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بررسی تأثیر پروبیوتیکهای باسیلوس سوبتیلیس ( )Bacillus subtilisو
الکتوباسیلوس پالنتروم ( )Lactobacillus plantarumدر آب مخازن بر
فاکتورهای رشد و کیفیت الشه میگوی پاسفید غربی )(Litopenaeus vannamei
سید مهرداد حسنی اژدری ،1کامران رضایی توابع ،*2سید ولی حسینی ،2دارا باقری ،3مایک فرینسکو ،4سید احمد قاسمی،5
اشکان اژدری ،6آریا وزیرزاده ،7محمد خلیل پذیر

8

 . 1دانشجوی کارشناس ارشد ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2دانشکده منابع طبیعی ،گروه شیالت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .3گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس.
 .4دانشگاه ایالت کارولینای شمالی ،آمریکا.
 .5گروه زست فناوری ،پژوهشکده خلیج فارس ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
 .6مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،چابهار ،ایران.
 .7گروه منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شیراز.
 . 8پژوهشکده میگوی کشور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بوشهر ،ایران.
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چکیده
با توجه به اهمیت پروبیوتیکها در پرورش میگوهای دریایی ،این تحقیق با هدف بررسییی تیریر پروبیوتیکهای باسیییسوس سییوبسیسیال و باسوباسیییسوس
پالنسروم در آب پرورش بر فااسورهای ر شد و ایفیت ب شه میگوی وانامی برر سی گردید .در این تحقیق ،اررات مسقابل دو پروبیوتیک با سیسوس سوبسیسیال
( )Bو باسو باسیسوس پالنسارم ( )Lدر  2سطح  B1= 106 CFU/grو  L1= 105 CFU/gr ،B2= 106×3 CFU/grو  L2= 105×3 CFU/grدر آب مخازن پرورش پست
برو میگوی پا سفید غربی به مدت  2ماه برر سی شد .فااسورهای ر شد شامل :میزان افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،در صد بازماندگی و میزان
چربی و پروتئین بشییه اندازهگیری شییدند ،پال از آن میگوها به فریزر  -18درجه سییسسیییوس م سقل شییده و در روزهای  45 ،30 ،15 ،1و  60فااسورهای
ایفی بشییه شییامل :آبظک ،ترفیت نگیداری آب TBA ،pH ،و  TVB-Nاندازهگیری شییدند .بیرییسرین میزان افزایش بدن و ضییریب تبدیل غذایی مربوط به
تیمار ) ،B(L1×B2بیرسرین درصد بازماندگی مربوط به تیمار ) ،E(L2×B1بیرسرین میزان چربی و پروتئین بشه به ترتیب مسعسق به تیمارهای ) C(L1×B1و
) E(L2×B1بود .طبق دادههای بدست آمده از آزمونهای ایفیت بشه در شاخص آبظک ،ترفیت نگیداری آب و  TBAتاریرات پراا دهای از سویههای مورد
اسییسفاده مرییاهده گردید در حالی اه در شییاخص  TVB-Nو  pHدر هیظکدام از روزها تاریر نداشییس د .به طور اسی افزودن همزمان سییویههای باسیییسوس
سوبسیسیال و باسوبا سیسوس پالنسارم در دوزهای ذار شده به آب مخازن دارای تاریر مثبسی بر فااسورهای ر شد دارد .خ صو صا ای که تیمار ) B(L1×B2از
م ظر افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در و ضعیت بیسری ن سبت به مابقی تیمارها قرار دا شت .به طور اسی طبق نسایج بد ست امده از بخش اول و
دوم ،اسسفاده همزمان از پزوبیوتیکهای باسوباسیسوس پالنسارم و باسیسوس سوبسیسیال در آب مخازن پرورش میگوی پاسفید غربی بر فااسورهای رشد آن
تاریر مثبت دارد .با این حال تاریر آن بر فااسورهای ایفی بشه ،پراا ده و قابل چرم پوشی بود.
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Abstract
Due to the importance of probiotics in marine shrimps farming, this study aimed to investigate the effect of
Bacillus subtilis and Lactobacillus plantrum probiotics in tank water on growth factors and carcass quality of
the Vanamei shrimp. In this study, the interactions of two probiotics Bacillus subtilis (B) and Lactobacillus
plantarum (L) at 2 levels B1 = 106 CFU / gr and B2 = 106 × 3 CFU / gr, L1 = 105 CFU / gr and L2 = 105 × 3
CFU / gr in the tank water of western white leg shrimp post-larval was evaluated for 2 months. Growth factors
including: body weight gain, feed conversion ratio, survival rate and carcass fat and protein were measured,
then the shrimp were transferred to the freezer at -18 ° C and on days 1, 15, 30, 45 and 60 carcass quality
including: drip lost, water holding capacity, pH, TBA and TVB-N were measured. The highest body growth
rate and feed conversion ratio were related to treatment B (L1 × B2), the highest survival percentage was
related to treatment E (L2 × B1), the highest amount of carcass fat and protein belonged to treatments C (L1 ×
B1) and E (L2 × B1). According to the obtained results, carcass quality tests in the drain index, water holding
capacity and TBA, scattered effects were observed from the strains used, while in the TVB-N index and pH
had no effect during the research period. In general, the simultaneous addition of Bacillus subtilis and
Lactobacillus plantarm strains in the mentioned doses to reservoir water has a positive effect on growth factors.
Especially that treatment B (L1 × B2) was in a better condition than other treatments in terms of body weight
gain and feed conversion ratio. In general, according to the results obtained from the first and second sections,
the simultaneous use of Lactobacillus plantarum and Bacillus subtilis in the water of western white leg shrimp
tanks has a positive effect on its growth factors.
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 .1مقدمه
پروبیوتیکها به ع وان میکروارگانیسمهای زنده تعریف
میشییوند اه وقسی در مقادیر اافی اسییسفاده میشییود ،بر
سیییالمسی میزبان تیریر می گذارد (.)Hotel et al., 2001
ور شور و همکاران پروبیوتیکهای مورد ا سسفاده در آبزیان
را به صورت یک مکمل میکروبی زنده اه از طریق ا صالح
فسور میکروبی درون بدن میز بان یا محیط ز ندگی اطراف
آن ،با اطمی ان از ا سسفاده بیسر از خوراک یا افزایش ارزش
تغذیه خود ،با افزایش پاسیییی میزبان به بیماری ،یا بیبود
ایف یت محیط ز ندگی بر میز بان ارر می گذارد" تعریف
میا یید ( .)Verschuere et al., 2000انواع مخسسفی از
میکروآلگها (تسراسسمیال) ،مخمرها (دباریومایسال ،فافیا،
سیییااارومایسیییال) ،بااسریهای گرممثبت (باسییییسوس،
اارنوبااسریوم ،انسرواواوس ،باسوباسیسوس) و بااسریهای
گرم م فی (آئرومونییاس ،آلسرومونییاس ،فسورودوبییااسریوم،
سودوموناس و ویبریو) بع وان پروبیوتیک برر سی شدهاند
( .)Kongnum and Hongpattarakere, 2012گو نه های
با سیسوس یکی از رایجترین پروبیوتیکهای مورد ا سسفاده
در آبزیپروری ا ست ( .)Irainto et al., 2002با سیسوسها
میتوان د ترشیییح آنزیم های گوارشیییی را تحریک ا د،
عاملهای رشیید را فعال میا د و ایم ی موجودات آبزی
را ت ظیم میا د ( .)Wang et al., 2017ژائو و همکاران
گزارش ارد ند اه پروبیوت یک،B. coagulans SC8168 ،
اه در یک غس ظت خاص به ع وان افزودنی درآب مورد
ا سسفاده قرار گرفس د ،به طور قابل توجیی توان سس د میزان
بقا و فعالیت برخی از آنزیمهای گوارشییی بروهای میگو را
افزایش ده د ( .)Zhao et al., 2009باسیسوس سوبسیسیال
یکی از گونههای مورد مطالعه در ج ال باسیییسوس اسییت.
همظ ین نران داده شده است اه اسسفاده از این سویه با
بیبود سییییسیییسم ایم ی باعی افزایش بقای گونه میگو در
برابر پاتوژنهای بااسریایی و ویروسیییی میشیییود .بااسری
 Lactobacillus plantarumاز نوع میسه شییکل ،گرم مثبت،
ااتالیز م فی ،بیهوازی و فاقد توانایی ت رکیل ا سپور ا ست اه
مسعسق به بااسری اسییید باسیک ( )LABمیباشیید و به ع وان
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یک مک مل رژیم غذایی ز نده مورد اسیییس فاده قرار میگیرد.
مطالعات قبسی نران دادهاند اه Lactobacillus plantarum
میتواند ایم ی را بیبود بخ ریده ()Kongnum et al., 2012
و موجب مقاومت در برابر بیماری و بازماندگی بیرییسر شییود
(.)Maeda et al., 2014
میگوی پا سفید غربی  Litopenaeus vannameiبومی
بخش سواحسی اقیانوس آرام مکزیک است اه از ج وب به
پرو مس صل ا ست L. vannamei .در ب سیاری از ا رورهای
آ سیا ،آمریکای شمالی ،آمریکای ج وبی و جزایر اقیانوس
آرام به عست بقای بابیی ،ر شد سریع در سی سسم ا رت
مسراام و تحمل بیماری به طور گسیییسردهای پرورش داده
میشیییود ( .)Briggs et al., 2004به طور اسی میگوی
وانامی به دلیل تحمل طیف گسسردهای از شوری به ع وان
یکی از میمسرین گونههای پرورشییی در آبیای لب شییور و
م اطق دارای آبهای شیرین و همظ ین به دلیل م سسعد
بودن برای زندگی در آبهای بسیار شور تا  50 pptو رشد
ب سیار خوب در  40 pptیک انسخاب م ا سب برای پرورش
در آب های ج وب ایران می باشییید .با تو جه به پرورش
میگویپا سفیدغربی در جیان و ایران و گ سسرش ا سسفاده
از پروبیوت یک ها ،م طال عه اخیر ج یت تعیین ارر ترایبی
سییویههای یاد شییده بر فااسورهای رشیید و ایفیت بشییه
میگویپاسفید غربی صورت پذیرفت.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه پست الرو و ذخیرهسازی
برای این پژوهش تعداد  600عدد پسیییتبرو میگوی
پاسیییف ید غربی با وزن هر ادام بین  0/5تا  1/5گرم از
پژوه رکده میگوی ا رور واقع در شیر بو شیر تییه و به
ای سسگاه تحقیقاتی آبزیان دریایی پژوه رکده خسیج فارس
واقع در دانریییگاه خسیج فارس بوشییییر م سقل و به مدت
حدود  2هفسه برای سییازگاری در یک تانک  4000لیسری
ذخیرهسازی شدند.
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 .2.4تهیه پروبیوتیک

 .2.2تیماربندی و آمادهسازی تانکها
این آزمایش به صییورت طرح فااسوریل در  4تیمار و 3
تکرار به عالوه یک تیمار شاهد انجام شد.

 .2.3تقسیم پست الروها در تانکها
پال از طی شیییدن زمان م اسیییب برای سیییازگاری
پستبروها تعداد  300عدد پستبرو به صورت دسسههای
 20تایی با مرخص شدن وزن اسی به صورت تصادفی در
تانکهای  300لیسری اه  100لیسر آبگیری شیییده بودند
ذخیره سازی شد ،در انسیای ذخیره سازی روی تانکها با
توری پو شانده شد تا از ورود اج سام ا ضافی و ح ررات و
همظ ین خروج احسمالی پ ستبروها جسوگیری شود .پال
از گذشت نصف روز پستبروها غذادهی شدند.

برای این پژوهش از  2گو نه پروبیوت یک باسییییسوس
سیییوبسیسیال و باسوباسییییسوس پالنسارم به صیییورت پودر
تجاری اسیییسفاده گردید .برای باسییییسوس سیییوبسیسیال از
پروبیوتیک تجاری تک سل محصول شرات تک ژن با دوز
 2/5×1011 CFU/grو برای باسو باسیییسوس پالن ساروم از
پروبیوتیک مح صول شرات فرآوردههای زی سسی پردیال
رشد میرگان با دوز  2×1011 CFU/grاسسفاده شد.

 .5.2غذادهی
پسییتبروها بسییسه وزن توده و وزن میانگین هر عدد
پ ستبرو 3 ،بار در روز به میزان در صد م رخ صی از وزن
توده غذادهی شدند .غذای مورد اسسفاده مح صول شرات
هووراش بود.

جدول  : 1آنالیز تقریبی جیره تجاری مورد استفاده بر حسب درصد ()%
آغازین

آنالیز شیمیایی

4004

4005

4006

پروتئین خام (حداقل)

40

29

28

36

چربی خام (حداقل)

8

7

7

6

خاکستر (حداکثر)

11

12

13

13

فیبر (حداقل)

2

3

3

3

رطوبت (حداکثر)

10

10

10

10

(درصد)

4001

4002

رشد

 .2.6تعویض آب
تعویض آب  2بار در هفسه به میزان  50درصیید و 100
درصد انجام شد.

 .2.7افزودن پروبیوتیک
مقدار دوزهای مورد ا سسفاده م رخص و وزن مورد نیاز

4003

پایانی

محییاسیییبییه گردیید ،پال از هر بیار تعویض آب مقییدار
پروبیوتیک مورد نیاز به آب افزوده شد.
باسیییسوس سییوبسیسیال ) (Bو باسوباسیییسوس پالنسارم
) (Lهرادام با  2غسظت مورد اسییسفاده قرار گرفس د اه در
جدول  2دوزهای مخسسف مورد اسییسفاده مرییخص شییده
است.

جدول  :2دوزهای پروبیوتیک مورد استفاده
الکتوباسلوس پالنتارم

باسیلوس سوبتیلیس

L1= 105 CFU/gr

B1= 106 CFU/gr

L2= 105×3 CFU/gr

B2= 106×3 CFU/gr
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 .2.8مدت زمان پرورش

× 100

پسییتبروها به مدت  2ماه پرورش داده شییدند .در طول
این مدت وزن دوره ای آن یا ا ندازهگیری و م قدار غذادهی
مس اسب با وزن توده ت ظیم میشد .بعد از اتمام دوره پرورش
میگوهای هر تانک به صورت جدا وزن شده و قطع سر شدند.
سپال به فریزر  -18درجه سس سیوس م سقل شدند تا برای
اندازهگیری فااسورهای ایفی بشه آماده شوند.
پال از اتمام دوره پرورش شییاخصهای رشیید شییامل:
ضییریب تبدیل غذایی  ،FCRدرصیید بازماندگی و افزایش
وزن بدن ،طبق فرمول های زیر ا ندازهگیری شیییید ند
(:)Briggs et al., 2004

افزایش وزن بدن

تعداد میگوی ذخیرهسازی شده

در مرحسیید دوم تحقیق ،میگوهیای فریز شییییده بیه
آزمای رگاه فراوری آبزیان دان رکده م ابع طبیعی دان رگاه
تیران م سقل شدند تا شاخصهای ایفی ب شه آنیا مورد
ارزیابی قرار گیرد .شاخصهایی نظیر درصدآبظک ،ترفیت
نگ یداری آب TBA ،pH ،و  TVB-Nدر روز های ،15 ،1
 45 ،30و  60مورد ارزیابی قرار گرفس د.

 .2.9ترکیبات الشه
در ابسدا مقدار مرییخصییی بشییه از هر تیمار انسخاب و
پال از قرار گرفسن در آون با  60درجه سسسیوس به مدت
 8ساعت ،برای تعیین مقدار چربی و پروتئین به آزمایرگاه
گروه عسوم دام دان رکده ا راورزی دان رگاه تیران م سقل
شدند.

وزن اولیه  -میانگین وزن پایانی = افزایش وزن بدن(گرم)
میزان غذای مصرفی

تعداد میگوی موجود در اسسخر

= درصد بازماندگی

= ضریب تبدیل غذایی ()FCR

جدول  :3تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) درصد رطوبت الشهها
درصد رطوبت
)E (L2×B1

)D (L2×B2

)C (L1×B1

)B (L1×B2

شاهد A /

81/5±0/91

80/4±0/23

80/5±1/6

80/4±0/17

81/4±0.12

 .2.10اندازهگیری درصد آبچک ()Drip lost
نمونه م جمد وزن شییده و سییپال رفع انجماد شییدند،
بعد رطوبت آن تو سط د سسمال خ رک گرفسه شد ،سپال
بار دیگر نمونه وزن شییید ،درصییید آبظک از فرمول زیر
محاسبه شد (:)Santos et al., 1990
× 100

وزن نمونه بعد از رفع انجماد – وزن نمونه تر
وزن نمونه تر

= درصد آبظک

 .2.11اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب ()WHC
ابسدا چ د عدد از ااغذ صییافی اامال خرییک را بر روی
ترازو گذا شسه و وزن آن صفر شد .آنگاه حدود  1تا  2گرم
از نمونه را بر روی ااغذ صیییافی بصیییورت یک بیه نازک
پخش (قطر تقریبی  25میسی مسر و ضییخامت تقریبی  3تا

 5میسیمسر) و سیییپال وزن شییید (وزن اولیه نمونه) .بعد
نمونه را به مدت  5دقیقه توسط یک وزنه  2ایسویی تحت
فرار رابت قرار داده و سپال با تیغه اسکالپل همد نمونه با
دقت تمام از ااغذ صافی جدا و دوباره وزن شد (وزن نمونه
بعد از فریییار) .با توجه به میزان آب خارج شیییده از بافت
نمو نه ت حت فریییار ،آب قا بل تراوش ( )EWو ترف یت
نگیداری آب ( )WHCبر حسب درصد ( )٪از طریق فرمول
زیر محاسبه میشوند ):)Park, 2005
فرمول شماره :1
× 100

وزن نمونه بعد از فرار – وزن نمونه اولیه
وزن نمونه اولیه

= EW

فرمول شماره :2
× 100

آب تراوش شده (درصد)
رطوبت اولیه نمونه (درصد)

= WHC

460

 .2.13اندازهگیری pH

مقدار م رخ صی از نمونه (حدااثر  )5گرم خرد شد تا
به حالت چرخ شییده تبدیل شییود ،سییپال  9برابر آن آب
مقطر اضیییاف گردید ،بعد به مدت  5دقیقه با دور rpm
 180شییییک شییید تا نمونه و آب مقطر با یکدیگر ترایب
شوند .سپال مایع درون ترف جدا و توسط دسسگاه پیاچ
مسر میزان پیاچ آن معین گردید.
 .2.14اندازهگیری TBA

 2گرم از نمونه را با  8سییی سییی اسییید اسریدریک 4
درصیید مخسوط و با دور  120 rpmو به مدت نیم سییاعت
شیک شد .سپال مایع نمونه را جدا شده و به مدت  5تا
 10دقیقه با دور  4000بر دقیقه سانسرفیوژ گردید ،بعد 5
سی سی از فاز رویی را با  5سی سی از معرف  TBAدرون
لوله آزمایش قرار داده و به مدت نیم سییاعت در دمای 90
درجه سسسیوس نگیداری شد ،بعد از خ ک شدن محسول
را درون د سسگاه ا سپکسوفوتومسر با طول موج  532نانومسر
قرار داده و عدد درج شده روی د سسگاه قرائت گردید ،بعد
از طریق فرمول زیر حساب شد ):(Pikul et al., 1989
= عدد مالوندیآلدئید در هزار گرم گوشت
مقدار جذب قرائت شده × 5/1

برای تییه نمودن  100سییی سییی معرف  TBAمقدار
 100سی سی آب مقطر را با  0/3گرم پودر  TBAمخسوط
میشود.
 .2.15اندازهگیری TVB-N

 2گرم از نمونه با  8میسیلیسر تری اسرو ا سسیک ا سید
) (TCAرا در ترف م رخ صی ریخسه (نمونه شاهد بدون
افزودن نمونه نیز تییه میشیییود) و به مدت  15دقیقه با
دور  180در دقیقه شیک شد .بعد مایع نمونه به مدت 5
دقیقه با دور  4000سانسریفیوژ گردید .سپال  1میسیلیسر
از فاز رویی به همراه  1میسیلیسر محسول ارب ات پساسییییم
اشیییبییاع درون حسقییه بیرونی ترف  TVB-Nریخسییه و
همظ ین  1میسیلیسر بوریک اسییید به درون حسقه مرازی
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آن ریخسه شد .تروف به مدت یک ساعت درون دمای 37
درجه سسسیوس قرار گرفت .بعد با اسسفاده از محسول اسید
 HCLیک صدم نرمال آن را تیسر شد تا رنگ پو ست پیازی
تاهر شیییود ،سیییپال مقدار  TVB-Nمحاسیییبه شییید
(:)Rawdkuen et al., 2010
M
(100)(V)(A-B)(N)14

= TVB-N
(بیان شده در میسی گرم  100گرم نمونه)

اه در آن =N :نرمالیسه محسول اسیییید هیدرواسریک
تیسر شییده اسییت =B ،A .به ترتیب حجم محسول اسییید
هیدرواسریک تیسر شیییده در نمونه و خالی =V .حجم ال
نمونه آماده اسسفاده شده؛  =Mوزن نمونه در گرم.

 .2.16آنالیز آماری
تجزیه و تحسیل دادههای مربوطه با ا سسفاده از نرمافزار
 SPSSو رسییم نمودارها با اسییسفاده از  Excelانجام شیید.
پال از بررسییی نرمال بودن دادهها با اسییسفاده از آزمون
اولموگروف اسییییمرنوف و بررسیییی همگ ی واریانالها با
آزمون لون ( ،)levenبرای بررسیییی اخسالف مع یدار در
آزمایش از آنالیز واریانال دوطرفه ()Two-way ANOVA
در سیییطح  P<0.05و آزمونهای تکمیسی مان د Duncan
اسسفاده شد.

 .3نتایج
افزایش وزن بدن :در مورد شییاخص افزایش وزن بدن،
تیمار  Bبیریییسرین میزان ( )177را در سیییطح مع یدار
داشیییت ( .)P>0/05بعد از آن تیمارهای  )157( Eو D
( )150نسییبت به تیمار شییاهد ( )130افزایش بیرییسری
دا شس د اما این در سطح مع یدار نبود ( .)P<0/05تیمار
 )124( Cنیز افزایش وزن بدن امسری نسیییبت به تیمار
شییاهد از خود نرییان داد (نمودار  .)1با توجه به P-Value
ربت شده از سویههای پروبیوتیک ،ارر مسقابل آنیا بر روند
تغییرات ربت شده در این شاخص مریود بود ()P=0/029
(جدول .)4
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نمودار  - 1تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص افزایش وزن بدن (گرم) زیست توده میگوها در هر تیمار
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

جدول -4میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده در شاخص افزایش وزن بدن
F

P-Value

باسیلوس سوبتیلیس

3/931

0/083

الکتوباسیلوس پالنتارم

0/073

0/794

اثر متقابل هر دو سویه

7/094

0/029

ضریب تبدیل غذایی :با توجه به نسایج بد ست آمده از
شییاخص ضییریب تبدیل غذایی ،تیمار  )2/33( Bامسرین
میزان را از خود ن ران داد اه ن ران از و ضعیت بیسر این
تیمار بود .بعد از آن به ترتیب تیمارهای  ،D ،Eشاهد و C
به ترت یب  3/25 ،2/74 ،2/59و  3/47قرار داشیییس د.
هیظکدام از تیمارها تفاوت در سطح مع یدار از خود نران

نداد (( )P<0/05نمودار  .)2با تو جه به  P-Valueر بت
شده از سویههای پروبیوتیک ،تاریر مع یداری از آنها بر
روند تغییرات این شاخص مراهده نرد ،گرچه ارر مسقابل
آنیا تاریری نزدیک به سییطح مع اداری از خود نرییان داد
(( )P=0/077جدول .)5

نمودار -2تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص ضریب تبدیل غذایی زیست توده میگوها در هر تیمار
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

شیالت ،مجسه م ابع طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،4زمسسان 1399

462

جدول  -5میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده در شاخص ضریب تبدیل غذایی
F

P-Value

باسیلوس سوبتیلیس

2/42

0/158

الکتوباسیلوس پالنتارم

0/552

0/497

اثر متقابل هر دو سویه

4/116

0/077

 Dبا تیمار شییاهد در یک سییطح قرار داشییس د ()P<0/05
(نمودار  .)3با توجه به  P-Valueربت شییده از سییویههای
پروبیوتیک ،ارر مسقابل آنیا بر روند تغییرات ربت شییده در
این شاخص مریود بود (( )P=0/008جدول .)6

درصییید بازماندگی :بر اسیییاس نسایج بدسیییت آمده
تیمارهای  Eو  Bبه ترتیب با میزان  91/67و  91درصیید،
بی رسرین در صد بازماندگی را در سطح مع یدار ن سبت به
تیمار شاهد از خود نران دادند ( .)P>0/05تیمارهای  Cو

نمودار  -3تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص درصد بازماندگی زیست توده میگوها در هر تیمار
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

جدول  -6میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده در شاخص درصد بازماندگی
F

P-Value

باسیلوس سوبتیلیس

0/042

0/843

الکتوباسیلوس پالنتارم

0/042

0/843

اثر متقابل هر دو سویه

12/042

0/008

درصیید چربی بشییه :طبق نسایج ،تیمار  Eبیرییسرین
افزایش را نسییبت به شییاهد در سییطح مع یدار داشییت
( .)P>0/05تیمارهای  Cو  Bنسیییبت به شیییاهد در یک
سطح بودند ( .)P<0/05تیمار  Dنیز در سطح مع ی داری
از مابقی تیمارها امسر بود (( )P<0/05نمودار  .)4تیمار بر

اساس نسیجه  P-valueپروبیوتیک باسیسوس به صورت تک
سوش در ایجاد تفاوت نقش دا شت ( ،)P=0/0عالوه بر آن
پروبیوتیکها به صورت مسقابل نیز ارر داشس د ()P=0/002
(جدول .)7
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نمودار  -4تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص درصد چربی الشه ( )%میگوها در هر تیمار
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

جدول  -7میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده درصد چربی ( )%الشه میگوها در هر تیمار.
F

P-Value

باسیلوس سوبتیلیس

40.556

0

الکتوباسیلوس پالنتارم

0.552

0.491

اثر متقابل هر دو سویه

19.349

0.002

درصییید پروتئین بشیییه :با توجه به نسایج ،تیمار E

بیرییسرین افزایش را در سییطح مع یدار نسییبت به تیمار
شییاهد داشییت ( ،)P>0/05مابقی تیمارها در سییطح غیر
مع یداری از شاهد امسر بودند (( )P<0/05نمودار  .)5اما
با مراهده نسیجه  P-valueپروبیوتیکها ارر شدید آنیا چه
به صورت م فرد و چه به صورت ترایب با یکدیگر بر این
شاخص مراهده شد( )P=0/0( ،جدول.)8
در صد آبظک ( :)Drip lostطبق نسایج بد ست آمده از
درصیید آبظک (جدول  )9تیمارها در روز  1اخسالف مع ی
داری را با یکدیگر نران دادند اه تیمارهای  D ،C ،Aو E
با ی کدیگر در یک سیییطح بوده ( )P<0/05و با تی مار B
اخسالف مع یداری دا شس د ( ،)P>0/05با م راهده نسیجه
 P-valueپروبیوتیکها سویه باسسوسسوبسیسیال به صورت
م فرد ( )P=0/032و ه م ظ ین در تر ایییب بییا

باسوباسیسوسپالنسارم ( )P=0/008در روز اول بر روی این
شیییاخص تاریر داشییی سه .در روز های  15و  30اخسالف
مع یداری بین نمونهها مریییاهده نرییید و بررسیییی تاریر
پروبیوتیک ها نیز نریییان داد در این روزها اه تاریری بر
روی آبظک نمونهها ندا شس د .در روز  45نمونیا با یکدیگر
اخسالف مع یداری داشیییس د ( )P>0/05اه طبق نسیجه
 P-valueسویه با سیسوس سوبسیسیال در ایجاد تفاوت مورر
بوده ( .)P=0/012در روز  60نیز نمونه  Bبا دیگر نمونه ها
تفییاوت م ع یداری داشییییسییه ()P>0/05اییه تییا ر یر
با سیسوس سوبسیسیال ( )P=0/004بر روی آن م ریود بود،
تاریر باسوبا سیسوسپالنسارم به صورت م فرد ()P=0/071
و در ترایب با باسییییسوس سیییوبسیسیال ( )P=0/095نیز
نزدیک به سیییطح مع اداری بود .تیمار  ،Bدر روز  1و روز
 60میزان آبظک بابتری نسبت به مابقی تیمارها داشت.
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نمودار  -5تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص درصد پروتئین الشه ( )%میگوها در هر تیمار
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

جدول  -8میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده درصد پروتئین ( )%الشه میگوها در هر تیمار
F

P-Value

باسیلوس سوبتیلیس

61/018

0

الکتوباسیلوس پالنتارم

67/701

0

اثر متقابل هر دو سویه

58/868

0

جدول  -9تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص درصد آبچک ( )%میگوها در هر تیمار به همراه میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.
درصد آبچک
اثر سویهها

تیمارها
E
L2×B1

روز

A
control

B
L1×B2

C
L1×B1

باسیسوس سوبسیسیال

باسوباسیسوس پالنسارم

ارر مسقابل

4/7±0/7

P =0/113

P =0/032

P =0/008

1

4/5±0/4

6/6±0/9

4/3±0/5

4/02±0/6

15

5/2±0/5f

4/8±1/4f

5/4±0/5f

4/1±0/1f

4/2±0/4f

P =0/484

P =0/083

P =0/688

30

5/1±1/2j

6/2±1/6j

5/6±0/5j

6/2±0/5j

5/3±1/3j

P =0/286

P =0/841

P =0/836

45

pq

6 ±0/6

6/3±0/9

4/3±0/3

4/9±0/6

P =0/012

P =0/697

P =0/122

60

5/7±0/5

4/7±0/4

P =0/004

P =0/071

P =0/095

a

t

b

oq
u

7/3±0/4

a

o
t

4/8±0/4

D
L2×B2

a

a

opq
t

5/5±0/7

5/6±1/2

ترفیت نگیداری آب ( :)WHCطبق دادههای درصییید
ترفییت نگییداری آب در روز  1بین تیمیارهیا اخسالف
مع یدار مرییییاهییده شیییید( ،)P>0.05اییه سیییویییه
باسوباسییییسوسپالنسارم به صیییورت م فرد ( )P=0/037و
ترایب با باسیییسوسسییوبسیسیال ( )P=0/004در روز  1بر
روی این شاخص تاریرگذار بود .در روز  30 ،15و  45بین

op
t

نمونه ها تفاوت مع یداری مریییاهده نرییید .در روز 60
نمونه های  Aو  Bبا یکدیگر و  Cو  Dبا یکدیگر در یک
سیییطح بودند ( )P<0/05و نمونه  Eتفاوت مع ی دار با A
داشییت( .)P>0/05سییویههای پروبیوتیک نیز به صییورت
تر ایییب بییا یکیید ی گر مو رر ن بودنیید گرچییه تییا ر یر
با سیسوس سوبسیسال ( )P=0/073و باسوبا سیسوسپالنسارم
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بودند (جدول.)10

( )P=0/074به صییورت م فرد نزدیک به سییطح مع اداری

جدول  -10تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص درصد ظرفیت نگهداری آب ( )%میگوها در هر تیمار به همراه میزان  P-Valueسویههای
مورد استفاده ،حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.
ظرفیت نگهداری آب
اثر سویهها

تیمارها
روز

A
control

B
L1×B2

C
L1×B1

D
L2×B2

E
L2×B1

باسیسوس سوبسیسیال

باسوباسیسوس پالنسارم

ارر مسقابل

1

27/3±3/4ab

29/5±4/5bc

33/4±1c

31/6±0/9bc

24/3±1/3a

P =0/2

P =0/03

P =0/004

15

43/7±4/9f

42/7±12 f

31±4/6f

42/9±6f

37/3±6/1f

P =0/09

P =0/5

P =0/5

30

39/2±8/9

36/1±5

40/2±0/3

40/7±2

j

37/8±7/3

P =0/8

P =0/6

P =0/2

41/13±2/2

o

44/9±4/3

P =0/18

P =0/129

P =0/7

25/4±4/6

u

31/9±7/8

P =0/07

P =0/074

P =0/9

45
60

j
o

38/5±8/11
18/1±4/8

t

j
o

33/87±9/7
19/5±4/5

t

j
o

40/35±5/05
25/4±2/3

tu

j
o

tu

پروبیوتیک ها در این روز مع ادار نبود .در روز  45نمونه C

 :pHبا توجه به نسایج اندازهگیری  pHبشیییه (جدول
 )11در روزهای معین شیده ،در روز  1اخسالف مع یداری
بین نمونهها مراهده نرد ( .)P<0/05تاریر سویهها نیز به
صییورت م فرد و ترایبی در سییطح مع اداری نبود .در روز
 15تفاوت مع اداری بین نمونههای  Aو  Cمرییاهده شیید
( ،)P>0/05تاریر سییویههای مورد اسییسفاده در ایجاد این
تفاوت مع یدار نق ری ندا شت .در روز  30بین نمونه  Aو
 Cت فاوت مع ادار ( )P>0/05مریییا هده شییید اه تاریر

با دیگر نمونهها تفاوت مع یدار ( )P>0.05داشیییت ،تاریر
سیییویه های پروبیوتیک نیز به صیییورت ترایب با یکدیگر
مع ادار ( )P=0/036بود .در روز  60نیز نمو نه  Dبا دیگر
نمو نه ها ت فاوت مع یدار ( )P>0/05داشیییت اه تاریر
سییویهها در این روز در سییطح مع اداری نبود (.)P<0/05
میزان  pHت مامی تی مار های ت حت تاریر پروبیوت یک در
تمامی روزها اندای بیرسر از نمونه شاهد بود.

جدول  -11تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص  pHمیگوها در هر تیمار به همراه میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.
pH

اثر سویهها

تیمارها
A
control

B
L1×B2

C
L1×B1

D
L2×B2

E
L2×B1

باسیسوس سوبسیسیال

باسوباسیسوس پالنسارم

ارر مسقابل

1

6/7±0/1a

6/8±0/4a

6.9±0/09a

6/75±0/2a

6/8±0/09a

P =0/2

P =0/4

P =0/6

15

6/8±0/1

6/9±0/07

7.1±0/1

6/9±0/1

6/9±0/08

P =0/1

P =0/3

P =0/1

7/1±0/1

P =0/1

P =0/8

P =0/09

P =0/1

P =0/03

P =0/1

P =0/1

روز
f

6/9±0/1

30

j

45

o

60

7±0/07

7/1±0/06t

fg

jk
o

7 ±0/08

7/1±0/1

7/2±0/1t

g
k

7.2±0/06

p

7.3±0/0

7.4±0/03tu

fg
jk

7/1±0/1

fg

jk

7/1±0/06

o

7/1±0/01

P =0/1

7/3±0/1u

7/2±0/03t

P =0/2

o

تیوباربیوتیک اسیییید ( :)TBAدر خصیییوص تغییرات
تیوباربیوتیک اسید (جدول  )12در روز  1تفاوت مع اداری

بین نمونهها مریییاهده نرییید( .)P<0/05در روز  15بین
نمونه ها تفاوت مع یدار مریییاهده شییید ( )P>0/05اه
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پروبیوتیک هم فقط در روز 15رآن هم  .در روز  1بالسرین
میزان مربوط به نمو نه  Bبود .در روز های  30 ،15و 45
بابترین میزان مربوط به نمو نه شیییا هد بود .در روز 60
بابترین میزان مربوط به نمونه  Eبود.

بابترین میزان مربوط به نمو نه شیییا هد بود .در روز 30
ن مونییههییای  Aو  Eبییا یکیید ی گر تفییاوت م ع ییادار
دا شس د( )P>0/05و مابقی نمونهها با آن  2در یک سطح
بود ند ( .)P<0/05در روز  45و  60نیز ت فاوت مع اداری
بین نمو نه ها مریییا هده نرییید( .)P<0/05سیییو یه های

جدول  -12تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص تیوباربیوتیک اسید (میلیگرم مالون دی آلدئید/کیلوگرم) میگوها در هر تیمار به همراه
میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده ،حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.
تیوباربیوتیک اسید
تیمارها
E
L2×B1

باسیسوس سوبسیسیال

باسوباسیسوس پالنسارم

ارر مسقابل

A
control

0/01±0/005

P =0/2

P =0/6

P =0/6

15

0/05±0/0h

0/02±0/005fg

0/02±0/005g

0/01±0/005f

0/02±0/0fg

P =0/2

P =0/05

P =1

30

0/06±0/01k

0/04±0/005jk

0/04±0/1jk

0/05±0/0jk

0/04±0/005j

P =0/4

P =1

P =0/4

45

0/08±0/005o

0/06±0/01o

0/06±0/01o

0/06±0/01o

0/07±0/005o

P =0/3

P =0/3

P =0/3

60

0/2±0/5t

0/1±0/3t

0/1±0/07t

0/1±0/04t

0/2±0/09t

P =0/1

P =0/3

P =0/3

روز
a

1

B
L1×B2

اثر سویهها

0/01±0/005

a

0/02±0/01

C
L1×B1
a

0/01±0/005

D
L2×B2
a

0/01±0/005

نیسروژن فرار ( : )TVB-Nدر خصوص شاخص نیسروژن
فرار (جدول  )13نیز در هیظکدام روزها نمونهها با یکدیگر

a

تفاوت مع ادار ندا شس د ( .)P<0/05سویههای پروبیوتیک
نیز تاریرمع اداری بر روی این شاخص نران ندادند.

جدول  -13تغییرات (میانگین  ±انحراف معیار) در شاخص نیتروژن فرار (میلیگرم نیتروژن100/گرم) میگوها
در هر تیمار به همراه میزان  P-Valueسویههای مورد استفاده.
نیتروژن فرار
اثر سویهها

تیمارها
روز

A
control

B
L1×B2

C
L1×B1

D
L2×B2

E
L2×B1

باسیسوس سوبسیسیال

باسوباسیسوس پالنسارم

ارر مسقابل

1

16/3±0/8a

15/8±0/8a

12/1±5/6a

16/3±1/6a

15/4±1/4a

P =0/2

P =0/3

P =0/4

15

20±0/8f

20/5±2/1f

22/4±1/4f

22/4±1/4f

21/9±2/1f

P =0/5

P =0/5

P =0/2

30

20/5±0/8j

19/1±0/8j

20/5±1/6j

20±0/8j

19/1±4/9j

P =0/8

P =0/8

P =0/4

45

21/9±0/8o

21/4±0/8o

20/5±0/8o

21/9±1/6o

21±1/4o

P =0/2

P =0/5

P =1

60

27/5±0/8t

27 ±0./8t

26/1±0/8t

27/5±1/6t

26/6±1/4t

P =0/2

P =0/5

P =1
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 .3بحث
از اررات مف ید پروبیوت یک ها میتوان به ع وان م بع
توزیع مواد مغذی و آنزیمی برای ه ضم  ،فعال سازی دفاع
ایم ی میزبان آنیا و میار میکروب های بیماری زا اشیییاره
ارد ( .)Wang et al., 2007ضییییییایی نژاد و همکییاران
( )2006دریافس د اه هیچ تفاوتی در رشییید و بازماندگی
میگوهای سیییفید ه دی ( )Fenneropenaeus indusدر
مراحل پسیییت برو  1تا  14ه گامی اه پروبیوتیک ها به
طور مسییسقیم به آب پرورش افزوده میشییوند یا از طریق
آرتمیا غ ی شده اضافه شدند وجود ندارد ،نسیجه مرابه در
تحقیق نیمرات و همکاران ( )2011نیز مریییاهده شییید.
با سیسوس در روده آنزیمهایی را اه در ه ضم یا جذب مواد
اسییاسییی دخیل هسییس د را تولید یا ترشییح آنیا را تحریک
میا د ( .)Ziaei-Nejad et al., 2006تاپسور و هم کاران
( )2013بیییان اردنیید اییه اسیییسفییاده از پروبیوتیییک
باسوباسییییسوس پالنسارم ،میزان بقا ،پروتئاز و آمیالز را در
مقایسیییه با تیمارهای بدون پروبیوتیک افزایش میدهد.
نسایج مطالعه اخیر در خصییوص بیبود فااسورهای رشیید و
بازماندگی در برخی تیمارهایی اه تحی تاریر ترایبی از
پروبیوتیکهای باسیییسوس سییوبسیسیال و باسوباسییسوس
پالن سارم قرار گرف سها ند با ن سایج م طال عات قبسی م طاب قت
دارد.
تغییرات ترایبات بافت ع ضسه میگو ب سسگی به ف صل،
سییین ،زمان بسوغ ،ج سییییت و دسیییسرسیییی به غذا دارد
( .)Karakoltsidis et al., 1995ترایب شیمیایی آبزیان از
گونه به گونه و حسی در میان یک گونه یکسییان به صییورت
انفرادی میسواند مسفاوت باشد .این اخسالفات فردی در رابطه
با عوامل مسعددی مثل ج سییییت ،دوره تولید مثل ،زمان
صید ،دسسرسی غذایی و غیره میباشد (.)Ackman, 1989
در مطالعهای پروبیوتیک باسوباسییییسوس پالنسارم باعی
افزایش درصیید چربی و پروتئین بشییه شییاهمیگوی آب
شییییرین شییید ( .)Nedaei et al., 2018در مطالعه اخیر
میزان چربی بشه بین  2/46-2/18بسسه به تیمارها مسغیر
بود پروتئین ب شه نیز بین  86/05_83/76در صد بد ست
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آمد اه مقادیر ذار شده میتواند تحت تاریر ایفیت غذای
مصیییرفی ،شیییرایط مطسوب فیزیکوشییییمیایی آب و تاریر
پروبیوتیکهای مورد اسیییسفاده باشییید .میمسرین تغییرات
ایفیت طی نگیداری میگوی م جمد ،از دست دادن رنگ،
ااسییید اسیییون چربی ،دناتوره شییدن پروتئین ،تصییعید و
دوباره اریسساله شدن یی می باشد .این تغییرات میتوان د
م جر به از دست دادن طعم ،ت د شدن ،دهیدراتاسیون ،از
دسییییت دادن وزن ،تغییرات بافسی ،افزایش ازت فرار و
ااهش ترفیت نگیداری آب ،همظ ین فسیییاد میکروبی و
اتولیز شوند (.)Soncin et al., 2009
آبظک در نمونههای م جمد یک فرای د پیظیده اسییت
اه میتوا ند به دل یل تجمع میوزین در طی نگ یداری
انجمادی باشییید و در نسیجه باعی سیییفت شیییدن بافت و
ااهش ترفیت نگیداری آب شود ( .)Mackie, 1993باهود
و همکاران ( )2008مقدار زیادی از شک ستهای میوفیبر
در فیسههای سییالمون آتال سیک فوس سییرد ( 45دقیقه در
یک تونل فوس سرد در -25درجه سانسیگراد تا دمای مراز
به - 6/5درجه سیییانسیگراد برسییید) را به دلیل تریییکیل
اریسیییسال های یی مریییاهده اردند اه همظ ین باعی
ااهش ترفیت نگیداری آب شد .در صد آبظک با افزایش
زمان نگیداری در سیییردخانه رابطه مسیییسقیم دارد و این
افزایش در نمونههای با انجماد ا د بیرسر از انجماد سریع
میباشیید ( .)Karami et al., 2013مطالعات زیادی انجام
شده ا ست اه ن ران ده ده افزایش آبظک و ااهش وزن
ماهی بعد از انجمادزدایی بوده ( ;Chevalier et al., 2000
 .)Makari et al., 2007در م طال عه اخیر میزان آب ظک
نمونهها با گذشییت زمان و افزایش مدت زمان نگیداری در
دمای  -18درجه سسسیوس افزایش را نران داد ،گرچه در
برخی تیمارها در نوساناتی وجود داشت اما در انسیای دوره
آزمایش عدد ذار شیییده برای آبظک بابتر از روز اول بود.
ترفیت نگیداری آب هم مطابق با مطالعات قبسی با آبظک
رابطه معکوس داشیییسه و در انسیای دوره آزمایش امسر از
روز اول بود .به طور اسی تیمار  Bبی رسرین در صد آبظک
را داشییت .افزایش  pHدر طول نگیداری در سییردخانه به
دلیل تولید آمینهای فرار در طول فرآی د فسیییاد اسیییت
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( .)Fonseka et al., 1993در بررسی خود به م ظور تعیین
عمر نگیداری میگوی ببری پرورشییی اعالم نمودند اه در
طول بررسیییی  pHنمو نه ها از  6/7به  7/2افزایش یاف سه
اسییت .شییعبان و همکاران ( )1987تغییرات ایفی بوجود
آمده در میگوی ژاپ ی ( )P. japonicusنگیداری شییده در
شرایط مخسسف را مورد بررسی قرار دادند و ادعا اردند اه
طی یک هفسه نگیداری در یی pH ،گوشت میگو با سرعت
زیادی از  7به  7/9افزایش داشسه است .سمیدو و همکاران
 1997بیان داشیییس د اه ع ست پایین بودن  pHدر ابسدا
بدلیل تولید اسییید باسیک میباشیید ،در حالیکه افزایش
 pHدر پایان دوره نگیداری در سیییردخانه به دلیل تولید
ترایبات بافری می باشییید اه ناشیییی از تخریب آنزیمی
محسویات گوشییت اسییت .به طور اسی طبق یافسههای باب
میتوان  7/9را به ع وان مرزی از حد قا بل قبول  pHدر
نظر گرفت .در مطالعه اخیر  pHنمونهها با گذشیییت زمان
افزایش داشیت اه میزان ابسدایی و انسیایی  pHنمونههایی
اه تحت تاریر پروبیوتیک قرار گرفس د نسیییبت به نمونه
شییاهد بابتر بود و تاریر جزئی را شییاهد بودیم .در مطالعه
اخیر  pHهیظکدام از نمونه ها در پایان  60روز نگیداری
در دمای  -18درجه سسسیوس به  7/9نرسید.
آزمایش تیوباربیسوریک اسییید برای سیی جش ترایبات
اربونیسی اه در مرحسه اا سیدا سیون رانویه چربی ت رکیل
می شوند مورد ا سسفاده قرار میگیرد .تیوباربیسوریک ا سید
یک روش اندازهگیری مالوندیآلدئید میبا شد ،اه در پایان
تولید ااسیییداسیییون بوجود میآید .تیوباربیسوریک اسییید
ممکن ا ست میزان اا سیدا سیون واقعی لیپید را م رخص
نک د .چرا اه پایین بودن مالوندیآلدئید شیییاید ناشیییی از
فعل و انفعال میان مالوندیآلدئید و آمی یا ،نواسئوزیدها و
ا سیدنواسئیک ،آمی وا سیدهای ف سفولیپیدها ،پروتئینها یا
دیگر آلدئیدها با شد اه در پایان ااسیدا سیون لیپید بوجود
م یآی د ،اه این ف عل و انف عال بطور ز یادی با گو نه های
مخسسف آبز یان تغییر میا د ( .)Regost et al., 2004در
مواد با ایف یت باب میزان  TBAبا ید زیر  3میسیگرم
مالوندیآلدئید در ایسوگرم را نرییان دهد .مواد با ایفیت
خوب نبییاییید بیش از  5میسیگرم مییالوندیآلییدئییید در
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ایسوگرم باشییید و در مواد قابل مصیییرف  7تا  8میسیگرم
مالوندیآ لدئ ید در ایسوگرم قا بل مصیییرف می باشییید
( .)Schormuller, 1965اادون و همکاران ( )2005ا شاره
اردنیید اییه مقییاد یر  TBAا م سر از  3م ی سی گرم
مالوندیآلدئید در ایسوگرم بیانگر شرایط قابل قبول برای
غذاهای دریایی نگیداری شده به صورت م جمد میباشد.
نسایج بدسییت آمده از  TBAدر مطالعه اخیر ایفیت خوب
م ی گوهییا در پییایییان  60روز (حییدود  0/2م ی سی گرم
مالوندیآلدئید در ایسوگرم در بابترین مقدار ربت شییده)
را نرییان داد و روند افزایرییی آن با توجه به ایجاد شییدن
مالوندیآلئید قابل توجیه است.
میزان  28/5میسیگرم در  100گرم را به ع وان حد
بابی  TVB-Nدر میگوی نگیداری شیییده در یی گزارش
نمودنیید ( .(Huidobro et al., 2002در تحقیق دیگری
م ی گوی  Penaeus monodonبییا م یزان 30 TVB-N
میسیگرم در  100گرم به ع وان میگوی فاسییید در نظر
گییرفییسییه شیییید ( .)Cadun et al., 2005در گییزارش
( )Arashisar et al., 2004در جدول ز مان نگ یداری و
میزان  TVB-Nماهی قزلآبی نگیداری شیییده در یی ،در
روند افزایری این شاخص نوساناتی مریود بود (ااهش در
روز شرم و هرسم نگیداری) .همظ ین بااسیاس و همکارن
( )2003نیز گزارش اردند اه میزان  TVB-Nهیچ ارتباطی
با زمان نگیداری ماهی هیک در یی نداشت .به طور اسی در
م طال عه اخیر  TVB-Nدر طی ز مان نگ یداری ،گر چه در
انسیای دوره آزمایش بابتر از ابسدای آن بود اما نوسییاناتی را
نیز داشسه است اه با نسایج برخی از تحقیقات ذار شده در
باب مطابقت دارد .به طور اسی طبق نسایج بدسیییت آمده از
ب خش اول ،اسییی سفییاده ه مزمییان از پرو ب یو تیییکهییای
باسوباسیییسوس پالنسارم و باسیییسوس سییوبسیسیال در آب
مخازن پرورش میگوی پاسفید غربی بر فااسورهای رشد آن
تیریر مثبت دارد .با این حال فااسورهای ایفی بشیییه تاریر
خاصیییی از پروبیوتیک ها نپذیرفس د ،گرچه در برخی موارد
طبق نسایج تیریر آنیا م راهده شد ولی به صورت اسی قابل
اغ ماض بود .و رو ند تغییرات آن یا ببریییسر با ن سایج قبسی
نگیداری گوشت در شرایط انجماد م طبق بود.
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