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 برداري و پرورش آبزیان بهره نشریه

  1391 زمستان چهارم،، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

 

  وسیله  به سازي شده آرتمیا غنی نائوپلیوسمقایسه درصد اسیدهاي چرب در 
  و ایزو کرایسیس گالبانا ادو نوع جلبک نانوکلروپسیس اکوالت

  
  4و محمود حافظیه 3خاراحسین ، 2تاکامی قباد آذري ،1فر سما کرمی*

 ،دانشگاه تهران ،دامپزشکی گروهاستاد 2 ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجانارشد گروه شیالت،  آموخته کارشناسی دانش1
  سسه تحقیقات شیالت ایرانؤماستادیار پژوهشی 4استادیار گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان، 3

  24/2/91تاریخ پذیرش:   ؛ 21/10/90تاریخ دریافت: 
  1چکیده
عنوان غذاي  آن افزایش ارزش غذایی آن به دنبال کیب غذایی آرتمیا ارومیانا و بهسازي تر منظور بهینه به

این  بسیار رایج بوده است. نائوپلیوسخصوص در مرحله   سازي به پروري، غنی زنده مورد استفاده در آبزي
و  )Nannochloropsis oculata( لروپسیس اکوالتاهاي نانوک ثیر جلبکأبا هدف ت پژوهش

خصوص  بر افزایش درصد اسیدهاي چرب غیر اشباع به) Isochrysis galbana( ایزوکرایسیس گالبانا
در این آزمایش  انجام شد. )Artemia urmiana( در آرتمیاي ارومیه DHAو  EPAچرب  هاياسید

هاي زمانی مختلف  ها، در بازه با توجه به ترکیب غذایی آن باال ثیر استفاده از دو نوع ریز جلبکأنتایج ت
مورد   DHAو EPAآرتمیا ارومیانا با تاکید بر  نائوپلیوسساعت) بر افزایش ارزش غذایی  6و  4، 2(

آرتمیا  نائوپلیوسسازي تیمارها)،  غنی هنگامبررسی و با گروه شاهد (گروه گرسنگی داده شده در 
سازي  نتایج غنی مقایسه گردید.بالفاصله بعد از جذب کیسه زرده  چنین هم ی وگشای بالفاصله بعد از تخم

ساعت پس از  دونظر  هاي مورد آرتمیا با جلبک نائوپلیوسسازي  دهد که بهترین زمان براي غنی نشان می
 ایزوکرایسیس گالبانا با EPAبهترین گونه جلبک براي افزایش میزان  چنین هم باشد. جذب کیسه زرده می

جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا با  DHAافزایش  گرم در گرم وزن خشک و در مورد میلی 1 /74میزان 
  .باشد می DHA/EPA:12/0و نسبت بین  باشد گرم در گرم وزن خشک می میلی 22/0میزان 

  

 سازي، نانوکلروپسیس اکوالتا، ایزوکرایسیس گالبانا آرتمیاي ارومیه، غنی هاي کلیدي: واژه

                                                
 sama.karamifar@gmail.comمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
هاي شیرین وجود  برداري از آبزیان در دریاها و منابع آب هایی که در مورد بهره دلیل محدودیت به

به همین  تواند تقاضاي روز افزون محصوالت دریایی را برآورده سازد. دارد ذخایر طبیعی به تنهایی نمی
ابع طبیعی، مورد برداري از من عنوان مکملی براي بهره پروري به خاطر در چند دهه اخیر صنعت آبزي

مین غذاي مناسب براي آبزیان أپروري، ت ل مورد توجه در آبزيیترین مسا مهم یکی از است.توجه 
خاطر دارا بودن  عنوان غذاي زنده در پرورش آبزیان به به 1آرتمیا باشد. میهاي الروي  ویژه در دوره به

هاي چرب در  ر اسیدت صلی و بیشنه اهاي آمی ه اسیدهم چربی،درصد  4-20ین، ئپروت درصد 55حدود 
  .)1990 ،احمدي و همکارن( رود شمار می بهترین غذا به حد مطلوب

مغذي و  مواد ها، ها، ویتامین عنوان حامل واکسن کاربردهاي مختلف آرتمیا از جمله استفاده از آن به
نسان بر اهمیت این عنوان غذاي مغذي در تغذیه طیور، آبزیان و حتی ا هها و استفاده از آن ب رنگدانه
در  ترین موارد مصرف آرتمیا، اما بدون شک یکی از مهم افزاید. پوست کوچک بیش از پیش می سخت

ناپذیر صنعت پرورش  تفکیک توان آرتمیا را جزو که می طوري هباشد ب پرورش انواع ماهی و میگو می
  .حساب آورد آبزیان به

ي در آرتمیاي بعضی نواحی (مانند آرتمیاي دریاچه هاي چرب ضرور پایین بودن میزان اسیددلیل  به
چنین  و هم آبزیان مرحله نوزادي هاي چرب در بازماندگی و تلفات ارومیه) و حیاتی بودن نقش اسید

سازي  از چند سال پیش اقدام به غنی پژوهشگران نقش اساسی اسیدهاي چرب در رشد و نمو ماهیان،
 میزانشود که  آرتمیا باعث می نائوپلیوسسازي  اند. غنی نموده ها براي باال بردن ارزش غذایی آن آرتمیا
 الزم به یادآوري، افزایش یابندهاي چرب ضروري که در مقادیر پایینی بودند توسط این روش  اسید

عصبی شده و غیر نرمال بودن  هاي بافتی، است کمبود این اسیدهاي چرب ضروري باعث آسیب
  .)2008 تاکامی، (آذري دنبال دارد ا بهاي ر رفتارهاي حرکتی و تغذیه

مورد  یی که براي این منظورها جلبکترین ریز هاي جلبکی و رایج در حال حاضر مشهورترین گونه
و  شوند انتخاب می و شرایط اقلیمیراحتی کشت  ،ارزش غذایی اساس اندازه،بر گیرند قرار میاستفاده 

 کرایسیس گالبانا ایزو میکرون) Nannochloropsis oculata( )4-2( نانوکلروپسیس اکوالتا شامل
)Isochrysis) (galbana 7 -5 ،(تتراسلمیس چوئی میکرون )Tetraselmis chuii( )10 -7 ،(میکرون 

 )Dunaliellateriolecta( دونالیال تریولکتا میکرون) Chaetoceros gracilis( )8 -6( کیتوسروس گراسیلیس
  باشند. می میکرون) 3-9(قطر  هاو چندین گونه ازکلرال میکرون) 7- 9(

                                                
1- Artemia 
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 EPA :5/3باشد و از نظر مقدار اسیدهاي چرب داراي  ایزوکرایسیس گالبانا هم داراي رشد زیاد می
 0/7و میزان کل چربی آن  میزان کل چربی درصد 5/22) 3( امگا چنین هم و میزان کل چربی (درصد)

. رورش در نظر گرفته شده استهاي مهم جلبکی براي پ عنوان یکی از گونه باشد و به می
هاي چرب داراي  است. از نظر درصد اسید B12نانوکلروپسیس اکوالتا داراي مقدار زیادي ویتامین 

EPA:5/30 است میزان کل چربی درصد 7/42) 3و امگا ( (درصد) میزان کل چربی.  
و ایزوکریسیس بنابراین هدف از این بررسی استفاده از دو گونه جلبک نانو کلروپسیس اکوالتا 

  باشد. هاي چرب ضروري می زایش اسیدمنظور اف آرتمیا به نائوپلیوسسازي  گالبانا براي غنی
  

 ها مواد و روش
  مراحل کشت و پرورش جلبک -الف

گراد آون قرار  درجه سانتی 165ساعت در دماي  2مدت  اي و فلزي به  ه ابزارآالت شیشههم سترون کردن: - 1
هاي کشت جلبکی از  سترون نمودن محیط براي ک شدن سترون گردند.از خش سداده شدند تا پ

  کند استفاده گردید. حرارت تولید میگراد  درجه سانتی 121 اتمسفر 6/1دستگاه اتوکالو که در فشار 
کشت ذخیره یا استوك جلبک که بر روي محیط کشت جامد قرار  هداري کشت ذخیره:گتهیه و ن -2

هر ماه به  یتقریبطور بهشد و  داري می لوکس و دماي اتاق نگه 1000داشت در شدت نور حدود 
  گشت. محیط کشت جامد جدیدي منتقل می

بود  F2محیط کشت مورد استفاده براي این دو نوع جلبک محیط کشت  تهیه کشت ذخیره جدید: -3
هاي  ها با غلظت هاي مواد مغذي، سیلیکات و ویتامین نام سه محلول بهکه این محیط کشت شامل 

  باشد. متفاوت می
کشت جلبک با افزودن جلبک از ذخیره خالص جلبکی  اضافه کردن جلبک به محیط کشت جدید: -4

شرایط  باشد. محیط کشت جدید میدر هر لیتر  یاد شدههاي  گرم ماده خشک گونه یک میلی يازا به
ا روشنایی رنگ ب ها، نور سفید تک ها و انجام فتوسنتز آن محیطی مطلوب براي رشد جلبک

ساعت تاریکی، درجه حرارت  10ساعت روشنایی و  14 وکس و با تناوب نوريـل 350±3500
  .باشد می pH 8-5/7گراد و  درجه سانتی 25 2±
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که در انتهاي مرحله رشد لگاریتمی  حالی ساعت در 96یافته پس از گذشت هاي رشد جلبک
آرتمیا مورد استفاده قرار  نائوپلیوسسازي  براي غنی اند قرار دارند و در اوج ارزش غذایی و تراکم

 گیرند. می
تیره شد)  طور کامل حداکثر خود رسید (به ها به هر گاه غلظت جلبک آوري و برداشت جلبک: جمع -5

کمک سانتریفیوژ یا سرد کردن محیط  هعمل هوادهی را قطع کرده و جلبک موجود در آن را ب
  شوند. کمک یخچال جدا می هو ب پرورش

سازي آرتمیا شمارش  جلبک غلیظ شده باید قبل از استفاده در غنی تعیین کمیت توده زنده جلبک: -6
که این شمارش با استفاده از الم نئوبار انجام لیتر مشخص شود  شده و تعداد سلول در هر میلی

 لیتر و در هر میلی cell 6^10×22 نوکلروپسیس اکوالتات و تعداد شمارش شده براي جلبک ناگرف
 لیتر بود. در هر میلی cell 6^10×18 براي جلبک ایزوکرایسیس گالبانا

 رم در لیتر،ـگ 10- 15 در شرایط آب با شوري هاي آرتمیا سیست: آرتمیا نائوپلیوسسازي  آماده -ب
 15و  18مخروطی  -اي لوکس در دو ظرف استوانه 2000نور  ،pH5/8-8 سلسیوس، 25- 26دماي 

ساعت تفریخ شدند، سپس جداسازي  24رم سیست در هر لیتر در مدت گ 15و  18لیتري با تراکم 
ها انجام شد و با توجه به باال بودن  ها با توجه به خاصیت نورگرایی مثبت آن ها از پوسته آن نائوپلیوس
 6ین ترتیب که ا ه ب ها از روش تناسب استفاده گردید. ها در هر لیتر براي شمارش سیست تعداد آن

هاي مختلف برداشت و پس از شمارش با استفاده از تناسب تعداد  کرولیتري از بخشمی 250نمونه 
نائوپلیوس آرتمیا  100000دست آمد که در هر لیتر به تعداد  هلیتر و سپس در هر لیتر ب ها در هر میلی آن

  وجود داشت.
) در سه تکرار و I(در مرحله اینستار گشایی  آرتمیا بالفاصله پس از تخم نائوپلیوس 100000برداشت 

 هاي چرب آنالیز اسید برايگراد   سانتی درجه  - 30 ها درون فریزر در دماي خشک نمودن و نگهداري آن
زرده   گشایی بعد از جذب کیسه ساعت پس از تخم 12 آرتمیا نائوپلیوس 100000. برداشت انجام شد

  داري شدند. اشت و نگهشده برد طبق روش بیاندر سه تکرار  )II(در ابتداي مرحله اینستار 
وسیله دو نوع جلبک  هسازي ب ) غنیIIدر این مرحله (ابتداي مرحله اینستار : سازي مراحل غنی - ج

هر لیتر  يازا به )2001 ، فر (مناف لیتر میلی 209کرایسیس گالبانا با تراکم  نانوکلروپسیس اکوالتا و ایزو
ساعت پس  6و   4،  2شاهد انجام شد و در فواصل ) در سه تکرار و نمونه  نائوپلیوس آرتمیا 100000(

  .)1(جدول  داري شدند شده برداشت و نگه بیانها طبق روش  سازي نمونه از غنی
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  تیمارهاي مورد آزمایش -1 جدول
  زمان  تیمارنوع   شماره تیمار

  -   گشایی آرتمیا بالفاصله بعد از تخم نائوپلیوس  1
  گشایی ساعت پس از تخم 12  ذب کیسه زرهآرتمیا بالفاصله بعد از ج نائوپلیوس  2
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 2  سازي شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا آرتمیا غنی نائوپلیوس  3
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 2  سازي شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا آرتمیا غنی نائوپلیوس  4
  اعت پس از جذب کیسه زردهس 2  عنوان نمونه شاهد آرتمیا به نائوپلیوس  5
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 4  سازي شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا آرتمیا غنی نائوپلیوس  6
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 4  سازي شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا آرتمیا غنی نائوپلیوس  7
  ب کیسه زردهساعت پس از جذ 4  عنوان نمونه شاهد آرتمیا به نائوپلیوس  8
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 6  سازي شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا آرتمیا غنی نائوپلیوس  9
  ساعت پس از جذب کیسه زرده 6  سازي شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا آرتمیا غنی نائوپلیوس  10

  
گرم از هر  1ازاي هر  چرب به منظور آنالیز اسیدهاي استخراج چربی به براي: آنالیز اسیدهاي چرب -د

 دارايساعت داخل انکوباتور نگهداري شد سپس اتر  12مدت  لیتر اتر اضافه شد و به میلی 10نمونه 
ها متیله  سپس این چربی چربی برداشت شده و با تبخیر اتر درصد چربی کل هر نمونه محاسبه شد.

ها جدا  ها و سایر مولکول گلیسرول لآسی شده یعنی اسیدهاي چرب موجود در ساختمان مولکولی تري
لیتر هیدروکسید  میلی 05/0لیتر هپتان نرمال و  میلی 1گرم چربی  1/0هر  يازا ین منظور بها  شده که به

تکرار براي هر تیمار توسط  3پتاسیو متانولی دو نرمال افزوده گردید و میزان اسیدهاي چرب در 
  .باشد) ، آزمایشگاه پاسارگاد میها یشما(محل انجام آز گیري شد. اندازه GCدستگاه 

بررسی  دست آمده از مراحل مختلف آزمایش ابتدا براي بههاي  نتایج و داده :تجزیه و تحلیل آماري -ه
 ها، دلیل نرمال بودن توزیع داده استفاده گردید. به Shapiro-Wilk'sها از آزمون  نرمال بودن توزیع داده

ا اسید چرب محاسبه شده در تیمارهاي مورد بررسی بدون در نظر براي مقایسه هر یک از فاکتوره
 یاد) و براي بررسی تیمارهاي Oneway ANOVAطرفه ( از آزمون آنالیز واریانس یک گرفتن زمان

آنالیز با  . استفاده شده استدرصد  95شده با در نظر گرفتن زمان از آزمون فاکتوریل در سطح اطمینان 
  انجام شد. Excelافزار  و رسم نمودار با نرم SPSSافزار  استفاده از نرم
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  نتایج
) و دوکوزاهگزانوئیک  EPA( مقادیر اسیدهاي چرب با تاکید بر اسیدهاي چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید

  طور خالصه آورده شده است. به 2) مربوط به تیمارهاي غذایی در جدول  DHA( اسید
  

  ي مختلفر اسیدهاي چرب در تیمارهامقادی -2جدول 
 C20:5ω3 C22:6ω3 C18:3ω3 C18:4ω3 C20:3ω3 C20:4ω3 تیمارها

1  a278/0±373/1  b034/0±137/0 a13/1±06/20 a15/0±14/1 a057/0±208/0 a055/0±327/0 

2  a082/0±218/1  a029/0±197/0 b32/3±58/14 a43/0±977/0 a015/0±219/0 a071/0±25/0 

3  b0 c0 b65/0±95/11 b23/0±732/0  c007/0±11/0  b065/0±074/0  
4  a1/0±2/1  c0 a33/0±88/20 a003/0±113/1 b011/0±15/0 a02/0±27/0 

5  b0  c0 b13/0±3/12 a014/0±023/1 c009/0±053/0 b0 

  .باشد درصد در هر ستون می 5دار در سطح  حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی
  شده است.انحراف معیار بیان  ±صورت میانگین  ها به داده

  تیمار غنی شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا )2    تیمار غنی شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا )1
  آرتمیا بالفاصله پس از هچ نائوپلیوستیمار  )4                  تیمار شاهد )3
  ساعت پس از هچ 12آرتمیا  نائوپلیوستیمار  )5
  

مربوط به نمونه  EPAمیزان اسید چرب ترین  شود بیش برداشت می 2طور که از جدول  همان
مربوط به نمونه  DHAترین میزان  چنین بیش سازي شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا و هم غنی
باشد و مقایسه افزایش این دو نوع اسید چرب در  سازي شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا می غنی

سازي در مقایسه با اسیدهاي چرب انواع دیگر  هاي بدون غنی سازي شده نسبت به تیمار هاي غنی نمونه
در تیمار  C18:3ω3 ترین میزان اسید چرب مربوط به اسید چرب چنین بیش هم باشد. می قابل توجه
  باشد. گشایی می آرتمیا بالفاصله پس از تخم نائوپلیوس

) در DHA( ید) و دوکوزاهگزانوئیک اسEPA( بررسی اسیدهاي چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید
آورده  3ها و نمونه شاهد با در نظر گرفتن فاکتور زمان در جدول  سازي شده با جلبک هاي غنی نمونه

  .شده است
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  سازي شده و تیمار شاهد در تیمارهاي مختلف غنی ها هاي آن و نسبت DHAو  EPA مقادیر اسیدهاي چرب -3جدول 
 DHA/EPAنسبت  C20:5ω3 C22:6ω3  تیمارها

1  a046/0 ± 74/1 b009/0 ± 18/0 c1/0  
2  c055/0 ± 2/1 c01/0 ± 12/0 c1/0  
3  c018/0 ± 18/1 c01/0 ± 11/0 c09/0  
4  c035/0 ± 313/1 a009/0 ± 22/0 c16/0  
5  c036/0 ± 14/1 a009/0 ± 21/0 a18/0  
6  c036/0 ± 2/1 b006/0 ± 16/0 b13/0  
7  d0  d0  0  
8  d0  d0  0  
9  d0  d0  0  

  باشد. درصد در هر ستون می 5دار در سطح  متفاوت بیانگر اختالف معنی حروف انگلیسی
  انحراف معیار بیان شده است. ±صورت میانگین  ها به داده

  سازي ساعت پس از غنی 2تیمار غنی شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا  )1
  سازي ساعت پس از غنی 4تیمار غنی شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا  )2
  سازي ساعت پس از غنی 6یمار غنی شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا ) ت3
  سازي ساعت پس از غنی 2) تیمار غنی شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا 4
  سازي ساعت پس از غنی 4) تیمار غنی شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا 5
  سازي ز غنیساعت پس ا 6) تیمار غنی شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا 6
  بعد برداشت ساعت  2تیمار شاهد  )7
  برداشت بعدساعت  4) تیمار شاهد 8
  برداشت بعدساعت  6) تیمار شاهد 9
  

مربوط به نمونه  EPAترین میزان اسید چرب  شود بیش برداشت می 3گونه که از جدول  همان
 ترین میزان اسید بیش سازي و ساعت پس از غنی 2سازي شده با جلبک ایزوکرایسیس گالبانا در  غنی

ساعت پس از  4سازي شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا در  مربوط به نمونه غنی DHAچرب  
در تیمارهاي شاهد  باالشود مقادیر دو نوع اسید چرب  که مشاهده میطور باشد و همان سازي می غنی

که از اهمیت غذایی اشاره شده است  DHA/EPAدر منابع مختلف به اهمیت نسبت  باشد. صفر می
 باالکه در جدول طور همان خوردار است. به تنهایی بر EPA یا DHAتر از میزان  بسیار حتی بیش

سازي  یعنی نمونه غنی 5مربوط به تیمار شماره  DHA/EPAترین میزان نسبت  شود بیش مشاهده می
  باشد. سازي می ساعت پس از غنی 4شده با جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا 
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 گیري و نتیجه بحث
منظور افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع  آرتمیاي ارومیه به نائوپلیوسسازي  در این آزمایش غنی

با استفاده از جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا و جلبک ایزوکرایسیس گالبانا  DHAو  EPAخصوص  به
ساعت  6هایت و در ن 4، 2 هاي هاصلذب کیسه زرده انجام گردید و در فساعت پس از ج 6مدت  به

تیمار شاهد  و باالهاي  وسیله جلبک سازي شده به پس از جذب کیسه زرده از هر یک از تیمارهاي غنی
  نمونه برداشت شد.

سازي  مربوط به نمونه غنی EPAترین میزان اسید چرب  دهد بیش نشان می دست آمده بهنتایج 
گرم در گرم  میلی 74/1میزان  ازي بهس ساعت پس از غنی 2وسیله جلبک ایزوکرایسیس گالبانا در  به

وسیله  سازي به مربوط به نمونه غنی DHA ترین میزان اسید چرب و بیش رسید نائوپلیوسوزن خشک 
گرم در گرم وزن  میلی 22/0میزان  سازي به ساعت پس از غنی 2جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا در 

نوع اسید چرب در نمونه شاهد در فواصل است که مقادیر این دو  توجه . قابلرسید نائوپلیوسخشک 
دار  تیمارها از نظر میزان اسید چرب اختالف معنی د و از نظر آماري بین همهزمانی مختلف صفر بو

 DHAو  EPAباشد که میزان  صورت می این به دست آمده بهنکته قابل توجه از نتایج  گردد. مشاهده می
   هاي فاصله(یعنی در  ساعت 2با گذشت زمان پس از سازي شده با جلبک  در هر دو نوع نمونه غنی

  یابد. ساعت) کاهش می 6-4
هاي  جلبک وسیله به DHAو  EPAکه در جهت افزایش اسیدهاي چرب  هایی نتایج پژوهش

  باشد: می شرح زیر مختلف انجام پذیرفت به
گرم در  میلی EPA  ،2سازي با جلبک دونالیال تریکولکتا میزان وسیله غنی در یک کار تحقیقاتی به

نسبت به نمونه شاهد  DHAگرم وزن خشک نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان داد ولی میزان 
  ).2001 فر، مناف ( باشد دهد و مقدار آن صفر می افزایش نشان نمی

تر از اسیدهاي  سریع DHAدهد که  ها نشان می در تمامی نمونه DHAو  EPAتغییرات در مقادیر 
ست ا انجام شده این اسید چرب اولین اسید چربی هاي پژوهششود زیرا طبق  یچرب دیگر مصرف م

 بنابراین .)1986سورگلوس و همکاران، ( رسد مصرف می به طور مستقیم تولید انرژي سلولی به که براي
  اهمیت این اسید چرب پی برد.  توان به می
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و نانو  2، کلرال سالینا1روسوسیله سه نوع جلبک کیتوس آرتمیا که به نائوپلیوسسازي  در غنی
گشایی انجام شد در مورد  ساعت پس از تخم 24و  8، 6، 3زمانی  هاي هاصلدر ف 3کلروپسیس سالینا

ساعت پس از  8در  N. salinaسازي با جلبک  ترین میزان مربوط به غنی بیش EPA اسید چرب
 N. salinaسازي با جلبک  غنی DHAدرصد بود اما در مورد اسید چرب  05/8گشایی با میزان  تخم
  ).2007ریکاد و همکاران، ( بود درصد 1/0 گشایی با میزان ساعت پس از تخم 8در 

دونالیال سالینا و  ، نانوکلروپسیس سالینا ، هاي کلرال سالینا وسیله جلبک هدیگري که ب پژوهشدر 
س از ساعت پ 4- 24تترا سلمیس چوئی انجام شد میزان اسیدهاي چرب غیراشباع در طی 

گرم در گرم وزن خشک  میلی 08/1 و 3/1 ،43/3، 45/2ترتیب  طور میانگین به گشایی به تخم
  ).2010زاکی و همکاران، ( باشد می

آرتمیا  نائوپلیوسنسبت به  DHAو  EPAها میزان  وسیله جلبک سازي شده به هاي غنی در نمونه
 گشایی افزایش یافت. ساعت پس از تخم 12آرتمیا  نائوپلیوسچنین  گشایی و هم بالفاصله پس از تخم

 12آرتمیا  نائوپلیوسچنین  گشایی و هم آرتمیا بالفاصله پس از تخم نائوپلیوسچنین مقایسه بین  هم
نشان داد که  DHAو  EPAدر مورد اسیدهاي چرب هاي شاهد  و نمونه گشایی ساعت پس از تخم

گرم در گرم وزن  میلی 2/1گشایی  ز تخمآرتمیا بالفاصله پس ا نائوپلیوسدر  EPAفقط اسید چرب 
  باشد. صفر می دو نوع اسید چرب باال رباشد و در مورد تیمارهاي دیگر مقادی خشک می

سازي  هاي غنی در نمونه EPAمیزان  ) انجام شد2007ریکاد و همکاران ( وسیله هکه ب پژوهشیدر 
میزان افزایش در   ایش نشان داد ولیافز گشایی آرتمیا بالفاصله پس از تخم نائوپلیوسشده نسبت به 

DHA بود بسیار ناچیز.  
سازي شده  در نمونه غنی EPAانجام پذیرفت میزان  )2001(فر  وسیله مناف هکه ب پژوهشیدر 

ساعت پس از جذب  12آرتمیا  نائوپلیوسگشایی و  آرتمیا بالفاصله پس از تخم نائوپلیوسنسبت به 
سازي شده  ونه غنیمهیچ افزایشی در ن DHAد اسید چرب کیسه زرده افزایش یافت ولی در مور

  ها مشاهده نگردید. نسبت به سایر نمونه
هاي نانوکلروپسیس اکوالتا و ایزوکرایسیس گالبانا در  وسیله جلبک سازي به است که غنی توجه قابل

  رد.سزایی دا ثیر بهأت C20:4ω3و  C18:3ω3 ، C18:43 ، C20:33هاي چرب  افزایش درصد اسید

                                                
1- Chaetoceros calcitrans 
2- Chlorella salina 
3- Nannochloropsis salina 
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وسیله جلبک  آرتمیا به نائوپلیوس) انجام شد و 2007ریکاد و همکاران ( وسیله هکه ب پژوهشیدر 
زاکی   وسیله دیگري که به پژوهشو در  سازي شد کیتوسروس و کلرال و نانوکلروپسیس سالینا غنی

دونالیال  ، س سالینانانوکلروپسی ، هاي کلرال سالینا وسیله جلبک هآرتمیا ب نائوپلیوسانجام شد و  )2010(
 C18:43، C18:33افزایش درصد اسیدهاي چرب سازي شد  سالینا و تترا سلمیس چوئی غنی

 تر ولی افزایش درصد اسیدهاي چرب هاي نانوکلروپسیس و ایزوکرایسیس کم نسبت به جلبک
C20:33  وC20:4ω3 تر بود. نسبت به دو نوع جلبک نانو و ایزو بیش  

براي  EPAگیري کلی عنوان نمود که بهترین زمان در مورد افزایش  ر یک نتیجهتوان د بنابراین می
ن گونه جلبک نانوکلروپسیس باشد و بهتری گشایی می ساعت پس از تخم 8آرتمیا  نائوپلیوسسازي  غنی

ر دنظر از جلبک نانو کلروپسیس اکوالتا   بهترین جلبک مورد DHAو در مورد افزایش  باشد می سالینا
  باشد. می ساعت پس از جذب کیسه زرده 2زمان 

تواند در جهت افزایش  سازي با دو نوع جلبک نانو و ایزو می توان نتیجه گرفت که غنی چنین می هم
سازي شده نسبت به  در آرتمیا ارومیانا مفید واقع شود زیرا بین دو نوع تیمار غنی DHA  و EPAمیزان 

  شود. مشاهده می دار از نظر آماري تیمار شاهد اختالف معنی
تواند در افزایش  هاي نانوکلروپسیس اکوالتا و ایزوکرایسیس گالبانا می وسیله جلبک سازي به غنی

  ثر واقع شود.ؤم C20:4ω3و  C18:3ω3  ،C18:43 ، C20:33هاي چرب  درصد اسید
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Abstract1 

The study of Nannochloropsis oculata and Isochrysis galbana percentage of 
unsaturated fatty acids, especially EPA and DHA fatty acids in Urmia Artemia 
(Artemia urmiana) was performed. In this experiment the effect of two types of 
micro algae with regard to food components and, at various time intervals (2, 4 and 6 
hours) on increasing the nutritional value Nauplius Artemia urmiana with emphasis 
on EPA and DHA study (Group of hunger during the treatments enrichment), 
Artemia Nauplii Immediately after the hatched Artemia Nauplii after yolk sac 
absorption were compared. The results showed that the best time of Artemia nauplii 
for enrichment with algae was about 2 hours after the yolk sac is absorbed. The best 
species of algae to increase the EPA was Isochrysis galbana with the 1.74 mg/g dry 
weight. Regarding DHA, Nannochloropsis oculata with the 0.22 mg/g dry weight 
and ratio between DHA/EPA. 
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