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ABSTRACT 

This study investigated the effects of feed additive containing organic acids, 

cinnamaldehyde and permeabilizer on growth rate and intestine structure of 

whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). So, five isoproteic (∼38%) diets 

containing different levels of 3, 6, 9 and 12 g/kg (T3, T6, T9 and T12, 

respectively) commercial additive Biotronic Top 3 were formulated and a diet 

without this additive were considered as a control. Shrimps (2.7 g in average 

weight) were randomly placed in fifteen 300-liter fiberglass tanks containing 

sea water (20 shrimps in each tank) and each experimental treatment was in 

triplicate. Shrimps were fed at the rate of 7% of their body weight three times 

a day. At the end of the experiment, the average final weight in shrimps fed 

with diets containing additives was significantly higher than the control group 

(p<0.05). The highest average final weight was observed in T3. However, the 

addition of higher levels of this additive did not show any significant effect on 

the final weight of shrimps (p>0.05). The food conversion ratio in the 

treatments fed with additives, (except for T9) was significantly lower than the 

control group (p<0.05). Examining the shrimp intestine showed that using this 

additive elevated the height of the intestinal villi. In general, according to the 

findings of this study, dietary supplementation of Biotronic Top 3 at 3 g/kg 

can enhance the growth rate and intestine histology of whiteleg shrimp. 
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 چکیده 

مطالعه این  مختلفجیره  ریتأث  در  حاوی سطوح  غذایی  و    دهینامالدیسآلی،    یهادیاس  حاویافزودنی    های 

شاخص  کنندهرینفوذپذ از  برخی  روده    و  رشد  هایبر  )گویمبافت  غربی  سفید  پا   Litopenaeusی 

vannamei .6،  3حاوی سطوح مختلف  (  %38)  با پروتئین یکسان  رهی، پنج جبرای این منظور  ( بررسی شد  ،

به نیز    فاقد افزودنی  ییغذا  جیره  کی  و  ،فرمولهغذا    لوگرمیک  در  3تجاری بایوترونیک تاپ    افزودنیگرم    12و    9

آب   ی حاویتریل  300گالس  بریمخزن فا  15در  به صورت تصادفی    هاگومی.  شد   در نظر گرفته  شاهد   عنوان

وزن   %7  به میزان  ها گویم  غذادهی در سه تکرار قرار گرفتند.    زمایشیآ  ماریدر هر مخزن( و هر ت  گویم  20)  ایدر

های  رهیشده با ج  هیتغذ  یهاگویدر م  در پایان آزمایش میانگین وزن نهایی.  در روز انجام شد  وعده سه    بدن

باالترین میانگین وزن نهایی در تیمار حاوی   .(p<05/0شاهد بود )  دار باالتر از گروهطور معنیبهافزودنی    حاوی

بر وزن نهایی میگوها نشان نداد    داراثر معنیافزودنی  این  سطوح باالتر  افزودن  اما  ،  شدگرم افزودنی مشاهده    3

(05/0p>ضریب تبدیل غذایی گروه های تغذیه شده با جیره .) 9های حاوی افزودنی بجز گروه تغذیه شده با  

روده    تیـبافار  ـساختررسی  ـ(. بp<05/0)  تر بودطور معنی دار پایینهـروه شاهد بـبه گ  ی نسبتـگرم افزودن

 ،در مجموع.  شودهای روده میپرزارتفاع    ش کارگیری این افزودنی در خوراک میگو باعث افزایهبکه  ان داد  ـنش

تواند  در خوراک می  3بایوترونیک تاپ  افزودنی  در کیلوگرم  گرم    3  ، گنجاندناین تحقیق  یهاافتهیبا توجه به  

 . شودموجب بهبود رشد و ساختار بافتی روده میگوی سفید غربی 
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 مقدمه
به    (Litopenaeus vannamei)  پا سفید غربی  میگوی

-گونه  دیگردلیل رشد سریع، نیاز پروتئینی کمتر نسبت به  

، دامنه  باال تراکم  )شرایط محیطی    باالیهای میگو، تحمل  

ترین  ها مهمو مقاومت در برابر بیماری  (وسیع شوری و دما

اقتصادی میو  محسوب  پرورشی  میگوی  گونه   شودترین 

(Huang et al. 2014.)    بر اساس آمارهای سازمان فائو

میزان ترین  یشبمیلیون تن،    8/5این گونه با    2022در سال  

(. FAO, 2022) های میگو داشته استتولید در بین گونه

پروری ساحلی در سالیان اخیر این میگو به گونه اصلی آبزی

از   شده   تبدیل بسیاری  در  ارزی  درآمد  مهم  منبع  و 

 (.  FAO, 2022)کشورهای در حال توسعه است 

پروری، کاهش ضریب  توجه به اینکه یکی از اهداف آبزی  اب

هایی با کیفیت باال و قیمت  تبدیل غذایی و استفاده از غذا

های رشد به طور مناسب و اقتصادی است، استفاده از محرک

(.  1397است )علیزاده و همکاران،  گیری افزایش یافته  چشم

میکروبی بر    تواند فعالیت ضد میی  ـ های آلدـاسیوط  ـمخل

. زا داشته باشدهای بیماریاز باکتری  ایعلیه طیف گسترده

استفاده از مخلوط که    دهدهای انجام شده نشان میبررسی

آلی  اسید خوراکهای  میگوی    ،در  رشد  پاسفید عملکرد 

 (.  Romano et al. 2015دهد )می بهبود را  غربی

خوراک   در  افزودنی  عنوان  به  داوریی  گیاهان  مشتقات 

تقویت  ؤم  ی راه  ،آبزیان برای  میزبان    دستگاهثر  ایمنی 

از   ،شوندمی  محسوب ای  گسترده  طیف  حاوی  آنها  زیرا 

ویروسی،    خصوصیاتبا    زیستیاجزای   ضد  میکروبی،  ضد 

التهابی و    .Reverter et al)  هستند  ضد اکسایشیضد 

تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده خوراکی از  (.  2017

این مکمل  که  دهد  عصاره گیاهی سینامالدهید نیز نشان می

  دستگاه تحریک  با    اثرات مثبتی بر آبزیان دارد. این ترکیب

به حمله  در  می  ایمنی  کمک  عفونی    کند عوامل 

(Mushlova et al. 2009همچنین .)،  د بر  سینامالدهی

باکتری    یاخته ایکه نقش مهمی در تقسیم    FtsZپروتئین  

میبیماری ایفا  مزا  )ؤکند،  است   .Domadia et alثر 

معنی2007 کاهش  موجب  سینامالدهید  افزودن  در (.  دار 

)   نوزادمیر  ومرگ بوربوت  معرض Lota lotaماهی  در   )

و     Aeromonas salmonicidaهای  باکتری

Aeromonas hydrophila    شودمی  (Natrah et al. 

تغذیهاثرات  (.  2012 جوندگان هسینامالد   ایمثبت  در    ید 

)   نیز است  شده   ,Ozbayer et alگزارش 

2014;  Morgan et al. 2014; Wang et al. 

گزارش (2015 مکمل  این  مثبت  اثرات  نیز  پرندگان  در   .

  موجب بهبودید  هافزودن سینامالد   ،مثال   برایشده است.  

شده است  های گوشتی  کبدی جوجه  ضداکسایشی  فیتظر

(Karadas et al. 2014; Pirgozliev et al. 2019  .)

مطالعه    ،همچنین )  Chengدر  همکاران    ، (2019و 

  ضداکسایشی های  سینامالدهید موجب افزایش فعالیت آنزیم

و کاهش میزان آنزیم سوپراکسید در پالسما و الیه مخاطی  

 روده پرندگان شد.  

نفوذپذیر باکتریترکیب  های گرم  کننده به غشای خارجی 

به   نسبت  باکتری  حساسیت  افزایش  موجب  و  نفوذ  منفی 

می  دیگر )ترکیبات   .Riemensperger et alشود 

بررسی2012 می(.  نشان  شده  انجام  این  که  دهد  های 

رکیب در جیره غذایی موجب برقراری تعادل میکروفلور در  ت

اشریشیا الکتوباسیل/  تعادل  بهبود  و  گوارش  ی الوک  لوله 

عفونی  ضد  ،ترین خصوصیت این ماده افزودنی . مهم شودمی

-د میکروبـاهش رشـم و کـود قابلیت هضـذا، بهبـکردن غ 

انتخابی  های آلی  . اثر این ترکیب با توجه به نوع اسیدستها

پروپ ) استات(  وناتیفرمات،  نمو  عصاره کـ،  های  ها، 

 Tabidi et)  استهای غیرآلی متفاوت  اختصاصی و حامل

al. 2016  و آلی  اسیدهای  حاوی  مکمل  خاصیت   .)

ک  سینامالدهید اشریشیا  باکتری  علیه  خوک  و  الودر  ی 

افزودن    ،ای به اثبات رسیده است و همچنینروده  یسالمونال

دار وزن  زایش معنیـجر به افـغذای خوک من  این مکمل به

شد   روزانه  بدن  وزن  افزایش  درصد  و  بدن  نهایی 

(Riemensperger et al. 2012  .) 

کارگیری همزمان  هب  که  دهد العات انجام شده نشان می مط

-یم  شیآنها را افزا  یاثربخش  ،اسیدهای آلی و سینامالدهید

آلی    رایز  ، دهد مفد  نتوانیماسیدهای  در   دیاثرات  را  خود 

  ی در حال  ، دناعمال کن زبانیروده مقسمت قدامی خوراک و  

دستگاه   یخود را در بخش عقب دیمف  ریتأث سینامالدهید که 

 ,Langhout)  کند ایفا می  یگوشت  یهاگوارش در جوجه

-یبه باکتر  یعیطب  باتیترک   نی، ورود انیاوجود  با    .(2000

-یباکتر  نیا  رایز  ،است  زیعمدتاً چالش برانگ  یگرم منف  یاه

دارا نف  یاضاف  ی خارج  یغشا  کی  یها  از  که  وذ  ـهستند 

)یم  یر یجلوگ  یاختهدر    یسم  باتیترک  Canovasکند 

et al. 2005غشا منف  یهایباکتر  یخارج  ی(.  را    یگرم 

نفیم عوامل  با  نفوذ  Vaara, 1992)   ریپذوذتوان  که   )

م  باتیترک داخل    ی کروبیضد  به    ل یتسه  یباکتر  یاختهرا 
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بیم از  )  نیکند،  پ Alakomi, 2007برد  شده    شنهادی(. 

  اسیدهای آلی و سینامالدهید   ی کروبیاست که اثرات ضد م

  یی و متعاقباً کارا ،شیافزا  رها یتوان با گنجاندن نفوذپذیرا م

کاهش   در  را  روده    زایماریب  ییایباکتر  یهاپرگنهآنها  در 

 (. Riemensperger et al. 2012داد ) شیافزا زبانیم

-های گیاهی و نفوذپذیرهای آلی و عصارهاثرات مفید اسید  به رغم

 ;Su et al. 2014)  پروری، دام و طیورکننده در صنعت آبزی

Stensland et al. 2015; Da Silva., 2016; Ng 

and Koh, 2017; Menanteau-Ledouble et al. 

2017; Oso et al. 2019)  افزایی  مطالعات اندکی اثرات هم

اند که عمده این تحقیقات بر روی  ه ترکیب را بررسی کردهـاین س

مکملی متشکل از مخلوطی از    ت. لذادام و طیور متمرکز بوده اس

گیاهی  اسید عصاره  آلی،    مجموعهو    ینامالدهید سهای 

مطالعه این  از  هدف  شد.  ساخته  ت  ،نفوذپذیرکننده    ثیرأارزیابی 

سطوح مختلف افزودنی تجاری حاوی اسیدهای آلی، سینامالدهید  

ساختار بافت روده میگوی   و عملکرد رشد    بر  و نفوذپذیرکننده

 .است  پاسفید غربی

 

 هامواد و روش

 شرایط آزمایش 

فارس   خلیج  دانشگاه  آبزیان  آزمایشگاه  در  آزمایش  این 

)بوشهر( انجام شد. میگوهای مورد استفاده در این تحقیق  

هفته با   2و به مدت    ،از شرکت خصوصی پرورش میگو تهیه

سازگاری دوره  اتمام  از  پس  سازگار شدند.    ، شرایط جدید 

طور تصادفی  گرم به  2میانگین وزن اولیه    واجد  میگوهایبچه

فایبرگالس    15در   دریای   300مخزن  آب  حاوی  لیتری 

ند. آزمایش در یک سالن سرپوشیده با  شدفیلتر شده توزیع  

ساعت تاریکی به مدت    12ساعت روشنایی و    12دوره نوری  

نوبت و در    4های مورد آزمایش در  هفته انجام شد. میگو  8

-روزانه باقی غذادهی شدند.    18و    14،  11،  8های  ساعت

انده جیره هر مخزن قبل از غذادهی از طریق سیفون کردن  م

های کیفی از جمله شوری )دستگاه  فراسنجه .شدآوری  جمع

جیوه )دماسنج  دما  چشمی(،  سنج   pHای(،    شوری 

(WTW    مدلB3223/set( اکسیژن محلول  ،)WTW  

گیری شد. میانگین شوری  ( روزانه اندازهoxi320/setمدل  

  C °  18/30  ،pH، دمای آب  ppt40 آب مخازن آزمایشی  

لیتر    درگرم  میلی   7-5/7و میزان اکسیژن محلول    19/8آب  

 بود.  

 

 ها ی میگودهغذا  ه غذا و تهی

 ,Copy right 1999, release 6.1)  از نرم افزار لیندو

USAفرمول برای  سطوح   کردنه(  حاوی  آزمایشی  جیره 

ترونیک   تاپ  )افزودنی  غذایی  مکمل  شرکت 3مختلف   ،

سطوح  حاوی  جیره  چهار  شد.  استفاده  اتریش(  بایومین، 

گرم افزودنی و یک جیره شاهد )بدون    12و    9،  6،  3مختلف  

  مانند اجزای غذایی    ، هاافزودنی( تهیه شد. برای ساخت جیره

میگو )پوست   آردیا و  اسکوئید، کنجاله سو  آردماهی،    آرد

ابتدا آسیاب ال،  سر و بدن(  با  متری غربال میلی  5/0ک  ـو 

اولیـهشدند مـواد  تمـامی  سپس  درصد  .  اساس  های  بر 

ابتـدا مـواد خشـک (.  1شدند )جدول    تـوزین  تعیین شده،

زده  م  کـن کـامالً هدقیقه درون مخلوط  30مدت    به  اولیـه

همگن    تـا   شد روغن.  شود  ایجاد مخلوطی  در  سپس  و  ها 

حالت  ترکیب  تا    شد   آب گرم نیز اضافهبه میزان الزم    ،نهایت

گوشت با قطر  از چرخخمیر ایجاد شده  خمیری پیدا کند.  

شده  های خارجرشته  و   شدمتری عبور داده  میلی  2چشمه  

  55کن با دمای  خشک  هـای تـوری فلـزی دربر روی سینی

بهسانتی  درجه در  شدند  خشکساعت    12مدت    گراد   .

تهیهپلت  ،نهایت درهای  فریزرکیسه  شده  در  نایلونی   های 

 . شدندنگهداری گراد درجه سانتی -20

   

 شیمیایی جیره غذایی میگو  سنجش

(  2ترکیبات اولیه )جدول  های بیوشیمیایی  سنجشمامی  ت

  روش کار استاندارد اساس  بـر    (1)جدول    های غذاییجیره  و

AOAC  (AOAC, 1997شد انجام  برای(  محاسبه   . 

نمونه الشه،  رطوبت  آونمیزان  در   ,UBF400)  ها 

Germany  مـدت    گـراد بـهسانتی  هـدرج  105ای  ــدم( با

ساعت تا رسیدن به وزن ثابت خشک شدند. خاکسـتر    24

  سـاعت در کـوره بـا   9مدت    الشه بههای  سوزاندن نمونه  بـا

تعیین  سانتی  درجه  550دمای   خـام شدگراد  پـروتئین   .  

کل   کلـدال(  25/6  × )نیتروژن  دسـتگاه  از  اسـتفاده    بـا 

چربی  (  Buchi, Auto Kejldahl K370)ودکار  خ و 

سوکسـله روش  با  و    خام  کلروفورم  حالل  از  استفاده  با  و 

. گیری شداندازه متانول

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Menanteau-Ledouble+S&cauthor_id=28343146
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 . )درصد( آزمایشیهای  جیره مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت  1جدول 

 (%مواد اولیه ) تیمارهای غذایی  

 شاهد  3 6 9 12

 aماهی آرد 21 21 21 21 21

 سویا آرد 69/22 69/22 69/22 69/22 69/22

 آرد گندم 97/26 97/26 97/26 97/26 97/26

 bمیگو آرد 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4

 cاسکوئید آرد 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

 dگلوتن ذرت 5 5 5 5 5

 eروغن ماهی 3 3 3 3 3

 fروغن کلزا 2 2 2 2 2

 gلسیتین سویا  1 1 1 1 1

 hماده معدنی 1 1 1 1 1

 iمخلوط ویتامینی 1 1 1 1 1

 متیونین  2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

 یزینال 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

 کلسیم فسفات دی 1 1 1 1 1

 ژالتین 4 4 4 4 4

 سلولز  12/0 09/0 06/0 03/0 0

 مخمر  1 1 1 1 1

 iمکمل بایوترونیک 0 3/0 6/0 9/0 2/1

 ترکیبات بیوشیمیایی )%( 

 پروتئین 23/38 04/38 12/38 34/38 17/38

 چربی 4/9 27/9 31/9 18/9 20/9

 خاکستر  2/10 4/10 1/10 5/10 20/10

 رطوبت  2/8 96/7 04/8 13/8 16/8

 (Kj/g)انرژی  5/18 54/18 60/18 50/18 54/18
a  ،شرکت فرآوری ماهی قشمb    بوشهر(،    848کارخانه پودر ماهی( بندر رستمیd  ،)شرکت فرآوری فروکتوز ناب )تهرانe  شرکت گلشن آسور قائمشهر

  2/4گرم، مس    میلی  480گرم، کبالت    2گرم، سلنیوم  5/12گرم، روی    26مخلوط مکمل معدنی شامل آهن    hشرکت روغن فامیال )تهران(.  f)مازندران(،  

  12000کولین کلراید    ،IU   3D   400000، ویتامینA  1600000  IU  هر کیلوگرم مخلوط مکمل ویتامینی شامل: ویتامین i،  گرم  1د  ، ی 8/15،منگنز  

نیاسین  گمیلی میلی گرم،    12B 8000  ویتامین  ،2000رم، فولیک اسید  گمیلی  4000گرم، پیریدوکسین  میلی  8000فالوین  گرم، ریبو میلی  4000رم، 

در   IU یا   E 40000 (mg  ویتامین ، 3K  2000 میلی گرم، ویتامین 2B 8000 ویتامین ، C   60000ویتامین  ، 20000اینوزیتول میلی گرم،  1 بیوتین

 (.هر کیلوگرم غذا 
cHyundai Special Feed Ltd. Co., Ltd (South Korea), gBansal Extraction &Exports Pvt Ltd (India), h,iCreveTec bvba 

Co., Ltd (Belgium), jBiotronic® Top3, Biomin. 

 
 های رشدگیری شاخصاندازه

مقایسـه بـین  بررسـی رشـد میگو  برای ازتیمارهـا و    هـا، 

وزن،  مانند هایی  شاخص افـزایش  درصـد  بقـا،   درصـد 

بـازده ضریب   نـرخ  و  ویـژه  رشـد  غـذایی، ضـریب    تبدیل 

 .شدمحاسبه  مربوطههای پروتئین با استفاده از فرمول
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 . (بر حسب %اولیه مورد استفاده برای ساخت جیره غذایی )  مواد ترکیبات شیمیایی   2جدول 

 خاکستر چربی پروتئین  

 23 6 42/65 ماهی  آرد

 9 20 69/45 اسکوئید  آرد

 28 66/5 02/48 میگو آرد

 21 - 47/81 ژالتین

 12 33/1 02/44 کنجاله سویا  

 2 2 65/64 گلوتن ذرت

 

 

 شناسی رودهبافت

قطعه میگو به    6مطالعه ساختار روده    برایدر پایان آزمایش  

تیمار از  یک  هر  از  تصادفی  کامالً  شاهد  صورت  گروه  و    ها 

انتخاب و نمونه های روده جداسازی و در محلول فرمالین  

الکلنگهداری شد. مراحل آب  4% از  های  گیری با استفاده 

.  شدساعت( انجام    12با الکل بوتیلیک )  و نهایتاً   %100و    90

از گزیلن شفافنمونه  ،سپس استفاده  با  به    شدسازی  ها  و 

ساعت در داخل آون در پارافین مایع قرار داده و    12مدت  

گیری با استفاده از گیری شدند. پس از قالبقالب   ،در نهایت

ها برش داده شدند و به روش  مقاطع نمونه بافت  ،میکروتوم

آمیزی و با استفاده از  ( رنگH & Eائوزین )-سیلینهماتوک

 ند. شدو اندازه گیری  بررسیمیکروسکوپ نوری 

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

ریزی تصادفی برنامه  این آزمایش در یک طرح آماری کامالً

 SPSSاز طریق نرم افزارنیز  ها  تجزیه و تحلیل داده  .شد

ver 22    دادهشدارزیابی بودن  نرمال  آزمون .  توسط  ها 

Kolmogorov-Smirnov  شد و   برای.  انجام  تجزیه 

داده از  تحلیل  یک  آزمونها  )واریانس   One-Wayطرفه 

ANOVA آزمون چند   از ها اختالف بین میانگینبرای ( و

دار بودن در تمامی  شد. سطح معنی  استفادهی دانکن  ادامنه

 در نظر گرفته شد. 05/0ها، بررسی

 

 نتایج 

میگوشاخص تغذیه  و  بازماندگی  رشد،  های های 

 آزمایشی 

  %100 یشیآزما  یهادر تمام گروه هابازماندگی میگو زانیم

  3جدول    . و هیچ تلفاتی در طی آزمایش مشاهده نشدبود  

های مختلف آزمایشی  های رشد و تغذیه گروهنتایج شاخص

شده    هیتغذ   هایمیگو  میانگین وزن نهایی  دهد.را نشان می

-طور معنیبه  3بایوترونیک تاپ  افزودنی  ی حاوی  هارهیبا ج

.  (p<05/0)شاهد بود گروه تغذیه شده با جیره باالتر از ار د

در  نیپروتئ  ییو نسبت کارا خوراک  ل یتبد  بیضرشاخص  

  گروه بجز  های حاوی افزودنی  شده با خوراک  هیتغذ  ی هاگروه

از گروه    کمترجیره    لوگرمیکدر  گرم    9  جیره  اشده ب   هیتغذ

 شاهد بود. 

 

 1افزودنیسطوح مختلف جیره های حاوی تغذیه شده با  پاسفید غربیهای رشد میگوی شاخص 3جدول 

 های مذکور است. فراسنجهدار نبودن اختالف در  دهنده معنیها نشان تکرار، عدم وجود حروف در ردیف  3خطای استاندارد    ± میانگین  1

 

 ها شاخص
 مختلف هایتیمار

 12 9 6 3 شاهد 

 b04/0 ± 91/11 a5/0 ± 55/13 a01/0 ±  20/13 a03/0 ± 95/12 a02/0 ± 42/11 نهایی )گرم( وزن

 a0/0 ± 100 a0/0 ± 100 a0/0 ± 100 a0/0 ± 100 a0/0 ± 100 بازماندگی )%( 

 a04/0 ± 49 /1 b04/0± 33/1 b01/0 ± 36/1 ab01/0 ± 39/1 b02/0 ± 34/1 ی تبدیل غذای ضریب
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 شناسی روده ساختار بافت

اندازه  1شکل   شاخصنتایج  بافتگیری  شناسی  های 

شان می  ـختلف را نـیره های مـشده با جذیه  ـگوهای تغـمی

ضــده الیـد.  پ ـبافه  ـخامت  چـارت)  یـوششـ ت  -نیفاع 

م  ایرودههای  یاختهارتفاع  و    ی(خوردگ   ه یتغذ  یهاگویدر 

بایوترونیک  افزودنی  گرم    12و    9،  6  های حاویجیره  شده با

شاهد  گروه  از    ش یبدار  طور معنیبه  جیره  لوگرمیکدر    3تاپ  

روده    یخاطمریزالیه  ارتفاع    ،اینوجود  (. با  >05/0p)  بود  

(. p>05/0)  نشان نداد  دارمعنی   اوتتف  یشیآزما  یهادر گروه

 

 
 . های غذاییبافتی روده میگوی وانامی تعذیه شده با جیره  شاخص های  1شکل 

 

 بحث  

  ی آل  یهادیاس  یاومکمل ح  مختلفدر مطالعه حاضر سطوح  

در    ییغذا  لیتبد   بیو ضر  رشدباعث بهبود    دی نامالدهیو س

  ن یی. پاشد شاهد    گروه با    سهیدر مقا  ی غرب  د یپا سف  یهاگویم

اقت  یی غذا  ل یتبد  بیضر  بودن عوامل  پرورش    ی ادصاز  در 

  ، ی دهغذا و غذا  یهانهیبر کاهش هز  عالوه  رایز  ،است  انیآبز

به    طیمح  آب  هیثانو  یآلودگ  از و  آن کاهش  طپرورش  بع 

د  کنیـ م  یریلوگـج  آب   ی فیک  یهافراسنجه

(Falahatkar et al. 2006ج   ی حاو  یی غذا  یهارهی(. 

  همانند   شی آزما  نیدر ا  دینامالدهیو س  یآل  ی هادیاس  مکمل

نظر    هرف شدند و بمص  گویم  توسط  مکمل  فاقد  ییغذا  رهیج

 را  اشتها  زانیم  یافزودن  یحاو   ییغذا  یهارهیجرسد که  ینم

کل  به م  یطور  در  باشد  داده  کاهش  یشیآزما  یهاگویدر   .

ج  هیتغذ  یهاگویم  ،جهینت با    ی افزودن   یحاو  یهارهیشده 

باالتر  یدارا بود  ینرخ رشد  . در مطالعه  ندنسبت به شاهد 

خوک   یاهیتغذ   یافزودن  اثرات  نهیزم  در  که  یمشابه ها  بر 

نتا بود،  شده  غذا  جیانجام  مکمل  که  داد    ی حاو  یینشان 

دل  ، دی نامالدهیس  و   ی آل  یهادیاس   از  ی خاص  مخلوط  ل یبه 

-خواص ضد  ، (دینامالدهی)س  کیتوژنیف، عامل  یآل  یهادیاس

  شیافزا  موجبکه    دهد یم  نشانخود    از  یثرؤم  یکروبیم

ب به  رشد    بهبودو    یماریمقاومت    شود یمعملکرد 

(Riemensperger et al. 2012  .) که   رسدیم  نظر  به  

-اختهیپوشش    یرینفوذپذ  شیبا افزا  کنندهرینفوذپذ  بیترک

م  تیخاص  یباکتر  یا و   یآل   یهادیاس  یکروبیضد 

 Riemensperger et)   کندیم  تیتقورا    دی نامالدهیس

al. 2012  ،مقابل در   .)He  ( همکاران  گزارش  2017و   )

اس  یمخلوطکه    ندکرد  و  %25  ترات،ی)س  یآل  ی هادیاز 

( %1  ن،یلیوان  ؛%7/1  مول،یت)  ها اسانس  و(  %7/16  سوربات،

 یریتأث  یغرب  دیپا سف  یگویم  در  خوراک  از  استفاده  و  رشد  بر

فراواناست  هنداشت که    ی . مطالعات  داد    به   ی آل  دیاسنشان 

 .Silva et al. 2013, 2016a,b; Su et al)  ییتنها

2014; da Silva et al. 2016; Duan et al. 2017, 

اس  ای  (2018  .Romano et al)  یآل   یهادیمخلوط 

2015; Yao et al. 2019 )  عملکرد    ینمک ها  ا ی آنها 

بهبود    ی غرب  دیپا سف  یگویمرشد و استفاده از خوراک را در  
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تیمارهای آزمایشی

ارتفا  انتروسیت خامت اپی تلیوم  خامت زیر مخاطی
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  های آلی مخلوطی از اسیداثرات سودمند    ، در مطالعه دیگری

  ت یآنها، بهبود وضع  یکروبیضد مخصوصیات  بر رشد را با  

-ی و فراهم  یهضم مواد مغذ  تیبلقا  شیسالمت روده، افزا

فلور ارتقاء دهنده سالمت    کرویم جاد یا ،یمواد معدن  یستیز

 ندمرتبط دانست  یگوارش  ی هامیآنز  تیفعال  یدر روده و القا

(Hoseinifar et al. 2017; Ng and Koh, 2017; 

Tran et al. 2018 .)    نیز    ها آزمایش دیگر  ،  نیا وجود  با

بر عملکرد رشد    ی آل  ی هادیاس  د یمف  اثرات  که  دهند می نشان  

است دل  ممکن  به    ی هام یآنز  تیفعال  شیافزا  لیاحتماالً 

ها در خوراک باعث  استفاده از این اسید  رایز  ،د ـباش  یگوارش

  لوزالمعده   یهامیآنز  تیفعال   ن،یپپسآنزیم    تیفعالافزایش  

ل  نیپسی)تر فعالپازیو  و  )لوس  یهامیآنز  تی(  - نیروده 

فسفاتاز  دازینوپپتیآم )میها(  و   .Castillo et alشود 

عملکرد رشد هنوز   شیاثر در افزا  نیا  سمیاما مکان  ،(2014

ن ا  .ستیمشخص  بر  داده    ن،یعالوه  نشان  مطالعات  نتایج 

 یموجب ارتقاتواند  ی م  مخلوطی از اسیدهای آلیاست که  

 ;Alamifar et al. 2020)  ضداکسایشی  تیظرف

Sotoudeh et al. 2021)  ،ب   ی هانیتوکیسا  انیکاهش 

افزا(  Sotoudeh et al. 2021)  یالتهابشیپ    ش یو 

 ;Hoseinifar et al. 2017b)  شودرشد    یهاهورمون

Safari et al. 2017  )  بر سرعت    یثبتم  ثیرأت  توانندمیکه

  د یاثرات مف  بررسی  نیچندد.  نداشته باش  یآبز  جانورانرشد  

در   سینامالدهید  ای  نیدارچ خوراک  از  استفاده  و  رشد  بر 

 Amer et)  ل ین  یایالپ ی مانند ت  یانمختلف ماه  یهاگونه

al. 2018; Abdel-Tawwab et al. 2018; Abd 

El-Hamid et al. 2021)  ،علفخوار   کپور  ی ماه

(Ctenopharyngodon idella)  (Zhou et al. 

(  Dicentrarchus labraxی )یباس اروپا  ی، ماه (2020

(Habiba et al. 2021  )ق   کمان   نیرنگ  یآالزلـو 

(Ravardshiri et al. 2021  )  این کردند.  گزارش 

-میدن آنزـ ال شـزمان با فعهمکه   دهدنشان می  ها آزمایش

در    یمنیو پاسخ ا  رباالت  ضداکسایشی  تیظرف  ،یگوارش  یها

است  یماه   هایگونه  نیا می.  همراه  نظر  که   رسدبه 

را   دیمف  یوتایکروبیم  ه شدن(زیکلوناستقرار )  سینامالدهید

و می   شیافزا تکث  یا   دهد  در یماریب  یهایباکتر  ریاز  زا 

جلوگ گوارش  نهامی  یر یدستگاه  در  که    قابلیت   ،تیکند 

-یم  شیافزا  زبانیوراک و رشد را در مـم، استفاده از خـهض

 Abdel-Tawwab et al. 2018; El-Hamid)  دهد

et al. 2021; Ravardshiri et al. 2021.)  های  بررسی

در   نیدارچ  گنجاندندهد که  نشان می  وریطانجام شده در  

  ش یافزااین    که  شودمیمصرف خوراک    ش یمنجر به افزاغذا  

داده شده   یگوارش  یهامیآنز  تیفعال  زیاد شدنبه   نسبت 

( سیYang et al. 2019است  در  ـدهیـ الـام ـنـ(.  د 

ثر  ؤم  ( IGF-1)  ینیانسول  د شبهـرش  لـامـع ازی  ـ سالـعـف

  ش یبه افزا  توانرا می  عملکرد رشد  ش یافزا  ،و در نتیجه  است

رشد در خون  میزان   )هورمون  داد   Takasao etنسبت 

al. 2012 .) 

حاضر بررسی  اسیدافزودنی  سطح    افزایش  ،در  های  حاوی 

کیلوگرم خوراک   درگرم    2/1آلی و سینامالدهید تا سطح  

. در  داشتهای رشد میگوی وانامی  شاخصبر    یداریاثر معن

-مکمل حاوی اسید  یسطوح باال  کهبه نظر می رسد    نتیجه

سینامالدهید   و  آلی  تلخ  منجر  تواند یمهای  ایجاد  و    یبه 

که یکی    شود  به دلیل وجود ترکیب سینامالدهید  خاصطعم  

است   دارچین  مشتقات  نهایت  واز  به    ، در  کاهش  منجر 

در  Bennick et al. 2002)شود  مصرف کم خوراک    .)

( و ضاحی زاده  1398مطالعه حسینی شکرابی و همکاران )

( همکاران  اسیدافزودنی  (  1399و  و  حاوی  آلی  های 

  ، داشتنرخ بقا    و  ثیر مثبتی بر عملکرد رشدأ ت سینامالدهید  

و    ترکیبچون   فرمیک  پروپیونیک،  در   الکتیکاسیدهای 

با اثرات   ایمجموعهنفوذپذیرکننده،  و    امالدهیدـسینار  ـکن

افزایی ت  هم  با  که  است  کرده  بر  أ ایجاد  مهار    ،اسیدیتهثیر 

باکتری میزان  رشد  افزایش  و    های شاخصبر    ،جذبها 

 . ثر استؤای و رشد متغذیه

حاضر  در ارتفاع   یخوردگنیچ  ،مطالعه  و  های  یاخته  روده 

  م یدر رژ  سینامالدهید و   های آلی اسیدبا گنجاندن    ایروده

م  افتی  ش یافزا  یی غذا افزا  توانیکه  به  را    ه یناح  ش یآن 

و در   ایهای رودهیاختهبرس    یکپارچگیجذب روده و بهبود  

میگوی پا سفید  در    یمنجر به جذب بهتر مواد مغذ  ،تینها

اغربی   در  داد.  ا  نه،یزم  ن ینسبت  شده  که    ستگزارش 

 زایعوامل آسیباز  یبر برخ  سینامالدهیدو  دهای آلیـاسی

آبز  ییایباکتر  .Vو    Vibrio harveyiمانند    یحاد 

parahaemolyticus  (Menanteau-Ledouble et 

al. 2017تواند یدارد و احتماالً م   یکشیرـباکت  تـ( خاصی  

در    تیوضع را  روده  بهبود سالمت  غربی  سفید  پا  میگوی 

ابخشد.   بر  ا  ن،یعالوه  افزا  نیدر   تیظرف  شیمطالعه 

-رهیشده با ج  هیتغذمیگوی پا سفید غربی  در    ضداکسایشی

ممکن است باعث   سینامالدهیدو  های آلیاسید یحاو یها

وضع از    احیا  تیبهبود  محافظت  و  روده  پوششی در  بافت 
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شود.   فعال ژنیاکس یهاکالیدر برابر راد ایهای رودهیاخته

ا بر  است که    دییتأ  ن،یعالوه  آلیشده  تأم  اسیدهای    ن یبا 

تقو  پوششی  هاییاخته  یبرا  یانرژ و    ی هاپرگنه  تیروده 

اس  ی بوم  ییایباکتر به  م در    د یمقاوم  بافت    تواندیروده 

از جاب  یمخاط  پوششی   ی هایباکتر  یو چسبندگ  ییجاهرا 

کند  زایماریب  ;Silva et al. 2013)  محافظت 

Hoseinifar et al. 2017; Ng and Koh, 2017; 

Tran et al. 2018 .)  یخوردگنیچ ش یافزا ن،ی عالوه بر ا 

به اثرات   د کهاحتمال دار  ایهای رودهیاختهروده و ارتفاع  

آلیدهنده  کاهش اسیدهای  بر    سینامالدهیدو    مخلوط 

باکتر  یناش  یهابـالت  یهاخـپاس سموم   زایماریب  یهایاز 

(Defoirdt et al. 2009; Hoseinifar et al. 2017  )

ا در  باشد.  )   Hanرابطه    ن یمرتبط  همکاران  (  2020و 

داد بوتند  گزارش  گل  م ی سد  راتیکه  نامطلوب   ن ینیسیاثر 

تغذ  کی) ضد  بر  یاهیعامل  را  در    شناسیریخت(  روده 

چ داد.  (  Eriocheir sinensis)  ینیخرچنگ  کاهش 

و همکاران   Silvaمطالعه حاضر،    جیبا نتا  مطابق  ،نیهمچن

(b  2016  )  پلند  کردگزارش و    راتیبوتیدروکسیهیکه 

ها  پرز  پهنایروده،    درازای  شیباعث افزا  ییغذا  میرژ  راتیبوت

  ن، یشد. عالوه بر ا L. vannamei میگوی  پرز در طیو مح

Yao  ( همکاران  کرد2019و  گزارش  گنجاندن    ند(  که 

نمک  یبیترک ،  Ca-Propionate)  یآل  ی هادیاس  یهااز 

Ca-Formate    وNa-Acetate  )  یی غذا  میرژ  کیدر  

ارتفاع    شی( باعث افزا%10=  ی ماه  رد)آکم    یماه   آرد  واجد

مپرز باعث  و  شده  در    یهاریزپرز   شودیها   .Lروده 

vannamei  شوند.  ترمنظم 

  گرم  3حاضر نشان داد گنجاندن    قیتحق  جینتادر مجموع  

اسید   کیلوگرم  در آلی افزودنی حاوی  سینامالدهید و    ، های 

جیره به  نفوذپذیرکننده  افزا  ییغذا  عامل  رشد    شیباعث 

با    شودمی  ی غرب  دیپا سف  یگویم تبدیل  که  بهبود ضریب 

  ی شتریروده مرتبط است. مطالعات ب  ی و ساختار بافت  غذایی 

عملکرد    یبرا نحوه  اسیدافزودنی  کشف  و  حاوی  آلی  های 

با    چالش  یهاشیمانند آزما  یواقع  طیدر شراسینامالدهید  

   است. ازیباال مورد ن تراکم در و زایماریب عوامل
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