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 چکیده

ه ا  اخصش بر یک سازگان نیمه بسته  در Lactobacillus plantarumو Bacillus subtilisسطوح مختلف دو پروبیوتیک  اثرات بررسی هدف این پژوهش با
تع داد  عمام و ب را  انا ات تحقی  ، صورت گرف .  )Macrbrachium rosenbergii(شیرین کیفی الرو و شرایط کیفی آب مخازن پرورش میگو  بزرگ آب

تح. تیم ار پروبی وتیکی ق رار ین قصر شیرتکثیر  ماه در مرکز یکبرا  مدت  الرو در هر لیتر 40با تراکم  شیرینمیگو  بزرگ آبتفریخ شدة تازه الرو  24000
  و تیم ار چه ارت cfu/g710س وت )  ، تیم ارcfu/g610، تیم ار دوت ))ب دون پروبیوتی ک  با چهار تیمار؛ تیمار اول ش اهد لیتر  25در مخازن  آزمایشاین گرفتند  

(cfu/g810وبیوتیک دید  نتایج نشان داد که با افزایش غلظ. پرطراحی گر بصورت مازا ها  با سه تکرار برا  هر کدات از پروبیوتیکlus subtilisBacil  تا میزان
ها  باالتر این روند ک اهش لظ.اما در غ   p>05/0) نشان دادندرا  دار معنیروند افزایش  LCIو  DO ،ORP ،TDS ،LSI فاکتورها  ،باکتر  در هر گرت 710

 بر فاکتورها  منفینتایج  710  باالتر از هاو در غلظ. باشدد بعنوان عامل محدود کننده توانمی .subtilis Bاکتر  تراکم ب نتایج نشان داد کههمچنین   کردپیدا 
ب ه ط ور و و کیفی . آب . الر، فاکتوره ا  کیفی ر تیمارهاتعداد باکتر  دافزایش  Lactobacillus plantarumبرا  پروبیوتیک   ردالرو  و کیفی. آب دا رشد
در فاکتورها  کیفی .  دار معنی بودکه همراه با به مشاهده شد  .plantarumLبهترین عملکرد پروبیوتیک  810و در تیمار  افزایشی نشان دادندوند ر دار معنی

 و  subtilisB .ه ا  بیوتیکب اکتر  ب ه ترتی ر ب را  پرو 810 و  710غلظ . تنظ یم  ،بطور کلی، بر اساس نتایج به دس. آمده   p>05/0)الرو و کیفی. آب بود
L. plantarum  ین میگو ر مراکز تکثیر اتاثیر مثبتر بر شاخص ها  رشد و کیفی. آب خواهد داش. و این مقادیر دمیگو  بزرگ آب شیرین مخازن پرورشی در

   شودمیتوصیه 

 پروبیوتیک، دوره الرو ، کیفی. الرو، کیفی. آب شیرین،میگو  بزرگ آبکلمات کلیدی : 
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Abstract 

This study examined the possibility of improving the quality of Macrbrachium rosenbergii larvae and water 

quality using different levels of Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum probiotics separately in semi-

enclosed shrimp culture system. For the research conduction, 24000 newly hatched larvae of the giant 

freshwater shrimp obtained from the Ghasre-shirin hatchery center and were stocked in the experimental 

tanks by 40 larvae/liter density for one month. This experiment was designed in 25 liter tanks with four 

treatments; the first treatment (control without probiotic), the second treatment (106cfu/g), the third treatment 

(107cfu/g) and the fourth treatment (108cfu/g) in triplicates (for each of probiotics were designed separately). 

The results showed that with increasing the concentration of Bacillus subtilis probiotic up to 107 bacteria per 

gram, the parameters including DO, ORP, TDS, LSI and LCI have significantly an increase trend and at 

higher concentrations these parameters are reduced. It also showed that the bacterial density of Bacillus 

subtilis can be represented as a limiting factor and in higher concentration of 107 has negative results on 

larval growth and water quality. In L. plantarum probiotic treatment, increasing the number of bacteria, 

affected larvae quality and water quality, In the treatment of 108, the best probiotic performance of L. 

plantarum was recorded. In general, according to the results, the concentrations of 107 and 108 for B. subtilis 

and L. plantarum probiotics are respectively recommended in the hatchery centers of the giant freshwater 

shrimp. 
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 مقدمه  .1
  و  2از ج  نم م  اکروبراکیوت 1ش  یرینمیگ  و  ب  زرگ آب
میگ  و  ب  زرگ     ,2002New) اس  . 3خ  انواده پالمومونی  ده

شیرین با توجه به رشد سریع، قابلی. تکثیر در مراک ز تکثی ر آب
 ی،ه ا  مختل ف پرورش سیس تم در قابلی. پ رورش ی،مصنوع

ب ه  یبازارپسند  مطلوب و سازگار  در شرایط مختلف محیط 
در تکثیر و پرورش آبزیان مطرح شده  ارزشمند عنوان یک گونه

   FAO, 2011) اس.
شیرین دارا  چه ار مرحل ه میگو  بزرگ آب یچرخه زندگ

   New, 2002) الرو و بالغ اس.مشخص تخم، الرو، پس.
 ینیرشآب  یگومتراکم پرورش میمهپرورش ن یستمامروزه س

ده کر ییرتغ یمانیخازن سبه سم. پرورش متراکم و پرورش در م
انن د ت ر میشرفتهپ  ها به استفاده از فناور یازن یاهاس. و در نت
ت ر ب و رش د بهآ یفی .ک یری.. مدهها جیوتیکاستفاده از پروب

جی ره   (Yao et al., 2014) ش ودمیاحس اس  یش ترب یگوهام
ش امل حش رات و ش یرین میگوها  آب  پس. الروهاطبیعی 
ن و ه  ا، نرمتن  اه  ا، حبوب  ات، ب  مرها، می  وهه  ا، جلب  کالرو آن
  اس .پوستان کوچک، گوش . م اهی و س ایر حیوان ات سخ.

(New, 2002)   غ ما  ی ک هدر صورتمیگو  بزرگ آب شیرین
نرس د ب ه ش دت هم ه چیزخ وار  ش ده به الروها  تازه تفریخ

   Ling, 1969) شوندمی
 ها را به عن وان  پروبیوتیکWHOسازمان بهداش. جهانی )

کند ک ه وقت ی در مق ادیر تعریف می "ها  زندهمیکروارگانیسم"
 دگ مارم ی مفید  ، بر سالمتی میزبان تأثیرشودمیکافی استفاده 

.(WHO, 2002)  ها به منظور کنت رل پرور  پروبیوتیکدر آبز
میکروبی م ورد اس تفاده جایگزینی برا  ترکیبات ضد و هابیمار 
 به گونه ایس. ک ه هارد پروبیوتیکمکانیسم عملک گیرند میقرار 

گمارن د ک ه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر آبزیان تاثیر م ی
 ,Ghashghaei and Layegh) هاس.شامل دفع رقابتی پاتوژن

 در پروبیوتی ک از شدهمشت  محصوالت و هاپروبیوتیک .(2004
 ش وندمی ش ناخته مخاطی زیر و تلیالاپی ها سلول توسط روده
(Guarner and Malagelada, 2003   ها در ربرد پروبیوتیککا

ها  میگو، تفریخگاهدر  ها،برا  حفاظ. تخم و الرو ماهی نآبزیا
ه ا و در مزارع پرورش میگو، در زمینه ماهیان زینت ی و آکواری وت

 
1 Macrobrachium rosenbergii 
2 Macrobrachium 
3 Palaemonidae 

در حال حاضر گرایش به   (Talebi et al., 2010)باشد غیره می
وان اس تراتژ  ج ایگزین ب را  ه ا ب ه عن استفاده از پروبیوتیک

ه ا در ه ا و کنت رل آنبیم ار بیوتی ک در مقاب ل داروها  آنتی
  (Manuchehri, 2014)پ  رور  رو ب  ه اف  زایش اس  . آبز 
  هاجلبک و یوفاژهاها، مخمرها، باکتر ها شامل باکتریوتیکپروب

ه  ا  باکتر   (Dass et al, 2007)هس  تند  یت  ک س  لول
تریایی دستگاه گوارش را ب ه س م. ی ک پروبیوتیک، پوشش باک

  (Vine et al., 2004)دهند ترکیر باکتریایی مفید سوق می
 ه ا  م وردپروبیوتی ک مرسوت ترینها  باسیلوس از گونه
  (Irainto et al, 2002)هس تندپرور  آبز  صنع. ده درااستف

ات در حال  . اس  تفاده در آب نی  ز ت  اثیر ه  ابرخ  ی از باس  یلوس
  (Wang, 2019)ن اس تفاده در غ ما داش تند مشابهی همچ و

 ش وندمیبه آب افزوده  یها که به عنوان افزودنیلوساغلر باس
خ وا    دارا یلوسبخشد  ج نم باس یآب را بهبود م یفی.ک
  (Yao et al., 2014) اس . یتروژنزدای یو ن یتریفیکاس یونن

 ولی دت توانایی با هواز ، ،شکل ا میله باسیلوس جنم اعضا 
 ی زن پروبیوتی ک کاربرد برا  ویژگی مهمی که هستند وسپوراند
   Fritze and Claus, 1995) باشدمی

  ه وازب ییک باکتر  گرت مثب.،  پالنتاروت الکتوباسیلوس
  باش درک و فاق د توان ایی اس پور س از  م یبدون تحاختیار ، 

 ت منف رد،باشد که بصورمیبا انتها  گرد  ا  شکلپالنتاروت میله
  (Fox et al., 2002) ده  درخ م  ی ی  ا زنای  ر کوت  اهجف  . 

ر داس . ک ه  یک باکتر  اسید الکتیک الکتوباسیلوس پالنتاروت
 )فرم انتور محیط حضور دارد و ی ا در تخمیره ا  کنت رل ش ده 

 پالنت اروت الکتوباس یلوس .) et alFox. ,2011(آی د بدس. می
وده رایی اکتری استعداد پروبیوتیکی باالیی در بهبود رشد و فل ور ب

 عنوانب  ه خ  وبی گزین  ه ف  ارمی ه  ا آزمایش از بع  د و داش  ته
 اث رات  (Alishahi et al., 2018)اس . کپور ماهی پروبیوتیک

 دیگ ر ها گون ه برا  توان نمی را پروبیوتیک یک سالمتی مفید
 ادرن  جانبی عوارض مورد در امر همین  گرف. نظر در پروبیوتیک
   Larsen et al., 2006)  اس . صادق نیز پروبیوتیک به مربوط

  اه پروبیوتی کهایی از غلظ. هدف از این پژوهش لزوت یافتن
ند توانمیکه اس.  الکتوباسیلوس پالنتاروتو  باسیلوس سوبتیلیم

از جمل  ه  ش  یرینمیگ  و  ب  زرگ آب ها  کیفی  . الروش  اخص
س . پالرو  به  زمان گمر از مرحله ،الرو  مرحله ،وضعی. الرو

یف ی کو روند تلفات و همچنین پارامتره ا  افزایش وزن  ، الرو
  شدرا بهبود بخکل ذرات محلول و    آب شامل اکسیژن محلول، 
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 . مواد و روش2
از مرک ز  1399مولدین مورد نیاز این تحقی  در بهار س ال 
قص ر ش یرین در تکثیر و پرورش میگ و  ب زرگ آب ش یرین 
 د کش اورز  تهی هاستان کرمانش اه وابس ته ب ه س ازمان جه ا

تهی ه الرو و دوره ی ک ماه ه ، ری ز تخ م مراح ل و گردیدند
و ب ا هم اهنگی  در سالن تکثیر همان مرکز تیماربند  آزمایش

م ورد ه ا  پروبیوتیک صورت گرف.  شرک. آبز  اکسیر کوثر
با توجه به مرور منابع و مش اوره بخ ش فن ی  نیاز این پژوهش

بص ورت  810و  710، 610 ه ا غلظ .در  رک. تامین کنندهش
و  KT222152.1: باسیلوس س وبتیلیمبا کد تایید  تک سوش

در س  ای. جه  انی  KT222172.1 :پالنت  اروت الکتوباس  یلوس
NCBI ش رک. دان ش بنی  ان زیس . درم  ان ماه ان تهی  ه  از
ماه ان در محیط آزمایش گاه ش رک. زیس . درم ان  د دنگردی

در ه ترتی ر ب  باسیلوس سوبتیلیم و الکتوباسیلوس پالنت اروت
کش. داده شد و به آگار  MRSآگار و  TSAها  محیط کش.

ب را  ش مارش تع داد   رس انده ش دنده ا  م ورد نی از غلظ.
اس تفاده ش د  ها  کش. داده شده از روش کلونی کان. کلونی

 3ب ه  1نر به م اده  نسب. مولدین در مخازن نگهدار  مولدین،
ت چهار هفته میگوها در طول دوره آزمایش به مد د قرار داده ش

ها  باسیلوس سوبتیلیم پروبیوتیکدر مواجه با سطوح مختلف 

ه ا  دم ا، ش اخص ، ق رار گرفتن د و الکتو باسیلوس پالنتاروت

گ راد، درج ه س انتی 28±2شور  و دوره نور  به ترتیر برابر 

 شد  نگه دار ساع.  24و  (ppt)واحد در هزار  2/0±12

 رای تحقیقمخازن و اجسازی آماده. 2.1
وها لیتر بود که الر 25هر واحد آزمایش یک مخزن با حام 

یش ش امل آزما. الرو در هر لیتر در آن قرار گرفتند 40با تراکم 

 610، ل )تیمار او شاهدتکرار در سطوح  3پروبیوتیک با  تیمار 4
ا  ه ر ب ر ) تیمار چه ارت  810 و)تیمار سوت   710 ، دوت)تیمار 

یش در ش روع آزم ا .طراحی و اجرا گردی د هایک از پروبیوتیک

ها  مشخص ش ده ب ه مخ ازن اض افه ها با غلظ.پروبیوتیک
 50گردید و پم از آن دو بار در هفت ه تع ویآ آب ب ه می زان 

ز آب گرف.  چون این کار مقدار  از پروبیوتیک اصورت  درصد
تا  ف.اصالح غلظ. نیز صورت پمیر ،کندمخزن را نیز خارج می

ی دوره زمانی آزمایش واح دها  آزم ایش غلظ . ث ابتدر تمات 
 همچنین از هر مخزن بص ورت تص ادفی تع داد داشته باشند  

 و درونها  کیفی . الرالرو نمونه بردار  و برا  برداش. داده

 .نگهدار  شدند درصد 5ن رمالیمحلول ف

 ذکر شده اس.  1ترین خصوصیات مولدین در جدول مهم

 یدمثلی مولدینتول هاییژگیو -1جدول 

 میانگین ± انحراف معیار شاخص

 44±3 وزن مولدین ماده )گرت 

 95 بقاء مولدین ماده )% 

 27±3 فاصلة بین دو تخم ریز  )روز 

 23±2 فاصله بین دو پوس. انداز  )روز 

 

ص ورت پم از پایان دوره تیماربند ، از هر واحد آزمایشی ب
م ه ر اداه ا دج تازیه دادهکامال تصادفی نمونه بردار  شد  نتای

 آورده شده اس. 

 آبو شیمیایی  یفیزیک خصوصیات .2.2
تا از تب ادل و  ثاب. نگه داشته شدمحیط سالن تکثیر دما  

از مخازن ذحیره آب  ppt12شور آب اتالف دما جلوگیر  شود  
آب  حاصل رقی   س از  که استفاده شد لیتر 2000 به ظرفی.

ب ا توج ه ب ه    شرایط دوره نور  همبا آب شیرین بودشور دریا 
کار  روشنایی تنظیم شد  این 24بصورت  الروها .مثب نورگرایی

دلیل رفتار نور  مثب. الروها  میگو  ب زرگ آب ش یرین ه ب
 نشینی الروها جلوگیر  بعمل آید بود تا از ته

 تغذیه الروها .2.3
 1نافرانسیسکا با ناپلی آرتمیادر دو نوب. صبح و عصر  غمادهی

 
1 Artemia franciscana 
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در هر وع ده ا دهم از روز دوت ت صورت گرف.  تراکم ناپلی آرتمیا
ت راکم  20تا  11روز  ناپلی به ازا  هر میلی لیتر آب مخزن و 12

پم از  تا انتها  دوره الرو  20ناپلی در هر وعده و از روز  هش.
ناپلی در هر میلی لیتر ک اهش  پنجآن تا پایان دوره این مقدار به 

 لیتر  70 ها رتمیا از تفریخ سیس. آرتمیا در زوکناپلی آیاف.  
 عمل آور  شدند ساع. هوادهی مداوت  24و طی 

 کیفیت الرو تعیین .2.4
از هر مخزن بصورت ک امال تص ادفی تع داد  الرو نمون ه 

 5لین ها  کیفی. الرو درون فرم ابردار  و برا  برداش. داده

 .نگهدار  شدنددرصد 

 )LSI(1 یروشاخص مرحله ال .1.4.2

ک باشد که برا  هر ی این شاخص بیانگر مرحله الرو  می
ی ر زگاه و ها  گرفته شده از مخازن تیمار ها در آزمایشاز نمونه

ب االتر ای ن راح ل   مگ رددم یلوپ و میکروسکوپ مش خص 
 بس رع. رش د ب االتر الرو میگ و  ب زرگ آّ بی انگرشاخص 
ا پروبیوتی ک ب  نشان دهنده ت اثیر مثب . تیم ار اس. وشیرین 

محاسبه ش اخص مرحل ه در این تحقی  اس.  غلظ. مشخص 
بص ورت  (Kwon et al., 1969)براس اس دس تورالعمل الرو 

 ذیل اناات شد:

LSI = Σ Si / N 

Si(  مرحل  ه الرو :i 11ت  ا  1= از  N :ه  ا  تع  داد الرو
 آزمایش شده

 )LCI(2شاخص وضعیت الروی .2.4.2
ی به فاکتورها  کیفی . الرو دهاین شاخص بر اساس نمره

ه ا، وض عی. ق وس از جمله وضعی. روستروت، وضعی. رنگدانه
ها  گردد  در این تحقی  نمونهتعیین می    شکل دت و  ،شکمی

  برداش. شده از هر تیمار پروبیوتیکی برا  بررسی و مش اهده
فاکتورها  باال زیر لوپ و میکروسکوپ ق رار گرفتن د و می زان 

ه  ا مش  خص و ی  ک از فاکتوره  ا ب  را  نمون  ه توس  عه در ه  ر
بدین صورت که به هر ویژگی الرو از صفر ت ا   یادداش. گردید

گردد، اگر آن ویژگی را نداشته باش د بص ورت دهی مینمره 10
ا  گردد  و هر صف. به اندازه نمرهسیستمی از معادله خارج می

 کن  د در کیفی  . کل  ی الرو ت  اثیر خ  ود را ک  ه دریاف  . م  ی
 

 

1 Larval stage Index 
2 Larval Condition Index 

  (Tayamen & Brown. 1999)گمارد می

1-LCI = ΣP*(10 N) 

N تعداد الروها  آزمایش شده :Pا    ثب. شده ب ر: نمره
 هر الرو

2.4.3 .Ts90-Ts10 

این شاخص ب را  ه ر ک دات از تیماره ا ب ا واح د س اع. 
 صددر10گیر  گردید  بدین صورت که اختالف زمانی که اندازه

از  درص د90 شده اند تا زمانی که  الرو تبدیلاز الروها به پس.
  این شودمیالرو  گردیده اند محاسبه الروها وارد مرحله پس.

ه ب ل ه الرو  حشاخص در واقع بیانگر سرع. زمانی عبور از مر
ن د توانمیالروه ا که بعد از گ مر از آن پس . اس.الرو  پس.

 ها  شیرین شوند وارد آب

 آبهای کیفیت شاخص گیری اندازه .2.5

 (DO) . اکسیژن محلول 2.5.1

س ه ب ار در روز ب ه فاص له هش .  غلظ. اکسیژن محلول
در  (HANNA AZ 8651)ساع. توسط دستگاه م ولتی مت ر 

 آزمایش اندازه گیر  گردید دوره طول 

 (pH). اسیدیته 2.5.2
وز رسه بار در میزان اسید  یا قلیایی. آب مخازن پرورشی 

 س  تگاه م  ولتی مت  ر ب  ه فاص  له هش  . س  اع. توس  ط د
(HANNA AZ 8651)  در طول آزمایش اندازه گیر  گردید 

 (EC). هدایت الکتریکی 2.5.3
ت ر متوسط دس تگاه م ولتیهدای. الکتریکی سه بار در روز 

(HANNA HI 9811-5)  زم  ایش ان  دازه گی  ر  آدر ط  ول
 گردید 

 (ORP)  احیا –. اکسیداسیون 2.5.4

ی سیداسیون و احی ا من ابع آب این شاخص بیانگر شرایط اک
کن د  ای ن س ناه + تغییر می1000ا ت -1000در دامنه  اس. و

ر مت توس ط دس تگاه م ولتیبصورت روزان ه و س ه ب ار در روز 
(HANNA HI 9811-5)  زم  ایش ان  دازه گی  ر  آدر ط  ول

 گردید 

 (TDS). کل ذرات محلول 2.5.5

 ک     ل ذرات محل     ول نی     ز توس     ط دس     تگاه 
(HANNA HI 9811-5) گیر  شدند ا  اندازهبصورت دوره 
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 هاتجزیه و تحلیل آماری داده. 2.6
 تازی ه و تحلی لحاصل از این آزم ایش جه .  داده ها 

ثب .  Excel 2013و طراح ی نموداره ا در ن رت اف زار  آمار 
  آزم  ون از اس  تفاده ب  ا ه  اداده ب  ودن نرم  الگردی  د  س  پم 
Shapiro-Wilk لی ل آم ار و تح تازی ه ب را   ش د بررسی 

 (One-Way ANOVA)طرفه  یک واریانم تازیه از هاداده
  شد استفاده 26 نسخه SPSS افزارنرت از طری 

 . نتایج3

 الروفاکتورهای کیفیت  .3.1

 )LSI(شاخص مرحله الرو . 1.1.3

دارا  بیش ترین س وت تیمار در  (LSI)مرحله الرو شاخص 
  ب ودبه تیمار شاهد   نسب. >05/0pدار در سطح )افزایش معنی

ه ا  بع د  ق رار تیمارها  دوت و چهارت نیز به ترتیر در رتبه
   1   )شکل>05/0p) دارند

 

 الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار باسیلوس سوبتیلیس.  LSI (21dph)( در شاخص sd ±تغییرات )میانگین نمودار -1 شکل

 دهد.را نشان می درصد 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

 

 (LCI) شاخص وضعیت الروی .3.1.1.2
تیماره ا   شودمیمالحظه  3همانطور که در نمودار شکل 

دار در س  طح س وت و دوت ب ه ترتی ر بیش  ترین اف زایش معن ی

(05/0p<  سناه  را برا LCI اند  تیمار چهارت نی ز تب. نموده
اما این تاثیر   نشان دادنسب. به تیمار شاهد  دار معنیافزایش 

 . 2شکل )  >05/0pباشد )دو تیمار برتر می کمتر از

 

 الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار باسیلوس سوبتیلیس.  LCI (21dph)در شاخص  (sd ±تغییرات )میانگین نمودار - 2شکل 

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی
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 آبکیفیت  هایشاخص. 3.1.2

 (DO) اکسیژن محلول  .3.1.2.1

دار تیمارها  سوت و دوت به ترتیر بیشترین اف زایش معن ی
ب رخالف  چه ارت  را ثب . نمودن د و تیم ار >05/0pدر سطح )

غلظ. باالتر  که داش. پ م از ای ن دو تیم ار و ب ا اخ تالف 
 نش ان داددار نسب. به تیم ار ش اهد اکس یژن محل ول را معنی
(05/0p<  3 )شکل   

 

 . سیلیسوبت لوسیباس ماریت تحت نیریش آب بزرگ یگویم الرو پرورش مخازن آب DO شاخص در( sd ±نیانگیم) راتییتغ نمودار  -3 شکل

 .دهدیم نشان را درصد 5 سطح در داریمعن اختالف مشابه ریغ حروف

 

 (TDS)کل ذرات محلول  .3.1.2.2
ه ترتی ر بیش ترین تیمارها  س وت و دوت ب  5طب  شکل 

  نس ب. ب ه تیم ار >05/0pدار )میزان کاهش را در سطح معنی
ت ر  ب را  ک اهش اند، تیمار اول تاثیر ضعیفشاهد ثب. نموده

ک  اهش نی  ز س  طح ذرات ن  امحلول داش  ته اس  .  ای  ن تیم  ار 
نش ان   در مقایسه با تیمار شاهد >05/0pدر سطح ) دار معنی
   4)شکل  داد

 

لیس. آب مخازن پرورش الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار باسیلوس سوبتی TDSدر شاخص  (sd ±)میانگینتغییرات  نمودار  -4 شکل

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی
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بر اساس اطالعات بدس. آمده برا  فاکتورها  کیفی. آب 
را  تیم ار ش یرین ب مخازن و کیفی. الرو میگ و  ب زرگ آب

پروبیوتیکی باسیلوس سوبتیلیم در ماموع آنالیز ه ا دو س طح 
 بعن  وان غلظ  . ه  ا  م  وثر انتخ  اب گردیدن  د  610و  710

 ا  در مخ  ازن تیماره  ا بص  ورت دوره pHهمچن  ین می  زان 

گیر  گردید و این نتیاه برداش . ش د ک ه تیم ار س وت اندازه
 ثاب  .  پروبیوتی  ک باس  یلوس س  وبتیلیم توان  ایی ب  االیی در

 کن ددر طول دوره دارد و در نقش بافر عمل می pHنگهداشتن 
 . 3جدول و  2 جدول)

ای پروبیوتیک بر Ts90-Ts10و  LSI ،LCIهای کیفیت الرو شامل؛ وزن خشک الرو، درصد بازماندگی، ( شاخصهsd ±میانگین )میانگین -2جدول 

 دهد.درصد را نشان می 5سطح دار در باسیلوس سوبتیلیس. حروف غیر مشابه اختالف معنی

  B(810تیمار چهارت   B(710تیمار سوت   B(610تیمار دوت  تیمار اول )شاهد  هاشاخص

 gµ  a7±917 c1±844 c1±853 b6±809وزن خشک الرو )

 a3±73 c2±94 c1±97 b1±84 درصد بازماندگی )% 

LSI a09/0±16/25 c10/0±11/58 d10/0±80/86 b06/0±1/76 

LCI a01/0±15/31 c09/0±20/17 c09/0±12/35 b06/0±12/35 

Ts90-Ts10 (h) c2±48 a1±26 a1±24 b3±35 

 

 برای پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس.  pHو  DO ،EC ،TDSهای کیفیت آب مخازن شامل؛ ( شاخصهsd ±میانگین )میانگین -3جدول 

 د.دهدرصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

  B(810تیمار چهارت   B(710تیمار سوت   B(610تیمار دوت  تیمار اول )شاهد  هاشاخص 

DO (mg/l) c60/0±04/9 a81/0±03/8 a82/0±24/8 b70/0±37/8 

EC (ms/cm) c70±24810 a39±18703 a34±18853 b151±22120 

TDS (mg/l) c28±12090 a39±9213 a35±9153 b90±10850 

pH a30/0±02/9 a60/0±00/9 a08/0±00/9 a03/0±00/9 

ORP (mv) a1±252 c3±306 c3±309 b2±277 

 

 الکتوباسیلوس پالنتاروم .3.2

 فاکتورهای کیفیت الرو. 3.2.1

 (LSI)شاخص مرحله الرو  .3.2.1.1

 (LSI) ه ا  ش اخص مرحل ه الرو بر اس اس نت ایج داده
زایش اف   بیش  ترینتیماره ا  چه  ارت، س  وت و دوت ب  ه ترتی  ر 

یا اد   نس ب. ب ه تیم ار ش اهد ا>05/0pدر سطح ) دار معنی
   6)شکل  کرده اس.

 (LCI) شاخص وضعیت الروی. 3.2.1.2

  تیمارها  چهارت و سوت به ترتیر دارا LCIبرا  شاخص 
م ار   نسب. ب ه تی>05/0pدار در سطح )بیشترین افزایش معنی

   6باشند )شکل شاهد می

 های کیفی آب. شاخص3.2.2

 (DO) اکسیژن محلول . 3.2.2.1

تازیه و تحلیل داده ها  برداش. ش ده اکس یژن محل ول 
 اره ا برا  پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروت نش ان داد تیم

 دار در س طحچهارت و سوت به ترتیر بیش ترین اف زایش معن ی
(05/0p< 7  را نسب. به تیمار شاهد ثب. نمودند )شکل   

 (TDS)کل ذرات محلول . 3.2.2.2
در  (TDS)میزان کل ذرات محل ول  8مطاب  نمودار شکل 

ا   ر>05/0pدر س طح )دار تیمار چهارت بیشترین ک اهش معن ی
   8نسب. به تیمار شاهد ثب. نموده اس. )شکل 

در مورد پروبیوتیک الکتو باسیلوس پالنتاروت نیز بر اس اس 
آب مخ ازن و  یفی .اطالعات بدس. آمده ب را  فاکتوره ا  ک
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ش یرین در مام وع آنالیزه ا دو کیفی. الرو میگو  ب زرگ آب
ه ا  م وثر انتخ اب گردیدن د  بعنوان غلظ. 710و  810سطح 

در مخ  ازن تیماره  ا بص  ورت دوره ا   pHهمچن  ین می  زان 
گیر  گردید و این نتیاه برداش. ش د ک ه تیم ار چه ارت اندازه

ان ایی ب االیی در ثاب . پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنت اروت تو
کن د در طول دوره دارد و در نقش بافر عمل می pHنگهداشتن 
    5و جدول  4)جدول 

 

  الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار الکتوباسیلوس پالنتاروم. LSI (21dph)در شاخص  (sd ±تغییرات )میانگیننمودار   - 5 شکل

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

 

 

 م. الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار الکتوباسیلوس پالنتارو LCI (21dph)در شاخص  (sd ±)میانگینتغییرات  نمودار  -6شکل 

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی
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. النتارومتحت تیمار الکتوباسیلوس پمخازن پرورش الرو میگوی بزرگ آب شیرین آب  DOدر شاخص  (sd ±)میانگینتغییرات  نمودار  -7شکل 

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

 

 

 آب مخازن پرورش الرو میگوی بزرگ آب شیرین تحت تیمار الکتوباسیلوس پالنتاروم. TDSدر شاخص  (sd ±تغییرات )میانگین نمودار -8شکل 

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

 

ای پروبیوتیک بر Ts90-Ts10و  LSI ،LCIهای کیفیت الرو شامل؛ وزن خشک الرو، درصد بازماندگی، ( شاخصهsd ±میانگین )میانگین -5جدول 

 دهد.ا نشان میدرصد ر 5دار در سطح الکتوباسیلوس پالنتاروم. حروف غیر مشابه اختالف معنی

  L(810تیمار چهارت   L(710تیمار سوت   L(610تیمار دوت  تیمار اول )شاهد  شاخص ها

 gµ  a7±917 b4±812 c5±851 c5±857وزن خشک الرو )

 a3±73 b3±86 c1±96 c2±96 درصد بازماندگی )% 

LSI a09/0±16/25 b09/0±09/83 c01/0±07/59 d01/0±05/88 

LCI a6/0±15/31 b7/0±06/33 ac9/0±03/19 c9/0±03/31 

Ts90-Ts10 (h) c2±48 b2±37 a1±25 a2±32 
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 باسیلوس پالنتاروم. الکتوبرای پروبیوتیک  pHو  DO ،EC ،TDSهای کیفیت آب مخازن شامل؛ ( شاخصهsd ±میانگین )میانگین -6جدول 

 دهد.درصد را نشان می 5دار در سطح حروف غیر مشابه اختالف معنی

 L(810)تیمار چهارم  L(710)تیمار سوم  L(610)تیمار دوم  تیمار اول )شاهد( اهشاخص 

DO (mg/l) a04/0±90/6 b09/0±38/7 c02/0±24/8 c05/0±32/8 

EC (µs/cm) c70±24810 b120±22277 b56±22280 a39±18663 

TDS (mg/l) c28±12090 b31±10975 b48±10980 a64±9087 

pH a03/0±2/9 a06/0±07/9 a06/0±03/9 a01/0±00/9 

ORP (mv) a1±252 b1±277 c1±310 c1±312 

 

  کلی گیری. بحث و نتیجه4
ه ا  در این پژوهش مشخص شد زم انی ک ه پروبیوتی ک
کن یم باکتریایی را ب ه آب مخ ازن پ رورش الرو  اض افه م ی

 تاثیرات مثب . و مفی د  را ب ر س الم. الرو، بهب ود سیس تم
ب میگ و  ب زرگ آ ان داز  الرووس .ا ، روند رش د و پتغمیه

یک پروبیوتبرا  گمارند که می شیرین و شاخصه ها  کیفی آب
که   بدس. آمدند 810و  710دو غلظ.  الکتوباسیلوس پالنتاروت

ن ک ه بی ا اس . ل و و همک ارانبا نتایج تحقی  خدابنده همسو
-یبیشترین مصرف پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو مکردند 

رورش پ ساز  استخر تا مرحل ه پای انی مرحله آمادهباشد که از 
اال ه ا باع ب ب که پروبیوتی کیافتند درها آن شوند مصرف می

د جل وگیر  از رش  ه ا،رفتن مقاوم . میگ و در براب ر بیم ار 
نهایتا  و  کوالا و  کلوسترید، سالمونالها  مضر نظیر باکتر 

ل کلن ی کی  قدرت تششوندمیها  جد  در میگو ایااد بیمار 
ز مزای ا  اس تفاده ا  هاس .یک معیار مه م ب را  پروبیوتی ک

 رش د ، اندازها بهبود و ایااد تعادل در چرخه پوس.پروبیوتیک
ایش افزایش سرع. رشد، افز ،میگو، بهبود ضریر تبدیل غمایی

لب ه غ و هابهبود زخم ،هاپمیر  غما، کمک به ترمیم باف.هضم
  (Khodabandehlo et al., 2011) اس.    بر استرس و

 باسیلوس س وبتیلیمهمچنین مشخص شد که پروبیوتیک 
 در غلط . الکتوباسیلوس پالنت اروت  و 710در غلظ. متوسط )

  موجر بقا  بیشتر الرو و افزایش بازماندگی میگو  810باال )
ک ه  یپژوهش شیرین در دوره الرو  م ی گ ردد  در بزرگ آب

به  یینها جه. تعا و کاربرد آنمزای ،هاجه. شناخ. پروبیوتیک
گرف . ه ا ص ورت بیوتی کمناسر برا  آنتی یعنوان جایگزین

 ی زاندگان کاهش مندهمسمله پرورش ینترکه مهم شد نمایان
تح.  یدمف  ها باکتر یر اس. لما به کارگ میگو  رشد و بقا

رشد  ،ضریر بقاافزایش مولفه مهم برا   یک یوتیکعنوان پروب
ها  سیستماز طری  کنترل بیولوژیکی  بیشتر تولید و بدنبال آن

  (Nemati et al., 2011) اس   .پ   رورش آبزی   ان 
 بهب ودزمین ه  در ب االیی پروبیوتیکی استعداد ها،الکتوباسیلوس

ن د توانمیدارند و در نتیاه عملک رد  روده باکتریایی فلور و رشد
ع فاکتورها  رشد و پرورشی م اهی کپ ور معم ولی را در م رزار

 ه ا سویه .(Alishahi et al., 2018) پرورشی بهبود بخشند
 داده نش ان خ وراک افزودن ی عن وان به اسید الکتیک باکتر 
 ش ودمی کم انآال  رنگینماهی قزل رشد باعب که اس.شده

(Ibrahim et al., 2004)  ه ا  اس ید استفاده از پروبیوتی ک
انند تیالپی ا و مشیرین ها  آبزیان آبیکی در پرورش گونهالکت
ه ا  دری ایی س بر اف زایش معم ولی و همچن ین گون هکپور 
 ش  ودمیو پارامتره  ا  پرورش  ی دار در عملک  رد رش  د معن  ی

Bureau et al, 2000))   اس    تفاده از ترکیب    ی از
ها  جدا شده از مارا  گوارشی مرغ منا ر ب ه الکتوباسیلوس

 بب  ر  س  یاهه  ا  رش  د و بق  ا  میگ  و  اف  زایش شاخص  ه

(Penaeus monodon) گردد می(Alishahi et al., 2018)  
ها  باکتری ایی باس یلوس و الکتوباس یلوس ب ه پروبیوتیک

بخش ند و ب ار آل ی میزان قابل توجهی کیفی. آب را بهبود م ی
دهند  این عملکرد سبر کنت رل موجود در محیط را کاهش می

ی بعن وان پای ه نیتروژن  ه او ج مب آن نیتروژن ی ه ا آالینده
وهش ی ژرس ولی و همک اران در پگردد  میرمیباکتر   پروتمین

مشخص  که  را بر منابع آبی بررسی نمودند تاثیر این پروبیوتیک
ها در منبع آبی سبر بهب ود فاکتوره ا  حضور این باکتر شد 
نتایج نشان داد زم انی ک ه آالین ده ه ا   آب شده اس. کیفی 

از مح یط یوتی ک ه ا  پروبتوسط ب اکتر محیطی و ضایعات 
پرورش آبزیان حمف شوند از اثرات جانبی که ممکن بود ب دلیل 
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آی د و همچن ین از م ی آید جلوگیر  بعملوجود این مواد پیش
اس تفاده م داوت از   ش ودمیشیوع باکتر  ها  مض ر ممانع . 

ه ا ها نیز موجر مقاوم. دارویی و اف زایش هزین هبیوتیکآنتی
جه. بررسی کاربرد پروبیوتی ک در   لما در تحقیقی که شودمی

مش  اهده گردی  د ک  ه اف  زودن  .پ  رور  انا  ات پ  میرفآب  ز 
افزایش ایمنی، رقاب . ، باال بردن کیفی. آبموجر پروبیوتیک 
ها بر س ر فض ا و غ ما ها  مضر و سایر میکروارگانیسمبا گونه

دارد میکروب  ی روده را در پ  یش  ده و همچن  ین تع  ادل فل  ور 
(Mirrasouli et al., 2011)  

وده رها  باکتریایی زم انی ک ه در فل ور میکروب ی پروبیوتیک
ا رند م واد و ترکیب ات مفی د  توانمی شوندمیآبزیان ثاب. و پایدار 

  ای ن گردن دتولید کنند که سبر افزایش میزان هضم مواد غ مایی 
د رش به عملکرد در نتیاه ضریر رشد میگو را افزایش داده و منار

 یدتول ی ز طرا هایوتیکپروب موارد  در  شودمیرو  باال  دوره ال
ب ل قا یرغ ذرات یهو تاز یرهزدا در جی.مسموم یباتترک ها،یتامینو

از جمل ه   شوندمی یزبانم یهاشتها و بهبود تغم یکهضم سبر تحر
و  یدس اتحم ل  یپی،و ژنوت یپیفنوت یدار پا یوتیکپروب ها ویژگی
د ض م واد  ی دروده، تول یتلی وتپب ه ا یدنها  صفراو ، چسبنمک
 مراحل یط یدار شناخته شده، پا زا یمار عوامل ب یهعل یکروبیم
د قوه م ورب ال یوتیکپروب یکبرا  انتخاب  یدساز  بایرهو ذخ یدتول

ز ااس تفاده تلفیق ی   (Sodagar et al., 2008) یردتوجه قرار گ
 الکتوباس  یلوسو الکتوباس  یلوس پالنت  اروت ه  ا  پروبیوتی  ک
اد د بعن  وان مح  رک رش  د در م  اهی آزتوان  می بولگ  اریکوس

  آال  رنگ   ین کم   ان عم   ل کن   دآتالنتی   ک و ق   زل
(Alishahi et al., 2018)  

در نتایج این پژوهش مالحظه شد که الروهایی ک ه تح . 
تیمار پروبیوتیکی بودند سالم. باالیی داشتند و می زان تلف ات 

در س  طح  ار دمعن  یه  ا نس  ب. ب  ه تیم  ار ش  اهد ک  اهش آن
(05/0p< را ثب. کرد این در حالیس. که بیشتر مزارع پرورش  

ه  ا ب  ه منظ  ور درم  ان و ح  مف عام  ل بیوتی  کمیگ  و از آنت  ی
کنن د ک ه در تحقی   ب اقر  ها  باکتریایی استفاده میبیمار 

ه ا در بیوتی کاستفاده از آنتی ورزنه و همکاران بیان شده اس.
. مالتی که در خصو  مقاوپرور  عالوه بر مشکصنع. آبز 
ایا اد مح دودی. در  ردارد، سبها در پیبیوتیکنسب. به آنتی

ل ما ی افتن ج ایگزین  شودمیصادرات محصوالت پرورشی نیز 
مناس  ر ب  را  آن یک  ی از موض  وعات م  ورد توج  ه اس  .  

ند اث ر مثبت ی در اف زایش ایمن ی، ک اهش توانمیها پروبیوتیک

کتریایی و کاهش خسارات ناشی از ها  باتلفات ناشی از بیمار 
ه ا ها  متعدد داشته باش ند ب دون آنک ه اس تفاده از آنآلودگی

ه ا بیوتی کدر خص و  آنت ی کههایی موجر ایااد محدودی.
ف  ولر و   (Bagherivarzaneh et al., 2014)ب  ود، ش  ود 
 ه ا ب اکتر  از بعض ی به این نتیاه رسیدند کههمکاران نیز 

را نیز ش امل  هاالکتوباسیلوسکه  هابیوتیکپرو در استفاده شده
 باش   ند  ایمن   ی دس   تگاه مح   رک قادرن   د ش   وندمی

(Fuller et al., 1992)  
خ ش ببیشترین رشد را در  یگوم یدتول یراخ  هادر طول دهه
 ی،داش ته اس .  طب   گ زارش بان ک جه ان تولید غما  جهان

  .اس زیاد  به همراه داش ته  یخسارات جهان یگوها  میمار ب
پ رور ، مانن د ه ا در آبز یوتیکبیاستفاده از آنت یمنف یامدها پ

 دیش نهامنا ر ب ه پ درم ان مق اوت در براب ر  ه اتوسعه باکتر 
و  ی کیوتپروب ب ه عن وان زایم ار ب ی رها  غاستفاده از باکتر 

  (Vaseharan et al., 2002) اس.عوامل کنترل کننده شده
ونز  در اند یگوزارع پرورش مم یسهبا مقایارتی مور همچنین

 ح او  تا ار  یوتیککه از پروب یگزارش نموده اس. که مزارع
 160 استفاده نموده اند ب ه م دت (DMS)یلوس باس ها  باکتر

، ن داهادخ ود را پ رورش د یگوه ا م یمشکل یچگونهروز بدون ه
ج ود وب ا  بودند دهکراستفاده ن یوتیککه از پروب یبرعکم مزارع

ه ب تند، با مزارع گروه قب ل داش  یزن یآبرسان مشترک کانال ینکها
ک ار  نتوانس تند ب ه روز 80از  یشدرخشنده ب یبریوو یمار عل. ب

  (Moriarty, 1998) پرورش خود ادامه دهند
 

 گیری نهایینتیجه 
ا  که با موارد بر طب  آنچه از نتایج این پژوهش و مقایسه

 بعن وانها  باکتریایی را مشابه بدس. آمد می توان پروبیوتیک
 محیطی برا  میگ و  ب زرگ آب ش یرینها  غمایی و مکمل

ب ا  الکتوباس یلوس پالنت اروتو  باس یلوس س وبتیلیمقرار داد  
عملکرد خ ود در ه ر دو مس یر فل ور روده میگ و  ب زرگ آب 

فلور آب مخازن پرورش میگو نشان دادن د ک ه دارا   شیرین و
از عامل تراکم ند  که البته نباید یمیگو اثرات بهبودبخشی برا  

پوشی کرد، با این توضیح که اگر باکتر  در دامنه باکتر  چشم
ب را  مث ال در ای ن  لی و حداکثر  خود وارد محیط نشودحداق

و  710بهترین غلظ. ه ا  باسیلوس سوبتیلیم پژوهش در مورد
اثرات کاهشی را نمایان ک رد  810غلظ.  و مشخص شدند 610

عامل مح دود  م باکتر  بصورتد در نتیاه تراکتوانمیکه این 
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 مانع از شکوفایی باکتر  شود کننده عمل کرده و 
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