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  1چکیده

 .Padina spآرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادیناسازي ناپلی بررسی اثر غنی هدف از این مطالعه

بوده است. آزمایشات  )Litopenaeus vannamei( بقاء و رشد پست الرو میگوي سفید غربی بر
 9تکرار، در  3تیمار غذایی و هر تیمار شامل  3تصادفی در قالب  انجام شده در قالب یک طرح کامالً

گرم در لیتر از امولوسیون  4/0و  2/0آرتمیا به میزان  هايلیتري آب صورت پذیرفت. ناپلی 30مخزن 
 6بار در روز و با فاصله زمانی  4و پست الروهاي میگو  ندسازي شدعصاره جلبک دریایی پادینا غنی

سازي شده تغذیه گردیدند. نتایج حاصل نشان داد که با آرتمیاي غنی یک ماههساعت طی یک دوره 
سطح  شده درپست الروهاي تغذیه شده با نمونه امولسیون غنی هاي رشد و ضریب رشد ویژهشاخص

گرم در لیتر و نمونه  2/0داري نسبت به تیمار تغذیه شده با سطح گرم در لیتر از افزایش معنی 4/0
داري بین نرخ رشد ویژه تیمار تغذیه شده با معنی اختالفهمچنین  .)P >05/0( استشاهد برخوردار 

                                                
    amovahed58@gmail.com مسئول مکاتبه:*



 1393 تابستان) 2)، شماره (3برداري و پرورش آبزیان (بهره

34 

هاي غنی شده با نسبت به نمونه شاهد وجود داشت. عالوه بر این نمونهگرم در لیتر  2/0سطح 
گرم در لیتر بیشترین درصد بازماندگی را داشتند. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که  4/0امولسیون 

شده با عصاره جلبک دریایی پادینا به صورت تغذیه الروهاي میگوي سفید غربی با ناپلی آرتمیاي غنی
  گردد.اري باعث افزایش رشد و بقاء آنها میدمعنی

  
  پادینا، ناپلی آرتمیا، میگوي سفید غربی جلبک دریایی کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

رشد سریع جمعیت در جهان و کاهش ذخیره آبزیان موجب گردیده تا نیاز به تکثیر و پرورش 
اي نسبت به با سرعت فزاینده هاي گذشتهآبزیان بیشتر از پیش احساس شود. آبزي پروري در طی سال

ین حیوانی مورد نیاز در جهان از یصید دریاها رشد کرده، به طوري که امروزه بخش مهمی از پروت
  ).2013(فائو  شودپروري تامین میطریق آبزي
سازي میگوي سفید غربی در دستور کار مراکز تکثیر میگو قرار گرفته، به هاي اخیر مولددر سال

اند. اکنون مولدین مورد استفاده در مراکز تکثیر کشور از نوع مولدین نسل دوم پرورشیطوري که هم 
تجربه نشان داده که کیفیت الروهاي تولید شده از مولدین نسل دوم نسبت به مولدین نسل اول یا مولدین 

رشد و  تر و پست الروهاي تولید شده از مولدین نسل دوم دارايبسیار پایین SPF 1عاري از بیماري
و  ایش رشد. یکی از موارد مهم در افز)2011(سیستانی،  دنباشبازماندگی کمتر و اختالف اندازه بیشترمی

میزان و کیفیت اجزاي تشکیل دهنده مواد غذایی است و میتوان با بهبود تغذیه  ي میگوبازماندگی الروها
  .)2011(سیستانی،  و بازماندگی را افزایش واختالف اندازه را کاهش داد رشدالروها 

درصد  50هاي اساسی در آبزي پروري، تامین غذاي مناسب است که معموال بیش از یکی از بخش
. بنابراین همواره ضروري )2008(نفیسی و سلطانی،  دهدهاي تولید را به خود اختصاص میهزینه

تري را ی شرایط مناسباست که آبزیان در مراحل اولیه رشد با غذاهایی تغذیه شوند که در ادامه زندگ
که است  یابی به سود باالتراز نظر رشد و بقاء و تولید مثل داشته باشند، نتیجه نهایی این موضوع دست

  .باشدمیهاي اقتصادي پروري و سایر فعالیتهدف اصلی آبزي

                                                
1- Specific Pathogen Free 
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این یکی از راهکارها جهت دستیابی به این مهم تقویت الرو آبزیان با مواد مغذي مختلف است. در 
زمینه کارهاي زیادي در دنیا و در ایران انجام شده است، امّا نکته مهم نحوه انتقال این مواد و نیـز نـوع 

. در خصوص نحوه انتقـال چـون بسـیاري از آبزیـان و از شودکه به بدن آبزي منتقل میاست ایی ماده
اد غـذایی اسـتفاده نماینـد تواننـد از تمـام مـوجمله میگوها در مراحل اولیه زندگی به سهولت نمـیآن

شـود و به منظور انتقال مواد ضروري رشد از ناپلیوس آرتمیا به عنوان ناقل مـواد اسـتفاده مـی بنابراین
همانطور که مطالعات متعدد نشان داده است ناپلیوس آرتمیا بدلیل غیر انتخابی بودن در مصـرف مـواد 

ري جهـت رشـد بـه بـدن الروهـاي میگـو مغذي موجود بسیار مناسبی جهت انتقال مواد مغذي ضرو
  باشد.می

انتقال مواد ضروري به بدن آبزیان رشد و سالمت آبزي را در مراحل بعدي زندگی تضمین میکند. 
ها، ینیساکاریدها، پروتهاي دریایی منبع بسیار خوبی براي ترکیباتی مثل کاروتنوئیدها، پلیجلبک

و  ؛ فورستر1998، و همکاران (نیوتن باشندمعدنی میها و مواد اسیدهاي چرب ضروري، ویتامین
هاي دریایی منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان دهد که جلبکگزارشات نشان می .)2000، همکاران

،  Cمشخص شده که ویتامین ).2004، جون؛ پارك و 1989؛ ونگ، 2002(چونگ و همکاران،  باشندمی
هاي دریایی از جمله فاکتورهایی هستند که موجود در جلبک E اشباع و ویتامیناسیدهاي چرب غیر

 .)2000(راآ،  شوندباعث افزایش مقاومت جانوران شامل ماهی و میگو به عوامل بیماریزا می

با توجه به مشکالت تکثیر و پرورش میگو از قبیل بازماندگی پایین الروها، کمبود  پژوهشدر این 
به اینکه  با توجههاي دریایی در کشور و همچنین وفور جلبک ها از یک طرف ورشد و بروز بیماري

ها، اسیدهاي اکسیدانهاي دریایی حاوي ترکیبات مختلفی شامل ترکیبات ضد میکروبی، آنتیجلبک
توانند نقش باشند که هرکدام به تنهایی میها و ... میچرب، اسیدهاي آمینه، مواد معدنی، کربوهیدرات

میگوها بازي  ها و تقویت سیستم ایمنیازماندگی، بهبود رشد، پیشگیري از بیمارياي در افزایش بعمده
عصاره محلول در  ).1999؛ فلورنس، 1993؛ مابیآ و همکاران، 2008باالسوبرامانیان و همکاران، ( کنند

متانول جلبک پادینا در محیط کشت آگار داراي خاصیت ضد باکتري بر علیه باکتري باسیلوس 
هاي همچنین این جلبک داراي اثر سمی ضعیف بر علیه سلول .)1997(کیچی، است سابتیلیس 

. )1997هارادا و همکاران، ( هاي طبیعی نداشته استسرطانی بوده ولی هیچ اثر سویی بر روي سلول
اي و بیولوژیکی جلبک خواص تغذیه این مطالعه بررسی بیشتر در مورد برخی از بنابراین هدف از

  باشد.ستفاده از آن در صنعت پرورش میگو میپادینا جهت ا
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  هامواد و روش
ر در اسـتان بصورت کاربردي در بخش تکثیـر و پـرورش پژوهشـکده میگـوي کشـو پژوهشاین 

  انجام گرفت. 1390شهریور سال  بوشهر از مرداد لغایت
شـامل  تیمـار 3روزه میگوي سفید غربی در قالـب  25این آزمایش با پست الروهاي طرح آزمایشی: 

گـرم در لیتـر  2/0، آرتیماي غنـی شـده بـا 1Tآرتیماي غنی نشده با جلبک، تیمار  یا )Cتیمار شاهد (
تیمـار  گرم در لیتر عصاره جلبک پادینا و هر 4/0، آرتیماي غنی شده با 2Tعصاره جلبک پادینا، تیمار 

  تکرار صورت گرفت. 3شامل 
از مرکز تکثیر پژوهشکده میگوي کشور واقع در  1390در مرداد ماه سازي پست الرو: تهیه و ذخیره

پس  شکده میگوي کشور انتقال داده شد.منطقه بندرگاه پست الروها تهیه و به آزمایشگاه مرکزي پژوه
روزه، با طول  25عدد پست الرو  270 ،پژوهشروزه به سالن محل  25از انتقال پست الروهاي 

قسمت در  30عفونی شده با اشعه ماوراي بنفش و شوري متر با آب دریاي ضد سانتی 2±3/0متوسط 
  سازي شد.عدد پست الرو در هر تانک ذخیره 30عدد در لیتر و به تعداد  6هزار با تراکم 

 لیتري استفاده و 3جهت کشت سیست آرتمیا از انکوباتورهاي مخروطی  کشت و تفریخ آرتمیا:
ها آب دریا با شسته شد. جهت تفریخ سیست ملزومات مورد استفاده به صورت روزانه ضد عفونی و

گرم در لیتر برسد. میزان آب مورد نیاز براي هر گرم  23- 27 به آب شیرین مخلوط شد تا شوري
  هوادهی آب انکوباتورها انجام شد.و  )2006(سیتاراسو و همکاران، لیتر در نظر گرفته شد  8/0سیست 

از  1390خرداد ماه  29الی  24زمانی  برداري در فاصلهنمونه: از جلبک گیريعصارهو برداري نمونه
اي آوري شده درون ظروف شیشههاي جمع. نمونهفتي بندرگاه واقع در استان بوشهرانجام گرمنطقه

  .داري وسپس به آزمایشگاه منتقل شدندحاوي آب دریا نگه
احتمالی مستقر بر روي آنها ها را کامالً و با دقت شسته و از شن و ماسه و جانداران ابتدا جلبک

ور کرده و ها را به منظور خارج کردن امالح درون آب مقطر غوطهکامالً عاري گردیدند. سپس جلبک
ها ساعت انجام شد. سپس جلبک 24ساعت یکبار آب آنها تعویض گردید. این کار به مدت  3هر 

به وسیله آسیاب برقی به  ي تمیزي در سایه پهن گردیده و طی سه روز خشک شدند وروي پارچه
 مقدار اي ریخته شد،گرم از جلبک توزین و داخل ظروف شیشه 200 مقدار .صورت پودر درآمدند

دقیقه به خوبی تکان داده شد و سپس درب  20به مدت و اضافه  درصد 90 لیتر اتانولمیلی 200
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صل صاف شد و با داري شد. سپس عصاره حاساعت در تاریکی نگه 48ظروف را بسته و به مدت 
(باکونی و همکاران، گراد تغلیظ گردید ي سانتیدرجه 45کننده گردان در دماي راستفاده از دستگاه تبخی

. عصاره حاصل در این مرحله به درون پتري دیش تمیز منتقل و در زیر هود المینار خشک شد، )1992
  .)1992(باکونی و همکاران،  سازي از ماده (دي متیل سولفواکسید) استفاده شدبراي رقیق

هاي لیتر به ارلنناپلی در میلی 200آرتمیا با تراکم  1ناپلی تازه تخمه گشایی شده سازي آرتمیا:غنی
گرم در لیتر امولسیون عصاره جلبک دریایی پادینا  4/0گرم در لیتر و  2/0سازي منتقل و به میزان غنی

جهت ثابت نگهداشتن اکسیژن در حد اشباع انجام و  گردید. هوادهی به صورت مداومبه ارلن اضافه 
  .)2006(سیتاراسو و همکاران،  و مورد استفاده قرار گرفت شده شسته هااپلیساعت ن 8پس از گذشت 

دهی شدند، پست الروهاي میگو با استفاده از ناپلی آرتمیا و غذاي کنستانتره تا حد سیري غذا تغذیه:
وعده ناپلی آرتمیا بر اساس میزان نیاز پست الرو  2وعده غذاي کنستانتره و  2وعده شامل  4هر روز 
  .)2010 ،(تازیکهداده شد 

روز بود که کل حجم آب تانک تعویض بار در شبانهتعداد دفعات تعویض آب یک :تعویض آب
آب نیز با هر بار تعویض انجام  کیفی ايگیري فاکتورهمیشد، ارزیابی سالمت پست الروها و اندازه

، جهت HACAمارك  01/0با دقت دیجیتال متر  pH  از دستگاه pHگیري شد. جهت اندازه
گیري دما از دماسنج ، براي اندازهATAGUسنج چشمی مارك گیري شوري از دستگاه شورياندازه
مدل  01/0با دقت  WTW دیجیتال مارك متر گیري اکسیژن از دستگاه اکسیژناي و براي اندازهجیوه

Oxi 330/SET .ي شناي ارزیابی سالمت پست الروها در طول آزمایش از طریق نحوه استفاده شد
  ها و همچنین فاکتورهاي کیفی آب انجام شد.در سطح و یا عمق حوضچه آنها

عدد پست الرو میگـو بـه صـورت تصـادفی از هـر تکـرار  10تعداد  هاي رشد و بازماندگی:شاخص
  .)2009لیبرال و باربوسا، ( گیري شدانتخاب و طول آنها به وسیله کولیس اندازه

  

(mm)] 1(mm))/L 4
1L– (mm) 3

2100 × [(L= LG (%)2  
  

                                                
1- Hatch 
2- Length gain 
3- Final length 
4- Initial length 
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کرده، عدد پست الرو میگو به صورت تصادفی از هر تکرار انتخاب و با دستمال خشک  10تعداد 
  و وزن انفرادي آنها ثبت گردید. با ترازوي دیجیتال اندازه

  

(mg)] 1W(mg))/  1W3− (mg) 2W2(100 × [(= WG(%) 1  
  

  .)2009(لیبرال و باربوسا،  گرددزیر محاسبه می میزان نرخ رشد ویژه از روش
   

n]5)/ 1w nl− 2w n× [(l = 100 SGR (%)4 
  

میگو در هر تکرار شمارش و با در نظر گرفتن تعداد میگوي پس از پایان دوره آزمایش تعداد 
  .)2007لیبرال و باربوسا، ( ذخیره شده میزان بازماندگی محاسبه گردید

  

)1N7) / (2N6Survival (% / day) = 100 × (  
  

آماري کلموگروف  ها ابتدا با استفاده از آزمونقبل از تجزیه و تحلیل داده تجزیه و تحلیل آماري:
دار بودن اثر تیمارهاي مختلف بر جهت تعیین معنیها انجام شد. اسمیرنوف توزیع نرمال بودن داده

روز پرورش از  30و وزن، نرخ رشد ویژه و وزن پایانی) در پایان  بازماندگی، کارایی رشد (افزایش طول
ها از آزمون چند دامنه میانگینو جهت مقایسه ) One way ANOVA(روش آنالیز واریانس یک طرفه 

  انجام شد. Excelافزار تجزیه و تحلیل آماري و رسم نمودارها با استفاده از نرم دانکن استفاده گردید.
  

  نتایج
تغذیه  2متر و متعلق به تیمار سانتی 5/5±95/0 بررسی طول کل نشان داد که بیشترین طول طول کل:

دریایی پادینا و کمترین طول  گرم در لیتر از عصاره جلبک 4/0شده با سطح شده با آرتمیا غنی
). تجزیه 1 باشد (نمودارنشده میمتر و متعلق به گروه شاهد تغذیه شده با آرتمیاي غنیسانتی 45/0±3

                                                
1- Weight gain 
2- Final weight 
3- Initial weight 
4- Specific growth rate 

  تعداد روزهاي پرورش - 5
6 - Final shrimp number 
7 - Initial shrimp number 
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دار وجود داشته، شاخص رشد و تحلیل آماري نشان داد که بین تیمارها از نظر طول اختالف معنی
داري وجود ندارد امّا بین دو تیمار اختالف معنی 2و  1که بین تیمارهاي طولی (طول کل) نشان داد 

درصد  5دار در سطح نشده با عصاره جلبک اختالف معنیاهد یعنی آرتیماي غنیـمذکور با تیمار ش
  ).P >05/0شد (مشاهده 

  

  
متر) پست الرو (بر حسب سانتی پادینا بر طول نهاییسازي شده با عصاره جلبک دریایی تاثیر آرتمیاي غنی - 1نمودار 

  )Mean±SE(میگوي سفید غربی 
  )P >05/0(باشد میدار دهنده وجود اختالف معنیبر روي نمودارها نشان حروف متفاوت

  
 2گرم و متعلق به تیمار  6/6بررسی افزایش وزن نشان داد که بیشترین میزان افزایش وزن وزن تر: 

گرم در لیتر از عصاره جلبک دریایی پادینا و کمترین میزان  4/0شده با سطح تغذیه شده با آرتمیا غنی
). 2(نمودار  نشده بوده استگرم و متعلق به گروه شاهد تغذیه شده با آرتمیا غنی 9/2افزایش وزن 

دار وجود داشته، نظر افزایش وزن اختالف معنی ها نشان داد که بین تیمارها ازتجزیه و تحلیل داده
گرم از عصاره جلبک  4/0سطح  تغذیه شده با آرتیماي غنی شده بایعنی میگوهاي  2بطوریکه تیمار 

نیز با تیمار شاهد اختالف  1داشته و تیمار  درصد 5دار در سطح نسبت به دو تیمار دیگر اختالف معنی
  ).P >05/0( بهترین تیمار از نظر افزایش وزن بود 2دار دارد. در مجموع تیمار معنی

  
  

a 

b 

b 
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   شاهد                                 1تیمار                               2تیمار                

جلبک دریایی پادینا بر وزن نهـایی (برحسـب گـرم) پسـت الرو سازي شده با عصاره تاثیر آرتمیاي غنی -2نمودار 
  )Mean±SE( میگوي سفید غربی

  )P >05/0(باشد دار میدهنده وجود اختالف معنیبر روي نمودارها نشان حروف متفاوت
  

تري نسبت به از وضعیت مناسب 2از نظر شاخص بازماندگی نیز میگوهاي تیمار  شاخص بازماندگی:
 داري بین این تیمار و سایر تیمارهابرخوردار بودند و از این لحاظ نیز اختالف معنی دو تیمار دیگر

  ).P >05/0) (4(نمودار  داشت وجود
 

9 
8 

7 

6 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

گرم
ب 

حس
ی بر

های
ن ن

 وز

a 

b 

c 
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سازي شده با عصاره جلبک دریایی پادینا بر درصد بازماندگی پست الرو میگوي سفید تاثیر آرتمیاي غنی -3نمودار 

  )Mean±SE( غربی
  )P >05/0( باشددار میدهنده وجود اختالف معنیبر روي نمودارها نشان متفاوتحروف 

  
درصد  5ها در سطح از نظر وضعیت نرخ رشد ویژه، نتایج نشان داد که بین داده نرخ رشد ویژه:

هاي رشد نشان داد که ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده)4دار وجود دارد (نمودار اختالف معنی
نیز نسبت به تیمار شاهد  1داري داشته و تیمار در مقایسه با دو تیمار دیگر اختالف معنی 2 تیمار

بهترین وضعیت را از نظر نرخ رشد ویژه  2در مجموع تیمار  ).P >05/0(داري نشان داد اختالف معنی
  در بین سه تیمار نشان داد.

  
   

a 
b 

b 
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(%) پست الرو میگوي سفید  شده با عصاره جلبک دریایی پادینا بر نرخ رشد ویژهسازي تاثیر آرتمیاي غنی - 4نمودار 
  )Mean±SE(غربی 

  )P >05/0(باشد میدار دهنده وجود اختالف معنیبر روي نمودارها نشان حروف متفاوت
  

  بحث
با سطح که شامل ناپلی آرتمیا  2نتایج این مطالعه نشان داد که در بین سه تیمار مورد مطالعه تیمار 

سازي شده بود نسبت به تیمارهاي دیگر از نظر طول پست الروها گرم در لیتر عصاره غنی 4/0
دار نبود ولی اختالف معنی 1تري را از خود نشان داد، هر چند بین این تیمار و تیمار وضعیت مناسب

(وادنا و  توسطداري مشاهده میشود. این نتایج با نتایج گزارش شده با تیمار شاهد اختالف معنی
مطابقت دارد، آنها از پودر جلبک دریایی به عنوان منبع غذایی پروتئینی براي میگوي  )1982همکاران، 

سفید غربی استفاده کردند، مطالعه انجام شده توسط این گروه نشان داد که عالوه بر طول، نرخ رشد 
 .)1982مکاران، (وادنا و هبرابر بیشتر افزایش یافت  4ویژه و میزان بقاء حدود 

از نظر وزنی اختالف  2از نظر وزن نیز نتایج مطالعه نشان داد که میگوهاي تغذیه شده در تیمار 
) جیره 2010( و همکاران امانوئلدر مطالعه  .داري را نسبت به دو تیمار دیگر از خود نشان دادندمعنی

 و همکاران فورستردر مطالعه  اد.غذایی حاوي جلبک، بیومس باالتر و افزایش رشد بیشتري را نشان د
از  clathrata Ulvaجلبک که میگوهاي تغذیه شده از رژیم غذایی مرکب از  مشاهده شد )2002(

  ).2000 ،و همکاران (فورستر تري داشتندنظر بقا و رشد وضعیت مطلوب

a 

b 
b 
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گران در مطالعه دیگري عملکرد پست الرو میگوي ببري سیاه تغذیه شده با همچنین پژوهش
 clathrata Ulvaگونه جلبکی  با برنج و فاقد اسید چرب غیر اشباع شده با سبوسآرتمیاي غنی

روز  10حاوي سطوح مختلف اسیدهاي چرب غیر اشباع مقایسه نموده و پست الروهایی که به مدت 
با غذاي زنده جلبکی تغذیه شده بودند نسبت به پست الروهاي تغذیه شده با سبوس برنج به علت 

  .)1996 گلز،؛ دایپنافلوریدا و 1998(میالمنا و همکاران،  چرب رشد باالتري داشتند اسید
داري را با سایر تیمارها از خود نشان دادند. میزان نرخ رشد ویژه و نیز میزان بقاء اختالف معنی

گروهی از پزوهشگران پست الروهاي میگوي . هاي سایر محققین مطابقت دارداین نتایج با یافته
نتایج حاصل از این  ک دریایی مورد تغذیه قرار دادند،ببري سیاه را به وسیله رژیم غذایی حاوي جلب

هاي دریایی نسبت به پست الروهاي آزمایشات نشان داد که پست الروهاي تغذیه شده با جلبک
 دبازماندگی باالتري نسبت به شوري دارن جلبک دریایی پادیناتغذیه شده با رژیم غذایی فاقد 

  .)1998،  و همکاران (داراچاي
شده با جلبک پادینا به طور معناداري در مطالعه حاضر پست الروهاي تغذیه شده با آرتمیاي غنی

 )2010(پنا،  هاي سایر محققین مانند مطابقت داردبازماندگی باالتري از خود نشان دادند که با یافته
گزارش دادند که تجمع رنگدانه آستاگزانتین ) 1992(و همکاران  باکونیعالوه بر این  مطابقت دارد.

ها را از اکسیداسیون حاصل از انرژي ساطع شده از نور موجود در جلبک پادینا در بافت میگو، سلول
این که در کند به طوريد عملکرد مثبتی در توسعه و تکامل میگو ایفا مییکند. این فوامحافظت می

هاي تغذیه شده با سطوح باالتر آرتمیاي باالتري که در گروهافزایش وزن و بازماندگی  پژوهش
  تواند به همین دلیل باشد.ردید میشده با جلبک نسبت به گروه شاهد مشاهده گغنی

  
  سپاسگزاري

کلیه کارکنان پژوهشکده میگوي خلیج فارس که در انجام دانند که از نویسندگان بر خود الزم می
  نمایند.قدردانی و تشکر  اند،داشتههمکاري صمیمانه  پژوهشاین 
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