاهر بیوشیییمیایی

 غذایی تولیدات به هاباکتری رشیید هیدرولیزکننده کننده،

 یهامطالعات در گونه (.Ng et al., 2009) گردند اضیییافه

که  دهدیآبزیان منالق گرمسیییر و سییردسیییر نشییان م

ها متنوع اسییییدهای آلی، نمک یا ترکیبات آن یمجموعه

نقش میثری در بهبود رونیید رشیییید در آبزیییان دارنیید 

(Luekstadt, 2008 .)یون با آزاد سیییازی  اسییییدهای آلی

برای  یباکتر .شوندیمحیط م pHباعث کاهش ، هیدروژن

های یون مند به دفعایجاد تعاد  یونی داخل سیییلولی نیاز

اسییت.  با صییرف انرژی هیدروژن به محیط بیرون سییلولی

جه کافی برای تکثیر را از دسیییت م درنتی هدیانرژی   .د

باکتری  DNAلی سیییبب تخریب همچنین اسییییدهای آ

ندیم جاد  شیییو باکتری اختال  ای و در سییینتز پروتئین 

شد و تغذیه آبزی یجهنتنمایند که یم ی این عمل بهبود ر

 .(Celik et al., 2003) شودیم

( مح یییولی Biotronic® Top3) 3 بایوترونیک تاپ

-تجاری شامل ترکیبی از اسیدهای آلی، ترکیب شیمیایی

 نییفییوذپییذیییر بییایییومییییین  کییمیی ییلییکیی  گیییییاهییی و

(Biomin permeabilizingاسییت ). دهنده اجزای تشییکیل

سیدهای آلی  سید آن ا سید پروپیونیک، فرمیک و ا شامل ا

ست که ستیک  الکتیک ا ضد قارچ قوی ا  pHو  ترکیب 

یزمحیط را  مین (. Celik et al., 2003دهیید )کییاهش 

ترکیب لبیعی و آن یک ی فیتوشییییمیایی مادههمچنین 

سلولی و  سی   سبب مهار تق ست که  ست فعا  گیاهی ا زی

شود این ترکیب لبیعی های مضر میکاهش تکثیر باکتری

که از لریق اختال  در تشکیل ماده،  نام داردسینامآلدئید 

سییومین جز   نماید.ها را مهار میتقسییی  و تکثیر باکتری

مل نگ  این مک که بایومین پرمی ابیالیزی رود واسییییت 

ی فتوشیییمیایی را از لریق افزایش اسیییدهای آلی و ماده

های گرم منفی افزایش نفوذپذیری غشیای خارجی باکتری

 (.Riemensperger et al., 2012)دهد می

با عملکرد ضییید و نقیضیییی اثرات باط   مکمل در ارت

 چندین .است شده گزارش ماهی پرورش بر آلی اسیدهای

  انییدداده نشییییان غییذا را جییذا کییاهییش آزمییایییش

(Ng and Koh, 2016 .) حا ،با این Pandey و Satoh 

 فسفر بهتر جذا و آلی اسید مکمل بین همبستگی( 2008)

. نداشتند رشد در پیشرفتی هیچ اما دادند، نشان را نیتروژن و

Gao کاران و ند گزارش نیز( 2011) هم  از ترکیبی که داد

 ضریب بر مخربی تأثیر و مانده ناکام رشد بهبود در آلی اسید

ست شده گزارش .غذا دارد تبدیل سید که ا  باعث سیتریک ا

شد بهبود ستفاده و ر  کمانرنگین یآالقز  ماهی خوراک از ا

 مطالعه این، بر عالوه (.Hernandez et al., 2012) شودمی

شان تیالپیا مورد در سیدهای که داد ن ست ممکن آلی ا  ا

  کیینیینیید مییقییاوم عییفییونییت مییاهییی را در بییرابییر

(Ng and Koh, 2016.)  عات موجود در مورد اثرات الال

سیدهای آلی و نمکمفید جیره شان روی های حاوی ا های

شد و کاراییهاشاخص تغذیه به عواملی همچون گونه  ی ر

پرورشییی، اندازه و سیین، نوع و سییطوح اسیییدهای آلی و 

  هییا بسیییتگی داردهییایشییییان و یییا ترکیییب آننمییک

(Lim et al., 2000).   3بایوترونیک تاپ اثرات در خ ییو 

ست شده ا . در سخت پوستان از جمله میگو گزارشی یافت ن

سایر گونه سیار هابرای  شده ب شی نیز مطالعات انجام  ی پرور

 ماهی ک ور معمولیمحدود اسیییت. این مطالعات محدود به 

(Cyprinus Carpio ؛Hosseini Shekarabi et al., 2019،) 

سکار  ,Hadidi and Taati؛ Astronotus ocellatus) تایگر ا
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مانرنگین یآالقز ( و 2016  Oncorhynchus mykiss) ک

Menanteau-Ledouble et al., 2017; .ست با  ،بنابراین( ا

ی هاتوجه به اهمیت موضییوع اسییتفاده روزافزون از مکمل

این مطالعه با هدف ارزیابی  تجاری در صنعت آبزی پروری،

بر  3تأثیر سیییطوح مختلف مکمل تجاری بایوترونیک تاپ 

های رشیید، تغذیه و ترکیبات بیوشیییمیایی بدن شییاخص

 .لراحی شده است( L. vannamei)سفید  میگوی پا

 

 ها. مواد و روش2

 های غذاییطرح آزمایش و تهیه جیره .2.1
پنج تیمار آزمایشیییی، جهت بررسیییی اثرات سیییطوح 

ی هاشیییاخصبر  3بایوترونیک تاپ مختلف مکمل تجاری 

رشیید، کارایی تغذیه، ترکیبات بیوشیییمیایی بدن میگوی 

ساس تیمار  3سفید غربی در  تکرار لراحی گردید. براین ا

شییامل  2فاقد مکمل بایوترونیک )تیمار شییاهد(، تیمار  1

 3غذایی، تیمار یوترونیک در جیرهگرم در کیلوگرم با 5/0

مل  یک در جیره 1شیییا بایوترون غذایی، گرم در کیلوگرم 

مار  مل  4تی یک در  2شییییا بایوترون گرم در کیلوگرم 

گرم در کیلوگرم بایوترونیک  4شامل  5غذایی، تیمار جیره

غذایی، در نظر گرفته شییید. ترکیب تجاری مورد در جیره

 Biotronic®Top3جاری اسییتفاده در این آزمایش با نام ت

سییاخت شییرکت بایومین کشییور اتریش بود که از شییرکت 

ایتوک فردا )تهران، ایران( تهیه شییید. ابتدا غذای تجاری 

شیییمیایی پروتین  ترکیب( شییرکت فرادانه با 4005پایه )

، 72/9 ± 79/0درصیید، چربی خام:  04/42 ± 85/2خام: 

 ، کامال19/8ً ± 78/0و خاکسیییتر  22/7 ± 61/0رلوبت 

ضافه کردن مقادیر مورد نظر مکمل  شد و پ  از ا سیاا  آ

و خمیری کردن ترکیب حاصییل با مقدار  3باترونیک تاپ 

مورد نیاز از آا، در نهایت ترکیب به دست آمده به وسیله 

چرخ گوشت، به شکل رشته در آمد و برای خشک کردن، 

سییاعت در دمای اتاق قرار داده شیید. پ  از  24به مدت 

ی غذایی آزمایشییی تا زمان هاله سییاخت، جیرهاتمام مرح

درجه  -20ی پالسیییتیکی در دمای هام یییرف درکیسیییه

 سانتی گراد نگه داری شدند.

 . شرح آزمایش2.2
تعییداد  ظور  ن م جوان  350بییدین  گوی  ی م طعییه  ق

گرم به  28/4± 05/0سیییفیدغربی با میانگین وزنی حدود 

ت ییادفی از اسییتخرهای پرورشییی میگو سییایت  لور کامال

بادان جمع آوری شییید بده آ به  ندپرورش میگوی چوئ و 

لیتری منتقل شیییدند. میگوها به  300پلی اتیلنی  مخازن

شدند و در لی  سازگار  شگاه  شرایط آزمای مدت ده روز با 

این مدت از غذای تجاری پایه )تیمار شاهد( در حد سیری 

س  4در  شدند.  قطعه  25  میگوها با تراک  نوبت تغذیه 

روز  64بین تیمارها تقسیییی  و برای مدت  مخزندر هر 

پرورش داده شیییدند. برای حفی کیفیت آا، روزانه حدود 

درصیید آا از لریق سیییفون کردن مدفوع و غذاهای  10

عدد سیینگ  3باقیمانده تعویض شیید. در داخل هر مخزن 

شت. غذادهی  سیژن الزم قرار دا روزانه هوا جهت تامین اک

ساعات  4در  ستی 22و  17، 12، 7نوبت )در  ( به روش د

ی غذایی، و در حد سیری انجام شد. س   بعد از هر وعده

شک  غذای م رف سیفون و پ  از خ شده از هر مخزن  ن

و اکسیژن محلو   pHهای دما، کردن، توزین شد. شاخص

آا، روزانه در دو نوبت صبح و ع ر و شوری آا یکبار در 

ی دستگاه مولتی پارامتر )مد  نوبت صبح به وسیلهروز در 

WTW اندازه گیری و ثبت گردید.  01/0، آلمان( و با دقت

 62/27 ±31/0در لو  دوره آزمایش میانگین دمای آا 

گرم میلی 54/6 ±11/0گراد، اکسیژن محلو  یسانت درجه

شوری آا   7 - 8در حدود  pHو  11/29 ±04/1بر لیتر، 

های حفی شیید. دوره نوری در داخل سییالنبرای هر تیمار 

ستفاده از المپ سنت بهپرورش از لریق ا صورت های فلور

 تنظی  گردید. ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی و  12

 ی رشد و ترکیب بدنهاشاخصگیری اندازه .2.3
سنجی تمامی میگوهای  ست  درابتدا و انتهای دوره، زی

باقیمانده در هر مخزن انجام شییید )وزن با ترازو به دقت 

سیییانتی متر(.  01/0گرم و لو  با کولی  به دقت  01/0

بل از ذخیره تدای دوره و ق عدد میگو  30سیییازی در اب

سییینجی شیییدند. جهت کاهش میزان اسیییترس، زیسیییت

ذادهی قطع شد. عملیات سنجی غساعت قبل از زیست24
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ای، لو  گیری لو  حدقهسیینجی شییامل اندازهزیسییت

کاراپاس، لو  کل میگوها )از ابتدای روسیییتروم تا انتهای 

ندازه گام بدن( و نیز ا ها بود. در هن گیری وزن تر میگو

بروز خطییای توزین میگوهییا بییه منظور جلوگیری از 

 گیری سیییطح بدن میگوها توسیییط یک تکه پارچه،اندازه

خشییک و سیی   وزن شییدند. همچنین جهت بررسییی 

ی رشیید و هاشییاخصعملکرد مکمل تجاری بایوترونیک بر 

یه غذ مایشیییی از کارایی ت ید آز پاسیییف های  ای در میگو

 (.Montero et al., 2008)گردید های زیر استفاده فرمو 

 

 افزایش وزن )گرم( گرم( =بدن )وزن نهایی  -گرم( بدن )وزن اولیه 

 رشد مخ و نرخ  ( =lnوزن نهایی  –ln)وزن اولیه  100کل روزهای پرورش/ 

 درصد بازماندگی )تعداد میگو ابتدای دوره/تعداد میگو انتهای دوره( =×  100

 )گرم( = ضریب تبدیل غذایی شدهم رفافزایش وزن )گرم( / غذای 

 )گرم( / افزایش وزن )گرم( = نسبت بازده پروتئین شدهم رفپروتئین 

 وزن بدن )گرم( = ضریب چاقی 3  /100(cm) لو  کل بدن

 افزایش وزن بدن )گرم( =کارایی غذایی ×100غذای م رفی )گرم(/ وزن 

 شدهم رفتعداد میگو در هر مخزن / کل وزن غذای خورده شده )گرم( = کل غذای 

 (cm( = افزایش لو  بدن )cmبدن )لو  نهایی  -( cmبدن )لو  اولیه 

 (cmکاراپاس )( = افزایش لو  cm)لو  نهایی کاراپاس  -( cm)لو  اولیه کاراپاس 

 (cm) ای( = افزایش لو  حدقهcm) ایلو  نهایی حدقه -( cm) ایلو  اولیه حدقه

 

برداری جهت بررسییی ترکیب بیوشیییمیایی بدن، نمونه

فت. میزان پروتئین،  جام گر مایش ان های آز تدا و انت در اب

بت خاکسیییتر جیره چربی، رلو بد و  یه و  پا ن غذایی 

ستاندارد جز  به جز   سفید به روش ا  AOACمیگوهای پا

فت. برای تعیین میزان 2000) ( مورد سییینجش قرار گر

شد در داخل پتری دیش  و رلوبت، نمونه موردنظر توزین 

 C°105قرار داده شییید و سییی   در داخل آون در دمای 

ساعت قرار داده شد. پ  از  24به مدت گراد درجه سانتی

ها از آون خارج شیید و دوباره وزن سییاعت پتری دیش 24

رلوبت  درصدآمده دستشدند. با محاسبه اختالف وزن به

سوزاندن نمونه مشخص گردید. میزان خاکستر نمونه ها با 

سیییاعت  5و به مدت درجه سیییانتیگراد  C°550در دمای 

با استفاده از دستگاه کجلدا  گیری شد. پروتئین کل اندازه

محاسییبه  25/6اتوماتیک با ضییرا میزان نیتروژن در عدد 

کل جیره چه شییید. همچنین چربی  مایشیییی و ب های آز

میگوهای پاسییفید نیز با اسییتفاده از دسییتگاه سییوکسییله 

 .گیری شداندازه

 هاتجزیه و تحلیل داده .2.4

واریان  ها از آزمون تجزیه جهت تجزیه و تحلیل داده

( اسیییتفاده شییید. وجود One-way ANOVAیک لرفه )

آمده در سطح احتما  دستهای بهدار در دادهتفاوت معنی

(05/0 P ≤)  شاهده تفاوت صورت م شد. در  درنظر گرفته 

یانگینمعنی قایسییییه م  دانکنها از پ  آزمون دار در م



 1399زمستان  ،4شماره ، 73ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع لبیش 520

 

(Duncan Post Hoc multiple range test ).استفاده شد 

 

 نتایج. 3
حاصییییل از بررسیییی اثرات تایج   مختلف سیییطوح ن

رشییید و بازماندگی  یهاشیییاخص بر 3بایوترونیک تاپ 

میگوهای پاسییفید آزمایشییی در انتهای دوره آزمایشییی در 

آمده اسیییت. در پایان دوره آزمایشیییی، اختالف  1جدو  

داری در میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشییید ویژه و معنی

صد بازماندگی بین تیم شاهده گردید در شی م ارهای آزمای

(05/0>P شترین و کمترین میزان افزایش وزن بدن و (. بی

شد ویژه به ترتیب در تیمار  شاهده  1و  4نرخ ر شاهد( م (

 4شیید. همچنین بیشییترین درصیید بازماندگی در تیمار 

اختالف  3و  4مشیییاهده گردید. هر چند که بین تیمار 

زارش نشییید. در درصییید بازماندگی میگوها گ داریمعنی

سطوح  شده با  صد بازماندگی میگوهای تغذیه  کمترین در

مشییاهده شیید. هر  1در تیمار  3مختلف بایوترونیک تاپ 

اختالف  5و  2، 1چندکه در این شیییاخص بین تیمارهای 

 (.P>05/0وجود نداشت ) دارمعنی

 های رشد و بازماندگی میگوهای پاسفیدبر شاخص 3تاپ  نتایج تاثیر سطوح مختلف بایوترونیک -1جدول 

(Litopenaeus vannamei ،3خطای استاندارد،  ±میانگین=n) 
 

 تیمارهای آزمایش
  هاشاخص 

 بازماندگی )%( نرخ رشد ویژه )%( افزایش وزن بدن )گرم میگو(

 d 86/0 ± 86/6 c 11/0 ± 76/2 b 92/1 ± 75/81 )شاهد( 1تیمار 

 cd 67/0 ± 96/7 b 08/0 ± 24/3 b 64/2 ± 45/85 (g/kg 5/0) 2تیمار 

 b 01/1 ± 08/10 ab 09/0 ± 61/3 a 82/2 ± 21/92 (g/kg 1) 3تیمار 

 a 87/0 ± 93/11 a 08/0 ± 87/3 a 50/2 ± 67/95 (g/kg 2) 4تیمار 

 c 00/1 ± 41/8 b 100/0 ± 32/3 b 98/1 ± 95/82 (g/kg 4) 5تیمار 

 ( است.>05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروهانگلیسی متفاوت در باالی اعداد در هر ستون نشانه وجود اختالف معنیحروف -

 

 داری در میزاندر پایان دوره آزمایشییی، اختالف معنی

غذایی  پروتئین و کارایی بازده غذایی، نرخ تبدیل ضیییریب

، جدو  P<05/0مشاهده گردید )بین تیمارهای آزمایشی 

 1(. بیشیییترین میزان ضیییریب تبدیل غذایی در تیمار 2

مشاهده شد. هرچند که  4)شاهد( و کمترین آن در تیمار 

مار  داریمعنیاختالف  ید.  3و  4بین تی هده نگرد مشیییا

و  4همچنین بیشیییترین نرخ بییازده پروتئین در تیمییار 

ارایی غذایی ثبت گردید و در مورد ک 1کمترین در تیمار 

شت شابه نرخ بازده پروتئین بود بطوریکه، بی رین نیز روند م

شد. 1و کمترین در تیمار  4میزان آن در تیمار  شاهده   م

 داریمعنیدر میزان غییذای دریییافتی هر میگو اختالف 

 (.P>05/0مشاهده نگردید )

حاصییییل از بررسیییی اثرات تایج   مختلف سیییطوح ن

ضعیت مو یهاشاخص بر 3بایوترونیک تاپ  رفومتریک و و

میگوهای پاسییفید آزمایشییی در انتهای دوره آزمایشییی در 

آمده اسیییت. در پایان دوره آزمایشیییی، اختالف  3جدو  

 لو  کل، لو  داری در میزان ضریب چاقی، افزایشمعنی

ای بین تیمارهای آزمایشی مشاهده کاراپاس و لو  حدقه

ضریب چاقی در تP<05/0گردید ) شترین میزان  یمار (. بی

مشییاهده گردید. همچنین بیشییترین و کمترین میزان  2

ای افزایش لو  کل، افزایش لو  کاراپاس و لو  حدقه

ثبت گردید. هر چند که اختالف  1و  4به ترتیب در تیمار 

ی هاشیییاخصدر این  3و تیمار  4بین تیمار  داریمعنی

 (.P>05/0مورفومتریک مشاهده نگردید )
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 های تغذیه ای میگوهای پاسفیدبر شاخص 3نتایج تاثیر سطوح مختلف بایوترونیک تاپ  -2جدول

(Litopenaeus vannamei ،3خطای استاندارد،  ±میانگین=n) 

 

 تیمارهای آزمایش

 هاشاخص

 ضریب تبدیل غذایی

(FCR) 

نرخ بازده پروتئین )گرم( 

(PER) 

 غذایی کارایی

(%FER) 

کل غذای دریافتی )گرم( 

(TFI) 

 c 87/0 ± 90/2 c 02/0 ± 74/0 c 14/2 ± 43/34 08/1 ± 90/19 )شاهد( 1تیمار 

 b 58/0 ± 47/2 bc 04/0 ± 96/0 b 75/3 ± 48/40 07/1 ± 66/19 (g/kg 5/0) 2تیمار 

 ab 71/0 ± 94/1 ab 09/0 ± 23/1 ab 21/4 ± 54/51 21/1 ± 55/19 (g/kg 1) 3تیمار 

 a 36/0 ± 51/1 a 07/0 ± 58/1 a 85/4 ± 22/66 43/1 ± 01/18 (g/kg 2) 4تیمار 

 b 42/0 ± 39/2 b 11/0 ± 00/1 b 44/2 ± 84/41 97/0 ± 01/20 (g/kg 4) 5تیمار 

 ( است.>05/0Pآزمایشی )های دار بین گروهحروف انگلیسی متفاوت در باالی اعداد در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی--

 

 

 های مورفومتریک میگوهای پاسفید بر شاخص 3نتایج تاثیر سطوح مختلف بایوترونیک تاپ  -3جدول 

(Litopenaeus vannamei3خطای استاندارد،  ±، میانگین=n) 

 

 تیمارهای آزمایش
 هاشاخص

 (cmلو  حدقه ای ) افزایش (cmافزایش لو  کاراپاس ) (cmافزایش لو  کل ) ضریب چاقی )%(

 a 95/0 ± 74/6 b 13/0 ± 43/4 b 10/0 ± 82/1 b 02/0 ± 35/0 )شاهد( 1تیمار 

 a 76/0 ± 02/7 b 09/0 ± 84/4 ab 09/0 ± 02/2 ab 01/0 ± 40/0 (g/kg 5/0) 2تیمار 

 b 80/0 ± 79/5 a 09/0 ± 57/5 a 08/0 ± 24/2 a 04/0 ± 55/0 (g/kg 1) 3تیمار 

 b 04/1 ± 93/5 a 10/0 ± 86/5 a 09/0 ± 30/2 a 03/0 ± 63/0 (g/kg 2) 4تیمار 

 b 00/1 ± 62/5 ab 09/0 ± 31/5 ab 11/0 ± 12/2 ab 04/0 ± 39/0 (g/kg 4) 5تیمار 

 ( است.>05/0Pهای آزمایشی )دار بین گروههر ستون نشانه وجود اختالف معنیدر باالی اعداد در متفاوت انگلیسی حروف -

 

داری در میزان در پایان دوره آزمایشییی، اختالف معنی

های  مار بدن بین تی بت  درصییید پروتئین، چربی و رلو

(. در حالیکه 4، جدو  P<05/0آزمایشی مشاهده گردید )

داری در میزان درصییید خاکسیییتر بدن بین اختالف معنی

. بیشترین (P>05/0تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید )

ی حاوی مکمل در مقایسیه با هامحتوای پروتئین در تیمار

صد  شترین و کمترین در شاهده گردید. بی شاهد م تیمار 

یب در تیمار  بدن بترت بت شییید.  1و  4محتوای چربی  ث

صد  شان داد که در سطوح مختلف مکمل ن سی اثرات  برر

رلوبت بدن در تمام میگوهای تغذیه شییده با مکمل کمتر 

 1شیییاهد بود. بیشیییترین میزان رلوبت در تیمار  از تیمار

 مشاهده گردید.
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 بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن )وزن تر( میگوهای پاسفید  3نتایج تاثیر سطوح مختلف بایوترونیک تاپ  -4جدول 

(Litopenaeus vannamei ،3خطای استاندارد،  ±میانگین=n) 

 

 آزمایشتیمارهای 
 هاشاخص

 خاکستر)%( رلوبت)%( چربی)%( پروتئین)%(

 b 06/1 ± 36/27 c 14/0 ± 16/2 a 41/2 ± 30/66 42/0 ± 47/2 )شاهد( 1تیمار 

 a 72/1 ± 03/30 b 09/0 ± 07/3 ab 01/3 ± 38/63 28/0 ± 20/2 (g/kg 5/0) 2تیمار 

 a 14/1 ± 14/29 b 11/0 ± 08/3 ab 71/1 ± 83/63 50/0 ± 68/2 (g/kg 1) 3تیمار 

 a 78/1 ± 32/31 a 11/0 ± 58/3 b 45/2 ± 12/61 43/0 ± 46/2 (g/kg 2) 4تیمار 

 a 19/1 ± 84/29 b 10/0 ± 20/3 ab 33/2 ± 16/63 38/0 ± 82/2 (g/kg 4) 5تیمار 

 ( است.>05/0Pهای آزمایشی )گروهدار بین حروف انگلیسی متفاوت در باالی اعداد در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی-

 

 گیریو نتیجه . بحث4
شده آمار لبق شر  جهانی خواربار سازمان سوی از منت

شد به توجه با ضا روزافزون ر  دریایی، هایفرآورده برای تقا

 به نزدیک میالدی 2020 سا  تا که شودمی زده تخمین

یایی مح یییوالت از نیمی  و تکثیر لریق از بایسیییتی در

کسیییب الالعات در (. FAO, 2014) گردد تولید پرورش

دهندگان ماهیان برای پرورش ی مطلوا درخ و  تغذیه

سیار مه  شد.می ب ست  محرک با سی شد با تحریک  های ر

بدن  نمیفیزیولوژیک و الگوهای متابولیکی  د بر میزان توا

تولید و بهره برداری مح یییوالت شییییالتی موثر باشیییند، 

ی تولید و میزان درآمدزایی در بخش هاشاخصمادامی که 

شر  صنعتی را افزایش دهد. علی رغ  فقدان مطالعات منت

شییده معتبر در خ ییو  مکمل بایوترونیک و تاثیر آن بر 

میزان تولید میگوهای پرورشی تغذیه شده و درنتیجه دوز 

شرایط موجود برای گونه و درمنطقه،  ساس  در موثر آن برا

میگو  پرورشبرای  3حا  حاضر از مکمل بایوترونیک تاپ 

 شود.می استفاده گسترده در سطح مزارعب ورت پاسفید 

شده با  ضر، میگوهای تغذیه  ساس نتایج مطالعه حا برا

رشییید  داریمعنیبطور  3مکمل غذایی بایوترونیک تاپ 

به میگوهای تغذیه شیده از تیمار شیاهد بیشیتری نسیبت 

 4داشیییتند. بطوریکه افزایش وزن بدن میگوها در تیمار 

گرم در کیلوگرم مکمل بایوترونیک رشدی معاد   2حاوی 

درصییدی نسییبت به تیمار بدون مکمل داشییت. از  9/73

 2لرف دیگر افزایش سییطح مکمل بایوترونیک تا سییطح 

عث افز با غذایی  بدن در گرم در کیلوگرم جیره  ایش وزن 

مار  عه گردید و در تی طال نه مورد م گرم در کیلوگرم  4گو

کاهش میزان افزایش وزن بدن میگو ثبت شییید. همچنین 

ی غذایی حاوی مکمل هامیگوهای تغذیه شیییده با جیره

تاپ  ی هاشیییاخصبهبود  داریمعنیبطور  3بایوترونیک 

مورفومتریک را در مقایسه با میگوهای تغذیه شده از جیره 

غذایی بدون مکمل نشان دادند. بطوریکه بیشترین افزایش 

لو  بدن، لو  کاراپاس و لو  حدقه ای در تیمار حاوی 

استفاده گرم در کیلوگرم مکمل بایوترونیک ثبت گردید.  2

تاپ  یک  بابوترون یدهای  3از مکمل  یب اسییی یل ترک بدل

یونیک، فرمیک و الکتیک در کنار سیییینامآلدهید و پروپ

سینرژتیک را ایجاد  سی با اثرات  پرمی ابیالیزینگ، کم لک

 ها، مهار رشد باکتریpHکرده است که با تاثیر بر محتوای 

ای و رشییید ی تغذیههاشیییاخصو افزایش میزان جذا بر 

 موثر است.

 ی پرورشیییی، اسییییییدهییای آلی اثرات هییادر گونییه

جذا ید در  عدنی ) مف  ;Hossain et al., 2007مواد م

Khajepour and Hosseini, 2012 هضییی  پذیری مواد ،)

ی رشد هاشاخص( و بهبود Morken et al., 2011مغذی )
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(Kuvin-Aralar et al., 2011 دارنیید. در لی مراحییل )

ست  گوارش  سی سیدهیدروکلریک  مختلف تغذیه، غلظت ا

بد. این می شلوله گوارش افزای pHکاهش و در نتیجه  یا

شی از هاافزایش دارای اثرات منفی بر فعالیت آنزی  ی گوار

ی پانکراسییی دارد. نتیجه هاجمله پ سییین و ترشییح آنزی 

کاهش فعالیت و ترشییح آنزیمی، کاهش در قابلیت هضیی  

. (Castillo et al.,2014مواد مغذی جیره غذایی اسیییت )

Hosseini Shekarabi ( گزارش 2019و همکاران ) نمودند

تاپ  یک  بایوترون ید آلی  در  3که سیییطوح مختلف اسییی

 ی غییذایییی مییاهیییییان کیی ییور مییعییمییولییی هییاجیییییره

(Cyprinus carpio اثرات )ی هاشاخصدر اکثر  داریمعنی

 3/0رشیید این گونه دارد. بیشییترین وزن مربوط به تیمار 

درصیید افزایش وزن  57/28با  3درصیید بایوترونیک تاپ 

 Taatiو  Hadidiنسیییبت به تیمار شیییاهد ثبت گردید. 

( نیز نشیییان دادند که با افزایش سیییطوح مکمل 2016)

کار  یان اسییی ماه چه  غذایی ب فایر در جیره  یدی  اسییی

(Astronotus ocellatus ،)ی رشییید افزایشهاشیییاخص 

سیدهای آلی با حفی یابند. آنها عنوان نمودند که می  pHا

بر مواد  هابهبود اثر آنزی  مناسییب دسییتگاه گوارش سییبب

شدن غذای شی غذایی و فراه   شتر برای حیوانات پرور  بی

ی اسیدهای هامختلفی از تاثیر مکمل های. گزارششوندمی

آبزی پروری ارائه شده ی تولید در صنعت هاشاخصآلی بر 

ست. برخی از مطالعات کاهش میز ان م رف جیره غذایی ا

(. هر چند که در Ng and Koh, 2016) اندرا نشیییان داده

عه  طال طه Satoh (2008و  Pandeyم  دارمعنی( وجود راب

بین مکمل اسیییدهای آلی و بهبود میزان جذا فسییفر و 

نیتروژن مشاهده گردید. در این مطالعه استفاده از محرک 

نداشت. اسید سیتریک در  داریمعنیاسیدی بر رشد تاثیر 

بر  داریمعنیو همکییاران بطور  Hernandezمطییالعییه 

ی آالقز ی رشییید و کارایی تغذیه در ماهی هاشیییاخص

ست. Onchorhynchus mykiss) کمانرنگین ( موثر بوده ا

Gao ( نیز در مطییالعییه خود2011و همکییاران )  روی

اسیییدهای آلی عدم تاثیر آنرا بر رشیید بیان نمودند و تنها 

عه بخ یییو  در  طال نه مورد م غذیه ای آن بر گو اثرات ت

ضیییریب تبدیل غذایی را گزارش نمودند. هر چند که نوع 

د در بروز توانمیویژه گونه، لو  دوره آزمایش و نرخ رشد 

ضریب تبدیل غذایی در  شد موثر هاشاخصتغییرات  ی ر

 باشد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میگوهای تغذیه شده 

سطح  مکمل غذایی بایوترونیک تاپ گرم در کیلوگرم  2با 

بیشییترین درصیید بازماندگی را در بین سییایر تیمارها  3

گرم در کیلوگرم  1و  2داشیییتند. هر چند که بین تیمار 

مشاهده نشد. سینامآلدهید و مشتقات  داریمعنیاختالف 

ستند )  (.Li et al., 2015آن دارای اثرات آنتی بیوتیکی ه

ماهی  غذای الرو  یب در جیره  جه افزودن این ترک در نتی

کاهش میزان مرگ و میر و ( Lota lotaتوربوت ) عث  با

ندگی شییییده اسییییت  ما باز جه افزایش درصیییید   درنتی

(Natrah et al., 2012 در مطییالعییه انجییام شییییده بر .)

ی ایمنی میگوی پاسییفید با تغذیه از سییطوح هاشییاخص

تاپ  یک  بایوترون با 3مختلف  یه میگو  غذ بت ت ، اثرات مث

ست   سی شاهد بر  سبت به گروه  سطوح مختلف مکمل ن

(. Keyshams, 2020ایمنی و همورا  گزارش گردییید )

بایوت که مکمل  با تحریک همچنین عنوان شییید  یک  رون

سیییسییت  ایمنی غیر اخت ییاصییی مقاومت در برابر عوامل 

ماری ید افزایش ززا و اسیییترسبی پا سیییف ا را در میگوی 

جه می هد. در نتی که درصییید  توانمید ظار داشیییت  انت

بازماندگی در میگوهای تغذیه شیییده با مکمل بایوترونیک 

نسیبت به میگوهای تیمار شیاهد بهبود یابد. دو مکانیسی  

اصلی برای تحریک سیست  ایمنی ارائه شده است: کاهش 

pH گردد می کییه بییاعییث کییاهش رشیییید بییاکتریییایی

(Riemensperger et al., 2012همچنین عبور اسیدهای .) 

از غشیییای  HCOO-و  H+آلی پیش از یونیزه شیییدن به 

تاپ  یک  بایوترون غذایی  مل  جه مک با  3باکتری؛ در نتی

ی هاداشیییتن اثرات ضیییدباکتریایی بر انواع مختلف پاتوژن

کوسییییسیییت  بی، هییاا طور توانییمیی آ ب  داریمعنید 

-Menanteauمیزان بازماندگی را در ماهیان بهبود بخشد )

Ledouble et al., 2017.) 

پایین بودن ضییریب تبدیل غذا از عوامل اقت ییادی در 

ست. زیرا عالوه بر کاهش هزینه ی غذا و هاپرورش آبزیان ا

یه ثانو قدار ک  تر، از آلودگی  به م ی آا محیط غذادهی 
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پرورش و بییه لبع آن کییاهش پییارامترهییای کیفی آا 

(. در مطالعه Falahatkar et al., 2006نماید )می جلوگیری

باعث بهبود  3سیییطوح مختلف بایوترونیک تاپ  حاضیییر

سه با هاشاخص سفید در مقای ی تغذیه ای در میگوهای پا 

شاهد شدند. بطوریکه بهترین ضریب تبدیل غذایی،  تیمار 

گرم بر  2نرخ بازده پروتئین و کارایی غذا در تیمار حاوی 

ی هاثبت گردید. جیره 3کیلوگرم مکمل بایوترونیک تاپ 

کمل در این آزمایش همانند جیره غذایی غذایی حاوی م

رسد که فاقد مکمل توسط میگو م رف شدند و بنظر نمی

میزان اشیییتها را بطور کلی در  3مکمل بایوترونیک تاپ 

 میگوهای آزمایشی کاهش داده باشد.

ی رشیید هاشییاخصی آن بر هااسیییدهای آلی و نمک

عبارت دیگر افزودن اسیییدهای آلی ه آبزیان موثر هسییتند، ب

ض  و بهبود کیفیت پرزهای روده  منجر به افزایش قابلیت ه

شد، میهاشاخصو در نتیجه بهبود کارایی غذا و   گرددی ر

(Christiansen and Lukstadt., 2008سیدهای  با آلی (. ا

 هاآنزی  اثر سبب بهبود گوارش دستگاه مناسب pHی حف

 حیوانات برای غذای بیشییتر شییدن فراه  و غذایی مواد بر

تحقیق نتایج (. Eidelsburger, 1997) دشییونمی پرورشییی

Mohammadi  وManouchehri (2017 ) شان دادند که ن

سیدی فایر )بایوترونیک اس. ای. فورت( جیره به  ،افزودن ا

غذا غذایی فت  یا تأثیر منفی بر میزان در بب  بدون  سییی

رشد  عملکرد بهترکاهش ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه 

نسبت ( Barbus Schwenfeldiبارا حلب )ماهیان  در بچه

. افزودن به تیمار شیییاهد )عاری از اسییییدی فایر( گشیییت

سید آلی بایوترونیک تاپ  ی هادر جیره 3سطوح مختلف ا

یان ک ور معمولی پرورشیییی اثر  ماه مایشیییی  مختلف آز

ی تغذیه ای داشت. کمترین مقدار هاشاخصبر  داریمعنی

درصیید بایوترونیک و  3/0ریب تبدیل غذایی در تیمار ضیی

شترین  شد ) FCRبی شاهده  شاهد م  Hosseiniدر تیمار 

Shekarabi et al., 2019 .)Hadidi  وTaati (2016 )

عنوان نمودند که ماهیان تغذیه شده با مکمل اسیدی فایر 

ای مطلوبتری نسبت به ماهیان تغذیه شده از کارایی تغذیه

شیییاهد داشیییتند. ضیییریب تبدیل غذایی در جیره غذایی 

تیماری که باالترین دوز اسیدفایر در آن استفاده شده بود 

نسییبت به سییایر تیمارهای آزمایشییی، وضییعیت بهتری را 

 خ یییو  این در آماری دارمعنی نشیییان داد. اما اختالف

 .دنگردی مشاهده

یت آنزی  عال بب افزایش ف های آلی سییی ید ی هااسییی

 د تعییاد  میکروبی در روده گوارشیییی، اشیییتهییا و ایجییا

(. Irianto and Austin, 2002گییردنیید )مییی میییییزبییان

Hosseini Shekarabi ( عنوان نمودند 2019و همکاران )

ستفاده از هر  سبت به ا سیدهای آلی ن که ترکیب متعاد  ا

کدام از اسییید آلی به تنهایی، اثرات بهتری داشییته اسییت. 

تاپ  یک  بایوترون جاری  که ترکیب ت  pHبهبود  با 3بطوری

دسییتگاه گوارش سییبب افزایش جمعیت میکروفلور مفید 

روده میزبان شده و باعث بهبود عملکرد تغذیه ای، هض  و 

یت افزایش عملکرد رشیییید ها غذی و در ن  جذا مواد م

-Menanteau(. Riemensperger et al., 2012گردد )می

Ledouble ( فاوت 2017و همکاران که ت ند  ( عنوان نمود

داری در تییاثیر جیره ی غییذایی حییاوی مکمییل معنی

و جیره غذایی فاقد مکمل بر ضیییریب  3بایوترونیک تاپ 

شاهده نگردید. بنظر کمانرنگینی آالقز تبدیل غذایی   م

ی تغذیه ای در هاشیییاخصرسییید عدم تاثیر مکمل بر می

عه مذکور صیییرفه نظر از تفاوت در نوع گونه، جیره  مطال

سییطح اسییتفاده از مکمل در  غذایی و شییرایط آزمایش، به

عه تنها  جیره غذایی نیز مرتبط اسیییت. چرا که این مطال

شییامل دو جیره غذایی شییاهد بدون مکمل و جیره غذایی 

گرم در کیلوگرم بود. هر چند که  8/0حاوی مکمل با دوز 

بهبود جزئی در ضیییریب تبدیل غذایی و میانگین افزایش 

و همکییاران  Hernandezانیید. وزن بییدن را گزارش کرده

( بیان کردند که اسید سیتریک بعنوان یک اسید آلی 2012)

ی تغذیه ای و کارایی غذا در هاشییاخصد باعث بهبود توانمی

سید آلی  کمانرنگینی آالقز ماهیان  شود. افزودن مکمل ا

جه  یه و درنتی غذ عث بهبود ت با غذایی خوک ه   در جیره 

(. اثرات Riemensperger et al., 2012) افزایش رشد گردید

ی گوارشیییی و هامثبت اسییییدهای آلی بر فعالیت آنزی 

درنتیجه افزایش قابلیت هض  پروتئینی تحت تاثیر کاهش 

pH ( گزارش شییده اسییتThaela et al., 1998 .) تبدیل

سین در  سینوژن به پ  سرعت اتفاق pH 2پ  افتد در می به 
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یابد. بعبارت دیگر بهترین می کاهش 6تا  pH 5حالیکه در 

تا  2بین  pHعملکرد آنزی  پ سیییین در محیط اسییییدی با 

افتد و میزان فعالیت آنزی  پ سییین با افزایش می اتفاق 5/3

pH کاهش عت  بد می به سیییر (. Zhao et al., 2011)یا

 pHهمچنین اسیییدهای آلی عالوه بر اثر گذاری بر میزان 

ثر هسییتند که این نیز مو pHدر دسییتگاه گوارش بر ثبات 

ی گوارشیییی در هاعامل بر ثبات فعالیت مناسیییب آنزی 

ست ) (. از لرف Marquez et al., 2012ماهیان نیز موثر ا

یت آنزی  عال عث افزایش ف با های آلی  ید ی هادیگر اسییی

 گوارشییی روده از جمله لوسییین آمینوپ تیداز و فسییفاتاز

ی گوارشییی و هاشییوند. اسیییدهای آلی، محرک آنزی می

عدنی در مسییی غذی و م جذا مواد م یت  قابل ئو  بهبود 

 (.Castillo et al., 2014ماهیان هستند )

 مختلف سییطوح نتایج تحقیق حاضییر نشییان داد اثرات

شیمیایی بدن میگوهای بر 3بایوترونیک تاپ   ترکیبات بیو

انتهای دوره آزمایشیییی اختالف پاسیییفید آزمایشیییی در 

صد پروتئین، چربی و رلوبت بدن معنی داری در میزان در

بطور  4بین تیمارهای آزمایشی داشت. همچنین در تیمار 

بیشییترین محتوای چربی خام بدن ثبت شیید.  داریمعنی

  مییاهییی بییارا حییلییبنییتییایییج مشییییابییهییی نیییییز در 

(Mohammadi and Manouchehri, 2017 و کیی ییور )

( Hosseini Shekarabi et al., 2019معمولی پرورشییی )

به  گزارش بدن  یایی  بات بیوشییییم فاوت ترکی ید. ت گرد

شرایط محیطی و حتی ف و   سن، گونه،  عواملی از قبیل 

مختلف سا  بستگی دارد. اما بدون شک اختالف اصلی در 

غذای  با  باط  ید در ارت با بدن را  یایی  یب بیوشییییم ترک

و  Hosseini Shekarabiیا تغذیه آبزی دانسیییت.  دریافتی

شده با 2019)همکاران  ( گزارش کردند که ماهیان تغذیه 

تاپ  3/0سیییطح  یک  بایوترون باالترین مقدار  3درصییید 

پروتئین خام را داشتند که احتماالً به دلیل افزایش کارایی 

ست. بنظر ض  و تثبیت پروتئین در این تیمار ا سد می ه ر

با تاثیر بر افزایش میزان  3مکمل غذایی بایوترونیک تاپ 

افزایش میزان ترکیبات  باعثمواد مغذی هضییی  و جذا 

سوا پروتئین و چربی  شده، میزان ر شیمیایی جذا  بیو

در بدن میگوهای تغذیه شیییده با تیمارهای حاوی مکمل 

 است. شده

ی تحقیق حاضیییر، اضیییافه نمودن هابا توجه به یافته

به جیره غذایی میگوی پا سیفید  3مکمل بایوترونیک تاپ 

روزه، باعث افزایش وزن و لو   64تغذیه ای در یک دوره 

صد بازماندگی در تیمار  شد ویژه و در حاوی  4بدن، نرخ ر

 گردید. همچنین افزودن مکمل گرم در کیلوگرم مکمل 2

منجر به بهبود ضییریب تبدیل غذایی، نرخ بازده پروتئین و 

کارایی غذایی در مقایسیییه با تیمار شیییاهد شییید. بهترین 

یه شده با تیمار حاوی ی تغذیه در میگوهای تغذهاشاخص

تاپ  2 یک  بایوترون هده  3گرم بر کیلوگرم مکمل  مشیییا

گردییید. همچنین محتوای پروتئین خییام، چربی خییام و 

مکمییل  دارمعنیرلوبییت بییدن میگو نیز تحییت تییاثیر 

بایوترونیک قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضیر نشیان داد که 

تاپ  یک  غذایی  3بایوترون غذایی در جیره  بعنوان مکمل 

ی رشید، هاشیاخصمیگوی پاسیفید دارای اثرات مثبت بر 

تغذیه، ترکیبات بیوشییییمیایی بدن و درصییید بازماندگی 

شرایط مدیریتی در این تحقیق،  ساس  ست. درنتیجه برا ا

تاپ  2افزودن  یک  بایوترون مل  را  3گرم در کیلوگرم مک

بعنوان بهترین میزان در جیره غذایی میگوهای پا  توانمی

 ( پیشنهاد نمود.nameiL. vanسفید )
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