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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر متقابل سیستم پرورش (بیوفالک و بدون فالک) و افزودنیهای غذایی (یوکا ،کنوکارپوس ،پالونیا و شاهد) بر عملکرد
رشد و تغذیه ،فعالیتهای آنزیمی و کیفیت آب محیط پرورش میگو پاسفید انجام شد .میگوی پا سفید با میانگین وزن  1/47 ±0/07گرم و 0±/37
 7/00سانتیمتر در  24مخزن با حجم آبگیری  50لیتر برای  30روز ذخیرهسازی شد .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  ۸تیمار و هر یک با 3
تکرار بود که شامل؛ بیوفالک %1 +عصارههای گیاهی یوکا ( ،)BYکنوکارپوس ( )BCOو پالونیا ( ،)BPشاهد ( )BCو بدون بیوفالک %1 +عصارههای
گیاهی یوکا ( ،)Yکنوکارپوس ( )COو پالونیا ( ،)Pشاهد ( .)Cتفاوت معنیداری بین پارامترهای تولید میگو در بین تیمارها وجود نداشت .بیشترین
وزن ( 4/66 0±/14گرم) و کمترین ضریب تبدیل غذایی ( )0/92 0±/04برای میگوهای پرورش یافته در تیمار  BCOبدست آمد .بیشترین سطح
آمیالز ،لیپاز و پروتئاز در تیمارهای  Yو  BYبهدستتت آمد .عصتتاره گیاه یوکا در جیره غذایی منجر به کاهش آمونیاک شتتد .نتایج نشتتان داد که
ازع صاره  Conocarpus erectusبرای تقویت ر شد و از ع صاره  Yucca schidigeraبرای بهبود کیفیت آب میتوان در سی ستم بیوفالک ا ستفاده
نمود.
کلمات کلیدی :میگوی سفید غربی ،عصاره های گیاهی ،عملکرد رشد ،شاخصهای آنزیمی ،سیستم بیوفالک ،کیفیت آب
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Abstract
This study was carried out to evaluate the combined effect of culture system (biofloc and no-biofloc) and
dietary additives (control, Yucca schidigera, Conocarpus erectus and Paulownia fortunei) the feed and growth
performance, enzyme activities and culture water quality of Litopenaeus vannamei. White leg shrimp with an
average weight of 1.47 ± 0.07 g and 7.00± 0.37 cm were stocked into 24 tanks with 50 L capacity for 30 days.
The experiment was based on a completely randomized design with 8 treatments by triplicate including;
Biofloc +1% herbal extracts Yucca (BY), Conocarpus (BCO), Palonia (BP), Control (BC) and Without
Biofloc+ 1% herbal extracts Yucca (Y), Conocarpus (CO), Palonia (P), Control (C). There were no significant
differences in shrimp production parameters between treatments. The highest weight (4.66 ± 0.14 g) and the
lowest feed conversion ratio (0.92 ± 0.04) were obtained for shrimp reared in BCO. The highest levels of
amylase, lipase and protease are obtained in the Y and BY treatments. Yucca extract in the diet leads to a
reduction in ammonia. The results showed that Conocarpus erectus extract could be used to enhance growth
and Yucca schidigera extract to improve water quality in Bio-floc system.
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 .1مقدمه
بکارگیری برخی از عصتارهای گیاهی بهمنظور تحریک
اشتتتها و افزایش رشتتد ،تحریک جنستتی ،تقویت ایمنی و
کاهش ا سترس بهعلت دا شتن ب سیاری از ترکیبات فعال
مانند ستتاپونینها ،فالونوئیدها ،فنولها و غیره مورد توجه
محققین در صتتتنعتتت آبزیپروری قرار گرفتتته استتتتت
( .)Awad and Awaad, 2017ی کی از مزایتتای عمتتده
ا ستفاده از مکملهای گیاهی این ا ست که طبیعی بوده و
بهعنوان دو ستدار طبیعت میتوانند بهجای مواد شیمیایی
با کمترین عوارض جانبی برای آبزیان استتتتفاده شتتتوند
( .)Reverter et al., 2014گیاه پالونیا فورتونی با نام علمی
( )Paulownia fortuneiبومی کشتتور نین که برآ آن با
داشتتتن ترکیبات پلیستتاکارید با خواآ آنتیاکستتیدانی
جهتتت تولیتتد داروهتتای گیتتاهی استتتتفتتاده می گردد
( .)Wang et al., 2019این گیاه با داشتتتتن  25درصتتتد
پروتئین بهعنوان خوراک دام و همچنین در تولید کودهای
آلی استتتفاده میشتتود ( .)Bashir, 2015گیاه کنوکارپوس
ارکتوس با نام علمی ( )Conocarpus erectus L.یکی از
گیاهان زینتی در مناطق گرمستتتیری و نیمهگرمستتتیری
استتتت که با داشتتتتن پروتئین بین  7تا  11درصتتتد
( )Baroon and Mohamed, 2012و خوش ط عم بودن
بهشکل علوفه سبز در جیره نشخوارکنندگان استفاده میگردد
( .)Bashir, 2015گیاه یوکا با نام علمی ()Yucca schidigera
از خانواده آگاواستته دارای دو جزء ستتاپونین استتتروئیدی و
گ ل ی کول میبتتاشتتتتد ( )Cheeke, 2000کتته بتته ع نوان
متابولیتهای ثانویه گیاهی و پلیفنولها دارای اثرات زیادی
ازجمله کاهش غلظت آمونیاک و تحریک سی ستم ایمنی و
جذب مواد غذایی می باشتتتتد (.)Cheeke et al., 2006
گزارشهای محدودی در زمینه استتتتفاده از گیاه یوکا در
صنعت پرورش میگو وجود دارد که نشان میدهد این گیاه
قابلیت کاهش آمونیاک ،تحریک رشتتتد و ایمنی و بهبود
فلور روده را دارا میبا شد که میتوان تاثیر ع صاره یوکا بر
رشتتتد ،ایمنی و کیفیت آب محیط پرورش میگوی وانامی
( ،)Yang et al., 2015پتان سیل ع صاره یوکا برای کاهش
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آلودگی آمون یاک مزارع میگو ( Santacruz-Reyes and

 ،)Chien, 2012تاثیر ع صارههای یوکا و کویالجا بر ر شد و
تر شح آنزیم میگوی وانامی پرورش یافته در شوری پایین
( )Hernández-Acosta et al., 2016اشاره کرد اما تاکنون
از عصاره گیاهان کنوکارپوس و پالونیا بدینمنظور استفاده
نشده است.
عالوه بر استتتت فاده از برخی گ یا هان در جیره غذایی
بهعنوان جاذب ترکیبات نیتروژن در ستتتیستتتتم گوارش
بهمنظور کاهش دفع آمون یاک ،امروزه در ج هان برای به
حداقل ر سانیدن تخلیه پ ساب و کاهش ورود آلودگیهای
نیتروژنی به اکو سی ستمهای آبی و همچنین کاهش هزینه
غذا از تودههای زیستتتی بنام بیوفالک استتتفاده میکنند
( .)Avnimelech, 2007; Schneider et al., 2005قابلیت
پرورش در سی ستم بیوفالک برای آبزیانی فراهم ا ست که
دارای رژیم غذایی فیلتر کنندگی ،عادت به همهنیزخواری
و کفزیخوار داشتتت ته باشتتت ند ب نابراین میگو ها یکی از
گونههای کاندید پرورش در این نوع سی ستمها میبا شند.
میگوی وا نامی ( )Litopenaeus vannameiبومی شتتتر
اق یانوس آرام از منط قه ( Sonoraمکز یک) تا Tumbes
(شتتمال پرو) استتت که در حال حاضتتر حدود  ۸0درصتتد
تتتولتتیتتدات جتتهتتانتتی را بتته ختتود اختتتصتتتتاآ داده
( .)Bett and Vinatea, 2009در ن ند ستتتال گذشتتت ته
گزارشتتات متعددی در ارتباب با پرورش میگوی وانامی در
سیستم بیوفالک منتشر شده است که میتوان به مواردی
نون ارزیابی دو نوع بیوفالک مشتتتتق شتتتده از فعالیت
بیولوژیکی متتاهی بتتهعنوان اجزای غتتذایی برای میگوی
وا نامی ( ،)Kuhn et al., 2010تاثیر بیوفالک بر عملکرد
رشد ،فعالیت آنزیم گوارشی و ترکیبات بدن میگوی وانامی
( ،)Xu and Pan, 2012اثرات افزودن نشتتاستتته ذرت بر
تولید ،کیفیت آب و تشکیل بیوفالکها در سیستم پرورش
یکپتارنته میگو وانتامی ( ،)L.vannameiاستتتفنتای آبی
( )Ipomoea aquaticو متتتاهتتتی استتتتتتکتتتات
( ،)Liu et al., 2014( )Scatophagusargusتاثیر نستتبت
کربن به نیتروژن در توسعه بیوفالک ،کیفیت آب و کارایی
میگوی وانامی در ستتیستتتم بیوفالک با تراکم زیاد و بدون
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تعویض آب ( ،)Xu et al., 2016تاثیر غلظت های مختلف
پتاستتتیم و منیزیم بر عملکرد پستتتت گرو میگوی وانامی
پرورش یافته در آب با شتتوری کم در ستتیستتتم بیوفالک
( ،)Zacarias et al., 2019ا ستفاده از پلی بتا هیدروک سی
بوتیر یک بهعنوان افزودنی کربوه یدات برای بیوفالک در
سی ستم بیوفالک ( ،)Luo et al., 2019تاثیر ن سبتهای
مختلف غذادهی بر کیفیت آب ،عنلکرد ر شد و بقاء پ ست
گروهای میگوی ستتتفید غربی با استتتتفاده از تکنولوژی
بیوفالک ( )Khanjani et al., 2015و تاثیر سطوح مختلف
بیوفالک بر کیفیت آب ،عملکرد رشتتد و بازماندگی پستتت
گرو میگوی وانامی ( )Adineh and Harsij, 2019اشتتاره
کرد .تحقیقات متعددی در ارتباب با تاثیر عصاره گیاه یوکا
بر عملکرد رشتتد و بهبود کیفیت آب محیط پرورش میگو
در ستتیستتتم بیوفالک انجام شتتده استتت اما تاکنون اثرات
ا ستفاده از ع صاره گیاهان کونوکارپوس و پالونیا و مقای سه
آنها با عصتتاره گیاه یوکا پهوهشتتی به ثبت نرستتیده استتت
بنابراین هدف از این مطالعه برر سی عملکرد ر شد ،تر شح
آنزیم های ه پاتو پانکراس و کیف یت آب محیط پرورش
میگوی وانامی تحت تغذیه با  1درصتتد از عصتتاره گیاهان
کنوکارپوس ،یوکا و پالونیا در دو محیط پرورش بیوفالک
و بدون بیوفالک بود.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه میگوی وانامی ()Litopenaeus vannamei
و شرایط آزمایشگاه
تعداد  1500قطعه میگوی وانامی به همراه آب دریای
خزر در سال  1397از سایت پرورش میگو گمی شان تهیه
و به آزمایشتتگاه مهندستتی آبزیان دانشتتگاه گنبد کاووس
انتقال یافت .برای سازگاری با شرایط آزمایشگاهی میگوها
به مدت  10روز نگهداری شتتتد .میگوها با میانگین وزنی
 1/47 ±0/07گرم و طول  7/00 ±0/37ستتتانتیمتر در
قالب طرح فاکتوریل ( )4×2در  24مخزن ( ۸تیمار و هر
یتتک بتتا  3تکرار) بتتا حجم آبگیری  50لیتر و میزان

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،2تابستان 139۸

ذخیرهسازی  30قطعه ذخیرهسازی شد.

 .2.2تهیه عصاره گیاهی (یوکا ،کنوکارپوس و پالونیا)
برآ گ یاه یو کا ،پالون یا و کونو کارپوس ته یه و پس از
تایید تو سط گیاه شناس و برای ع صارهگیری به آزمای شگاه
شیالت انتقال داده شد .برآهای گیاه پس از تمیز شدن
توسط دستمال نمناک برای خشک شدن در سایه قرار داده
شد .برآهای خشک شده بوسیله آسیاب برقی پودر گردید.
به ازای هر  100گرم پودر گیاه خشتتک نیز  500میلیلیتر
ال کل ا تانولی  96درصتتتتد ( 400میلیلیتر ال کل100 +
میلیلیتر آب مقطر) ا ضافه گردید .برای ترکیب و ا ستخرای
مواد موثره ،به مدت  72ساعت بر روی د ستگاه شیکر قرار
داده شد .محتویات از کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره از
پودر برآ جدا شود ( .)Haghighati et al., 2003عصارهی
گیاهان یوکا ،کنوکارپوس و پالونیا با کمک دستگاه روتاری
مدل  HS2005Sستتاخت کشتتور کره در دمای  40درجه
ستتانتیگراد تغلیظ شتتد .عصتتاره بدستتت آمده در رف
شتتتیشتتتهای تیره رنگ درون یخچال در دمای  4درجه
ستتانتیگراد برای افزودن به جیره غذایی تجاری نگهداری
گردید.

 .2.3تولید بیوفالک و غذادهی میگوها
مواد اولیه جهت تشتتکیل بیوفالک شتتامل غذای میگو،
آرد و سبوس ،اوره ،خاک ب ستر ،مالس بترتیب به ن سبت
 12/5 ،0/25 ،10 ،50و  27/5گرم به هر یک از م خازن
حاوی میگوی وانامی ا ضافه شد .در طول دوره پرورش بر
اساس میزان غذای مصرفی و برآورد مقدار نیتروژن موجود
در غذا مقدار افزودنی مالس به آب محیط پرورش تعیین
تا نستتتبت کربن به نیتروژن  15 :1حفظ گردد .تیمارهای
آزمایشی در محیط پرورش بیوفالک ((بدون عصاره (،)BC
 1در صد از هریک از ع صارههای یوکا ( ،)BYکنوکارپوس
( )BCOو پالون یا ( ))BPو محیط پرورش بدون بیوفالک
(شاهد بدون عصاره ( 1 ،)Cدرصد از هر یک از عصارههای
یوکا ( ،)Yکنوکارپوس ( )COو پالونیا ( ))Pطراحی شتتتد.
غذای پایه دارای  36در صد پروتئین خام ۸ ،در صد نربی
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خام 4 ،در صد فیبر خام 14 ،در صد خاک ستر و  10در صد
رطوبت بود .جهت پایداری عصاره در آب از محلول ژگتین
 5درصتتد در جیرههای غذایی استتتفاده شتتد .غذای آماده
درون روف دربدار در یخچال  4درجه ستتانتیگراد دور
از نور نگهداری شتتتد .تغذیه میگو در  4نوبت بهمیزان 4
درصتتد وزن بدن بهمدت  30روز در شتترایط آزمایشتتگاهی
انجام شد.

 .2.4آنالیز کیفیت آب محیط پرورش
در طول دوره پرورش هر ستتته روز یکبار فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب شامل شوری ،درجه حرارت و اکسیهن
محلول با دستتتگاه  HACHمدل  2000ستتاخت آمریکا و
پیاچ آب با ا ستفاده از پیاچ متر مدل  ۸27متروم ساخت
ستتتوئیس ا ندازهگیری شتتتد .روز های  21 ،14 ،7و 2۸
آزمتتایش مقتتادیر آمونیتتاک ( ،)TANنیترات (،)NO3-N
فسفات کل ( )TPو قلیائیت با روش استاندارد آزمایشگاهی
توسط دستگاه فتومتریک سنجیده شد (.)APHA, 1998

 .2.5عملکرد رشد و تغذیه
پا یان دوره آز مایش و ق بل از ان جام نمو نهبرداری 4۸
ستتاعت قطع غذادهی انجام شتتد .زیستتتستتنجی میگوها
تو سط ترازو و کولیس دیجیتال برای محا سبه فاکتورهایی
نون وزن نهایی ،طول نهایی ،نرخ رشتتتد ویهه ،ضتتتریب
ناقی ،ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازده پروتئین بر اساس
فرمولهای ذیل انجام شد:
نرخ رشد ویهه
())SGR, % day )= [LnWt2– LnWt1 / t2–t1] ×100
-1

که در آن  :LnWt2ل گاریتم طبیعی وزن ن هایی ماهی
(گرم)؛  :LnWt1ل گاریتم طبیعی وزن اول یه ماهی (گرم)؛
 :t2–t1طول دوره آزمایش (روز) است.
ضریب ناقی

()CF = [W (g) / L3(cm)] ×100

کتته در آن ) :W (gوزن نهتتا یی متتا هی ( گرم) و
) :L3(cmتوان سوم طول کل ماهی (سانتی متر) است.

135

ضریب تبدیل غذایی
())FCR= food intake (g) / living weight gain (g

که در آن  :Food intakeغذای خورده شتتتده (گرم) و
 :Living weight gainوزن بدست آمده (گرم) است.

 .2.6سنجش آنزیمهای هپاتوپانکراس
قبل از نمونهبرداری از هپاتوپانکراس بهمدت  4۸ساعت
قطع غذادهی انجام شد .نمونهبرداری از  7میگو از هر تکرار
بطور تصتتادفی انجام ستتپس هپاتوپانکراس از بدن خاری و
ستتریعاً پس از وزن شتتدن درون میکروتیوبهای استتتریل
انتقال و در دمای  -۸0درجه سانتیگراد ذخیره سازی شد.
برای سنجش غلظت پروتئین تام نمونهها هموژن و با روش
برادفورد ستتنجیده شتتد که بدین منظور از آلبومستتن ستترم
گاوی ( )BSAبهعنوان استتت تا ندارد استتتت فاده شتتتتد
( .)Bradford, 1976ستتتنجش آنزیم آمیالز با روش ارا ئه
شتتده توستتط کوکیا و همکاران در طول موی  550نانومتر
( ،)Coccia et al., 2011سنجش آنزیم لیپاز با ا ستفاده از
دستورالعمل ارائه شده توسط لوپز-لوپز و همکاران در طول
موی  540نانومتر ( )Lopez-Lopez et al., 2003و سنجش
آنزیم پروتئاز با روش ارائه شتتده توستتط فرناندز گیمنز و
هتتمتتکتتاران در طتتول متتوی  366نتتانتتومتتتتتر
( )Fernandez Gimenez et al., 2001انجام شد.

 .2.7تجزیه و تحلیل دادهها
این پهوهش در قا لب طرح فاکتور یل  ۸( 4×2تی مار
آزمایشی و هر یک با  3تکرار) جهت بررسی اثر متقابل دو
عامل ،نوع سیستم پرورش (بیوفالک و بدون فالک) و نوع
افزودنی گیاهی (شتتاهد ،یوکا ،کنوکارپوس و پالونیا) مورد
بررستتتی قرار گرفت .داده ها در نرم افزار  Excelنستتتخه
 2010برای رستتتم نمودارها و تجزیه و تحلیل آماری در
محیط نرم افزار  SASانجام شد .برای بررسی وجود یا عدم
وجود اختالف معنیدار بین م یانگین ها از آزمون دانکن
ا ستفاده شد .در آزمونهای آماری سطح معنیدار 0/05
در نظر گرفته شد (.)P0/05
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نداشتتتت .دو عامل محیط و مکمل بر نرخ رشتتتد ویهه اثر
متقابل نداشتتتت ( .)p> 0/05ضتتتریب ناقی در ستتتیتم
بیوفالک تیمارهای  BYو  BCOبطور معنیداری بیشترین
م قدار و در ستتتیتم بدون فالک تی مار  Cکمترین م قدار
داشتتتت .محیط پرورش بر ضتتتریب ناقی اثر نداشتتتت
در حالی که نوع مک مل غذایی بر این فاکتور اثر معنیدار
داشتتتت .ضتتتریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف
آزمای شی تفاوت آماری معنیداری ندا شت که در این بین
کمترین این فاکتور در تیمار  BCOبه ثبت رستتتید .نرخ
بازده پروتئین بین تی مار های مختلف آز مایش اختالف
آماری نداشتتت .نوع محیط پرورش و نوع مکمل غذایی بر
نرخ بازده پروتئین اثرمتقابل نداشت (.)p> 0/05

 .3نتایج
فاکتورهای رشتتد و تغذیه میگوی وانامی پرورش یافته
با عصتتارههای مختلف گیاهی در دو ستتیستتتم بیوفالک و
بدون بیوفالک در جدول  1ارائه شده ا ست .نتایج بد ست
آمده از وزن نهایی نشتتتان داد که اختالف معنیدار آماری
بین تی مار های آز مایشتتتی وجود نداشتتتت (.)p> 0/05
بیشتتتترین و کمترین وزن ن هایی بترت یب در تی مار های
 )4/0±66/14( BCOو  )4/0±01/4( Cبدست آمد .محیط
پرورش و مک مل های غذایی بطور مجزا و اثرمت قا بل این
دوعامل بر وزن نهایی میگوهای پرورشتتتی معنیدار نبود
( .)p> 0/05نرخ رشد ویهه میگوهای تغذیه شده با عصاره
های گیاهی در دو سی ستم پرورش تفاوت معنیدار آماری

جدول  -1فاکتورهای رشد و تغذیه میگوی وانامی پرورش یافته تحت تاثیر دو عامل محیط پرورش و مکمل غذایی
مکمل

وزن نهایی
(گرم)

طول نهایی

نرخ رشد ویهه
(درصد در روز)

ضریب ناقی

ضریب تبدیل
غذایی

نرخ بازده
پروتئین

BC

4/0±22/6ab

۸/0±47/13ab

3/0±46/31

0/0±70/02ab

1/0±16/07

0/0±33/02

BY

4/0±2۸/2۸ab

۸/0±30/24b

3/0±۸4/43

0/0±۸2/13a

1/0±22/19

0/0±35/04

BCO

4/0±66/14a

۸/0±29/0۸b

4/0±23/2۸

0/0±۸2/04a

0/0±92/04

0/0±40/02

BP

4/0±46/۸ab

۸/0±۸۸/11a

3/0±62/37

0/0±64/03ab

1/0±12/12

0/0±36/03

C

4/0±01/4b

۸/0±۸۸/11a

3/0±50/32

0/0±5۸/03b

1/0±25/12

0/0±31/02

Y

4/0±1۸/12ab

۸/0±31/14b

3/0±69/36

0/0±73/56ab

1/0±1۸/12

0/0±34/03

CO

4/0±37/17ab

۸/0±39/1۸b

3/0±79/35

0/0±76/07ab

1/0±10/11

0/0±36/03

P

4/0±27/15ab

۸/0±69/16ab

4/0±00/2۸

0/0±66/04ab

1/0±05/07

0/0±36/02

اثر محیط

0/142

0/456

0/۸72

0/1۸0

0/633

0/41۸

اثر مکمل

0/1۸6

0/004

0/503

0/024

0/301

0/240

اثرمتقابل

0/969

0/2۸5

0/6۸6

0/707

0/6۸5

0/۸66

NS

NS

NS

NS

NS

NS

محیط

بیوفالک

بدون بیوفالک

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان از وجود اختالف معنیدار آماری است (.)p< 0/05

آ نالیز آنزیم های گوارشتتتی آمیالز ،لی پاز و پروت ئاز
هپاتوپانکراس میگوی وانامی پرورش یافته تحت تاثیر دو
عا مل محیط پرورش و مک مل غذایی در جدول  2آورده
شده ا ست .مقدار آمیالز بین تیمارهای آزمای شی اختالف

آماری معنیدار داشتتت ( .)p< 0/05بیشتتترین و کمترین
م قدار این آنزیم بترت یب برابر  7/15±0/14در تی مار  Yو
 5/0±11/17در تیمار  BPبدست آمد.

137

بررسی اثرمتقابل عصارههای گیاهی (کنوکارپوس ،یوکا و پالونیا) بر...
جدول  -2آنالیز آنزیم های هپاتوپانکراس میگوی وانامی پرورش یافته تحت تاثیر دو عامل محیط پرورش و مکمل غذایی
محیط

بیوفالک

بدون فالک

مکمل

لیپاز

آمیالز
6/0±70/05

c

7/0±00/02

b

BC

c

BY

ab

پروتئاز

0/0±23/007

b

1/0±79/140

0/0±27/001

a

2/0±05/070

BCO

6/0±59/02c

0/0±23/011c

1/0±77/120b

BP

5/0±11/17e

0/0±1۸/02۸e

1/0±49/0۸0c

C

5/0±67/36

0/0±20/013

1/0±77/015

d

de

b

Y

7/0±15/14a

0/0±32/003a

2/0±11/015a

CO

6/0±79/10bc

0/0±23/027c

1/0±۸0/055b

P

5/0±76/12

0/0±21/001

1/0±79/025

d

de

b

اثر محیط

0/۸966

0/247

0/011

اثر مکمل

0/000

0/000

0/000

اثرمتقابل

0/000

0/004

0/013

S

S

S

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان از وجود اختالف معنیدار آماری است (.)p< 0/05

شکل  -1غلظت آمونیاک ،نیترات و فسفات محیط پرورش میگو تغذیه شده با انواع مکملهای گیاهی در سیستم بیوفالک
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مقدار آمیالز مترشتتتحه تحت تاثیر محیط قرار گرفت
درحالیکه نوع مکمل بر مقدار این آنزیم تاثیرگذار بود .نوع
محیط پرورش و نوع مکمل غذایی بر آنزیم آمیالز اثرمتقابل
داشت ( .)p< 0/05مقدار لیپاز هپاتوپانکراس بین تیمارهای
آزمایشتتی تفاوت آماری داشتتت بطوریکه بیشتتترین آن در
تیمار  Yو کمترین مقدار آن در تیمار  BPبدستتت آمد .نوع
محیط پرورش بر مقدار لیپاز تاثیر نداشتتتت در حالیکه نوع
مکمل بر مقدار ترشح این آنزیم تاثیر معنیدار آماری داشت
( .)p< 0/05نوع محیط پرورش و نوع مکمل غذایی بر آنزیم
لیپاز اثرمتقابل داشتتت ( .)p< 0/05بیشتتترین مقدار پروتئاز
در تیمارهای استتتفاده کننده از عصتتاره یوکا در دو محیط
پرورش ( BYو  )Yبدستتتت آ مد و کمترین م قدار آنزیم
پروتئاز در تیمار  BPبهثبت رسید .نوع محیط پرورش و نوع
مک مل غذایی بر م قدار آنزیم پروت ئاز ه پاتو پانکراس اثر

معنیدار آماری داشت (.)p< 0/05
شتتت کل  1آ نالیز کیفی آب محیط پرورش میگو در
ستتتیستتتتم بیوفالک را نشتتتتان مید هد .در طول دوره
نمو نهبرداری (روز های  21 ،14 ،7و  )2۸کمترین م قدار
آمونیاک در تیمار استفادهکننده از عصاره یوکا در سیستم
بیوفالک ( )BYو بیشتتتترین مقدار آن در تیمار شتتتاهد و
پالونیا به ثبت رستتید .بیشتتترین مقدار نیترات در روز 14
آزمایش بدستتتت آمد که در تیمار  BYنستتتبت به دیگر
تیمارهای آزمایشی کمتر بود .تیمار شاهد بیشترین مقدار
فستتفات و تیمارهای استتتفاده از عصتتاره پالونیا در جیره
غذایی کمترین مقدار فسفات را داشتند (شکل .)1
در شتتتکل  2آنالیز برخی فاکتورهای کیفی آب محیط
پرورش میگوی وانامی تحت تغذیه با انواع عصتتتاره های
گیاهی آورده شده است.

شکل  -2غلظت آمونیاک ،نیترات و فسفات محیط پرورش میگو تغذیه شده با انواع مکملهای گیاهی بدون بکارگیری از سیستم

بررسی اثرمتقابل عصارههای گیاهی (کنوکارپوس ،یوکا و پالونیا) بر...

139

آمونیاک در تیمارهای بدون بیوفالک با گذشتتت زمان
رو به افزایش بود .مقای سه بین تیمارهای آزمای شی ن شان
داد که بیشتتتترین و کمترین میزان آمون یاک بترت یب در
تیمارهای پالونیا و یوکا بدست آمد .نیترات با گذشت زمان
کاهش یافت بطوریکه بیشتتترین مقدار آن در تیمار پالونیا
و کمترین نیترات در زمان  2۸نمونهبرداری در تیمار یوکا
به ثبت رستتتید .در طول دوره نمونهبرداری از آب محیط
پرورش بیشترین مقدار فسفات در تیمار شاهد و بیشترین
مقدار این معیار در تیمار کونوکارپوس بدست آمد.

حاضر گزارش شده است که استفاده از مکمل گیاهی مانند
یوکا بهمیزان  0/2درصد باعث افزایش معنیدار وزن بدست
آمده شتتتد درحالیکه ضتتتریب تبدیل غذایی در طول دوره
پرورش میگوی وا نامی تغییر نکرد (.)Yang et al., 2015
ستتتاپونینهای موجود در گیاه یوکا بهعنوان متابولیتهای
ثانو یه گ یاهی و پلیفنول ها دارای اثرات ز یادی منجم له
کاهش غلظت آمونیاک و تحریک سی ستم ایمنی و جذب
مواد غذایی میباشتتد ( .)Cheeke et al., 2006وجود این
مواد در غذای آبزیان میتواند با کاهش کشتتتش ستتتطحی
شتتتیره معده (غذا و آنزیم گوارشتتتی) موجب نفوذ هر نه
بیشتتتتر آنزیم ها در غذا شتتتده و از این راه باعث افزایش
هضتتمپذیری و مصتترف بهینه غذا گردد .ستتاپونینها جزء
ترکیبات دیواره سلولی باکتریهای تر شحکننده آنزیمهای
سلولولیتیک و آمیلولیتیک هستند (.)Wang et al., 2000
این آنزیمها ه ضم پروتئینهای ساده و پیچیده ،نربیها،
ستتتلولز و کیتین را در روده تستتتهیتتل می نمتتاینتتد
( .)Bairagi et al., 2002همچنین از آن ها بهعنوان یک
مکمل غذایی بهمنظور تعدیل فلور میکروبی در روده ،نقش
آن در سیستم ایمنی و جذب مواد مغذی به اثبات رسیده
ا ست ( .)Cheeke et al., 2006تحقیقات بر اثربخش بودن
سایر گیاهان در جیره غذایی میگو انجام شده است که در
این خ صوآ میتوان به تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده
با عصتتتاره الکلی برآ گیاه حرا ( )Avicennia marinaبر
عملکرد رشتتتد ،بازماندگی و تحمل استتتترس پستتتت گرو
میگوی سفید غربی بهمدت  30روز اشاره کرد .نتایج نشان
داد که استتتت فاده از غل ظت های  0/2و  0/4گرم در لیتر
عصاره برآ گیاه حرا باعث بهبود کیفیت پست گروها شد
( .)Hajian et al., 2017در این تحقیق میگوی وانامی در
دو محیط حاوی فالک و بدون فالک به مدت  30روز
پرورش داده شد که اثر متقابل از نظر مقادیر بد ست آمده
از فاکتورهای ر شد و تغذیه یافت ن شد .سی ستم بیوفالک
توده زیستتتی متشتتکل از مجموع میکروارگانیستتمها مانند
باکتری ،قارچ ،کرم ،جلبک و غیره بصتتتورت زنده و مرده
میباشتتد ( )Emerenciano et al., 2011که نقش مهمی
در افزایش راندمان تولید از طریق ارتقاء عملکرد رشتتتد و

 .4بحث و نتیجهگیری
بستتت یاری از م طال عات ثا بت کردها ند که میتوان از
محصتتتوگت گیاهی بهعنوان محرکهای اشتتتتها و رشتتتد
استتتت فاده کرد که معموگً این فرای ند با افزایش ف عال یت
آنزیمهای گوارشی همراه است ( ;Syahidah et al., 2015
 .)Van Hai, 2015در این مطالعه عملکرد رشتتتد و تغذیه
میگوی وانامی تحت تغذیه با ستتته عصتتتاره گیاهی در دو
محیط پرورش مورد بررستتی قرار گرفت .نتایج نشتتان داد
که بیشترین وزن نهایی در تیمار مصرفکننده کنوکارپوس
در محیط بیوفالک ( )BCOو کمترین آن در تیمار شتتاهد
( )Cبدستتتت آمد .تاکنون مطالعات متعددی در ارتباب با
تاثیر مثبت ا ستفاده از ع صاره و پودر گیاه یوکا بر عملکرد
رشتتتد ،تغییرات آنزیمی و ایمنی و همچنین کیف یت آب
محیط پرورش ماهی و میگو به ثبت رستتتیده استتتت اما
تاکنون در خ صوآ بکارگیری ع صارههای گیاهان پالونیا و
کنوکارپوس در جیره غذایی میگو تحقیقاتی صورت نگرفته
استتت .مطالعه صتتورت گرفته در ارتباب با تاثیر بکارگیری
مخلوب عصتتارههای یوکا ( )Yucca schidigeraو کویالجا
( )Quillaja saponariaدر جیره غذایی بر عملکرد رشد و
فعالیت های آنزیمی میگوی وانامی پرورش یافته در محیط
با شوری کم به مدت  40روز حاکی از این ا ست که میگو
تغذیهشده با مخلوب  1و  2گرم عصاره دارای وزن نهایی و
ضریب تبدیل غذایی متفاوتی نسبت به تیمار شاهد داشت
( .)Hernández-Acosta et al., 2016موافق بتتا تحقیق
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تغذیه دارد ( )Wasielesky et al., 2006در حالیکه در این
تحقیق مقادیر بد ست آمده از رشد و تغذیه میگوی وانامی
در دو محیط مختلف پرورش (فالک و بدون فالک) تفاوت
معنیدار آماری وجود ندا شت و تنها تیمار ( BCOع صاره
گیاه کنوکارپوس در ستتیستتتم بیوفالک) نستتبت به دیگر
تیمارها وضتتتعیت بهتری داشتتتت .برآ گیاه کنوکارپوس
خوش خوراک بوده و گیاهی جذاب برای مصتترف حیوانات
استتتت ( )Bashir, 2015که ممکن استتتت یکی از عوامل
ا شتها در تغذیه مح سوب شود .گزار شات جدید مبنی بر
این استتت که گیاه پالونیا با داشتتتن پلیستتاکارید میتواند
باعث بهبود فاکتورهای ایمنی شتتتده که در تغذیه دام و
طیور استتتفاده میگردد ( .)Wang et al., 2019هر یک از
گیاهان دارای طیف گستتتردهای از ستتاختار شتتیمیایی و
فعالیت های بیولوژیکی هستتتتند که شتتتناخت و پردازش
خواآ هر یک از آنها نیازمند پهوهشهای پایه و کاربردی
در زمی نه های مختلف استتتت ( Silva and Fernandes
.)Júnior, 2010
هپاتوپانکراس در بدن میگو غدهی اصتتتلی گوارشتتتی
مح سوب می شود که یک شاخص ح ساس برای سنجش
متابولیستتتم میگو بوده که در آن فعالیت آنزیم های گوارش
نقش مهمی در فیزیولوژی رشتتتد و ت غذیه دارد .در تحقیق
حاضتتتر ،بیشتتتترین ستتتطح فعالیت آنزیم های گوارشتتتی
هپاتوپانکراس همچون آمیالز ،لیپاز و پروتئاز در تیمارهای Y
و  BYبهدستتت آمد .عصتتارههای گیاهی و محیط پرورش بر
تر شح آنزیمهای گوار شی اثرمتقابل دا شت .در همین را ستا،
افزودن  0/2و  0/3درصتتتد گیاه یوکا در جیره میگوی وانامی
میتواند میزان فعالیت پروتئاز هپاتوپانکراس را افزایش دهد
( .)Yang et al., 2015در تضتتتاد با یاف ته های حاضتتتر،
بکارگیری مخلوب عصارههای یوکا و کویالجا در جیره میگوی
وانامی تاثیر معنیداری بر فعالیت آنزیم های هپاتوپانکراس
نداشتتت ( .)Hernández-Acosta et al., 2016ستتیستتتم
بیوفالک به عنوان یک محیط غنی از مواد غذایی بصتتورت
توده میکروبی نستتبت به محیط بدون فالک مطرح استتت
( .)Ekasari et al., 2010برر سی عملکرد ر شد ،آنزیمهای
هضمی میگوی وانامی جوان با میانگین  6/95 ±0/22گرم
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در تانکهای بدون تعویض آب و دستتتکاری نستتبت C/N

غذا بهمدت  30روز نشان داد که بیوفالک میتواند عملکرد
ر شد و کارایی تغذیه میگوهای پرور شی را ارتقاء و فعالیت
آمیالز و پروتئاز را افزایش دهد ( )Xu and Pan, 2012که
این امر ممکن استتتت از طریق فراهم شتتتدن منبع غذایی
مکمل و افزایش ا ستفاده و ه ضم غذا با شد .هر نند طرح
آزمایش هر یک از تحقیقات با یکدیگر متفاوت استتتت اما
بطور کلی این تحقیقات حاکی از این است که عصاره گیاه
یوکا میتواند در مقای سه با دیگر ع صارههای گیاهی باعث
افزایش ترشتتح آنزیمهای گوارشتتی شتتود و محیط پرورش
همچون وجود یا عدم وجود بیوفالک نتوانستتت بر ترشتتح
آنزیمهای هپاتوپانکراس موثر باشد.
در بکارگیری تکنولوژی بیوفالک تنظیم نستتبت کربن
به ازت باعث فعال شدن باکتریهای هتروتروفی و کاهش
غتتلتتظتتت آمتتونتتیتتاک در متتحتتیتتط پتترورش متتیگتتردد
( .)Asaduzzaman et al., 2008عالوه بر این گزارشتتتات
مبنی بر این ا ست که در بین ع صارههای گیاهی ،ع صاره
گیاه یوکا بدلیل دارا بودن ترکیباتی همچون ستتتاپونینهای
استتتتروئیدی ،پلی ستتتاکاریدها و پلی فنلها دارای رفیت
جذب ز یادی برای ترکی بات فرار مضتتتر مان ند آمون یاک و
سولفید هیدروژن است ( .)Yang et al., 2015در این مطالعه
میزان آمونیاک کل بین تیمارهای آزمایشی تفاوت داشت که
بیشترین میزان آن در سیستم بیوفالک مربوب به تیمار BP
و  BCاستتت که این نشتتان از اثر منفی افزودن عصتتارههای
پالونیا و کونوکارپوس بر کیفیت آب در ستتتیستتتتم بیوفالک
است که ممکن است بدلیل برهم خوردن تعادل باکتریهای
هتروتروفی در این سی ستم پرور شی با شد .در همین را ستا،
بکارگیری  0/2درصتتد عصتتاره یوکا در جیره غذایی میگوی
وانامی منجر به کاهش معنیدار ترکیبات نیتروژنی و ف سفات
محیط پرورش شد ( .)Yang et al., 2015افزودن سطوح
مختلف عصتتتاره یوکا بهمیزان  36 ،1۸و  72میلیگرم در
لیتر در محیط پرورش و  600 ،300و  1200میلیگرم در
کیلوگرم جیره غذایی میگو وا نامی ت حت تاثیر م قادیر
 0/672 ،0/592و  71۸میلیگرم در لیتر آمونیاک ()TAN
مورد بررستتی قرار گرفت .نتایج نشتتان داد که افزودن 1۸
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ت غذ یه در محیط بیوفالک و بدون بیوفالک نداشتتتتت
درحالیکه مصتترف عصتتاره گیاه یوکا در جیره میگو باعث
افزایش ترشتتحات آنزیمی هپاتوپانکراس و کاهش آمونیاک
.محیط پرورش در مقایسه به دیگر تیمارهای آزمایشی شد

 میلیگرم در کیلوگرم عصاره یوکا300 میلیگرم در لیتر و
 درصتتتد آمون یاک تی مار های۸3  تا50 منجر به کاهش
آز مایشتتتی در م قایستتتته با تی مار شتتتتا هد شتتتتد
) که نتایج نشتتانSantacruz-Reyes and Chien, 2012(
از توانایی باگی عصتتاره یوکا در کاهش آلودگی ناشتتی از
 در صنعت.تجمع آمونیاک در محیط آب پرورش میبا شد
آبزیپروری استفاده از مکملهای غذایی یکی از روشهای
 کارایی غذا بهبود کیفیت،متداول برای بهبود افزایش وزن
 بطور کلی.)Cho, 2012( آب و مقاومت به بیماری استتت
نتایج بد ست آمده از این پهوهش ن شان داد که ا ستفاده از
عصتتتاره های گیاهی تاثیر معنیداری بر عملکرد رشتتتد و

تقدیر و تشکر
6/390 این مقاله استخرای از طرح ثبت شده به شماره
 نویستتنده از حمایت.در دانشتتگاه گنبد کاووس میباشتتد
مالی معاونت آموزشی و پهوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی
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