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 چکیده
ست یلفتمعیارهاي مخنیازمند مطلوب  پروري زيبآ ست با  نتخابدر این میان ا هک ا ست. این غذاي منا صی برخوردار ا سیل الزم از اهمیت خا پتان

با هدف تعیین اثر سططططوخ مختلو پودر کلاس اسطططنیرولینا پ تنسطططی  بر  طططاخ  عه  بازماند ی پسطططت الرو هامطال  ي ر طططد و درصطططد 

میلی متر  88/6 رم و  0132/0ن و طول اولیه پسططت الروها به ترتیب برابر به مدت چهار هفته انجام  ططد. میانگین وز Palaemon elegansمیگوي

سطوخ کایگزینی  سنیرولینا در  شکل از غذاهاي حاوي پودر کلاس ا صد و یس کیره  اهد بدون پودر  10و  8، 5، 3بود. چهار کیره غذایی مت در

سنیرولینا آماده  دند.  اخ  صد  10و  8، 5،3و با تیمارهاي بود برخوردار میزان از کمترین  اهد )فاقد کلاس( تیمار ر د در يهاکلاس ا در

بین  ططاهد )فاقد کلاس( و تیمار تیذیه  ططد با کلاس خال  فر  در افزایو بیوم  تفاوت  (.>05/0pدا ططت ) دارمعنیکلاس اسططنیرولینا تفاوت 

ناود  دارمعنیدرصططد در طول نهایی و افزایو طول تفاوت  3بین  روه تیذیه  ططده با کلاس خال  و تیمار  (.>05/0pي مشططاهده  ططد )دارمعنی

(05/0p< ولی در دیگر  اخ .)بود دارمعنی هاي ر د با سایر تیمارها تفاوتها. (05/0p<.) هامیگو که  د مشاهده زمانی ر د يها اخ  بهترین 

س  صد 5 کلاس پودر تو سه بین تیمارهاي  (.>05/0p دند ) تیذیه در صد پودر کلاس، فر  بین تیمار  10و  8، 3در مرای صد پودر  10و 3در در

 اهد نسات به سایر تیمارها کمتر  بازماند ی تیمار (. همچنین میزان>05/0pي مشاهده  د )دارمعنیکلاس در طول نهایی و افزایو طول، تفاوت 

درصد پودر کلاس اسنیرولینا بهترین نتیجه را در ر د  5اضافه کردن  تحریق به طورکلی بر اساس نتایج این (.>05/0pبود ) دارمعنیبوده و تفاوت 

 نشان داد. P. elegansو بازماند ی پست الرو میگوي 
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Abstract 
Optimal aquaculture requires various criteria, among which the choice of food with the necessary potential is 

of particular importance. The aim of this study was to determine the effect of different levels of Spirulina 

platensis algae powder in shrimp diet on growth indices and survival percentage of Palaemon elegans shrimp 

larvae during a four week- culture period. The mean initial weight and length of post larvae were 0.0132 (g) 

and 6.88 (mm). Four diets consisting of the spirulina algae powder were prepared and substituted at 3, 5, 8 

and 10 percent in a base shrimp diet as treatments and a control diet was without spirulina algae powder. 

Growth indices in the control treatment (without algae) had the lowest rate and was significantly different from 

treatments of 5, 3, 8 and 10 percent of spirulina algae (P<0/05). There was a significant difference between 

control and treatment fed with pure algae only in increasing total biomass (P<0/05). There was no significant 

difference between the group fed with pure algae and 3 percent treatment in the final length and increase of 

length (P<0/05), but the differences were significant in other growth indices with other treatments (P<0/05). 

The best growth indices were observed when shrimps were fed by 5 percent algae powder (P<0/05). in 

comparison between treatments of 3, 8 and 10 percent algae powder, the only significant difference observed 

in the final length, and an increase in length was detected in treatments 3 and 10 percent algae powder (P<0/05). 

Also, the survival rate in control treatment was significantly lower than other treatments (P<0/05). In general, 

based on the results of this study, the diet containing the 5 percent of spirulina algae powder showed the best 

results in the growth and survival of P. elegans shrimp post larvae. 
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 مقدمه . 1
 طی Palaemon elegans میگوي پططاالمون الگططان 

س  1313 تا 1309 هايسال سی تو سان رو  از کار نا

و هم اکنون به این   د آورده خزر دریاي به سیاه دریاي

 ;Codelina, 1950) مناع آبی پیونططد خورده اسططططت

Abdolmalaki et al., 2003)اي در کایگاه ویژه میگو . این

به عنوان یس موکودات کو زي و نزدیس  زنجیره غذایی 

در دریاي خزر . (,.Bascinar et al (2002 دبه بسطططتر دار

 برون، ازون ماهی، فیل کمله مهم از اقتصطططادي ماهیان

خزر از  دریاي پوزانس و در ت پوزانس چشم سوف،  یپ،

نرو  نیز دریاي خزر و در تیذیه فوک کنندمیآن تیذیه 

  ططودمیخوراکی نیز محسططوب  میگوهاي دا ططته و کزو

(Kasymov et al., 1994) . داراي داراي بنابراین، این میگو

 اهمیت باالي تجاري و اکولوژیکی بوده و به دلیل قابلیت

باال در تولید مثل، توانایی مناسب در برابر تیییرات  وري، 

ي مختلو کهان از کمله دریاي هاپراکنو وسیع در بخو

هاي مختلو بویژه  طططرای  خزر، سطططاز اري با زیسطططتگاه

ئینی اسطططارت، یس  ونه قابل پرورش و مناع کدید پروت

ست. سی هايبخو از یکی ا سا  تأمین پروري، آبزي در ا

ست سب نمونه پرور یمنا غذاي کید تأ. مطالعات قالی ا

 مثل تولید و بازماند ی ر د، میزان در فراوانی بر تأثیر غذا

نده، از موکود هر له ز  ,.Gallardo et al)دارد  میگو کم

سیار الروي، دوران دوران  س در میگوها بدون .(1995  ب

 ناي  قدرت و الروها کوچکی به توکه و با است حساسی

 و دهان کثه، با غذایی متناسططب اسططت الزم آنها محدود

هاي یاز تابولیکی ن ها م  ,.Frances et al)  ردد تأمین آن

 میگو ي مختلوها ونه روي  ده انجام مطالعات. (2000

شان ست داده ن ر د  ضروري مواد انترال منظور بهکه  ا

یاهی يهاپ نکتون ازتوان می یه در   یذ له  براي ت مرح

 در .(Drankbasi et al., 2010)  استفاده کرد الروي پست

سنیرولینا به دلیل ، ریزکلاسهاکلاس میان تیذیه  ارزش ا

که قدمت استفاده  اي دارد،قابل م حظه زیاد محاوبیت اي

 یس اسطططنیرولینا . رددمیبر  1950از آن به اوایل دهه 

است.   کلرپیچی ما و تاژکدار پرسلولی، آبی،-ساز کلاس

 متعددي است زیستی فعال ترکیاات داراي ریزکلاس این

تفططاده براي توانططدمی کططه  بططه کططار رود تجططاري اسططط

(Priyadrashani et al., 2012).  این کلاس به علت  ناور

بودن در آب نیازي به سططاختن دیواره سططلولی سططلولزي 

تا با   ططودمیهاي سططلولزي باع  لذا فردان دیواره .ندارد

سریع سانتر و  ضم آ سنیرولینا تر ه شکیل دهنده ا مواد ت

صوص  شترین  هاپروتئنبخ کذب  وند و در عین حال بی

صد پروتئین در  نیز مربوط به این کلاس بوده  هاکلاسدر

سایر  سات به  سنیرولینا ن ساب برتري ا که این دو عامل 

 اکثر .(Drankbasi et al., 2010) د ردمی هططاکلاططس

اثرات  از نشططان آبزیان، غذایی يهاکیره در قالی مطالعات

ستفاده مثات سنیرولینا کلاس از ا  بازماند ی، و ر د بر ا

صه ایمنی رنگنذیري، آوري، هم  دا ته خونی يهاو  اخ

 ,Jaime et al., 2006; Regantan and Wesleyت )اسطط

2006; Guru et al., 2012). زمینه در مطالعاتی ا رچه 

ماهیان و  غذایی کیره در اسطططنیرولینا پودر از اسطططتفاده

صورت سخت ستان  ست ولی  رفته پو  اثرات زمینه در ا

 يمیگوو براي  ،ر د يها اخ  بر کلاس این از استفاده

P. elegans حاضر  بنابراین، تحریق .به ثات نرسیده است

اس سططططوخ مختلو پودر اثرات بررسطططی هدف با  کل

سی  بر سنیرولینا پ تن  ر د و بازماند ی يها اخ  ا

  ردید. اکرا و طراحی P. elegansپست الرو میگوي 

 

 هامواد و روش. 2

 هاتهیه جلبک و ساخت غذا .2.1
سنیرولینا پودر سیان، ریزکلاکی  رکت از ا  ر ت، پار

اسید  پروفایل و ترریای  یمیایی ترکیاات . د تهیه ایران

ست  ده آورده 1کدول  در پودر این چرب سن  این  .ا

، 3 سطح 4با توکه به تیمارهاي تعیین  ده در  زکلاسیر

صد 10و  8 ،5 ضافه  د )به  در غذاي تجاري کیره پایه ا

ترکیاات  ططیمیایی  .تروپیکال لهسططتان مخصططوص میگو(

یهترریای  پا مده اسطططت 2در کدول  کیره  ماده يبرا. آ  آ

سیاب برقی  ،یشیآزماي هارهیک يساز غذاي تجاري در آ
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به پودر تادیل  ططد و سططن  با اضططافه کردن مردار الزم 

اس ) رادیر  100و  80، 50، 30کل اس و م  رم پودر کل

صد شی، در ي کلاس در کیره تعیین  د( و هاکیره آزمای

بصططورت خمیر در آورده  ولرم آب يمرداربا اضططافه کردن 

یه . طططد یل هاسطططن  بصطططورت ال نازک بر روي فو ي 

آلومینیومی پهن  طططد. خوراک به مدت یس سطططاعت در 

باتور در دماي  تا   رادسطططانتیدرکه  50انکو قرار  رفت 

خشس  ردد. پ  از آن بصورت دستی به قطعات کوچس 

 .(Bernaqua, 2008) الرو خرد  ردید اندازهمتناسطططب با 

 يهاکیسططه در بنديبسططته از غذاي آماده و خشططس پ 

تانایلو یان نی  ماي  دوره پا مایو در د که در -20آز

الزم  (.Arulvasu et al., 2013)  د ينگهدار  رادسانتی

ترکیب کیره غذایی مورد اسطططتفاده نیز به ذکر اسطططت که 

سته ذرت، آرد  ندم،  لوتن  ندم،  شا  امل پودر ماهی، ن

تامین ماهی، وی نه  ندم، مخمر آبجو، روغن  2B ,هاي کوا

E, D, C,1B .نا بود اس اسطططنیرولی سطططنجو  و پودر کل

ترکیاات  یمیایی کیره ساخته  ده، انتهاي دوره پرورش 

پروتئین   یرياندازهانجام  ططد.  AOAC (2000)به روش 

سله با ، (N× 6/25) به روش کجلدال سوک چربی به روش 

ح ل دي اتیل اتر و خاکسطتر با سطوزاندن نمونه در دماي 

 در کوره الکتریکی انجام  طططد  رادسطططانتیدرکه  550

Hassanpour  ( کاران تایج2018و هم یه (. ن ترریای  تجز

فاده در  مورد غذایی يهاکیره ترکیب  طططیمیایی اسطططت

 آورده  ده است. 3 کدول

 .ترکیبات شیمیایی پودر جلبک اسپیرولینا )درصد( -1جدول 

 

 غذای تجاری تروپیکال لهستان.ترکیبات شیمیایی  -2جدول 

 

 استفاده. مورد غذایی یهاجیره تقریبی ترکیب شیمیایی تجزیه -3جدول 
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 ی آزمایشهاطرح و تیمار .2.2
  ططاهد )بدون (0) تیمار  ططامل آزمایشططی تیمارهاي

و  8، 5 ،3 کایگزینی با اسنیرولینا پودر کلاس(، از استفاده

صورت خال  ) درصد 10 سنیرولینا ب  3( با 100درصد و ا

 اسططاس بر (برحسططب ا ططتها روزانه ،تکرار بود. غذادهی

 به )میگوها غذا توسطط  مصططرف زمان مدت و مشططاهدات

نوبت،  4در  سیري، حد تا و ا ااع صورت دستی به میزان

ساعات  ست الرو به  20و  16، 12 ،8در  از اولین مرحله پ

 پستت . (Wang et al., 2015) دهفته انجام  طط 4مدت 

صید  ده از دریاي خزر  به دست آمدند الروها از مولدین 

در آزمایشططگاه زیسططت دریاي دانشططکده علوم دانشططگاه  و

قطعه پسطططت الرو با  414 ی ن تخم ریزي کردند. تعداد 

 میلی 88/6 رم و  0132/0متوس  وزن و طول به ترتیب 

شه اي که هاآکواریوم 18متر به  سته و با ي  ی از قال  

پرمنگنات پتاسططیم ضططدعفونی  ططده منترل  ردیدند. هر 

حاوي  عداد  30اکواریوم  عه الرو بود.  23لیتر آب و ت قط

مایو بصطططورت م یم هوادهی  هاآکواریوم مدت آز طی 

 مجهز  دند.ر دند هرکدام از آنها به پناهگاه و بیوفیلت

 ی کیفی آبهاپیراسنجه گیریاندازه .2.3
سیژن و  فاکتورهاي فیزیکی و  یمیایی  امل دما، اک

  یرياندازهبصططورت هفتگی  pH ططوري بصططورت روزانه و 

 ppt  ري و ، رادسانتیدرکه  27تا  24 د. دماي آب 

و اکسطططیژن  8تا  pH75/7 آب  اچ-پی ، رم در لیتر 10

 در نوسطططان میلی  رم در لیتر 95/7تا  15/7محلول آب 

ست الرو 10 تکرار هر از عملکرد ر دبراي ارزیابی  بود.  پ

  د. تصادفی نمونه برداري به طور

 ی رشد الروهاهاسنجی و تعیین شاخصزیست .2.4
طول کل از ابتداي پایه چشطططمی تا انتهاي تلسطططون با 

ندازهمیلی متر  05/0اسطططتفاده از کولی  با دقت    یريا

 ططد. همچنین وزن انفرادي آنها نیز با اسططتفاده از ترازوي 

با دقت  تال  با  طططمارش  001/0دیجی ات  ردید.   رم ث

تعداد الروهاي هر تکرار در پایان دوره آزمایو و در نظر 

یه براسططططاس  هاي ذخیره  ططططده اول عداد الرو  رفتن ت

صد بازماند ی و هايفرمول  با مرتا  يهاشاخ پ زیر در

 روز تیذیه با کلاس اسططنیرولینا 28در طی ر ططد  عملکرد

 .(Immanuel et al., 2001)  د سنجیده

= (WG) وزن افزایو 

  میگو پایانی الرو متوس  وزن - میگو اولیه الرو متوس  وزن

= (LG)  افزایو طول 

  الرو ثانویه متوس  طول -الروطول اولیه  متوس 

= (SGR) نرخ ر د ویژه 

100× 
 الرو پایانی وزن طایعی لگاریتم -الرو  اولیه وزن طایعی لگاریتم

 پرورش دوره

= (GR )سرعت ر د 
 یگوالرو م یانیمتوس  وزن پا - یگوالرو م یهمتوس  وزن اول

 پرورش دوره

 

100× 
 تعداد الروها در ابتداي دوره

=(SR) بازماند ی درصد 
 تعداد الروها در انتهاي دوره

= (IB)  افزایو بیوم 
 میگو پایانی الرو متوس  وزن - میگو اولیه الرو متوس  وزن ×میزان برا 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده .2.5
 SPSSافزارنرم از هادادهآماري  تحلیل و براي تجزیه

 هااستفاده  د. پیو از تجزیه و تحلیل، طایعی بودن داده

ستفاده از آزمون کولمو روف سمیرنوف ارزیابی  د.  -با ا ا

 هايروش از بین تیمارها هامیانگین داده مرایسطططه براي

 از هامرایسطططه میانگینبراي طرفه و  واریان  یس تجزیه

ستفاده 95اعتماد  سطح دانکن در آماري آزمون صد ا  در

 افزار اسططتفاده از نرم با نیز نمودارها  ططد. همچنین رسططم

Excel  انجام  رفت (Dabramo et al., 2006). 

 

 نتایج. 3

ست الرو میگوي  و ر د يها اخ  نتایج بازماند ی پ

پودر  مختلو سطوخ به مربوط تیمارهاي الگان  در پاالمون
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 .اسططت  ططده ارائه 5و  4ول اکد اسططنیرولینا به ترتیب در

 از تیمارها سایر به  اهد نسات تیمار ر د در يها اخ 

 و 8، 5، 3و با سططایر تیمارهاي  بود برخوردار میزان کمترین

 دارمعنی درصد کلاس اسنیرولینا از لحاظ آماري تفاوت 10

همچنین بین  اهد و تیمار تیذیه  ده  (.>05/0p) دا ت

به کز در افزایو در بریه زیسطططت توده  با کلاس خال  

 ي مشطططاهده نشطططددارمعنیي ر طططد تفاوت ها طططاخ 

(05/0p<.)  اهد،  روه تیذیه  ده با کلاس خال  بعد از 

ي ر د را دا ت و به کز در طول هاکمترین میزان  اخ 

ي دارمعنیتفاوت  درصد 3نهایی و افزایو طول که با تیمار 

ي ر طد این تیمار با هامشطاهده نشطد، بین تمامی  طاخ 

ي وکود دا ت و دارمعنیبریه ي تیمارهاي کلاکی تفاوت 

ي ر ططد در تیمار هاترین  ططاخ به(. >05/0p) کمتر بود

 پودر کلاس اسیرولینا مشاهده  د و درصد 5تیذیه  ده با 

م فاوت با ت ها ت مار  (.>05/0p) دا ططططت دارمعنیامی تی

  طططودمیدیده  1 طططکل نمودار همانطور که در همچنین 

 مشطططخ   طططد که میزان ر طططد پسطططت الروهاي میگوي 

P. elegans  سنیرولینا در  5تیذیه  ده با صد کلاس ا در

 اي باالتر از سططایر تیمارهدارمعنیبا اخت ف  هاتمامی هفته

درصطططد پودر  10و  8، 3در بین تیمارهاي  (.>05/0p) بود

مار  اس، فر  بین تی هایی و  10و 3کل درصطططد در طول ن

 (.>05/0p) ي مشاهده  ددارمعنیافزایو طول، تفاوت 

 

 
 ی مختلف در طول دوره آزمایش.هادر تیمار ( bپست الروها و طول( a وزن پشت الروها افزایش روندی هانمودار -1شکل
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 الگانس تغذیه شده  الرو میگوی پاالمون پست رشد شاخص( SD±Meanمیانگین )- 4 جدول

 پایان دوره آزمایش.در پودر اسپیرولینا با سطوح مختلف 
 

 
 .(P<0/05) (Mean±S.D) است آزمایشی  روههاي بین دار معنی اخت ف وکود نشان دهنده ردیو هر انگلیسی در باالي اعداد در غیرهمسان حروف *

 

 الگانس تغذیه شده  الرو میگوی پاالمون پست بازماندگی درصد و رشد ( شاخصSD±Meanمیانگین ) -5 جدول

 اسپیرولینا در پایان دوره آزمایش.با پودر 

 
 .(P<0/05) (Mean±S.D) است آزمایشی  روههاي بین دار معنی اخت ف وکود نشان دهنده ردیو هر انگلیسی در باالي اعداد در غیرهمسان حروف *

 

تیمارها به  دیگر به  اهد نسات تیمار در درصد بازماند ی

(. >05/0p) بود برخوردار میزان کمترین ي ازدارمعنیطور 

درصططد  100ولی در بین سططایر تیمارها میزان بازماند ی 

درصد بازماند ی کمتري دا ته ولی با  3بوده و تنها تیمار 

این حال بین این تیمار با سططایر تیمارهاي تیذیه  ططده با 

شاهده دارمعنیکلاس نیز در میزان بازماند ی تفاوت  ي م

 (.>05/0pنشد )

 گیری نتیجه و بحث. 4
وزن ) ر د يهانتایج این تحریق نشان داد که  اخ 

سرعت  ر د نرخ وزن و طول، و طول نهایی، افزایو ویژه، 

، 3( افزایو یافته و در تیمارهاي زیست تودهر د، افزایو 

صد 10و  8، 5 سنیرولینا از لحاظ آماري داراي  در کلاس ا

 اخیر بیانگر نتایجي با  روه  ططاهد اسططت. دارمعنیتفاوت 

 نه اسططنیرولینا ریزکلاس که اسططتفاده از اسططت مطلب این
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پاالمون  پست الرو میگوي ر د عملکرد در تاثیر سوء تنها

باال در آن یس  بلکه به علت وکود پروتئینالگان  ندارد 

هاي  مناع یه پسطططت الرو یذ یت براي ت  این میگوباکیف

تواند به عنوان محرک ر ططد می همچنین و تواند با ططدمی

 ر طططد افزایو نیز موکب سططططوخ برخی و در عمل کرده

، اسططتفاده از ها زار ططبرخی از بر طاق  ردد.  بهتر الروها

و کیفیت  کارایی بهاود باع  اسطططنیرولینا در کیره آبزیان

  رددمیتیذیه  میزان افزایو ا طططتها، میزان بر غذا، تاثیر

(Steiner, 2006; Regunathan and Wesley, 2006; 

Becker, 2007 )خیکود و یاططات بر ک کود تر در  مو

 دیاسططیل دیگاالکتوزیل، آمینواسططید، نیز مثل اسططنیرولینا

 در کولین فسفاتیدیل و آمین فسفاتیدیل اتانول  لیسرول،

  دارد کططاربرد غططذایی کططاذب عنوان بططه میگو خوراک

(Van Alstyne et al., 2001).  مل کانور عوا لذا در این 

تواند دلیل ر ططد بهتر تیمارها نسططات به  ططاهد میمذکور 

و همکاران  Jaime-Caballosبا طططد. مطابق نتیجه اخیر 

پایه  یاسططتفاده از پودر اسططنیرولینا در کیره غذای (2006)

پا سطططفید  را بر ( Litopenaeus vannamei)الرو میگوي 

 ند.کرد بخوبی تاییدعملکرد ر د اثر بخو 

تیمارهاي تیذیه  ده  ،بعد از  اهد ،حاضر در پژوهو

با کلاس خال  نسططات به سططایر تیمارها کمترین میزان 

ي ر ططد را دا ططت که با تیمار  ططاهد کز در ها ططاخ 

ي دارمعنیتفاوت  هادر بریه  طاخ  زیسطت تودهافزایو 

نیز فر  در طول  درصطططد 3ندا طططت و همچنین با تیمار 

فاوت  هایی و افزایو طول ت به  دارمعنین ناود و نسطططات 

صد 10و  8، 5تیمارهاي  ي ر د هادر تمامی  اخ  در

فاوت  لت این  بود،ي دارمعنیداراي کمترین میزان و ت ع

سطوخ باالي پودر کلاس در  توانمیرا امر  ستفاده از  به ا

افزایو بیو از حد کلاس در  .نسطططات دادکیره غذایی 

غذایی،  اا میزان فیار و  افزایو باع کیره  عاق افزایو مت

 و  ططودمی وارش  دسططتگاه در میذي عاور مواد سططرعت

 یططابططدمیدر این حططالططت کططاهو ا میططذي مواد کططذب

(Briggs et al., 2004 .)نتایج برخی از بر طاق  همچنین

در کیره غذایی سططاب  کلاس سطططوخ افزایو، هاپژوهو

کاهو سطططح فعالیت آنزیم و در نتیجه  وسططفتی زیاد غذا 

  ودمیغذا در دستگاه  وارش کاندار هضم پذیري کاهو 

(Briggs et al., 2004).  در مطالعات دیگري مشخ   د

صد که کاربرد سنیرولینا در کیره غذایی ي کم پودر هادر ا

 به عنوان یس ماده کاذب، (L.vannamei) میگوي وانامی

غذا خوردن افزایو  به  ها  هدواکنو میگو فت. خوا در  یا

سنیرولینا نتایج  ستفاده از کلاس ا آبزیان پرور ی، میزان ا

متفاوتی را نشططان داده اسططت و مشططخ   ططده اسططت که 

سنیرولینا به مرادیر زیاد در کیره غذایی  صرف ا تواند میم

در تحریق با د. ي ر د دا ته هاتاثیر منفی بر  اخ 

شان داده  د که بکار  یري این کلاس تاثیر منفی  اخیر ن

ست که  بر میزان ر د میگوي مذکور ندارد، اثاات  ده ا

تواند سططاب تحریس میگو در میمصططرف کلاس در کیره 

(. Fadakar et al., 2018)  رددغذایی مصرف بیشتر کیره 

توان  فت مصرف کلاس می ،هابر اساس این داده ،بنابراین

درصطططد در کیره، تاثیر مهمی در افزایو کیفیت  5تا حد 

تواند دا طططته با طططد و به تاع آن تاثیر مثات در میکیره 

و  Jana ي ر د را در بر دارد. در تایید این نتایج،ها اخ 

)طول،  ي ر دهابهاود عملکرد  اخ  (2011همکاران )

 5با اسططتفاده  وزن، نرخ ر ططد، ترکیب بیو ططیمایی بدن(،

نا  هاي درصطططد از پودر اسطططنیرولی غذایی میگو در کیره 

(pangasius sutchiکردنططد ین و  ( را  زارش  ن چ م ه

Ceballos  ستفاده  نیز (2005همکاران )و صد پودر  5ا در

ید یه الرو میگوي سطططف پا غذاي  نا در کیره   اسطططنیرولی

(L. vannamei) میزان موثر دانسططتندبر عملکرد ر ططد  را .

اس نیز در  با کل یذیه  طططده  هاي ت مار ند ی در تی ما باز

شتر بود و تفاوت  سه با تیمار  اهد بی ي را با دارمعنیمرای

ي غذایی حاوي کلاس ها ططاهد دا ططت. اما در بین تیمار

ي مشاهده نشد که نشان دهنده اثر مثات دارمعنیتفاوت 

 درصططد به باال 5وکود کلاس اسططنیرولینا در کیره در حد 

تاثیري در این عامل  اسطططت و افزایو کلاس از این حد 

نتایج یکسطططانی را با  ،(2014و همکاران ) Gharibi ندارد.

بررسططی تاثیر پودر کلاس اسططنیرولینا روي بازماند ی الرو 

 نشطان دادند و (Litopenaeus vannamei) میگوي سطفید

له زوآ،  ند ی الرو در مرح ما باز که میزان  ند   زارش کرد

مایسططی  و پسططت الروها نسططات به  ططاهد افزایو دارد. 
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کاران ) Ghaeniهمچنین  که 2014و هم ند  یان کرد (، ب

درصد اسنیرولینا در کیره غذایی ماهی  10تا  5/2استفاده 

منجر به ترویت  (Pseudotropheus demosoni)دماسطونی

 Gomes . رددمیافزایو براي کانور سططیسططتم ایمنی و 

ند ی 2007) بازما تاثیر پودر اسطططنیرولینا را بر نرخ  ( نیز 

 (Macrobrachium. rosenbergii) میگوي آب  طططیرین

ات  یابی کرد. مث عات ارز طال و  Salighezadehبر طاق م

و آنتی  فعال زیسططتی فراوان(، وکود مواد 2014همکاران )

سنیرولیناي موکود در هااکسیدان باع  باال رفتن لیزوزم  ا

 افزایوو علت   ططودمیو ترویت سططیسططتم ایمنی میگو 

لیططت یزوزم فعططا یق را در ل ر ح کود از نططا ططططی ت  و

- C کلاس در کاروتنوئیدي يهارنگدانهو  فیکوسطططیانین 

 و ترویت سططیسططتم تحریس باع  که دانسططتند اسططنیرولینا

و در نتیجه باع  افزایو مراومت  این کانور  طططده ایمنی

باکتریها و ویروس و افزایو براي کانور  هاکانور در برابر 

توان علت می. بنابراین ترویت سططیسططتم ایمنی را  ططودمی

 نرخ براي باالتر تیمارها نسات به  اهد دانست. با توکه به

، 3سطوخ  از داده  د که استفاده نشان این پژوهو، نتایج

 بر داري معنا تأثیر کلاس اسططنیرولینا درصططد 10و  8، 5

 پسططت الروها دارد و افزودن کلاس براي ر ططد و عملکرد

سطح سنیرولینا در کیره غذایی این میگو در  صد، 5 ا  در

یذیه ناسطططب تري را براي ت  پسطططت الرو میگوي کیره م

P. elegans فراهم خواهد کرد. 

 

 تشکر و قدردانی
نت محترم پژوهشططط عاو گاه   یاز م  يبرا  نیدانشططط

 . ودمی یاندقدر یطرخ پژوهش ازیامکانات مورد ن
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