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( Sargassum angustifolium) آنگوستيفلوم سارگاسوم دريايي جلبک عصاره تأثير بررسي

 ( Litopenaeus vannamei) غربي سفيد ميگوي بازماندگي و رشد هايشاخص روي بر

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، کشور،  میگوی پژوهشکده :پذير محمدخليل

 1374ی: ، صندوق پستبوشهرآموزش و ترویج کشاورزی، 
 یز ار

 1395 شهریورتاریخ پذیرش:                    1395 خردادتاریخ دریافت:  د

         چکیده

 گرمي 4-5 ميگوهاي بازماندگي و رشد هايمنظور بررسي شاخصهدر اين مطالعه ب آبزيان تغذيه در دريايي هايجلبک نقش به توجه با

  (Sargassum angustifolium)موآنگوستيفول دريايي سارگاسوم جلبک اسيدي ي حاوي عصارهغذاي جيره از (Litopenaeus vannamei) گونه

 شاهد تيمار يک و آزمايشي تيمار سه از حاضر مطالعه. استفاده شد تجاري کنسانتره غذاي با مقايسه بوشهر در شهرستان آوري شده از سواحلجمع

 درصد 3 و 5/2 ،5/1 حاوي صفر، غذايي هايجيره ترتيب توسطبه شاهده و آزمايشي تيمار بود. ميگوهاي شده تشکيل تکرار سه با کدام هر

 و گرم 72/9±19/0 ميزان با ترتيببه طول و وزن ميانگين تريننتايج حاکي از آن بود که بيش. شدند تغذيه روز 60 مدتبه جلبک عصاره

 ميگوهاي ويژه رشد ضريب چنين ميزانهم. بود جلبک عصاره درصد 5/2 حاوي غذايي جيره با شده تغذيه تيمار به مربوط مترسانتي 54/0±95/10

 يافته افزايش درصد 57/1 ميزانبه داريمعني طورهب شاهد تيمار ميگوهاي با مقايسه در  جلبک درصد عصاره 5/2 حاوي غذايي جيره با شده تغذيه

 مقايسه جلبک در درصد عصاره 5/2 حاوي غذايي جيره با شده تغذيه هايميگو غذايي تبديل ضريب . اين درحالي بود که ميزان>p)05/0) بود

 تيمار ميگوهاي بازماندگي ميزان از سوي ديگر. >p)05/0) بود يافته کاهش داريمعني طورهدرصد ب 31/0 ميزانشاهد به تيمار ميگوهاي با

 آمد دستهب درصد 40/70 ميزان با شاهد تيمار ميگوهاي زا تربيش داريمعني طورهب درصد 65/77 و 58/76 ،85/76 ترتيببه آزمايشي

(05/0(p<جيره در مکمل عنوانبه درصد 5/2 ميزانبه آنگوستيفلوم سارگاسوم دريايي جلبک عصاره از توان عنوان نمود که استفاده. لذا مي 

 .شود سفيدغربي يميگوها در بازماندگي و رشد هايشاخص بهبود موجب است قادر پرورش دوره طول در غذايي
 

بازماندگي رشد، هايشاخص (،Sargassum angustifolium) آنگوستيفلوم سارگاسوم(، Litopenaeus vannamei) غربي سفيد ميگوي کلمات کلیدی:
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 قدمهم
 در ميگو پرورش و تكثير صنعت سريع توسعه و رشد پي در       

 به دستيابي منظوربه سطح واحد در تراکم افزايش چنينهم و کشور

 عوامل شيوع و غذايي اوليه نيازهاي تأمين همواره باال اقتصادي سود

باشد مي ميگو دهندگانپرورش روي پيش مسائل ترينمهم از زابيماري

 توليد، هزينه ترينبيش که شودمي مشاهده امروزه که ايگونه به

. باشدمي آن اوليه هاينهاده و ميگو غذاي تأمين به مربوط هايهزينه

 ارائه شامل خصوص اين در گرفته صورت مطالعات اکثر رواين از

 هايشاخص بهبود با همراه توليد هايهزينه کاهش جهت راهكارهايي

. (Naidu ،2000و  Whitemore) باشدمي بقاء درصد افزايش و رشد

 ايويژه جايگاه از آبزيان تغذيه در دريايي هايجلبک از استفاده

 شودمي مشاهده امروزه ،(1386 همكاران، و قائدنيا) شدبامي برخوردار

 استفاده وفوربه ميگوها تغذيه در غذايي هايمكمل عنوانبه هاآن از که

 هايجلبک از برخي کهاين به توجه با (.1389 همكاران، و پذير) گرددمي

 تا قادرند باشند،مي ايمني سيستم و رشد محرک مواد حاوي دريايي

 بروز از مانع ميگوها بازماندگي و رشد سالمت، هايشاخص بهبود با

 .(Lonzotti ،2006) شوند هاآن در بيماري

زيستگاه اصلي ميگوي سفيد غربي سواحل اقيانوس آرام از        

هاي ترين ويژگيباشد. از مهمجنوب مكزيک تا شمال کلمبيا مي

و  Wyban)الرشد بودن توان به سريعمنحصر به فرد اين گونه مي

Sweeny ،1991تراکم ،)( پذيري باالBriggs ،2005 بازماندگي باال ،)

، تحمل باالي دمايي، مقاوم )Rosenberry)، 2002 در مرحله الروي

اي و تحمل زا، پائين بودن نيازهاي تغذيهبودن در مقابل عوامل بيماري

( اشاره نمود. اين 1995و همكاران،  Wyban) درجات شوري مختلف

خود اختصاص داده درصد توليد ميگوي جهان را به 90نه بيش از گو

. تاکنون مطالعات کمي )Kensley، 1997و  (Perez Farfante تاس

هاي دريايي بر آبزيان در داخل کشور شده بر روي اثرات عصاره جلبک

( در 1389توان به مطالعه پذير و همكاران )است که از آن جمله مي

يي حاوي عصاره جلبک دريايي لورنسيا اسنايدريا استفاده از جيره غذا

(Lurensia snideria)  بر فاکتورهاي خوني ميگوي سفيد غربي

(Litopenaeus vannamei) توان به مي ديگراز مطالعات  .اشاره کرد

هاي مختلف ( در استفاده از جيره2014و همكاران )Hafezieh  مطالعه

 3جهت تغذيه ميگوهاي  (Sargassum ilicifoliu) جلبک دريايي

از سطوح  در استفاده Barbosa (2008)و  Da silvaگرمي سفيد غربي، 

 کريپتونميا و (Hypnea cervicornis) سرويكورنيس هاپينا جلبک مختلف

-Cruzدر ميگوهاي سفيد غربي و (Cryptonemia crenulata)سرنوالتا 

Suarez  ( در استفاده از سطوح باالي جل2001و همكاران ) بک دريايي

 در جيره غذايي ميگوي سفيد غربي اشاره کرد.  درصد( 20-15)

اين مطالعه سعي شد تا اثرات عصاره جلبک دريايي سارگاسوم  در       

هاي رشد بر روي شاخص (Sargassum angustifolium)آنگوستيفلوم 

 گرمي مورد بررسي قرار گيرد. 4-5و بازماندگي ميگوهاي سفيد غربي 
 

 هاروش و مواد
 دريايي سارگاسوم هايجلبک عصاره تأثير بررسي منظورهب       

 سفيد ميگوي الروهاي پست رشد هايشاخص روي بر آنگوستيفلوم

 آب از منطقه هاروز، نمونه جلبک 60مدت گرمي( به 4–5) غربي

 50°52'08″ جغرافيايي طول مختصات با بوشهر شهرستان کنشيرين

شدند.  آوريجمع ماه ارديبهشت 28°54'09″ جفرافيايي عرض و

. شدند شستشو مرحله دو طي آزمايشگاه به انتقال از پس هاجلبک

 در قسمت 40-42 شوري با آب از استفاده با ابتدا در که صورتبدين

 داده قرار وريغوطه صورتهب ليتري 300 هايتانک در هاجلبک هزار

 شيرينآب از فادهاست با هاآن شستشوي انتها در شدند، شستشو و

 روي بر مرطوب هايجلبک کردن پخش با ادامه گرفت. در صورت

 حرارتدرجه در سرپوشيده اتاق در شده مفروش آلومينيومي هايورقه

( باريک ساعت دو هر) هاآن مداوم زدن هم و گرادسانتي درجه 22–25

 ن،همكارا و قائدنيا؛ 1389 همكاران، و پذير) گرديد خشک کامل طورهب

1386.) 

 جلبک عصاره استخراج منظورهب اسيدي روش از مطالعه اين در       

 خشک هايجلبک برقي آسياب از استفاده با ابتدا در. شد استفاده

 کلريدريک اسيد تأثير بردن باال کار اين از هدف. شدند آسياب شده

(HCl) 20 نمودن توزين از بعد. بود جلبک هايسلول ديواره روي بر 

 به موالر 1/0 کلريدريک اسيد ليترميلي 200 شده خشک جلبک گرم

 ساعت12 مدتبه حاصل سوسپانسيون دادن قرار از پس. شد اضافه آن

  مكشي فيلتر از استفاده با گرادسانتي درجه 95 حرارت درجه با اون در

 منظورهب. شد فيلتر فوق سوسپانسيون ميكرون 450–500 چشمه با

. شد استفاده( NaOH) موالر 5/0 سود از ياسيد حالت سازيخنثي

 مدتبه هقيقد در دور 13000 دور سانتريفوژ از استفاده با نهايت در

 فاز جداسازي از پس که شد سانتريفوژ فوق سوسپانسيون دقيقه 20

 معلق مواد رسوب آن، حجم برابر دو ميزانبه اتانول الكل افزودن با رويي

 با ادامه پذيرفت. در صورت ظرف ته در سوسپانسيون در موجود

 گرادسانتي درجه 30–40 حرارت درجه در دادن قرار و هاآن جداسازي

 جلبک (. عصاره2008و همكاران،  Shiromaشدند ) آسياب و خشک

 وزن درصد 3 و 5/2 ،5/1 ،0 درصدهاي با شدن پودر و خشک از بعد

 غذاي به( غذايي جيره کيلوگرم هر ازايبه گرم 30 و 25 ،15 ،0) بدن

 اقالم تهيه از بعد. (1شد )جدول  اضافه غربي سفيد ميگوي کنسانتره

 پودر گندم، آرد ميگو، سر پودر سويا، پودر کليكا، ماهي پودر) غذايي
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 مخلوط و( گندم گلوتن و لسيتين کنسانتره، ماهي، روغن اسكوئيد،

 برقي، زنهم دستگاه از استفاده با مختلف مقادير با هاآن نمودن

 متريميلي 5/0 چشمه با گوشت چرخ توسط آمده دستهب لوطمخ

 تهيه غذايي هايپلت دادن قرار با سپس. شد آورده در پلت صورتهب

 درجه 60–65 حرارت درجه با گرم هواي جريان معرض در شده

 پذيرفت صورت هاآن کردن خشک ساعت 12–16 مدتبه گرادسانتي

 مترميلي 5/2-3 اندازه با ييغذا هايپلت(. 1389 همكاران، و پذير)

 قرباني،) گيرد قرار استفاده مورد ميگوها توسط راحتيبه تا شد تهيه

 غذاي هايپلت رطوبت، جذب از جلوگيري منظورهب چنينهم(. 1391

 حرارت درجه با خنک و خشک جاي در مصرف زمان تا شده ساخته

 Chang؛ 2006و همكاران،  Yeh) شدند دارينگه گرادسانتي درجه –10

 پروتئين درصد گيرياندازه به مربوط (. آزمايشات2003و همكاران، 

 کنترل آزمايشگاه در رطوبت و خاکستر خام، فيبر خام، چربي خام،

 گفتني. شد انجام هوورراش ميگوي غذاي شرکت غذايي مواد کيفي

 روش از ترتيببه خام چربي و پروتئين ميزان گيرياندازه جهت است

 خاکستر فيبر، گيرياندازه با رابطه در. شد استفاده سوکسله کجلدال،

 همكاران، و پذير) شد استفاده آون و الكتريكي کوره از ترتيببه رطوبت و

1389.) 
 

: تیماربندی میگوهای جوان برحسب عصاره جلبک دریایی 1جدول

و غذای  (Sargassum angustifolium) سارگاسوم آنگوستیفلوم

 کنسانتره

 گروه تیمار

A  غذاي کنسانتره تجاري )شاهد( شاهدگروه 

B 
گروه عصاره جلبک دريايي سارگاسوم 

 درصد( 5/1) آنگوستيفلوم

C 
گروه عصاره جلبک دريايي سارگاسوم 

 درصد( 5/2) آنگوستيفلوم

D 
گروه عصاره جلبک دريايي سارگاسوم 

 درصد( 3) آنگوستيفلوم
 

 5–6 ميزانبه بدن وزن براساس ميگوها به غذادهي درصد تعيين       

 بعد آب تعويض. (Van Wyk ،1999گرفت ) صورت بدن وزن درصد

 عايتر با همراه درصد 50 ميزانبه باريک ايهفته هفته، سه گذشت از

و همكاران،  Chang) گرفت صورت زيستي امنيت و بهداشتي مسائل کليه

2003.) 

 در مطالعه تحت ميگوهاي رشد هايشاخص نتعيي منظورهب       

 هر تكرارهاي کليه از دوره پايان و دوره ميان دوره، اول زماني فواصل

 تعيين از پس و انتخاب تصادفي صورتهب ميگو قطعه 10 تعداد تيمار

 برگردانده خود به مربوط هايتانک به مجدداً طول و وزن ميانگين

 وزن، ميانگين به مربوط مقادير يرز معادالت از استفاده با سپس. شدند

 ميزان و غذاي تبديل ضريب ويژه، رشد ضريب طول، ميانگين

 :شد محاسبه بازماندگي

  :تعيين ميانگين وزن

 
  :تعيين ميانگين طول

 
 :(SGR=Specific Growth Rateضريب رشد ويژه )

 
 :(FCR=Food Conversation Rateميزان ضريب تبديل غذايي )

 
  :ماندگيدرصد باز

 
 

 زا آب فيزيكوشيميايي فاکتورهاي کليه مطالعه دوره طي در       

. شدند ثبت و گيرياندازه روزانه pH و شوري آب، حرارتدرجه قبيل

 ايهداده پراکنش نمودن نرمال اسميرنوف-کلموگراف آزمون از استفاده با

 لتبدي ضريب ويژه، رشد ضريب طول، و وزن ميانگين تعيين از حاصل

 افزارنرم توسط سپس پذيرفت، صورت بازماندگي درصد و غذايي

2000 EXCEL آماري افزارنرم و SPSS  آناليز طريق ( از18)نسخه 

 سطح با Tukey`s آزمون از استفاده با ANOVA طرفهيک واريانس

 قرار اريآم تحليل و تجزيه ها موردمقايسه ميانگين % 95 اطمينان

 .گرفت

 

 نتايج
 هاي غذايي حاکي از آن بود که هيچررسي نتايج آناليز جيرهب       

داري در ميزان درصد پروتئين خام، چربي خام، گونه اختالف معني

 حاصل نتايج (.2 )جدول نداشتفيبر خام، خاکستر و رطوبت وجود 

 حداکثر که بود اين از حاکي مختلف تيمار ميگوهاي سنجيزيست از

 حاوي جيره با شده تغذيه تيمار به وطمرب (طول و وزن) رشد ميزان

 9/9 و گرم 92/8 ميزان با ترتيب به جلبک عصاره درصد 5/2

 ميگوهاي به مربوط (طول و وزن) رشد ميزان حداقل و بود مترسانتي

.بود مترسانتي 34/7 و گرم 09/7 ميزان با ترتيب به شاهد تيمار
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دار نبودن و دهنده معنیانحراف معیار )حروف مشترک در هر ستون نشان±عه حاضر میانگیندر مطال های غذایی تهیه شده: آنالیز جیره2جدول 

 (%95دار بودن است( )با سطح اطمینان دهنده معنیمشترک نشانحروف غیر

 رطوبت% خاکستر% فیبر خام% چربی خام% پروتئین خام% جیره غذایی

 a32/14±2/39 a06/34±1/8 a92/45±0/3 a41/86±1/9 a89/90±0/5 غذاي کنسانتره فاقد عصاره جلبک

 a96/63±1/39 a25/94±1/8 a54/13±0/3 a33/34±1/10 a78/27±0/5 (% 5/1) غذاي کنسانتره حاوي عصاره جلبک

 a08/92±2/39 a32/22±1/8 a44/37±0/3 a28/32±1/10 a69/13±0/5 (% 5/2) غذاي کنسانتره حاوي عصاره جلبک

 a01/64±2/39 a48/76±1/8 a62/84±0/3 a63/03±1/11 a49/05±0/5 (% 3) بکغذاي کنسانتره حاوي عصاره جل

 غذاييجيره با شده تغذيه تيمار ميگوهاي طول و وزن ميانگين       

 ميگوهاي از تربيش داريمعني طورهب جلبک عصاره درصد 5/2 حاوي

 با شده تغذيه تيمار ميگوهاي طول و وزن مقادير. بود شاهد تيمار

 مقادير با مقايسه در سارگاسوم جلبک عصاره مختلف هايدرصد

 تربيش داريمعني طورهب شاهد تيمار در شده گيرياندازه هايشاخص

 .(>05/0p) بود

 هايتيمار در ميگوها رشد روند بررسي از حاصل چنين نتايجهم       

 از تيمارها کليه در ميگوها وزن ميانگين که است آن از حاکي مختلف

 در وزن ميزان حداکثر که ايگونه به بود، برخوردار افزايشي روند يک

 با سارگاسوم جلبک عصاره درصد 5/2 با شده تغذيه تيمار ميگوهاي

 15/8 ميزان با شاهد تيمار در وزن ميزان حداقل و گرم 01/10 ميزان

 تغذيه تيمار ميگوهاي وزني ميانگين چنينهم. شد مشاهده مترسانتي

 از ترکم داريمعني طورهب سارگاسوم جلبک عصاره رصدد 5/1 با شده

 .(>05/0p) بود درصد 3 و 5/2 تيمارهاي در شده گيرياندازه مقادير

 شاهد تيمار ميگوهاي وزني ميانگين که داد نشان نتايج وجود اين با

 ميگوهاي به نسبت بودند شده تغذيه تجاري کنسانتره غذاي با که

 داريمعني طورهب سارگاسوم دريايي جلبک عصاره با شده تغذيه تيمار

 (.1 شكل) (>05/0p) بود ترکم

 حاکي نتايج مختلف تيمار ميگوهاي طول ميانگين با رابطه در       

 5/2 و 3 با شده تغذيه تيمار ميگوهاي طول ميانگين که بود آن از

 5/1 تيمار ميگوهاي از تربيش داريمعني طورهب جلبک عصاره درصد

 و حداکثر که داد نشان نتايج چنينهم .(>05/0p) بود شاهد و درصد

 جلبک عصاره با شده تغذيه تيمار در ترتيببه طول ميزان حداقل

 مترسانتي 33/9 و 95/10 ميزان با شاهد تيمار و( درصد 3 و 5/2)

  (.2 شكل) بود

با توجه به نتايج حاصل از تعيين ضريب رشد ويژه در تيمارهاي        

، مشاهده شد که در پايان دوره پرورش ميزان ضريب رشد مختلف

درصد عصاره جلبک دريايي  5/2ويژه ميگوهاي تغذيه شده با 

و  5/1، 3هاي سارگاسوم در مقايسه با ميگوهاي تغذيه شده با درصد

 .(>05/0p)تر بود داري بيشطور معنيهغذاي کنسانتره تجاري ب

 

 
 آزمایشی تیمار میگوهای معیار رافانح±وزن میانگیننمودار : 1 شکل

 

 
 آزمایشی تیمار میگوهای معیار انحراف ± طول میانگیننمودار : 2 شکل

 

تر داري کمطور معنيهضريب رشد ويژه ميگوهاي تيمار شاهد ب       

هاي مختلف عصاره جلبک بود از ميگوهاي تيمار تغذيه شده با درصد

(05/0p<).  شد که ضريب رشد ويژه ميگوهاي از سوي ديگر مشاهده

طور هدرصد عصاره جلبک ب 3غذايي حاوي تيمار تغذيه شده با جيره

تر از تيمار تغذيه شده با تيمار تغذيه شده با جيره داري بيشمعني

 (.3 شكل) (>05/0p)درصد عصاره جلبک است  5/1غذايي حاوي 
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 تلف میزان ضریب رشد ویژه میگوهای تیمار مخنمودار : 3شکل 

 درصد(  95)با سطح اطمینان 

 
نتايج حاصل از بررسي مقادير مربوط به ضريب تبديل غذايي       

ميگوهاي تيمار حاکي از آن بود که در پايان مطالعه مقادير مربوط به 

ضريب تبديل غذايي در ميگوهاي تيمار تغذيه شده با غذاي کنسانتره 

تيمار تغذيه شده با  تر از ميگوهايداري بيشطور معنيهتجاري ب

 (.4 شكل) (>05/0p)عصاره جلبک دريايي بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین ضریب تبدیل غذایی میگوهای تیمار نمودار : 4 شکل

 درصد( 95مختلف )با سطح اطمینان 

 

نتايج حاصل از بررسي ميزان بازماندگي ميگوهاي تيمار تعذيه        

اره جلبک دريايي هاي غذايي حاوي عصهاي جيرهشده با درصد

تر بودن درصد بازماندگي سارگاسوم حاکي از آن بود که با وجود بيش

 5/1و  5/2درصد در مقايسه با ميگوهاي تيمار  3ميگوهاي تيمار 

اين  .(p>05/0)دار آماري مشاهده نشد گونه اختالف معنيدرصد هيچ

اي هدرحالي بود که ميزان بازماندگي ميگوهاي تيمار تغذيه با درصد

تر از ميگوهاي داري بيشطور معنيهسارگاسوم ب مختلف عصاره جلبک

 (.5 شكل) (>05/0p)تيمار شاهد بود 

 

 
 مختلفبازماندگی میگوهای تیمار نمودار : 5شکل 

 درصد( 95)با سطح اطمینان  

 

 بحث
 بهبود بر عالوه آبزيان غذاي به دريايي هايجلبک افزودن       

 افزايش آب، در ماندگاري افزايش موجب غذا کارائي افزايش و کيفيت

 چنين هم. گرددمي غذا قوام افزايش و آب در دارينگه ظرفيت

 موجب که باشندمي فعال ترکيبات برخي حاوي دريايي هايجلبک

  ويروسي و باکتريايي عوامل عليه بر موجودات مقاومت افزايش

 (.2001و همكاران،  Cruz-Suarezشوند )مي

 بود آن از حاکي تيمار ميگوهاي سنجيزيست از حاصل تايجن       

 با شده تغذيه جوان ميگوهاي به مربوط رشد ميزان ترينبيش که

 طورهب که بود آنگوستيفلوم سارگاسوم جلبک عصاره حاوي غذاييجيره

 جوان ميگوهاي با مقايسه در هاآن طول و وزن ميانگين داريمعني

 به توجه با .(>05/0p) بود يافته فزايشا تجاري غذاي با شده تغذيه

 باشدمي برابر هم با غذايي هايجيره از کدام هر غذايي ارزش کهاين

 تواندمي شده ايجاد رشد افزايش که نمود عنوان توانمي چنين اين

 و هاويتامين ساکاريدها،پلي اي،غيرنشاسته ترکيبات وجود از ناشي

، Cheungو  Wong)باشد  رياييد هايجلبک در موجود معدني مواد

 ترکيبات اين که است گفتني(. Fleurence ،1993و  Mabeau ؛2000

 تغيير تواندمي محيطي شرايط و فيزيولوژيک وضعيت گونه، به بسته

 ارزش داراي ندرتبه ها(. جلبک2008و همكاران،  Cruz-Suarez) يابد

 آسپارتيک مهم نهآمياسيد دو مقادير کهطوريهب باشند،مي پروتئيني

 حاوي ترتيببه ايقهوه دريايي هايجلبک در اسيد گلوتاميک و اسيد

 قرمز هايجلبک و %32 تا 26 از بيش سبز هايجلبک ،%44 و 22

، Fleurence) دهدمي تشكيل را آمينه اسيدهاي کل از %19 تا 14

 وجز آنگوستيفلوم سارگاسوم جلبک کهاين به توجه با .(1999

 %3-15 از ترکم هاآن پروتئيني قسمت باشد،مي ايقهوه هايجلبک

و همكاران،  Cruz-Suarezدهد )مي تشكيل را جلبک خشک ماده
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2001.) Hafezieh پودر از استفاده دنبالبه( 2014) و همكاران 

، پروتئيني منبع عنوانبه فوليومايليسي سارگاسوم ايقهوه جلبک

 غربي سفيد جوان ميگوهاي يهتغذ روز 45 طي در که نمودند عنوان

             افزايش ليتر در گرم 49/106-36/124 حدود در هاآن نهائي وزن

 تغذيه جوان ميگوهاي طول و وزن ميانگين حاضر مطالعه يابد. درمي

  مطالعه روز 60 طول در جلبک عصاره مختلف هايدرصد با شده

 غذاي با شده تغذيه شاهد تيمار ميگوهاي از تربيش داريمعني طورهب

 ترکيبات وجود که نمود عنوان توانمي رواين از. آمد دستهب کنسانتره

 اين ايجاد موجب آنگوستيفلوم سارگاسوم جلبک در موجود شيميايي

 . است شده تفاوت

 حاوي غذايي جيره از که ميگوهايي  در ويژه رشد ضريب ميزان       

 به داريمعني طورهب دندبو کرده استفاده جلبک عصاره درصد 5/2

 هايجيره شده تغذيه تيمار ميگوهاي از تربيش درصد 17/1 ميزان

 ،(>05/0p) بود دريايي جلبک عصاره درصد 5/1 و 3 حاوي غذايي

 ميزان با شاهد تيمار ميگوهاي ويژه رشد ضريب به مربوط مقادير

 غذايي جيره با شده تغذيه تيمار ميگوهاي به نسبت درصد 74/0

  داريمعني طورهب دريايي جلبک عصاره مختلف هايدرصد يحاو

 آمده دستهب غذايي تبديل ضريب وجود اين با .(>05/0p) بود ترکم

 جلبک عصاره مختلف هايدرصد با شده تغذيه تيمار ميگوهاي در

 دبو شاهد تيمار ميگوهاي از ترکم داريمعني طورهب دريايي

(05/0p<).Briggs   وFunge-Smith (1996) که نمودند بيان  

 درصد 15 تا 0 حاوي غذايي جيره در ويژه رشد ضريب ترينبيش

 درصد 30 حاوي غذايي جيره با ويژه رشد ضريب ترينکم و گراسيالريا

 ناشي منفي اثر اين کردند که عنوان هاآن. شودمي حاصل گراسيالريا

 فيبر يباال سطوح پروتئين، کم محتواي خاکستر، باالي مقادير از

. باشدمي جلبک باالي هايدرصد حاوي غذايي هايجيره در موجود

 جلبک درصد 10 از استفاده که شد عنوان ديگر مطالعه در چنينهم

 غربي سفيد ميگوهاي غذايي جيره در آب در محلولغير  ماکروسيتيک

 از استفاده کهحالي در دارد، مثبت اثرات رشد هايشاخص روي بر

 رشد کاهش موجب( درصد 15-20) دريايي کجلب باال سطوح

 از حاصل نتايج رواين (. از2008و همكاران،  Cruz-Suarez) شودمي

 تفاوت مشاهده عدم وجود با که است آن از حاضر حاکي مطالعه

 3 حاوي غذايي جيره در موجود فيبر و خاکستر ميزان در دارمعني

 هايجيره ساير تنسب هاآن بودن تربيش عليرغم جلبک عصاره درصد

 به فوق جيره در فيبر و خاکستر افزايش از ناشي است ممكن موجود،

 وCruz-Suarez باشد.  جلبک عصاره از استفاده درصد افزايش دليل

 سفيد جوان ميگوي تغذيه دنبالبه که کردند بيان( 2001) همكاران

 مكزيكن درصد 2-4 حاوي غذايي جيره با( گرميميلي 450) غربي

 افزايش يک شاهد تيمار با مقايسه در (پريفرآ ماکروسيتيک) کلپ

 در .شودمي حاصل ميگوها( % 68-53) رشد ميزان در دارمعني تفاوت

 تغذيه غربي سفيد ميگوهاي رشد ميزان که شد مشاهده ديگر مطالعه

 جيره با سارگاسوم جلبک درصد 2-4 حاوي غذايي جيره با شده

 درصد 3 حاوي غذايي جيره يا و درصد 4 ميزانبه پريفرآ ماکروسيتيک

 ،Suarez-Garaciaباشد )مي شاهد گروه مشابه خالص، آلجينات

 ميگو به غذايي جيره در مكمل عنوانبه جلبک عصاره (. وجود2006

 جذابيت، افزايش بر عالوه که نموده عمل غذايي جاذب يک عنوان

 در و آن کارايي افزايش موجب گوارش، دستگاه در غذا جذب و هضم

 ميگوها غذايي تبديل ضريب کاهش و ويژه رشد ضريب افزايش نتيجه

 در موجود ترکيبات از (. برخيKasornchandra، 2005گردد )مي

 گاالکتودي گاالکتوسيلدي آمينه، اسيدهاي قبيل از دريايي هايجلبک

 آمين،اتانولفسفوتيديل کاالکتوسرول،دي سولفاکوينووسيل 6 سرول،

 جاذب عنوانبه تواندمي پروپيونتينبتا متيلداي و کولينفسفوتيديل

؛ 1991همكاران، و  Sakata)نمايند مي عمل شده پلت هايجيره در

Sakata  وIna، 1985.)  Meng-Qingعنوان( 2001) همكاران و 

 عالوه دريايي هايجلبک در پروپيونتينبتامتيلداي وجود که نمودند

 افزايش موجب تواندمي کندمي عمل غذا جاذب يک عنوانهب کهاين بر

 .شود نيز غذا کارايي افزايش و ميگوها رشد

 تغذيه الروهاي پست غذايي تبديل ضريب کهاين به توجه با       

 تيمار الروهاي پست از ترکم داريمعني طورهب جلبک عصاره با شده

 داريمعني طورهب تيمار ميگوهاي در غذا کارايي بود، ميزان شاهد

 نتايج( 2014) همكاران و  Hafezieh.(>05/0p) بود يافته افزايش

 در فوليومايليسي سارگاسوم جلبک پودر از استفاده دنبالبه ايمشابه

 مطالعه در. بودند آورده دستهب غربي سفيد جوان ميگوهاي تغذيه

  هتروکالدا گراسيالريا جلبک درصد 10 از استفاده که شد عنوان ديگر

 14 کاهش يک ايجاد موجب سياه ببري ميگوي غذايي جيره رد

، Golez و Dy Penafloridaشود ) مي غذايي تبديل ضريب در درصدي

1996.) 

 حاوي جيره شده تغذيه تيمار ميگوهاي ميزان بازماندگي       

 ميگوهاي از تربيش داريمعني طورهب جلبک عصاره مختلف درصدهاي

 زماني ميگو در بازماندگي ترينبيش .(>05/0p) بود شاهد تيمار

 از ترکم غذايي جيره در جلبكي هايمكمل ميزان که شودمي حاصل

 (.2008و همكاران،  Cruz-Suarezباشد ) غذايي جيره کل درصد 10

 يک عنوانبه دريايي هايجلبک عصاره کهاين به توجه با رواين از

 خون کل هاي هموسيت ميزان افزايش موجب ايمني سيستم محرک

و  Chang ؛1389 همكاران، و پذيرگردد )مي پوستانسخت رد

 در بازماندگي ميزان افزايش که است (. ممكن2003همكاران، 

 سارگاسوم دريايي جلبک عصاره با شده تغذيه تيمار ميگوهاي

 اختصاصيغير ايمني سيستم تحريک از ناشي آنگوستيفلوم
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شد با پالسما پروتئين و خون کل هايهموسيت افزايش و

(Balasubramanian ،2008 و همكاران.)  

        Dy Penaflorida  وGolez (1996) استفاده که نمودند عنوان 

 در هتروکالدا گراسيالريا و آلواريز کاپيفيكوس جلبک پائين مقادير از

 و بازماندگي افزايش موجب سياه ببري ميگوهاي در غذايي جيره

 مير و مرگ افزايش موجب فوق هايجلبک باالي مقادير از استفاده

 هاآن   عصاره يا و دريايي هايجلبک حاوي غذايي هايمكمل. شودمي

 آلجينات، فوکوئيدان، قبيل از ترکيبات برخي حضور دليلبه

 و ايمني مقاومت افزايش موجب تواندمي هاکاراگينان و هاالمينارين

 باکتريايي يزابيماري عوامل با شده مواجه ميگوها در بازماندگي بهبود

 توانمي رواين از(. 2008و همكاران،  Cruz-Suarez) شوند ويروس و

 ميزان در تفاوت دليلبه دريايي جلبک گونه براساس که نمود عنوان

 شده استفاده مقادير ها،جلبک ساختار در موجود شيميايي ترکيبات

 .باشد متفاوت ميگوها غذايي جيره در دريايي هايجلبک از
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