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 چکیده

 ضریبرشد، نرخ بقاء و  هایشاخصبر  .Cyanothece sp جلبک ریز آبی عصارهاثرات سطوح مختلف مکمل  یمنظور بررسهبمطالعه  این

 به اجرا درآمد. چابهار دور هایآب شیالتی تحقیقات مرکزروز در  60مدت  به (Litopenaeus vannamei) وانامی یگویم ییغذا یلتبد

یرهذخ یترعدد در ل 20با تراکم  یتریل 70 مخزن 12در  گرم 03/3 ±17/0حدود  یوزن یانگینبا م یغرب یدسف انجو یگویقطعه م 240

 به .Cyanothece sp جلبک ریز آبی عصاره مکمل mg/kg( 3 یمار)ت 300( و 2 یمار)ت 200 ،(1یمار)ت 100(، شاهد) 0 سطوح با ی،ساز

 یی،غذا یلتبد یبضر یژه،رشد و یبوزن، طول کل، ضر یانگینرشد، شامل م یهادوره شاخص یانو در پا یهوعده در روز تغذ 3صورت 

 ریز آبی عصاره mg/kg 200 یمارنشان داد که ت یجقرار گرفتند. نتا یرد بررسمو یغرب یدسف یگوهایم یو بازماندگ ییغذا یلراندمان تبد

وزن، طول و  یانگین(، مP<05/0گذاشتند ) یداریمثبت و معن یراتتاث یرشد و بازماندگ یپارامترها یرو .Cyanothece sp جلبک

 یببه ترت .Cyanothece sp جلبک ریز عصاره mg/kg200  یحاو ییغذا یرهشده با ج یهتغذ یگوهایم (SGR) یژهرشد و یبضر

 یر حالد(، P<05/0بود) یمارهات یرساشده در  یریاندازه گ یراز مقاد یشترب یداریطور معندرصد به 56/2متر و یسانت 03/13گرم،  88/13

 ییغذا یلتبد یبضر یزان، مکیلوگرم بر گرممیلی 200 یمارت یگوهایدر م (FCE) ییغذا یلتبد یبدار راندمان ضریمعن یشافزا یلکه به دل

(FCR )یمارت یگوهایم یرکمتر از سا یداریطور معنها بهندر آ (05/0است>Pاز ا .)شود که استفاده از یاستنباط م ینچن یقتحق ین

 .مثبت داشته باشد یرتاث یغرب یدسف جوان یگویم مقاومترشد، نرخ بقا و  یزانتواند بر میم.Cyanothece sp  جلبک ریز آبی عصاره

 

 .ییغذا یلتبد یب، شاخص رشد، ضر.Cyanothece sp  ،جلبک یزر ی،غرب یدپا سف یگویم کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 از ( یکیLitopenaeus vannamei) وانامی میگوی

 در که باشدمی میگو پرورشی هایگونه ترینمهم

 جمله از پرورشی مختلف هایسیستم در و دنیا سراسر

 پرورش متراکم و متراکم نیمه گسترده، هایسیستم

 از استفاده علت به که ( FAO, 2014) شودمی داده

 یستممواد محرک رشد و س یحاو هاییجلبک برخی

با بهبود شاخص سالمت، رشد  توانندمی هستند یمنیا

ز اشوند.  یماریمانع از بروز ب یگوهام یو بازماندگ

رشد و  یزانم یشدر افزا یلجملـه عوامـل دخ

 زان،یتوان به میم ی،غرب یدسف یگـوهایم یبازماندگـ

 ییدهنده ماده غذایلتشک یاجزا یبو ترک یفیتک

مروزه ا .(Javadzadeh et al., 2012)اشاره کرد 

 اهانیهمانند گ یعیطب یباتاستفاده از ترک یشنهادپ

یاقب یلتشک یلبه دل یـایـیدر یهـاو جلبـک ییدارو

 یها، آنتاز مصرف هورمون یناش ییدارو یهامانده

ت مطرح اس یاندر آبز یمیاییمواد ش یرها و سایکوتیب

(Sakai, 1999)یهابه صورت مکمـل یباتترک ین. ا 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-o-Title-ot-desc/
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از گسترش  یریجلوگ راستای دردر صنـعت  یتجـار

و رشد به غذا  ییغذا یلتبد یبو بهبود ضر یماریب

 Pazir et al., 2011; Ghaedniaد )نشویمافزوده 

et al., 2011.) 

 دیتول یبرا مهمو  یعیمنبع طب یک هاریزجلبک

 هانآ ظرفیت از استفاده و هستند طبیعی هایرنگدانه

از مصرف  یناش هایچالش از رهایی برای مناسبی راه

 (Matos, 2017است ) یمیاییو ش یمصنوع یباتترک

 زنده، موجودات تغذیه جهت مناسب یجلبک هایگونه

 و هضم قابلیت سلولی، سایز کشت، پتانسیل مبنای بر

 .(Cautteu, 1996) شوندمی انتخاب غذایی ارزش

 از گروهی( یآب-سبز هایجلبک) اکترهاسیانوب

 دهستن منفی گرم فتوسنتزکننده، هایپروکاریوت

(Olson, 2006 ) با و دارند ساده نسبتا   ساختار که 

 ایگسترده طیف سنتز توانایی غذایی نیازهای حداقل

 دارند باال ارزش با شیمیایی مواد و هامتابولیت از

(Kothari, 2013سو .)نمک  آبی-سبز یزجلبکر یه

 زهرابار توسط  نخستین.Cyanothece sp دوست 

ز ا چابهار در لیپار سدی پشت کشندان از خوئیامینی

 ییپس از شناسا و یعمان جداساز یایسواحل در

ژن  یوالت یین)تع یمولکول یابیتوالی و شناختیریخت

16S rRNA) ))مرکز  هایمیکروارگانیسم بانک به

 یبرا tbrc-m50155با کد  یرانا یکژنت یرذخا یمل

امینیمدت اهدا شد ) یطوالن یو نگهدار یرهحفظ ذخ

 (.1400 همکاران، و خوئی

 هایگونه از یکی  .Cyanothece spریزجلبک

کالس  ،Cyanobacteriaشاخه  از یانوباکترس

Cyanophyceae،  ردهOscillatoriales  و خانواده

Cyanothecaceae  .اگزوپلی تجمع به توجه بااست 

 Extracellular Eolymeric) ساکارید

Substances )ایمنی در آن نقش و سیانوباکترها در 

 دیآلکالوئی ثانویه هایمتابولیت حاوی اینکه و سلولی

 در مهاری و ییضدباکتریا فعالیت دارای که است

 .است باالیی اهمیت دارایکه  بوده هاباکتری مقابل

 اقلیمی شرایطبا توجه به  راحتیبه ریزجلبک این

 آن توجه قابل رشد به توجه با که داده کشت چابهار

 یابر یمهم جلبک هایگونه از یکی عنوان به تواندیم

که حاوی مقدار  یردقرار گ استفادهپرورش، مورد 

-زیادی پروتئین، اسیدهای چرب ضروری )گاما

 ها،روتئینپ فیکوبیلی ساکاریدها،پلیلینولنیک اسید(، 

 بنابراین. است موادمعدنی و هاویتامین کارتنوئید،

 بویژه فمختل صنایع در استفاده برای مناسبی پتانسیل

 ؛1398و همکاران،  ئیخو ینی)ام دارد پروریآبزی

Liu and Lin, 1993.) 

درباره  یکه تا به امروز مطالعه چندان ییآنجا از

صورت نگرفته  یانآبز بر.Cyanothece sp جلبک 

 آبی عصاره تاثیر بررسی هدفمطالعه با  ینا بنابراین

 رشد، هایشاخص بر   .Cyanothece sp یزجلبکر

 یدسف پا میگوی غذایی تبدیل ضریب و بازماندگی

 ( به اجرادرآمد.Litopenaeus vannamei) غربی

 

 هامواد و روش

 از یبردارنمونه عصاره:  یهته و جلبک کشت

Cyanothece sp.  پشت کشندان آب از تکرارسه  با 

 جغرافیایی طول در واقع( یصورت یاچه)در لیپار سدی

 یشمال یایی(، عرض جغراف60° 45' 13") شرقی

 چابهار، شرق کیلومتری 19 در( °25 16' 13")

 بلوچستان و سیستان استان در عمان دریای سواحل

 . گرفت صورت

 از شده آوریجمع نمونه سازیدر ابتدا خالص

 اب کشت و رقت سریال روش به سدی پشت کشندان

 فایکولب آزمایشگاه در دیش پتری در درصد 15 آگار

دور چابهار وابسته به  هایآب شیالتی تحقیقات مرکز

کشور صورت گرفت  شیالتی علوم تحقیقات موسسه

(Kaushik, 1987.) 

 ییکروسکوپمشاهده م با شناختیریخت شناسایی 

 با استفاده از یزجلبکرفتار و ضمائم ر اندازه،و ثبت 

( TF100 یکون)مدل، ن ینورتو ا ینور یکروسکوپم

 گرفت صورت شناسایی کلیدهای با مقایسه و

(Komárek, 2014 .)کشت  یطمح ازF2 یافته ییرتغ 

اده استف ریزجلبک این کشت برای( سیلیس بدون)

خشک شدن  وsp.  Cyanotheceبرداشت از پسشد. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
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ها به روش جلبک یریگصارهعبه صورت پودر درآمد. 

 آب حالل در حجمی-یدرصد جرم 10 یورغوطه

 یایشهگرم پودر جلبک به ظروف ش 5انجام شد. 

 دیونیزه آب یترلیلیم 250سپس  ،ار منتقل شددبدر

به  1به آن اضافه شد )نسبت آب به نمونه  تقطیر دوبار

 50اولتراسوند با فرکانس  فراصوت دستگاه در(، 50

سانتی درجه 66 دمای در دقیقه 40 مدت بههرتز 

 Tabarsa( استخراج عصاره انجام شد )pH (7 گراد،

et al., 2018 .)توسط استخراج محلول روئی فاز 

 10به مدت  یقهبر دق دور 9000 دور با سانتریفوژ

 روتاری با آمده دست هشد. عصاره ب یجداساز یقهدق

 یزهیوفلبه روش ل و تغلیظ لیترمیلی 60-70 حجم با

 sp.   Cyanothece جلبک آبی عصاره. گردید خشک

( کیلوگرم بر گرممیلی 300و 200، 100، 0سطوح ) با

 ,.Supamattaya et al) پیشین مطالعات طبق

 تا هوا مجاورت در شدن خشک از پس و تهیه( 2005

 نگهداری گرادسانتی درجه 4 دمای در مصرف زمان

 اسپری میگو تجاری غذای به استفاده زمان در و شد

 .(Tabarsa et al., 2015) شد

 یگویقطعه م 240 تعداد :آزمایش اجرای و طراحی

 مجتمع از گرم 03/3 ±17/0یوزن یانگینبا م وانامی

 به و تأمین چابهار-گواتر صنعتی شهید میگو پرورش

 دور هایآب شیالتی تحقیقات مرکز پروریآبزی بخش

 با سازگاری روز 15 از بعد هایگو. مشدمنتقل  چابهار

عدد  12 در ،(1397 یج،و هرس ینه)آد آزمایش شرایط

 توزین یشیآزما یهابه عنوان واحد یتریل 70تانک 

 گروه یک و تیماری گروه 3 صورت به آزمایش. شدند

 غذای با تنها شاهد گروه .شد انجام تکرار 3 با شاهد،

 بدون و (2 جدولکنسانتره ساخت شرکت فرادانه )

 پودر همراه به جلبک، ریز آبی عصاره کردن اضافه

، 100 با ترتیب به تیماری گروه سه .شد تغذیه ژالتین

 شده اضافه عصاره کیلوگرم بر گرممیلی 300و  200

 هایجیره به سپس .شدند تغذیه پایه جیره به

 مشخص ایعصاره ترکیب نظر مورد آزمایشی

 یهپا یرهج شد، اسپریsp.   Cyanotheceریزجلبک

 یزجلبکشده به صورت پلت بود و مکمل ر یهته

Cyanothece sp. درصد  5 ینبه کمک محلول ژالت

تدا کار اب ینا یبا غذا مخلوط شد. برا یبه صورت اسپر

 یکبا دقت  AND EK610i یجیتالد یغذا با ترازو

 یزجلبکر یونشد و سوسپانس ینتوز گرمصدم 

Cyanothece sp. ودب هیوفیلیزرا که بصورت پودر و ل 

 غذا وزن نسبت به وحل کرده  یلآب مقطر استر رد

 .Cyanothece sp جلبک ریز مختلف، سطوح برای

. گردید مخلوط غذا با یکنواخت اسپری صورت به

 نیغذا با عصاره جلبک از پودر ژالت چسبندگی جهت

 یهاپارامتر .یدمخصوص ساخت ژله استفاده گرد

 .یوانام یگویو مشخصات خوراک م یمیاییش یزآنال -2جدول    

 )درصد(میزان غذا ترکیبات

 39-41 خام پروتئین

 7-11 خام چربی

 5-10 رطوبت

 2-4 خام فیبر

 8-13 خاکستر
 (.فرادانه)شرکت  شرکت غذایی آنالیز اساس بر*

 

 Cyanothece sp. ATCC 51142 (Schneegurt et al., 1995 .)جلبک   یزر یوشیمیاییب یباتترک یزآنال -1جدول    

 )درصد(میزان  ترکیبات

 50-60  پروتئین

 25-34 کربوهیدرات

 27/3 (EPA) اسید پنتانوییک ایکوازا چرب اسید

 33/6 (DHA) اسید دوکوزاهگزانوئیک چرب اسید

 4/0-1 چربی
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روزه به صورت روزانه  60آب در طول دوره  یفیک

تعیین وضعیت فاکتورهای  جهت. شدو ثبت  یبررس

و شیمیایی آب، قبل از انجام هر آزمایش و در  یفیزیک

هر تیمار و تکرار یک بار آب مورد سنجش کیفی قرار 

 یرشاخص نظ گرفت و هر روز نیز برخی فاکتورهای

دما، اکسیژن  ی،ژاپن Atagoتوسط دستگاه  یشور

 دستگاهتوسط  pHو  یکاآمر Hachتوسط دستگاه 

WTW  .میانگینآلمان مورد سنجش قرار گرفت 

قسمت در  06/35 ± 14/0آب در طول دوره  یشور

 لیتریلیم 12/7 ± 25/0محلول  یژنهزار، غلظت اکس

 گرادیسانتدرجه  51/30 ± 29/0آب  یدما یتر،در ل

 .بود 72/7± 13/0 یزآب ن pHو 

 ردرشد و بقا:  یپارامترها یو بررس سنجیزیست

 قیاز لحاظ سالمت و تحق میگوها تحقیق، یطول اجرا

 شامل یبررس ینو ا گرفتند قرار بررسی مورد همواره

 فافش به توجه با کهبود،  یهتحرک و تغذ یحصح یشنا

 و داد انجام توانمی راحتی به را عمل این میگو بودن

و همکاران،  یسی)رئ کرد تایید را میگو سالمت

 یزاثر افزودن عصاره ر یجهت بررس همچنین(، 1392

 ،هابر رشد آن وانامی یگویدر غذای م یجلبک مصرف

 روز 14 هر روزانه رشد میانگین و بدن وزن میانگین

در  ماندگیدرصد باز ینو همچن یریگاندازه یکبار

 شدمحاسبه  زیر هایاساس فرمولدوره بر  یانپا

(Zokaeifar et al., 2012.) 

 Gain of) گرم حسب بردست آمده  هوزن بدن ب

Body Mass                              :) 

 

 (:Average Daily Growth) روزانه رشد میانگین

 
 (: Specific Growth Rateضریب رشد ویژه )

 
 :(Survival Rate) یدرصد بازماندگ

 
 :FCE یـیغذا یلتبد یبرانـدمان ضر یینتع

 وزن )گرم(/ یش= افزاییغذا یلتبد یبراندمان ضر

 )خورده شده )گرم یغذا

 :FCR ییغذا یلتبد یبضر  و

 خورده غذای میانگین/ آمده بدست وزن میانگین

 غذایی تبدیل ضریب=  شده

= وزن fW  بدن )گرم(، یه= وزن اولiWدست آمد که  به

= Ni= طول مدت پرورش )روز(، ΔTو   Tنهایی )گرم(،

= Nf  یش،آزما یهر تانک در ابتدا هاییگوتعداد     م

 باشندیم یشآزما یانهر تانک در پا یگوهایمتعداد 

(Zokaeifar et al., 2012.) 

 یانگینحاصل از م یهاداده: هاداده تحلیل و تجزیه

 یلتبد یبضر یژه،رشد و یبضر یینوزن، طول، تع

و درصـد  یـیغذا یلتبد یبراندمان ضر یی،غذا

 EXCEL-2016 افزار بـا استفـاده از نرم یبازمانـدگ

 یانسوار یزآنال یقاز طر SPSS-22 یافـزار آمـارو نـرم

 دانکن بندیو گروه One-Way ANOVA طرفهیک

 هایگروه بین مقایسهدرصد به  95 ینانبا سطح اطم

 .گرفت صورت هامیانگین بین مقایسه و تیماری
if
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 .دوره پرورش یآب در ط یمیاییو ش یزیکیف یفاکتورها یانگینم -3جدول    

 میانگین فاکتور

 12/7 ± 25/0 (یترگرم بر ل یلی)م محلول اکسیژن

 51/30 ± 29/0 گراد ( یدرجه سانت ( ادم

pH 13/0± 72/7 

 ppt 14/0 ± 06/35)) شوری

 94/1±35/6 (ppm)  نیترات

 103/0±153/0 (ppm) نیتریت

 139/0±975/0 (ppm) آمونیاک
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 نتایج

 .Cyanothece spجلبک  ریز اثرات عصاره آبی

 وزن میانگین در یهروز تغذ 60مصرف شده بعد از 

 دارمعنی اختالف تیمارها بین وانامی میگوی پایانی

 میگوی اما در طول کل نهایی (. P<05/0)شد مشاهده

 داریمعنی اختالف تیمارها از هیچکدام در وانامی

بر  گرممیلی 200 تیمار و(. P>05/0) نداد نشان

 .Cyanothece sp ریزجلبک آبیعصاره  یلوگرمک

 یرسا با مقایسه در را پایانی وزن میانگین باالترین

 وزن کمترین شاهد تیمار همچنین. داشت هاگروه

 فیزیکی یپارامترها یزان(. م4)جدول  داشت رو نهایی

 نشان داده شده است. 3در جدول  آب شیمیاییو 
 آن از حاکی نتایج کل، طول میانگین با رابطه در

 کل طول میانگین بودن بیشتر رغم به که بود

 300 حاوی غذایی جیره با شده تغذیه تیمار یگوهایم

 ریز یعصاره آب کیلوگرم بر گرممیلی

 تغذیه میگوهای به نسبت .Cyanothece spجلبک

معنی آماری تفاوت هیچگونه یمارهات یرشده با سا

 (. 5)جدول (P>05/0) نشد مشاهده داری

و  شاهد یماروزن مربوط به ت یشافزا ینکمتر

 یلوگرمبر ک گرممیلی 200 یمارآن در ت یشترینب

باشد که یم sp.  Cyanotheceریزجلبک آبیعصاره 

باشند یداری میدارای اختالف معن یکدیگردو با  ینا

(05/0>P)و  200که با  یمارهاییشاخص ت ین. در ا

 یهغذت ریزجلبک آبیعصاره  یلوگرمبر ک گرمیلیم 300

 یهغذت یمارشده بودند، دارای رشد باالتری نسبت به ت

رم و گروه شاهد یلوگگرم بر کیلیم 100شده با 

بر  گرممیلی 300 و 200 تیمار ین. همچنداشتند

یدارای اختالف معن ریزجلبک آبیعصاره  یلوگرمک

بودند  کیلوگرم بر گرممیلی 100 تیمار باداری 

(05/0>P) .پژوهش حاضر نشان داد که افزودن  نتایج

 .Cyanothece spجلبک  یزسطوح مختلف عصاره ر

رشد به صورت  افزایشباعث  یوانام یگوم یرهبه ج

 (.1)شکل  یدگرد غلظتوابسته به 

 مقدار با 2 یمارمربوط به ت یژهنرخ رشد و بیشترین

جلبک  آبی عصاره کیلوگرم بر گرممیلی 200

Cyanothece sp.  300 مقدار با 3 تیمار کمترینو 

جلبک  آبی عصاره کیلوگرم بر گرممیلی

Cyanothece sp ای دار یکدیگردو با  ینباشد که ایم

 .(2)شکل  (P<05/0)باشند یداری میاختالف معن

 2 ریمامربوط به ت ییغذا یلتبد یبضر ینکمتر

 یلوگرمگرم بر کیلیم 200های حاوی یرهبوده که با ج

-شده یهتغذ sp.  Cyanothece یزجلبکر آبیعصاره 

 گرممیلی 300 مقدار با 3 تیمارآن در  یشتریناند و ب

 sp.  Cyanotheceیزجلبکر آبی عصاره کیلوگرم بر
یدارای اختالف معن یکدیگردو با  ینباشد که ایم

 (.3)شکل  (P<05/0)باشند یداری م

 ماریمربوط به ت ییغذا یلتبد یبراندمان ضر ینکمتر

گرم بر یلیم 300های حاوی یرهبوده که با ج 3

 sp.  Cyanotheceریزجلبک آبیعصاره  یلوگرمک

 200 مقدار با 2 تیمارآن در  یشتریناند و بشده یهتغذ

 آبی عصاره کیلوگرم بر گرممیلی

دو با  ینباشد که ایم    .Cyanothece spیزجلبکر

 (P<05/0)باشند یم دارییدارای اختالف معن یکدیگر

 Cyanothece یزجلبکر عصاره حاوی غذایی جیره با شده تغذیه تیمار میگوهای (معیار انحراف میانگین±میانگین) وزنی میانگین -4جدول    

sp.. 

 شاهد روز
عصاره ریز جلبک 

mg/kg  100  

عصاره ریز جلبک 

mg/kg  200  

عصاره ریز جلبک  

mg/kg300 

0 2/92±0/31a 3/13±0/15 a 2/97±0/06 a 3/1±0/17 a 

15 3/±7 0/24b 4/2±0/3 ab 4/3 ±0/1a   4/26±0/25a 

30 8/1±0/11b 8/4±0/35ab 8/8±0/11a 8/45±0/22ab 

45 10/49±0/12b 11/26±0/35ab 11/74±0/22a 10/84±0/72b 

60 11/16±0/29b 12/48±0/56 ab 13/88±0/46 a 13/39±0/27 a 
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 (.4)شکل 

دوره نشان  یاندر پا یزدرصد بقا ن یآمار بررسی

بوده  1 یمارمربوط به ت بازماندگی درصد ینداد، کمتر

 یلوگرمگرم بر کیلیم 100های حاوی یرهکه با ج

 200 مقدار با تیمارآن در  یشتریناند و بشده یهتغذ

 آبیعصاره  یلوگرمبر ک گرممیلی
 یکهطور بهباشد. یم  .Cyanothece spریزجلبک

شده با عصاره  یهتغذ یهاگروه ینب دارییاختالف معن

و گروه شاهد  Cyanothece sp. ریزجلبک آبی

 (.5)شکل (P<05/0) شدمشاهده 
 

 بحث 

 پرورش سطوح برترین از یکی عنوانبه میگو پرورش

 ) شده شناخته جهان در تجاری لحاظ به آبزیان

Pauly, 2002) گونه تریناصلی وانامی میگوی و 

 شودمی محسوب جهان سرتاسر در پرورشی میگوی

(Zhang, 2014و ) دردر کشور  ایمطالعه گونه یچه 

 مکمل عنوانبه نوباکترهاسیا از استفاده پتانسیل مورد

 حاضر پژوهش .ندارد وجود میگو اینرشد  در غذایی

 جلبک  ریز آبی عصاره از استفاده که دهدمی نشان

Cyanothece sp. یوانام میگوی غذایی جیره در 

 یلتبد یبضر یژه،در نرخ رشد و داریمعنی تاثیر

وزن و  یشافزا یی،غذا یلتبد یبراندمان ضر یی،غذا

 داشت.  یدرصد بازماندگ

در میگوهایی که  غذایی تبدیلمیزان ضریب رشد 

اره عص برکیلوگرم گرممیلی 200از جیره غذایی حاوی 

داری به طور معنیجلبک استفاده کرده بودند بهریز

درصد بیشتر از میگوهای تیمار تغذیه شده  5/1میزان 

بر  گرممیلی 200و  100غذایی حاوی هایجیره 

مقادیر  ،(P<05/0)د دنجلبک بوریزعصاره  یلوگرمک

 200مربوط به ضریب رشد ویژه میگوهای تیمار 

درصد نسبت به  5/2با میزان  کیلوگرم بر گرممیلی

 Cyanothece یزجلبکر عصاره حاوی غذایی جیره با شده تغذیه تیمار میگوهای ( معیار انحراف میانگین±میانگین) کل طول یانگینم -5جدول    

sp.. 

 شاهد روز
عصاره ریز جلبک 

mg/kg 100  

عصاره ریز جلبک 

mg/kg 200 

عصاره ریز جلبک  

mg/kg300 

0 a49/0±1/8 a20/0±2/8 a05/0±3/8 a28/0±1/8 

15 b47/0±46/8 a1/0±2/9 a2/0±16/9 a26/0±3/9 

30 a77/0±66/9 a37/0±23/10 a43/0±7/9 a25/0±26/10 

45 a89/0±16/11 a47/0±83/10 a12/1±9/10 a11/0±06/11 

60 a5/1±1/12 a15/1±77/11 a73/1±0/12 a05/0±03/13 

 

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

Cyanothece sp. . 
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میگوهای تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 

داری طور معنیجلبک بهریزدرصدهای مختلف عصاره 

 بود. بیشتر

Schneegurt آنالیز با (،1995) همکاران و 

 Cyunothece sp. ATCC 5  سویه ترکیبات

 محتوای سیانوباکتر این که داشتند بیان1142

 4/0-1/0) کم چربیدرصد( و  50-60) باال پروتئین

 جاییآن ازو  دارد را B ویتامین سنتز توانایی و( درصد

 چرب اسیدهای و لیپید پروتئین، ترکیبات اختالف که

 بیوشیمیایی ترکیبات و رشد عملکرد بر جلبک گونه هر

 باشدمی تاثیرگذار دریازی دات موجو

(Supamattaya et al., 2005و ) رشد افزایش باعث 

 ,.Van Alstyne et al) گرددمی وانامی میگوی در

 عصاره اثر با ارتباط در متعددی مطالعات لذا  (،2011

 عملکرد بر میکروسکوپی و ماکروسکوپی هایجلبک

. به است گرفته صورت میگو مختلف هایگونه رشد

 استفاده که نمودند بیان محققین برخیعنوان مثال 

 هایجلبک پودر یا مختلف هایجلبک عصاره از

 که شود میگوها رشد بهبود باعث تواندمی دریایی

، 100 از که مطالعه یک در .است بوده غلظت به وابسته

قهوه جلبک متانولی عصاره گرم میلی 300 و   200

 میگوی بچه غذای گرم 100 در سارگاسوم ای

عصاره ریزجلبک  حاوی غذایی جیره با تغذیه شده مختلف تیمار معیار( میگوهای انحراف میانگین±( )میانگینday -1 %نرخ رشد ویژه ) -2شکل 

Cyanothece sp.. 

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

Cyanothece sp. . 
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 به مربوط بقا باالترینکه  بود شده استفاده مونودون

 عملکرد نتایج .بود گرممیلی 300 و 100 دوزهای

 بهتری عملکرد گرممیلی 300دوز  که داد نشان رشد

 Huxley) بود 21/1 آن غذایی تبدیل ضریب و داشت

and Lipton, 2010)یم. مطابق ج Jaime-

Ceballos  پودر  بیان داشتند که(2006)همکاران و

بر  وانامی یگویم الرو یهپا ییغذا جیرهدر  ینارولپیاس

 .است بوده موثرد شعملکرد ر

Gharibi بررسی با ،(2015سال ) و همکاران در 

 Dunaliella جلبک مختلف هایغلظت اثر

tertiolecta   میگو پری رشدبر (Phallocryptus 

spinose) منجر جلبک، تراکم افزایش که دادند نشان 

و  پاکروان .شد میگو پری رشد عملکرد بهبود به

 میگوهای که دادند نشان( 1397همکاران در سال )

 به کلرال جلبک درصد 25 حاوی جیره با شده تغذیه

 در را باالتری وزن افزایش و پایانی وزن دار،معنی طور

با مطالعه  راستا همکه  داشتند پرورشی دوره انتهای

 با(، 2005و همکاران ) Supamattaya حاضر بود.

 عصاره گرممیلی 300 و 200، 125 سطوح اثر بررسی

 شرایطو  رشد عملکرد بر غذا کیلوگرم بر دونالیال

 استفاده که دادند نشان سیاه ببری میگوی در سالمت

 را داریمعنی تفاوت دونالیال عصاره مختلف سطوح از

 نکرد ایجاد شاهد گروه با غذایی تبدیل ضریب نظر از

به  توانمیامر را   ینا کهمطالعه بود.  ینکه مطابق با ا

 جلبک  عصاره ریز  حاوی غذایی های جیره با تغذیه شده تیمار میگوهای غذایی تبدیل ضریب راندمان معیار( انحراف±)میانگین میانگین -4شکل 

Cyanothece sp.. 

 .Cyanothece sp.حاوی عصاره ریز جلبک  غذایی های جیره با شده تغذیه تیمار میگوهای بازماندگی -5 شکل 
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 روی که دانست ترکیبات خاص ریز جلبک مرتبط

 Hashim, and) گذاردمی تاثیر رشد فاکتورهای

Saat, 1992). در همکاران و نسب دشتیان همچنین 

افزودن عصاره  گزارش کردند که( 1393) سال

 وزن یشباعث افزا یوانام یگویم یسارگاسوم در غذا

 بهینه سطح از استفاده گفت توانمیکه  یدگرد یگوم

 رشد بهبود باعث تواندمی مختلف هایجلبک عصاره

 شود میگو

 ییغذا جیرهدر  جلبک ریزاز حد  یشب یشافزا 

رعت س یشو باعث افزا بردیرا باال م یبرف یزان، میگوم

ذب ج کاهش ووارش گذی در دستگاه غور مواد مبع

 این بر(. Briggs al et., 2004) گرددمیذی غمواد م

جلبک  یزر یگفت مصرف عصاره آب توانمی اساس

Cyunothece sp.  بر گرمیلیم 200تا مقدار 

 ستا داشته رشد هایشاخص بر مثبت تاثیر کیلوگرم

 .یدمشاهده نگرد داریمعنی تاثیر آن افزایش با و

( اثر سطوح 1400و همکاران ) یسدهخورشیدی

عملکرد  در یسپالتنس یرولینامختلف پودر جلبک اسپ

الگانس  یگویم الروپست  یرشد و بازماندگ

(Palaemon elegans) مورد بررسی قرار دادند و 
 اراید اسپیرولینا یآب-سبز یزجلبکر داشتند، بیان

 دیاسیل، دیگاالکتوزیل، اسید، آمینو ترکیبات

 لفسفاتیدی و آمین اتانول فسفاتیدیل گلیسرول،

 جاذب عنوان به میگو خوراک در که باشدمی کولین

 و( Van Alstyne et al., 2001) دارد کاربرد غذایی

 ید عمل کرده و در برخشتواند به عنوان محرک ریم

 .گردد الروهابهتر  رشد افزایشب جمو یزن حسطو

 ومقادیر اکسیدان آنتی و فراوان زیستی مواد وجود

 اسید لینولئیک و( 0: 14) میریستیک اسید از باالیی

 سیانوباکترها( Saito et al., 2018) گلیسرولیپید در

 یگوم ایمنی سیستم تقویت و لیزوزیم افزایش سبب

رنگدانه وجود از ناشی افزایش این علت که شودمی

 ثباع که باشدیم یدو کاروتنوئ یکوسیانینف های

 یبازماندگ افزایشو  هابیماری برابر در مقاومت افزایش

 .(Salighezadeh et al., 2014) شودمی میگو

 و پایدار پروریآبزی به توجه افزایش دلیل به 

 تحقیقات زیست محیط با سازگار ترکیبات کاربرد

 در هاریزجلبک پودر یا عصاره از استفاده روی زیادی

 هاجلبک سودمندی ین. همچناست شده آبزیان تغذیه

 دلیل به بیشتر رشد، افزایش و جیره عملکرد بهبود در

 کردن تعدیل ،معدنی مواد ها،ویتامین وجود

 .باشدمی غذایی مواد جذب بهبود و لیپیدها متابولیسم

 که گرفت نتیجه گونه این توانمی کلی، طور به

 در.Cyanothece sp  ریزجلبک عصاره از استفاده

 الاب ینود پروتئجبه علت و یوانام میگوی غذایی جیره

د شبا یگوم ینا غذیهبرای ت یفیتع باکبمن یکدر آن 

د عمل کرده شتواند به عنوان محرک ریم ینو همچن

 .شود رشد افزایش باعثو 

 

 یتشکر و قدردان

-آبزی بخش پرسنل و ریاست یغدر یب همکاری از

 به چابهار، دور هایآب شیالتی تحقیقات مرکز پروری

 کمال مطالعه این انجام در کمک و هاحمایت دلیل

 رساله از برگرفته مطالعه این .داریم را قدردانی و تشکر

اثر را اگر  ینا یتدر نها .باشدمی لاو نویسنده دکتری

 باشد به روح پاک مشاور مرحوم جناب آقای یستهشا

 .داریممی تقدیم جهانبخشی عبدالرضا دکتر

 

 منابع
. 1400س.  یرا.،  اب یفر ا.، اژدر یز.، عرفان یخوئ ینیام

انهدرنگ یزانمختلف بر م یها یاثرات شور یبررس
 Cyanotheceجلبک نمکدوست یزر دارزشمن یها

sp. یپارل دان پشت سده از کشندش ییشناسا 
 علمی مجله. یشگاهیآزما یط)چابهار( در شرا

 . 121-133(: 5)33. ایران شیالت
ا.، جدگال س.،  یانفر ا.، دلوک یز.، عرفان یخوئ ینیام

 یزجلبکر یومسب ید. تول1398مقدم ع.ر.  یصوف
 Aphanothece halophytica یسلولتک

های سواحل دریای عمان و جداسازی شده از آب
 .پروریبرداری در صنعت آبزیمعرفی آن برای بهره

علوم،  یمل یشهما یننخست مقاالت مجموعه
سواحل مکران،  یدارو توسعه پا یاییدر یعصنا

 چابهار. یاییو علوم در یانوردیچابهار، دانشگاه در
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 مختلف سطوح تأثیر. 1397. م هرسیج.، ح آدینه

 بازماندگی و رشد عملکرد آب، کیفیت بر بیوفالک

 Litopenaeus) وانامی میگوی الرو پست

vannamei) .(: 4)73. دامپزشکی تحقیقات مجله
401-393. 
 مرادلو حاجی.م.، ا سجادی.، آ اکبرزاده .،س پاکروان
 پودر جایگزینی تاثیر. 1397. ف نوری .،ع

 و Spriulina platensis اسپیرولینا های ریزجلبک
 بر ماهی پودر با Chlorella vulgaris کلرال

 اسیدهای پروفیل و الشه ترکیبات رشد، عملکرد

. Litopenaeus vannamei وانامی میگوی چرب
. جانوری زیست محیط پژوهشی علمی فصلنامه

10(1:)2 296-289. 
 نوبریان عالف.، ن پور شعبانی.، س سدهی خورشیدی

. اثر سطوح مختلف پودر جلبک 1400 .ح
در     Spirulina platensisیسپالتنس یرولینااسپ

 یگویو مالرپست  یعملکرد رشد و بازماندگ

Palaemon elegans 596(: 4)74. یالت. ش-
587. 

 .ش کاکولکی ،.ر پیغانم.،  مصباحنسب ع.،  یاندشت
 یجلبک قهوه ا یاثر عصاره اتانول .1393

Sargassum angustifolium   ،بر عملکرد رشد
 یبریوزیسدرصد بقاء، و مقاومت در برابر و

(Vibrio harveyi) یدپا سف یگویدر م   
Litopenaeus vannamei  یالتش یجله علمم 

 .31-41(: 3)23 .یرانا
 .ا.ع پاسندی ،.س نژاد ضیائی.، و جعفری.، ح رئیسی

 باسیلوس جنس پروبیوتیک تاثیر .1392
(Bacillus subtilis licheniformis )،برتراکم 

 ترکیبات و مختلف هایتراکم در رشد فاکتورهای
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


