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  Spriulina platensisهای اسپیرولینا پودر ریزجلبکجایگزینی تاثیر 

ر عملکرد رشد، ترکیبات الشه و پروفیل ببا پودر ماهی  Chlorella vulgaris و کلرال

 Litopenaeus vannameiاسیدهای چرب میگوی وانامی 

 
 ایران ،هرمزگان، بندرعباس گروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه :سمیه پاکروان 

 ایران ،گروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس :*آرش اکبرزاده  

 سرا، ایراندانشگاه گیالن، صومعهگروه شیالت،  :میرمسعود سجادی 

 ن، ایران گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگا :مرادلوعبدالمجید حاجی 

 :پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران فرزانه نوری 

 

 1396 خردادتاریخ پذیرش:            1395 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 Chlorella vulgarisرال و کل Spriulina platensisهای اسپیرولینا پودر ریزجلبکجایگزینی منظور ارزیابی و مقایسه تاثیر این مطالعه به 

با  صورت گرفت. میگوها Litopenaeus vannameiمیگوی وانامی در چرب  هایبر عملکرد رشد، ترکیبات الشه و پروفیل اسیدبا پودر ماهی 

)تغذیه با جیره تیمار آزمایشی هشت  تیمار آزمایشی شامل یک تیمار شاهد )تغذیه با جیره بدون پودر جلبک( و 9 درگرم 6/2 ±2/0میانگین وزن 

، وزن تغذیههفته  هشت. پس از قرار گرفتند( ی جایگزین شده با آرد ماهیاز پودر اسپیرولینا یا کلرال درصد 100و  75، 50، 25حاوی سطوح 

ین تیمارها (، اما نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در بP<05/0کلرال باالترین مقدار را داشت ) درصد 25و افزایش وزن در تیمار  پایانی

باالتر بود  یدارطور معنیاسپیرولینا به درصد 100(. میزان پروتئین در الشه میگوهای تغذیه شده با P>05/0داری را نشان نداد )اختالف معنی

(05/0>Pولی اختالف معنی ،)( 05/0داری در میزان رطوبت، چربی و خاکستر الشه میگوها مشاهده نشد<Pهم .)محتوای  چنین مشاهده شد که

اسید اسید و آراشیدونیکاسید، لینولئیکانوئیکاپنتااسید، ایکوزانوئیکهگزااسید، دکوزالینولنیکاز قبیل  آلفا اشباعغیرزنجیر چندچرب بلنداسیدهای

های دهد که ریزجلبکشان میطورکلی نتایج این تحقیق ن(. بهP<05/0باالتر از گروه شاهد بود ) ها عمدتا  در تیمارهای تغذیه شده با جلبک

رسد نظر میاما به توانند در جیره میگوی وانامی بدون داشتن اثرات منفی در عملکرد این میگو مورد استفاده قرار بگیرنداسپیرولینا و کلرال هر دو می

 .همراه داردتری بهدرصد کلرال نتایج موفق 25تیمار 
 

  ، پروفیل اسیدچربریزجلبک، میگو، عملکرد رشد کلمات کلیدی:

 akbarzadeh@ut.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد تغذیه مناسب از دیرباز به       

هایی با نرمال و حفظ سالمت میگو شناخته شده است. توسعه جیره

طور قابل توجهی به گسترش انفجاری کیفیت باال عاملی است که به

مکاران، و ه Ghaeni) پرورش میگو در دو دهه اخیر کمک کرده است

های غذایی میگوهای ترین ماده غذایی در جیرهپروتئین گران(. 2011

های ترین منبع مورد استفاده در جیرهپرورشی است و پودر ماهی رایج

، میگو 2008در سال  (.2012و همکاران،  Oujifard) باشدتجاری می

ماهی مورد استفاده در غذای آبزیان، از کل پودر درصد 2/27با سهم 

 8/18کننده پودرماهی بود و ماهیان دریایی با سهم  ترین مصرفرگبز

 Tacon) دنبال آن قرار داشتندبه درصد 7/13و سالمون با سهم  درصد

های . امروزه هزینه غذا بیش از نیمی از هزینه(2011و همکاران، 

شود. پروری شامل میهای آبزیعملیاتی متغیر را در بسیاری از فعالیت

ولید پودرماهی و متعاقب آن، افزایش قیمت پودرماهی در نوسانات ت

دهه اخیر، تحقیق برای یافتن مواد پروتئینی مناسب و ارزان برای 

های آبزیان تشویق کاهش یا حذف استفاده از پودر ماهی را در جیره

متعارف از قبیل ستفاده بالقوه از مواد غذایی غیرنموده است. بنابراین ا

 قیمت، مانند پودرگزینی برای مواد غذایی گرانعنوان جایجلبک به

محتوای خوب پروتئین،  دلیلبه هاجلبک باشد.حال افزایش می ماهی در

که دلیل اینچنین بهویتامین و اسیدهای چرب ضروری خود و هم

جایگزین احتمالی منبع پروتئین برای ماهی و میگوی پرورشی 

گرمسیری که تولید باالیی هویژه در مناطق گرمسیری و نیمهستند، به

و  Lall؛ Atanassoff ،2014) از جلبک را دارند مورد توجه هستند

Anderson  ،2005؛Badwy  ،ها، جلبک این میان در(. 2008 و همکاران

ها ای باالی آندلیل ارزش تغذیههای اسپیرولینا و کلرال بهریزجلبک

فعال زیستی متعددی ها دارای ترکیبات دارند، این ریزجلبک محبوبیت

 Priyadrashani)توانند برای استفاده تجاری مفید باشندهستند که می

ریزجلبکی  Spriulina platensis پالتنسیس اسپیرولینا (.Rath، 2012 و

پروتئین، اسیدهای آمینه، کاروتنوئیدها،  درصد 71است که حاوی 

سلنیوم  ، آهن،منیزیوم، مس، منگنز، E، ویتامین Bکمپلکس ویتامین 

 اسیدهای چرب ضروری (،2011و همکاران،  Jalaja Kumari) و روی

(Munirasu  ،2014و همکاران) اکسیدانی از قبیل های آنتیو رنگدانه

. این (2014و همکاران،  Macias-Sancho) باشدکاروتنوئیدها می

پکتین  %80نانومتر( دارد که شامل  50) ریزجلبک دیواره سلولی نازکی

و همکاران،  Lu) تری داردباشد، بنابراین هضم راحتلولز میس %20و 

 بخشدچنین این ریزجبلک ظرفیت ایمنی را نیز بهبود میهم (.2002

(Promya  وChitmanat ،2011). کلرال ولگاریس Chlorella vulgaris 

و انواع   آمینه ضروریاسید 18پروتیئن و  %60ریزجلبکی حاوی نیز 

و همکاران،  Radhakrishnan) معدنی است ها و موادمختلفی از ویتامین

ای است یکی از خصوصیات منحصر به فرد آن دارا بودن ماده(. 2014

شود. نامیده می (Chlorella Growth Factor)که فاکتور رشد کلرال 

و  Bengwayan) باشداکسیدانی نیز میکلرال دارای خصوصیات آنتی

 (.2010همکاران، 

های اسپیرولینا و متعددی در مورد کاربرد ریزجلبک مطالعات       

هایی نیز در پی داشته پروری انجام گرفته و موفقیتکلرال در آبزی

آمیز طور موفقیتماهی با اسپیرولینا و کلرال به دراست. جایگزینی پو

 Macrobrachium rosenbergii شیرین،آب میگوی در

(Radhakrishnan  ،2014و همکاران،) پیای نیلی تیالOreochromis 

Niloticus (Badwy 2008 همکاران، و)، قرمز ماهی Carassius auratus 

(Shi  ،2016و همکاران) فالندر زیتونی ،Paralichthys olivaceus  

(Rahimnejad 2016 همکاران، و)، سفید میگوی Litopenaeus 

schmitti (Jaime-Ceballos  ،2005و همکاران) بز و میگوی ببری س

Peneaus semisulcatus (Ghaeni  ،2011و همکاران)  استفاده شده

ها با فراهم کردن چنین گزارش شده است که برخی جلبکهماست. 

پروفیل مناسبی از اسیدهای چرب ضروری از نظر فیزیولوژیکی اثرات 

همکاران اکبری و  (.2006و همکاران،  Spolaore) ددار جانوران بر مثبت

کردند که استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا موجب  مشاهده (1395)

 Mugil cephalusدر ماهی کفال خاکستری  PUFAافزایش سطوح 

تحقیقات مختلف انجام شده در مورد اسپیرولینا و کلرال نشان  شود.می

پروتینی جایگزین  منبع یک عنوانتوانند بهها میاین ریزجلبک که دادند

رسد در مورد مقایسه این نظر میاما به پروری استفاده شوند،در آبزی

که امروزه اولین گزینه پرورش میگو  دو ریزجلبک در میگوی وانامی

ای صورت نگرفته است. بنابراین در باشد مطالعهدر ایران و جهان می

ها در عملکرد رشد، تحقیق حاضر تالش شده تا تاثیر این ریزجلبک

گوی وانامی در مقایسه با ترکیبات الشه و پروفیل اسیدهای چرب می

 گروه شاهد بررسی و مقایسه گردد.

 

 هامواد و روش
در پودر اسپیرولینا و کلرال : های آزمایشیسازی جیرهآماده       

از شرکت ریزجلبکی پارسیان، رشت، ایران تهیه شد.  1393سال 

چرب این پودرها در جدول ترکیبات شیمیایی تقریبی و پروفیل اسید

دست آمده از شرکت ریزجلبکی پارسیان( به اس اطالعات)براس 1

جیره آزمایشی با جایگزینی سطوح  9آورده شده است. فرموالسیون 

طور جداگانه، با پودر های اسپیرولینا و کلرال بهمختلفی از ریزجلبک

 ماهی انجام شد. 
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 اسپیرولینا هایترکیب شیمیایی پودر ریزجلبک: 1جدول 

isSpriulina platens کلرال  وChlorella vulgaris 
* 

ترکیب تقریبی الشه 

 )براساس ماده خشک(

 (درصد)کلرال (درصداسپیرولینا)

 49/51 92/67 پروتئین

 75/7 63/3 چربی

 69/31 80/17 کربوهیدرات

 97/2 01/4 رطوبت

 10/6 65/6 خاکستر
 * این اطالعات از شرکت ریزجلبکی پارسیان تهیه شد.

 

 درز پوا( شاهد )بدون استفاده 0)ای آزمایش شامل تیمار تیماره       

گزینی اسپیرولینا با جای (2، درصد 25 جایگزینی با اسپیرولینا (1 جلبک(،

ا ( اسپیرولینا ب4، درصد 75( اسپیرولینا با جایگزینی 3، درصد 50

ا ب( کلرال 6، درصد 25( کلرال با جایگزینی 5، درصد 100جایگزینی 

ا ب( کلرال 8و  درصد 75( کلرال با جایگزینی 7، صددر 50جایگزینی 

 هابوده است. اجزا و ترکیبات شیمیایی جیره درصد 100جایگزینی 

صورت های آزمایشی بهنشان داده شده است. همه جیره 2در جدول 

های هسازی جیرلیپید فرموله شدند. برای آمادهنیتروژن و ایزوایزو

دند. ش متر(میلی 2)با قطر  سپس پلت هم مخلوط وآزمایشی، اجزاء با

 گرادرجه سانتید -20ها در دمای اتاق خشک و سپس در دمای جیره

 داری شدند.نگهتا زمان مصرف، 

 میگوی وانامی از مزرعه پرورش میگو در : میگو و شرایط پرورش     

ایران تهیه شد و به مرکز آموزش و ترویج تکثیر و  گلستان، گمیشان،

یان در گمیشان انتقال یافت. قبل از شروع آزمایش، پرورش آبز

مدت یک هفته برای سازگاری با محیط آزمایشی میگوهای پرورشی به

داری و با غذای تجاری تغذیه شدند. پس از یک هفته سازگاری، نگه

 )یکتیمار  9بین گرم  6/2 ±2/0میگوهای سالم با وزن اولیه تقریبا 

تیمار کلرال( با سه تکرار  و چهارولینا اسپیرچهار تیمار  تیمار شاهد،

طور تصادفی میگو بود و میگوها به 30تقسیم شدند. هر تکرار حاوی 

لیتر(  200لیتری )با حجم آبگیری  300فایبرگالس گرد  مخازندر 

صورت روزانه و به درصد 30مقدار به مخازنذخیره شدند. تعویض آب 

مخازن یک یک از به هر انجام گرفت. برای هوادهی و تامین اکسیژن

عدد سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود نصب گردید.دما، شوری 

 9/7و گرم بر لیتر  30، گراددرجه سانتی 26 ±1 ترتیبآب به pHو 

طور تصادفی به یک گروه میگو با سه تکرار بود. هر جیره آزمایشی به

طول دوره میگو برای هر تیمار( اختصاص یافت. در  90در هر تیمار )

ازای هر روز در دو وعده وزن بدن به درصد 4میزان آزمایش، میگوها به

 ( تغذیه شدند. 18:00 ساعت و 10:00ساعت )

هفته  هر دوچنین در شروع دوره آزمایش و هم عملکرد رشد:       

ادفی صطور تمیگو به  10، تا پایان دوره آزمایش از هر تکرار باریک

ها ثبت شد،  سپس براساس میانگین وزن آن برداری شده وهنمون

 Deشد )های زیر پارامترهای مرتبط با عملکرد رشد سنجیده فرمول

silva  وAnderson ،1995): 

 
  

 :(WG)  افزایش وزن وزن پایانی میگو -وزن اولیه میگو 

(SGR) نرخ رشد ویژه    100×گو[لگاریتم طبیعی وزن پایانی می-]دوره پرورش )روز( / لگاریتم طبیعی وزن اولیه میگو  :  

غذایی تبدیل ضریب   افزایش وزن )گرم(/مقدار غذای خورده شده )گرم( (FCR): 

 : بقا  100 ×تعداد میگوها در ابتدای دوره تغذیه(  –)تعداد میگوها در ابتدای دوره تغذیه(/ )تعداد میگوهای مرده در طول دوره تغذیه 

منظور تجزیه در پایان دوره تغذیه، به: ترکیب تقریبی الشه       

عدد میگو  ، پنجساعت بعد از آخرین غذادهی 24ترکیب تقریبی الشه، 

صورت تصادفی انتخاب شد. ارزیابی ترکیب تقریبی کل از هر تکرار به

های الشه شامل رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر براساس روش

، Association of Official Analytical Chemists (AOACاستاندارد 

انجام شد. ( در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1995

گیری رطوبت الشه، بافت میگو پس از خرد و یکنواخت برای اندازه

ای قرار داده شد و با استفاده از های شیشهدیششدن، در داخل پتری

 24گراد در مدت درجه سانتی 105در دمای  (Binder, USA)آون 

گیری سایر ترکیبات الشه از نمونه خشک شد. برای اندازه خشک ساعت

الشه با استفاده از دستگاه کلدال  پروتئین شده استفاده گردید. سنجش

(Gerhardt, type VAP.40, Germany)  و چربی الشه با

 (Gerhardt, type SE-416, Germany)استفاده از دستگاه سوکسله 

های چینی ها در بوتهری خاکستر الشه، نمونهگیانجام شد. برای اندازه

ساعت در داخل کوره الکتریکی  8مدت شده و سپس به ریخته

(Nabertherm, Germany) گراد قرار گرفتند.سانتیدرجه 550 دمای در 

 عضلة بافت اسیدهای چرب ترکیب: پروفیل اسیدهای چرب       

با استفاده از  پرورش دورة انتهای در )تکرار هر از )سه نمونه ماهیان

در پژوهشکده مطالعات  Roy  (1984) و  Lepageروش اصالح شده از

انجام شد. استریفیکاسیون در مخلوط تولوئن/ متانول دریاچه ارومیه 

چرب با استفاده از هگزان استخراج های اسیداسترانجام شد و متیل

ن در چرب با حل شدشد. بعد از تبخیر حالل، متیل استرهای اسید

ایزواکتان برای تزریق در دستگاه آماده شد. مقادیر اسیدهای چرب با 

  .شد تعیین  Agilent 7890A GC System, USA استفاده از دستگاه
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کمک تست کلموگراف ها بهابتدا نرمال بودن داده: تجزیه آماری       

ها با استفاده از تست لون مورد بررسی اسمیرنوف و برابری واریانس

با استفاده از تجزیه واریانس  هاگرفت، سپس میانگین کلیه شاخص ارقر

 و ارزیابی قرار گرفت مورد SPSSافزار ( توسط نرمANOVAطرفه )یک

 از آزمون توکی استفاده با هامیانگین بین در % 5 سطح در داریمعنی تفاوت

 د.شدن محاسبه معیار انحراف±میانگین براساس هاداده تمام آمد. دستبه
 

و جیره شاهد )برحسب درصد( و ترکیب   Chlorella vulgarisکلرال  ،Spriulina platensisاسپیرولینا  های غذایی دارای جلبکترکیب جیره: 2جدول

کلرال،  درصد 25( 5اسپیرولینا،  درصد 100( 4اسپیرولینا، درصد  75( 3اسپیرولینا،  درصد 50( 2اسپیرولینا،  درصد25( 1( شاهد، 0 هاشیمیایی آن

 کلرال درصد 100( 8کلرال و  درصد 75( 7کلرال، درصد  50( 6

 مواد غذایی
 جیره غذایی )درصد(

 8 7 6 5 4 3 2 1 شاهد

 0 10 20 30 0 10 20 30 40 پودر ماهی

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 پودر سویا

 - - - - 30 23 5/15 8 0 پودر اسپیرولینا

 88/38 16/29 44/19 72/9 - - - - 0 پودر کلرال

 1 5/4 8 11 82/8 26/10 71/11 82/12 7/14 نشاسته

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ژالتین

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 آرد گندم

 3/3 97/2 66/2 33/2 3/4 7/3 15/3 6/2 2 روغن ماهی

 3/3 97/2 66/2 33/2 3/4 7/3 15/3 6/2 2 روغن کلزا

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 کلسترول

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لسیتین

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 کولین کلراید

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1مکمل معدنی

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2مکمل  ویتامینه

 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1ویتامین 

 22/12 09/9 94/5 32/3 28/11 04/8 19/5 68/2 0 پر کننده

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دی کلسیم فسفات

 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 ضد قارچ

 ترکیب شیمیایی جیره غذایی )درصد(

 58/37 59/37 59/37 59/37 97/37 21/38 12/38 03/38 60/37 پروتیین

 36/10 36/10 38/10 38/10 45/10 4/10 43/10 46/10 37/10 چربی

 36/23 44/23 52/23 15/23 45/23 5/23 47/23 14/23 41/23 کربوهیدرات

 43/3994 98/3997 30/4003 67/3987 62/4027 03/4039 23/4035 99/4018 65/3997 انرژی

 م آهنگرمیلی 12 ،گرم مسمیلی 8/1 ،گرم سلنیوممیلی 15/0 ،گرم کبالتمیلی 5/0، گرم منگنزمیلی 8/7، گرم یدمیلی 6/0، گرم رویمیلی 18هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل:  -1

گرم  میلی 90 ،گرم ریبوفالوینمیلی 15؛ 12Bگرم ویتامین میلی 24؛ Eگرم ویتامین میلی 120 ؛3Dالمللی ویتامین واحد بین A، 1200المللی ویتامین واحد بین 1800هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل:  -2

گرم میلی 24  ،گرم کولین کلرایدمیلی 360 ،گرم بیوتینمیلی 48/0 ،گرم تیامینمیلی 9 ،گرم پیردوکسینمیلی 9 ،رم اسیدفولیکگمیلی 8/4 ،گرم منادیونمیلی 3 ،گرم اسیدپانتوتنیکمیلی 27 ،نیاسین

 اکسیدانتآنتیگرم میلی 15 ،گرم اینوزیتولمیلی 72 ،گرم اسیدنیکوتینیکمیلی 90گرم اسیداسکوربیک، میلی 156 ،کوباالمین

 

 نتایج
نشان  1نتایج مربوط به عملکرد رشد در شکل : دعملکرد رش       

های آزمایشی توسط میگوها مورد پذیرش داده شده است. تمام جیره

بود. میانگین وزن اولیه  %100قرار گرفتند و میزان بقا در همه تیمارها 

(، اما P>05/0داری نشان نداد )کدام از تیمارها اختالف معنیدر هیچ

دار ، بین تیمارها اختالف معنیافزایش وزنو  نیپایادر میانگین وزن 

 درصد 25تغذیه شده با  5که تیمار ، طوری(P<05/0)مشاهده شد 

کلرال، باالترین میانگین وزن پایانی و در نتیجه باالترین میزان افزایش 

وزن را در مقایسه با گروه شاهد داشت. جایگزینی پودر ماهی با انواع 

داری را در ده در این تحقیق، اختالف معنیهای مورد استفاریزجلبک

شاهد  در مقایسه با گروهنرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی مقادیر 

توان بیان کرد که در این کلی میطور. به(P>05/0)نشان ندادند 

های اسپیرولینا و کلرال هیچ تحقیق جایگزینی پورد ماهی با ریزجلبک

 ی آزمایشی نداشته است.تاثیر منفی بر عملکرد رشد میگوها
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در  Litopenaeus vannameiمیگوهای وانامی  ضریب تبدیل غذایی د( و نرخ رشد ویژه ج( ،افزایش وزن پایانی، ب(وزن اولیه و وزن : الف( 1شکل 

 Chlorella vulgaris  و کلرال Spriulina platensisهای اسپیرولینا تیمارهای مختلف تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف ریزجلبک
       

 
در تیمارهای مختلف تغذیه  Litopenaeus vannameiپروتئین الشه میگوهای وانامی د( خاکستر و ج( چربی، ب( ، میزان رطوبتالف(  :2شکل 

 Chlorella vulgaris  و کلرال Spriulina platensisهای اسپیرولینا شده با جیره حاوی سطوح مختلف ریزجلبک
 100( 4اسپیرولینا، درصد  75( 3اسپیرولینا،  درصد 50( 2اسپیرولینا،  درصد25( 1( شاهد، 0. است دار بین تیمارهامعنی اختالف نشانه ستون هر در حروف غیرهمسان ودوج

 کلرال درصد 100( 8کلرال و  درصد 75( 7کلرال، درصد  50( 6کلرال،  درصد 25( 5اسپیرولینا،  درصد
 

 الشه میگوهای تغذیه شده تقریبی ترکیب :الشه بیتقری ترکیب       

ه آورد 2های اسپیرولینا و کلرال در شکلبا سطوح مختلف ریزجلبک

های داد که رطوبت، چربی و خاکستر جیرهشده است. نتایج نشان 

 روتیئن،اما از نظر مقدار پ نداشتند همبا داریمعنی اختالف آزمایش مورد

ند اسپیرولینا تغذیه شده بود درصد 100 و درصد 75تیمارهایی که با 

 (. P<05/0درصد پروتین الشه باالتری داشتند )

نتایج مربوط به پروفیل اسیدهای چرب در : چربپروفیل اسید       

آورده شده است. مشاهدات نشان داد که در الشه عمده  3جدول 

اسپیرولینا و کلرال، محتوای  هایتیمارهای تغذیه شده با ریزجلبک

، اسیدلینولنیکاشباع از قبیل آلفای چرب بلند زنجیره چند غیراسیدها

اسید  و اسیدلینولئیک اسید،انوئیکپنتاایکوزا اسید،نوئیکااهگزادکوز

 (.P<05/0داری باالتر از گروه شاهد بود )طور معنیبه آراشیدونیک
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 و کلرال  Spriulina platensisهای اسپیرولینا طوح مختلف ریزجلبکپروفیل اسیدهای چرب الشه میگوی تغذیه شده با جیره حاوی س: 3جدول 

Chlorella vulgaris. 0 ،درصد 25( 5اسپیرولینا،  درصد 100( 4اسپیرولینا، درصد  75( 3اسپیرولینا،  درصد 50( 2اسپیرولینا،  درصد25( 1( شاهد 

 کلرال درصد 100( 8کلرال و  درصد 75( 7کلرال، درصد  50( 6کلرال، 

 موارد
 جیره های غذایی

 8 7 6 5 4 3 2 1 شاهد
C14:0 29/00±0/00b 0/24±0/00e 0/26±0/00d 0/26±0/00d 0/18±0/00h 0/28±0/00c 0/37±0/00a 0/23±0/00f 0/21±0/00g 

C16:0 17/90±0/04b 16/86±0/11d 17/32±0/06c 17/31±0/10c 17/38±0/02c 18/35±0/11a 61/16 ± 11/0 d 17/72±0/14b 16/85±0/03d 

C18:0 10/10±0/03de 11/14±0/13a 10/30±0/08cd 10/73±0/02b 10/75±0/02b 10/40±0/05c 10/21±0/02cde 10/08±0/11e 9/81±0/06f 

C20:0 0/39±0/04b 0/27±0/02d 0/31±0/01cd 0/50±0/01a 0/30±0/00cd 0/35±0/01bc 0/33±0/01c 0/21±0/01e 0/34±0/01c 

SFA 28/70±0/12b 28/53±0/24bcd 28/21±0/09d 28/82±0/07b 28/62±0/01bc 29/40±0/19a 27/53±0/10e 28/25±0/05cd 27/22±0/11e 

C16:1n7 1/05±0/00a 0/77±0/01c 0/73±0/00d 0/73±0/02d 0/55±0/01e 0/93±0/01b 0/90±0/00b 0/77±0/01c 0/72±0/00d 

C18:1n7 2/85±0/06b 2/90±0/03b 3/08±0/07a 2/73±0/02c 2/61±0/02d 3/06±0/01a 3/06±0/00a 3/07±0/00a 3/12±0/00a 

C18:1n9 20/73±0/21b 17/63±0/10g 19/51±0/02c 21/76±0/04a 19/16±0/00d 18/14±0/06f 18/50±0/04e 18/09±020f 18/02±0/02f 

C20:1n9 0/85±0/04b 0/71±0/01cd 1/06±0/07a 0/66±0/01d 0/78±0/02bc 0/62±0/02d 0/71±0/01cd 0/71±0/01cd 0/82±0/02b 

MUFA 25/48±0/30b 22/02±0/16f 24/39±0/03c 25/89±0/04a 23/11±0/05d 22/75±0/03e 23/19±0/05d 22/65±0/03e 22/68±0/01e 

C18:2n6 (LA) 13/91±0/06d 14/05±0/06d 14/47±0/10c 13/52±0/03e 16/10±0/08a 13/84±0/06d 14/95±0/03b 14/66±0/16c 16/06±0/05a 

C18:3n3(ALA) 2/04±0/02fg 2/22±0/02ef 2/11±0/08f 1/86±0/12g 2/40±0/05d 2/38±0/05de 4/44±0/05b 3/58±0/02c 5/23±0/05a 

C20:2n6 0/64±0/02f 0/86±0/01de 1/06±0/01c 1/05±0/16c 1/23±0/03ab 0/83±0/01e 1/00±0/01cd 1/12±0/01bc 1/31±0/01a 

C20:3n3 0/09±0/00e 0/19±0/00d 0/15±0/00d 0/16±0/00d 0/18±0/00d 0/02±0/02f 0/57±0/03a 0/31±0/00c 0/36±0/01b 

C20:4n6(ARA) 3/23±0/29d 4/24±0/03a 3/60±0/15bc 3/48±0/03b 3/59±0/02bc 3/56±0/12bcd 3/46±0/01cd 3/61±0/04bc 3/47±0/05cd 

C20:5n3 (EPA) 7/16±0/39e 9/86±0/02a 8/38±0/02cd 8/14±0/12d 8/62±0/08bc 9/02±0/13b 8/13±0/02d 8/54±0/03cd 8/62±0/02bc 

C22:6n3(DHA) 7/08±0/17cd 10/70±0/23a 9/32±0/06b 7/04±0/32d 7/41±0/24cd 10/15±0/03a 9/00±0/00b 9/21±0/17b 7/64±0/26c 

PUFA 34/19±0/39f 42/15±0/25ab 39/12±0/37d 35/64±0/51e 39/56±0/47d 39/83±0/26d 41/58±0/15bc 41/06±0/29c 42/71±0/38a 

Total n-3 16/38±0/36f 22/98±0/27a 19/97±0/11c 17/22±0/37e 18/63±0/37d 21/59±0/14b 22/16±0/10b 21/65±0/17b 21/87±0/34b 

Total n-6 17/80±0/27d 19/16±0/02b 19/14±0/26b 18/42±0/15c 20/93±0/13a 18/24±0/17cd 19/41±0/06b 19/40±0/12b 21/87±0/34a 

n-3/n-6 0/92±0/02de 1/19±0/01a 1/04±0/00c 0/93±0/01d 0/88±0/01e 1/18±0/01a 1/14±0/00b 1/11±0/00b 1/04±0/01c 

: لینولئیک LA ،اشباع با یک پیوند دوگانهب غیر: اسیدهای چرMUFA ،: اسیدهای چرب اشباعSFAاست.  دار بین تیمارهامعنی اختالف  نشانه ردیف هر در همسانف غیرحرو وجود

 ،اشباعزنجیر چند غیر: اسیدهای چرب بلندPUFA ،: دوکوزا هگزا انوئیک اسیدDHA ،: ایکوزا پنتا انوئیک اسیدEPA ،: آراشیدونیک اسیدARA ،: آلفا لینولنیک اسیدALA ،اسید

n-3:  3اسیدهای چرب امگا، n-6 6: اسیدهای چرب امگا. 

 

 ثبح
آبزیان با ارائه مواد غذایی و منبع درآمد بهتر، نقش حیاتی را در        

. (2004همکاران،  و Direkbusarakom) کنندمی از کشورها ایفا بسیاری

های محبوب و مهم در این میان، میگوی وانامی نیز یکی از گونه

تر در دلیل نرخ بقای باالتر و سرعت رشد بیشپرورشی است که به

و همکاران،  Iba) باشدهای کشت متراکم مورد توجه میسیستم

با توجه به بازار رو به رشد پرورش میگو و اطالعات اندکی که (. 2014

ویژه اسپیرولینا و کلرال در ها بهدر مورد پتانسیل استفاده از ریزجلبک

تهیه جیره میگو وجود دارد، در این تحقیق اثرات جایگزینی پودر 

ریزجلبک مختلف، روی رشد، ترکیبات الشه و پروفیل ماهی با این دو 

مطالعه حاضر  .شداسیدهای چرب میگوی وانامی بررسی و مقایسه 

طور کلرال به %25نشان داد که میگوهای تغذیه شده با جیره حاوی 

دار، وزن پایانی و افزایش وزن باالتری را در انتهای دوره پرورشی معنی

یک رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در هیچداشتند. اما مقادیر نرخ 

از تیمارهای تغذیه شده با اسپیرولینا و کلرال، در مقایسه با تیمار شاهد 

 100چنین، تغذیه با جیره حاوی داری نشان ندادند. همتغییرات معنی

اسپیرولینا، میزان باالتری از درصد پروتئین خام را در تجزیه  درصد

شان داده اما میزان این اختالف در مقایسه ترکیب تقریبی الشه میگو ن

دار نیست. میزان تغییرات سایر ترکیبات شیمیایی با تیمار شاهد معنی

الشه میگو )رطوبت، چربی و خاکستر( در تیمارهای آزمایشی اختالف 

حال، این نتایج بیانگر این مطلب است که اینداری نشان نداد. بامعنی

های اسپیرولینا و کلرال نه تنها تاثیر لبکجایگزینی پودر ماهی با ریزج

نظر سوء در عملکرد رشد و ترکیب الشه میگوی وانامی ندارند، بلکه به

رسد در برخی سطوح موجب افزایش رشد میگو یا افزایش محتوای می

شوند. این مشاهدات با نتایج مطالعات قبلی پروتئین الشه میگو نیز می

طور جزئی یا کامل در جیره کلرال به ها پودر اسپیرولینا وکه در آن

پوستان، جایگزین پودر ماهی شده است، مطابقت دارد. ماهیان و سخت

ماهیان بهبود عملکرد رشد یا محتوای پروتئین الشه باالتر، در کپور

و همکاران،  Labeo rohita (Nandeeshaو  Catla catlaهندی، 

و  Oreochromis mossambicus (Olvera-Novoaتیالپیا (، 2001

 Xiphophorus helleri (Jamesشمشیری، ، ماهی دم(1998همکاران، 

 Acipenser baeri، ماهی خاویاری سیبری، (2006و همکاران، 
(Palmegiano  ،2005و همکاران) ،ماهی سفید خاویاری ،Acipenser 
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transmontanus (Palmegiano 2008 همکاران، و) شیرین، میگوی آب و

M. rosenbergii (Nakagawa  وGomez-Diaz ،1995)  که در جیره

چنین کلرالی ها از اسپیرولینا استفاده شده بود مشاهده گردید. همآن

 M. rosenbergii  (Maliwat استفاده شده در جیره میگوی آب شیرین

و  Sebastes schlegeli (Bailای، (، ماهی صخره2016و همکاران، 

و همکاران،  P. olivaceus  (Rahimnejadدر،فالن ماهی (،2001 همکاران،

( 2014و همکاران،  Xu)  C. auratus gibelio( و ماهی قرمز، 2016

رسد نظر میهایی را در عملکرد رشد نشان داده است. بهموفقیت

ها و مقادیر باالی پروتئین و حضور اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین

رال، با عملکرد رشد مناسب معدنی در ترکیب اسپیرولینا و کلمواد

مشاهده شده در مطالعه حاضر در میگوهای آزمایشی در مقایسه با 

دلیل نداشتن چنین اسپیرولینا بهگروه شاهد ارتباط داشته باشد. هم

 Nandeesha)گردد دیواره سلولی منجر به بهبود هضم و جذب غذا می

این، برهعالو(. Venkatraman  ،1984و  Becker؛ 1998و همکاران، 

کلرال نیز با داشتن نوعی ترکیب زیستی فعال به نام فاکتور رشد کلرال 

(Chlorella Growth Factorموجب بهبود عملکرد رشد می ) گردد

(Yamaguchi ،1997 ؛Badwy  ،2008و همکاران.)  

که پودر ماهی با ریزجلبک جایگزین این تحقیق با توجه به این در       

ضروری میگوها  چرب مینان از تامین اسیدهایحصول اط شده، بنابراین

نشان داد که پروفیل اسیدهای چرب الشه بسیار مهم است. مشاهدات 

میگوی وانامی تغذیه شده با سطوح مختلف اسپیرولینا و کلرال در اکثر 

از قبیل  اشباعغیرزنجیر چندچرب بلنداسیدهایتیمارها مقادیر باالتر 

 اسیداسید، انوئیکپنتااسید، ایکوزاانوئیکهگزازادکو اسید،لینولنیکآلفا

اسید را در مقایسه با گروه شاهد داشتند. و آراشیدونیک لینولئیک

 100اسید در تیمار اسید و لینولئیکلینولنیکترین مقدار آلفابیش

 انوئیکپنتااسید، ایکوزاانوئیکهگزاترین مقدار دکوزابیش و کلرال درصد

اسپیرولینا مشاهده شد.  درصد 25اسید در تیمار دونیک اسید و آراشی

اسپیرولینا و دهد که بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

کلرال از نظر منابع اسیدهای چرب، جایگزین مناسبی در رژیم غذایی 

 باشند. پیش از این نشان داده شده که مقادیر باالیمیگوی وانامی می

در الشه ماهیان تغذیه شده  اشباعغیرنجیر چندزچرب بلنداسیدهای

، اسیدانوئیکهگزادکوزا دلیل مقادیر باالیبا جیره حاوی اسپیرولینا به

 Palmegiano) است بوده هاجیره این در اسیدآراشیدونیک و اسیدلینولئیک

عنوان چنین مشخص شده که اسپیرولینا به. هم(2005و همکاران، 

چرب اسید محتوای درصد 20-30 تواندمی اسیدئیکلینول ارزشمند منبع

 نظر حال بهاین(. باBecker ،2004این ریزجلبک را تشکیل دهد )

های اسپیرولینا ریزجلبک تاثیر مورد در ایمطالعه هیچ این، از قبل رسدمی

و کلرال بر پروفیل اسیدهای چرب میگو صورت نگرفته و تحقیقات 

 نیاز است. متعددی در این زمینه مورد

اسپیرولینا  هایریزجلبک مثبت اثرات دهندهنشان تحقیق این نتایج       

چرب میگوی وانامی و کلرال در رشد، ترکیبات الشه و پروفیل اسیدهای

درصد کلرال  25رسد استفاده از جیره حاوی نظر میویژه بهبه باشد،می

و پروفیل  با ارائه رشد باالتر و نداشتن اثرات منفی در ترکیبات الشه

در آینده اگر تر باشد. بنابراین چرب در میگوی وانامی مناسباسیدهای

 یممکن است فرصت مناسب ها حل شود،آن باالی تولید مشکالت هزینه

حال، تایید با اینبرای جایگزینی کامل یا ناقص پودر ماهی فراهم آورد. 

نجام های پرورشی واقعی نیاز به انتایج این آزمایشات در سیستم

 تری دارد.تر و گستردهتحقیقات بیش
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