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چکیده

این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل عصاره آبی ریز جلبک  Cyanothece sp.بر شاخصهای رشد ،نرخ بقاء و ضریب
تبدیل غذایی میگوی وانامی ( )Litopenaeus vannameiبه مدت  60روز در مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور چابهار به اجرا درآمد.
 240قطعه میگوی جوان سفید غربی با میانگین وزنی حدود  3/03 ±0/17گرم در  12مخزن  70لیتری با تراکم  20عدد در لیتر ذخیره
سازی ،با سطوح ( 0شاهد)( 100 ،تیمار( 200 ،)1تیمار  )2و ( 300تیمار  mg/kg )3مکمل عصاره آبی ریز جلبک  Cyanothece sp.به
صورت  3وعده در روز تغذیه و در پایان دوره شاخصهای رشد ،شامل میانگین وزن ،طول کل ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی،
راندمان تبدیل غذایی و بازماندگی میگوهای سفید غربی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تیمار  200 mg/kgعصاره آبی ریز
جلبک  Cyanothece sp.روی پارامترهای رشد و بازماندگی تاثیرات مثبت و معنیداری گذاشتند ( ،)P>0/05میانگین وزن ،طول و
ضریب رشد ویژه ( )SGRمیگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  200 mg/kgعصاره ریز جلبک  Cyanothece sp.به ترتیب
 13/88گرم 13/03 ،سانتیمتر و  2/56درصد بهطور معنیداری بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده در سایر تیمارها بود( ،)P>0/05در حالی
که به دلیل افزایش معنیدار راندمان ضریب تبدیل غذایی ( )FCEدر میگوهای تیمار  200میلیگرم بر کیلوگرم ،میزان ضریب تبدیل غذایی
( )FCRدر آنها بهطور معنیداری کمتر از سایر میگوهای تیمار است( .)P>0/05از این تحقیق چنین استنباط میشود که استفاده از
عصاره آبی ریز جلبک  Cyanothece sp.میتواند بر میزان رشد ،نرخ بقا و مقاومت میگوی جوان سفید غربی تاثیر مثبت داشته باشد.
واژگان کلیدی :میگوی پا سفید غربی ،ریز جلبک ،Cyanothece sp. ،شاخص رشد ،ضریب تبدیل غذایی.

مقدمه
میگوی وانامی ( )Litopenaeus vannameiیکی از
مهمترین گونههای پرورشی میگو میباشد که در
سراسر دنیا و در سیستمهای مختلف پرورشی از جمله
سیستمهای گسترده ،نیمه متراکم و متراکم پرورش
داده میشود ( )FAO, 2014که به علت استفاده از
برخی جلبکهایی حاوی مواد محرک رشد و سیستم
ایمنی هستند میتوانند با بهبود شاخص سالمت ،رشد
و بازماندگی میگوها مانع از بروز بیماری شوند .از

جملـه عوامـل دخیل در افزایش میزان رشد و
بازماندگـی میگـوهای سفید غربی ،میتوان به میزان،
کیفیت و ترکیب اجزای تشکیلدهنده ماده غذایی
اشاره کرد ) .(Javadzadeh et al., 2012امروزه
پیشنهاد استفاده از ترکیبات طبیعی همانند گیاهان
دارویی و جلبـکهـای دریـایـی به دلیل تشکیل باقی
ماندههای دارویی ناشی از مصرف هورمونها ،آنتی
بیوتیکها و سایر مواد شیمیایی در آبزیان مطرح است
( .)Sakai, 1999این ترکیبات به صورت مکمـلهای
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تجـاری در صنـعت در راستای جلوگیری از گسترش
بیماری و بهبود ضریب تبدیل غذایی و رشد به غذا
افزوده میشوند ( Pazir et al., 2011; Ghaednia
.)et al., 2011
ریزجلبکها یک منبع طبیعی و مهم برای تولید
رنگدانههای طبیعی هستند و استفاده از ظرفیت آنها
راه مناسبی برای رهایی از چالشهای ناشی از مصرف
ترکیبات مصنوعی و شیمیایی است ()Matos, 2017
گونههای جلبکی مناسب جهت تغذیه موجودات زنده،
بر مبنای پتانسیل کشت ،سایز سلولی ،قابلیت هضم و
ارزش غذایی انتخاب میشوند (.)Cautteu, 1996
سیانوباکترها (جلبکهای سبز-آبی) گروهی از
پروکاریوتهای فتوسنتزکننده ،گرم منفی هستند
( )Olson, 2006که ساختار نسبتا ساده دارند و با
حداقل نیازهای غذایی توانایی سنتز طیف گستردهای
از متابولیتها و مواد شیمیایی با ارزش باال دارند
( .)Kothari, 2013سویه ریزجلبک سبز-آبی نمک
دوست  Cyanothece sp.نخستین بار توسط زهرا
امینیخوئی از کشندان پشت سدی لیپار در چابهار از
سواحل دریای عمان جداسازی و پس از شناسایی
ریختشناختی و توالییابی مولکولی (تعیین توالی ژن
) ))16S rRNAبه بانک میکروارگانیسمهای مرکز
ملی ذخایر ژنتیک ایران با کد  tbrc-m50155برای
حفظ ذخیره و نگهداری طوالنی مدت اهدا شد (امینی
خوئی و همکاران.)1400 ،
ریزجلبک  Cyanothece sp.یکی از گونههای
سیانوباکتر از شاخه  ،Cyanobacteriaکالس
 ،Cyanophyceaeرده  Oscillatorialesو خانواده
 Cyanothecaceaeاست .با توجه به تجمع اگزوپلی
Extracellular
( Eolymeric
ساکارید
 )Substancesدر سیانوباکترها و نقش آن در ایمنی
سلولی و اینکه حاوی متابولیتهای ثانویه آلکالوئیدی
است که دارای فعالیت ضدباکتریایی و مهاری در
مقابل باکتریها بوده که دارای اهمیت باالیی است.
این ریزجلبک بهراحتی با توجه به شرایط اقلیمی
چابهار کشت داده که با توجه به رشد قابل توجه آن
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میتواند به عنوان یکی از گونههای مهم جلبکی برای
پرورش ،مورد استفاده قرار گیرد که حاوی مقدار
زیادی پروتئین ،اسیدهای چرب ضروری (گاما-
لینولنیک اسید) ،پلیساکاریدها ،فیکوبیلی پروتئینها،
کارتنوئید ،ویتامینها و موادمعدنی است .بنابراین
پتانسیل مناسبی برای استفاده در صنایع مختلف بویژه
آبزیپروری دارد (امینی خوئی و همکاران1398 ،؛
.)Liu and Lin, 1993
از آنجایی که تا به امروز مطالعه چندانی درباره
جلبک  Cyanothece sp.بر آبزیان صورت نگرفته
بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره آبی
ریزجلبک  Cyanothece sp.بر شاخصهای رشد،
بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی پا سفید
غربی ( )Litopenaeus vannameiبه اجرادرآمد.
مواد و روشها
کشت جلبک و تهیه عصاره :نمونهبرداری از
 Cyanothece sp.با سه تکرار از آب کشندان پشت
سدی لیپار (دریاچه صورتی) واقع در طول جغرافیایی
شرقی (" ،)60° 45' 13عرض جغرافیایی شمالی
(" )25° 16' 13در  19کیلومتری شرق چابهار،
سواحل دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان
صورت گرفت.
در ابتدا خالصسازی نمونه جمعآوری شده از
کشندان پشت سدی به روش سریال رقت و کشت با
آگار  15درصد در پتری دیش در آزمایشگاه فایکولب
مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور چابهار وابسته به
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور صورت گرفت
(.)Kaushik, 1987
شناسایی ریختشناختی با مشاهده میکروسکوپی
و ثبت اندازه ،رفتار و ضمائم ریزجلبک با استفاده از
میکروسکوپ نوری و اینورت (مدل ،نیکون )TF100
و مقایسه با کلیدهای شناسایی صورت گرفت
( .)Komárek, 2014از محیط کشت  F2تغییر یافته
(بدون سیلیس) برای کشت این ریزجلبک استفاده
شد .پس از برداشت Cyanothece sp.و خشک شدن
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جدول  -1آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی ریز جلبک .)Schneegurt et al., 1995( Cyanothece sp. ATCC 51142
ترکیبات

میزان(درصد)

پروتئین
کربوهیدرات
اسید چرب ایکوازا پنتانوییک اسید ()EPA
اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک اسید ()DHA
چربی

50-60
25-34
3/27
6/33
0/4-1

جدول  -2آنالیز شیمیایی و مشخصات خوراک میگوی وانامی.
ترکیبات غذا

میزان(درصد)

پروتئین خام
چربی خام
رطوبت
فیبر خام
خاکستر

39-41
7-11
5-10
2-4
8-13

*بر اساس آنالیز غذایی شرکت (شرکت فرادانه).

چابهار منتقل شد .میگوها بعد از  15روز سازگاری با
شرایط آزمایش (آدینه و هرسیج ،)1397 ،در  12عدد
تانک  70لیتری به عنوان واحدهای آزمایشی توزین
شدند .آزمایش به صورت  3گروه تیماری و یک گروه
شاهد ،با  3تکرار انجام شد .گروه شاهد تنها با غذای
کنسانتره ساخت شرکت فرادانه (جدول  )2و بدون
اضافه کردن عصاره آبی ریز جلبک ،به همراه پودر
ژالتین تغذیه شد .سه گروه تیماری به ترتیب با ،100
 200و  300میلیگرم بر کیلوگرم عصاره اضافه شده
به جیره پایه تغذیه شدند .سپس به جیرههای
آزمایشی مورد نظر ترکیب عصارهای مشخص
ریزجلبک  Cyanothece sp.اسپری شد ،جیره پایه
تهیه شده به صورت پلت بود و مکمل ریزجلبک
 Cyanothece sp.به کمک محلول ژالتین  5درصد
به صورت اسپری با غذا مخلوط شد .برای این کار ابتدا
غذا با ترازوی دیجیتال  AND EK610iبا دقت یک
صدم گرم توزین شد و سوسپانسیون ریزجلبک
 Cyanothece sp.را که بصورت پودر و لیوفیلیزه بود
در آب مقطر استریل حل کرده و به نسبت وزن غذا
برای سطوح مختلف ،ریز جلبک Cyanothece sp.
به صورت اسپری یکنواخت با غذا مخلوط گردید.
جهت چسبندگی غذا با عصاره جلبک از پودر ژالتین
مخصوص ساخت ژله استفاده گردید .پارامترهای

به صورت پودر درآمد .عصارهگیری جلبکها به روش
غوطهوری  10درصد جرمی-حجمی در حالل آب
انجام شد 5 .گرم پودر جلبک به ظروف شیشهای
دربدار منتقل شد ،سپس  250میلیلیتر آب دیونیزه
دوبار تقطیر به آن اضافه شد (نسبت آب به نمونه  1به
 ،)50در دستگاه فراصوت اولتراسوند با فرکانس 50
هرتز به مدت  40دقیقه در دمای  66درجه سانتی
گراد )7( pH ،استخراج عصاره انجام شد ( Tabarsa
 .)et al., 2018فاز روئی محلول استخراج توسط
سانتریفوژ با دور  9000دور بر دقیقه به مدت 10
دقیقه جداسازی شد .عصاره به دست آمده با روتاری
با حجم  60-70میلیلیتر تغلیظ و به روش لیوفلیزه
خشک گردید .عصاره آبی جلبک Cyanothece sp.
با سطوح ( 200 ،100 ،0و 300میلیگرم بر کیلوگرم)
طبق مطالعات پیشین ( Supamattaya et al.,
 )2005تهیه و پس از خشک شدن در مجاورت هوا تا
زمان مصرف در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری
شد و در زمان استفاده به غذای تجاری میگو اسپری
شد (.)Tabarsa et al., 2015
طراحی و اجرای آزمایش :تعداد  240قطعه میگوی
وانامی با میانگین وزنی 3/03 ±0/17گرم از مجتمع
پرورش میگو شهید صنعتی گواتر-چابهار تأمین و به
بخش آبزیپروری مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور
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جدول  -3میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در طی دوره پرورش.
فاکتور

میانگین

اکسیژن محلول (میلی گرم بر لیتر)
دما ) درجه سانتی گراد )

7/12 ± 0/25
30/51 ± 0/29
7/72 ±0/13
35/06 ± 0/14
6/35±1/94
0/153±0/103
0/975±0/139

pH
شوری ((ppt
نیترات )(ppm
نیتریت )(ppm
آمونیاک )(ppm

میانگین رشد روزانه (:)Average Daily Growth

کیفی آب در طول دوره  60روزه به صورت روزانه
بررسی و ثبت شد .جهت تعیین وضعیت فاکتورهای
فیزیکی و شیمیایی آب ،قبل از انجام هر آزمایش و در
هر تیمار و تکرار یک بار آب مورد سنجش کیفی قرار
گرفت و هر روز نیز برخی فاکتورهای شاخص نظیر
شوری توسط دستگاه  Atagoژاپنی ،دما ،اکسیژن
توسط دستگاه  Hachآمریکا و  pHتوسط دستگاه
 WTWآلمان مورد سنجش قرار گرفت .میانگین
شوری آب در طول دوره  35/06 ± 0/14قسمت در
هزار ،غلظت اکسیژن محلول  7/12 ± 0/25میلیلیتر
در لیتر ،دمای آب  30/51 ± 0/29درجه سانتیگراد

W f  Wi

ADG (%)  
 T   100
 Wi

ضریب رشد ویژه (:)Specific Growth Rate

 LnW f  LnWi 
SGR(% / day)  
  100
T


درصد بازماندگی (:)Survival Rate
 100

Nf
Ni

SR 

تعیین رانـدمان ضریب تبدیل غذایـی :FCE
راندمان ضریب تبدیل غذایی= افزایش وزن (گرم)/
غذای خورده شده (گرم(
و ضریب تبدیل غذایی :FCR
میانگین وزن بدست آمده /میانگین غذای خورده
شده = ضریب تبدیل غذایی
به دست آمد که  =Wiوزن اولیه بدن (گرم) =Wf ،وزن
نهایی (گرم) T ،و  =ΔTطول مدت پرورش (روز)=Ni ،
تعداد میگوهای هر تانک در ابتدای آزمایش=Nf ،
تعداد میگوهای هر تانک در پایان آزمایش میباشند
(.)Zokaeifar et al., 2012

و  pHآب نیز  7/72± 0/13بود.
زیستسنجی و بررسی پارامترهای رشد و بقا :در
طول اجرای تحقیق ،میگوها از لحاظ سالمت و تحقیق
همواره مورد بررسی قرار گرفتند و این بررسی شامل
شنای صحیح تحرک و تغذیه بود ،که با توجه به شفاف
بودن میگو این عمل را به راحتی میتوان انجام داد و
سالمت میگو را تایید کرد (رئیسی و همکاران،
 ،)1392همچنین جهت بررسی اثر افزودن عصاره ریز
جلبک مصرفی در غذای میگوی وانامی بر رشد آنها،
میانگین وزن بدن و میانگین رشد روزانه هر  14روز
یکبار اندازهگیری و همچنین درصد بازماندگی در
پایان دوره بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شد
(.)Zokaeifar et al., 2012
وزن بدن به دست آمده بر حسب گرم ( Gain of
:)Body Mass

تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای حاصل از میانگین
وزن ،طول ،تعیین ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذایی ،راندمان ضریب تبدیل غذایـی و درصـد
بازمانـدگی بـا استفـاده از نرمافزار EXCEL-2016
و نـرمافـزار آمـاری  SPSS-22از طریق آنالیز واریانس
یکطرفه  One-Way ANOVAو گروهبندی دانکن
با سطح اطمینان  95درصد به مقایسه بین گروههای
تیماری و مقایسه بین میانگینها صورت گرفت.

GBM  W f W i
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جدول  -4میانگین وزنی (میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی عصاره ریزجلبک Cyanothece
.sp.
عصاره ریز جلبک

عصاره ریز جلبک

عصاره ریز جلبک

mg/kg 100

mg/kg200

mg/kg300

2/97±0/06 a

3/1±0/17 a
4/26±0/25a
ab

روز

شاهد

0

2/92±0/31a

3/13±0/15 a

15

3/±7 0/24b

4/2±0/3 ab

4/3 ±0/1a

30

b

ab

a

8/1±0/11

8/4±0/35

8/8±0/11

8/45±0/22

45

10/49±0/12b

11/26±0/35ab

11/74±0/22a

10/84±0/72b

60

b

ab

a

a

11/16±0/29

12/48±0/56

13/88±0/46

13/39±0/27

داشتند .همچنین تیمار  200و  300میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره آبی ریزجلبک دارای اختالف معنی
داری با تیمار  100میلیگرم بر کیلوگرم بودند
( .)P>0/05نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن
سطوح مختلف عصاره ریز جلبک Cyanothece sp.
به جیره میگو وانامی باعث افزایش رشد به صورت
وابسته به غلظت گردید (شکل .)1
بیشترین نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار  2با مقدار
 200میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی جلبک
 Cyanothece sp.و کمترین تیمار  3با مقدار 300
میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی جلبک
 Cyanothece spمیباشد که این دو با یکدیگر دارای
اختالف معنیداری میباشند (( )P>0/05شکل .)2
کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 2
بوده که با جیرههای حاوی  200میلیگرم بر کیلوگرم
عصاره آبی ریزجلبک  Cyanothece sp.تغذیه شده-
اند و بیشترین آن در تیمار  3با مقدار  300میلیگرم
بر کیلوگرم عصاره آبی ریزجلبک Cyanothece sp.
میباشد که این دو با یکدیگر دارای اختالف معنی
داری میباشند (( )P>0/05شکل .)3
کمترین راندمان ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار
 3بوده که با جیرههای حاوی  300میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره آبی ریزجلبک Cyanothece sp.
تغذیه شدهاند و بیشترین آن در تیمار  2با مقدار 200
آبی
عصاره
کیلوگرم
بر
میلیگرم
ریزجلبک  Cyanothece sp.میباشد که این دو با
یکدیگر دارای اختالف معنیداری میباشند ()P>0/05

نتایج
اثرات عصاره آبی ریز جلبک Cyanothece sp.

مصرف شده بعد از  60روز تغذیه در میانگین وزن
پایانی میگوی وانامی بین تیمارها اختالف معنیدار
مشاهده شد( .)P>0/05اما در طول کل نهایی میگوی
وانامی در هیچکدام از تیمارها اختالف معنیداری
نشان نداد ( .)P<0/05و تیمار  200میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره آبی ریزجلبک Cyanothece sp.
باالترین میانگین وزن پایانی را در مقایسه با سایر
گروهها داشت .همچنین تیمار شاهد کمترین وزن
نهایی رو داشت (جدول  .)4میزان پارامترهای فیزیکی
و شیمیایی آب در جدول  3نشان داده شده است.
در رابطه با میانگین طول کل ،نتایج حاکی از آن
بود که به رغم بیشتر بودن میانگین طول کل
میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 300
میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی ریز
جلبک Cyanothece sp.نسبت به میگوهای تغذیه
شده با سایر تیمارها هیچگونه تفاوت آماری معنی
داری مشاهده نشد (( )P<0/05جدول.)5
کمترین افزایش وزن مربوط به تیمار شاهد و
بیشترین آن در تیمار  200میلیگرم بر کیلوگرم
عصاره آبی ریزجلبک  Cyanothece sp.میباشد که
این دو با یکدیگر دارای اختالف معنیداری میباشند
( .)P>0/05در این شاخص تیمارهایی که با  200و
 300میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی ریزجلبک تغذیه
شده بودند ،دارای رشد باالتری نسبت به تیمار تغذیه
شده با  100میلیگرم بر کیلوگرم و گروه شاهد
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جدول  -5میانگین طول کل (میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی عصاره ریزجلبک Cyanothece
.sp.
شاهد

روز
0
15
30

9/66±0/77a

60

100 mg/kg

200 mg/kg

300mg/kg

8/2±0/20a

8/3±0/05a

8/1±0/28a

a

a

8/1±0/49a
b

45

عصاره ریز جلبک

عصاره ریز جلبک

عصاره ریز جلبک

a

a

8/46±0/47

9/2±0/1

10/23±0/37a

11/16±0/89

a

10/83±0/47

a

a

11/77±1/15

12/1±1/5

9/16±0/2

9/7±0/43a
a

10/9±1/12

a

12/0±1/73

9/3±0/26

10/26±0/25a
a

11/06±0/11

a

13/03±0/05

شکل  -1میانگین (میانگین±انحراف معیار) درصد افزایش وزن میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی عصاره ریز جلبک

.Cyanothece sp.

( )Zhang, 2014و هیچ گونه مطالعهای در کشور در
مورد پتانسیل استفاده از سیانوباکترها بهعنوان مکمل
غذایی در رشد این میگو وجود ندارد .پژوهش حاضر
نشان میدهد که استفاده از عصاره آبی ریز جلبک
 Cyanothece sp.در جیره غذایی میگوی وانامی
تاثیر معنیداری در نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذایی ،راندمان ضریب تبدیل غذایی ،افزایش وزن و
درصد بازماندگی داشت.
میزان ضریب رشد تبدیل غذایی در میگوهایی که
از جیره غذایی حاوی  200میلیگرم برکیلوگرم عصاره
ریزجلبک استفاده کرده بودند بهطور معنیداری به
میزان  1/5درصد بیشتر از میگوهای تیمار تغذیه شده
جیره های غذایی حاوی 100و  200میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره ریزجلبک بودند ( ،)P>0/05مقادیر
مربوط به ضریب رشد ویژه میگوهای تیمار 200
میلیگرم بر کیلوگرم با میزان  2/5درصد نسبت به

(شکل .)4
بررسی آماری درصد بقا نیز در پایان دوره نشان
داد ،کمترین درصد بازماندگی مربوط به تیمار  1بوده
که با جیرههای حاوی  100میلیگرم بر کیلوگرم
تغذیه شدهاند و بیشترین آن در تیمار با مقدار 200
آبی
عصاره
کیلوگرم
بر
میلیگرم
ریزجلبک  Cyanothece sp.میباشد .به طوریکه
اختالف معنیداری بین گروههای تغذیه شده با عصاره
آبی ریزجلبک  Cyanothece sp.و گروه شاهد
مشاهده شد (( )P>0/05شکل.)5
بحث
پرورش میگو بهعنوان یکی از برترین سطوح پرورش
آبزیان به لحاظ تجاری در جهان شناخته شده (
 )Pauly, 2002و میگوی وانامی اصلیترین گونه
میگوی پرورشی در سرتاسر جهان محسوب میشود
15
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شکل -2نرخ رشد ویژه (( )% day -1میانگین±میانگین انحراف معیار) میگوهای تیمار مختلف تغذیه شده با جیره غذایی حاوی عصاره ریزجلبک
.Cyanothece sp.

شکل  -3میانگین (میانگین±انحراف معیار) درصد ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار تغذیه شده جیره های غذایی حاوی عصاره ریز جلبک
.Cyanothece sp.

( )Supamattaya et al., 2005و باعث افزایش رشد
در میگوی وانامی میگردد ( Van Alstyne et al.,
 ،)2011لذا مطالعات متعددی در ارتباط با اثر عصاره
جلبکهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی بر عملکرد
رشد گونههای مختلف میگو صورت گرفته است .به
عنوان مثال برخی محققین بیان نمودند که استفاده
از عصاره جلبکهای مختلف یا پودر جلبکهای
دریایی میتواند باعث بهبود رشد میگوها شود که
وابسته به غلظت بوده است .در یک مطالعه که از ،100
 200و  300میلی گرم عصاره متانولی جلبک قهوه
ای سارگاسوم در  100گرم غذای بچه میگوی

میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
درصدهای مختلف عصاره ریزجلبک بهطور معنیداری
بیشتر بود.
 Schneegurtو همکاران ( ،)1995با آنالیز
ترکیبات سویه Cyunothece sp. ATCC 5
1142بیان داشتند که این سیانوباکتر محتوای
پروتئین باال ( 50-60درصد) و چربی کم (0/4-0/1
درصد) و توانایی سنتز ویتامین  Bرا دارد و از آنجایی
که اختالف ترکیبات پروتئین ،لیپید و اسیدهای چرب
هر گونه جلبک بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی
موجو دات دریازی تاثیرگذار میباشد
16
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شکل -4میانگین (میانگین±انحراف معیار) راندمان ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی عصاره ریز جلبک
.Cyanothece sp.

شکل  -5بازماندگی میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی عصاره ریز جلبک .Cyanothece sp.

به بهبود عملکرد رشد پری میگو شد .پاکروان و
همکاران در سال ( )1397نشان دادند که میگوهای
تغذیه شده با جیره حاوی  25درصد جلبک کلرال به
طور معنیدار ،وزن پایانی و افزایش وزن باالتری را در
انتهای دوره پرورشی داشتند که هم راستا با مطالعه
حاضر بود Supamattaya .و همکاران ( ،)2005با
بررسی اثر سطوح  200 ،125و  300میلیگرم عصاره
دونالیال بر کیلوگرم غذا بر عملکرد رشد و شرایط
سالمت در میگوی ببری سیاه نشان دادند که استفاده
از سطوح مختلف عصاره دونالیال تفاوت معنیداری را
از نظر ضریب تبدیل غذایی با گروه شاهد ایجاد نکرد
که مطابق با این مطالعه بود .که این امر را میتوان به

مونودون استفاده شده بود که باالترین بقا مربوط به
دوزهای  100و  300میلیگرم بود .نتایج عملکرد
رشد نشان داد که دوز  300میلیگرم عملکرد بهتری
داشت و ضریب تبدیل غذایی آن  1/21بود ( Huxley
 .)and Lipton, 2010مطابق جیم Jaime-
 Ceballosو همکاران ()2006که بیان داشتند پودر
اسپیرولینا در جیره غذایی پایه الرو میگوی وانامی بر
عملکرد رشد موثر بوده است.
 Gharibiو همکاران در سال ( ،)2015با بررسی
اثر غلظتهای مختلف جلبک Dunaliella
 tertiolectaبر رشد پری میگو ( Phallocryptus
 )spinoseنشان دادند که افزایش تراکم جلبک ،منجر
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کاربرد ترکیبات سازگار با محیط زیست تحقیقات
زیادی روی استفاده از عصاره یا پودر ریزجلبکها در
تغذیه آبزیان شده است .همچنین سودمندی جلبکها
در بهبود عملکرد جیره و افزایش رشد ،بیشتر به دلیل
وجود ویتامینها ،مواد معدنی ،تعدیل کردن
متابولیسم لیپیدها و بهبود جذب مواد غذایی میباشد.
به طور کلی ،میتوان این گونه نتیجه گرفت که
استفاده از عصاره ریزجلبک  Cyanothece sp.در
جیره غذایی میگوی وانامی به علت وجود پروتئین باال
در آن یک منبع باکیفیت برای تغذیه این میگو باشد
و همچنین میتواند به عنوان محرک رشد عمل کرده
و باعث افزایش رشد شود.

ترکیبات خاص ریز جلبک مرتبط دانست که روی
فاکتورهای رشد تاثیر میگذارد ( Hashim, and
 .)Saat, 1992همچنین دشتیان نسب و همکاران در
سال ( )1393گزارش کردند که افزودن عصاره
سارگاسوم در غذای میگوی وانامی باعث افزایش وزن
میگو گردید که میتوان گفت استفاده از سطح بهینه
عصاره جلبکهای مختلف میتواند باعث بهبود رشد
میگو شود
افزایش بیش از حد ریز جلبک در جیره غذایی
میگو ،میزان فیبر را باال میبرد و باعث افزایش سرعت
عبور مواد مغذی در دستگاه گوارش و کاهش جذب
مواد مغذی میگردد ( .)Briggs al et., 2004بر این
اساس میتوان گفت مصرف عصاره آبی ریز جلبک
 Cyunothece sp.تا مقدار  200میلیگرم بر
کیلوگرم تاثیر مثبت بر شاخصهای رشد داشته است
و با افزایش آن تاثیر معنیداری مشاهده نگردید.
خورشیدیسدهی و همکاران ( )1400اثر سطوح
مختلف پودر جلبک اسپیرولینا پالتنسیس در عملکرد
رشد و بازماندگی پست الرو میگوی الگانس
( )Palaemon elegansمورد بررسی قرار دادند و
بیان داشتند ،ریزجلبک سبز-آبی اسپیرولینا دارای
ترکیبات آمینو اسید ،دیگاالکتوزیل ،دیاسیل،
گلیسرول ،فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل
کولین میباشد که در خوراک میگو به عنوان جاذب
غذایی کاربرد دارد ( )Van Alstyne et al., 2001و
میتواند به عنوان محرک رشد عمل کرده و در برخی
سطوح نیز موجب افزایش رشد بهتر الروها گردد.
وجود مواد زیستی فراوان و آنتی اکسیدان ومقادیر
باالیی از اسید میریستیک ( )0 :14و لینولئیک اسید
در گلیسرولیپید ( )Saito et al., 2018سیانوباکترها
سبب افزایش لیزوزیم و تقویت سیستم ایمنی میگو
میشود که علت این افزایش ناشی از وجود رنگدانه
های فیکوسیانین و کاروتنوئید میباشد که باعث
افزایش مقاومت در برابر بیماریها و افزایش بازماندگی
میگو میشود (.)Salighezadeh et al., 2014
به دلیل افزایش توجه به آبزیپروری پایدار و

تشکر و قدردانی
از همکاری بی دریغ ریاست و پرسنل بخش آبزی-
پروری مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور چابهار ،به
دلیل حمایتها و کمک در انجام این مطالعه کمال
تشکر و قدردانی را داریم .این مطالعه برگرفته از رساله
دکتری نویسنده اول میباشد .در نهایت این اثر را اگر
شایسته باشد به روح پاک مشاور مرحوم جناب آقای
دکتر عبدالرضا جهانبخشی تقدیم میداریم.
منابع
امینی خوئی ز ،.عرفانی فر ا ،.اژدری ا ،.ابیر س.1400 .
بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان رنگدانه
های ارزشمند ریزجلبک نمکدوست Cyanothece
 sp.شناسایی شده از کشندان پشت سد لیپار
(چابهار) در شرایط آزمایشگاهی .مجله علمی
شیالت ایران.121-133 :)5(33 .
امینی خوئی ز ،.عرفانی فر ا ،.دلوکیان ا ،.جدگال س،.
صوفی مقدم ع.ر .1398 .تولید بیومس ریزجلبک
Aphanothece
halophytica
تکسلولی
جداسازی شده از آبهای سواحل دریای عمان و
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Cyanothece sp. on growth indices, survival
rate and feed conversion ratio of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) for 60 days in Chabahar fisheries
research center. 240 individual with an average weight of 3.03 ±0.017 g were distributed in 12 tanks with a density
of 20 shrimp per liter of storage. Treatment were 0 (control), 100 (treatment 1), 200 (treatment 2) and 300
(treatment 3) mg/kg extract of Cyanothece sp. Growth indices were examined including mean weight, total length,
specific growth rate, feed conversion ratio, feed conversion efficiency and survival as 3 meals per day and at the
end of the period. The results showed 200 mg/kg of microalgae extract had a positive and significant effect on
survival parameters (P<0.05). Mean weight, length and specific growth coefficient (SGR) of shrimp fed a diet
containing 200 mg / kg of extract 13.88 g, 13.03 cm and 2.56% were significantly higher than the measured values
in other treatments, respectively. While due to the significant increase in feed conversion ratio (FCE) in shrimp
treated with 200 mg / kg, the rate of feed conversion ratio (FCR) was significantly lower than other shrimps. It is
concluded the use of microalgae extract can have a positive effect on growth rate, survival rate and persistence of
young western white shrimp.

Keywords: Western white foot shrimp, microalgae, Cyanothece sp., growth index, Feed conversion ratio.
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