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 در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی Spirulina platensis بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا

 (Litopenaeus vannameiالرومیگوی سفید غربی )

 

 3، خسرو آیین جمشید2جواهری بابلیمهران  ،*1قاسم غریبی

 

 علوم و تحقیقات خوزستاندانشگاه آزاد اسالمی واحد گروه شیالت، . 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازگروه شیالت، . 2

 . پژوهشکده میگوی کشور3

 

 چکیده  

 Chaetocerosکیتوسروسبه جای جلبک   Spirulina platensisاسپیرولینا پودر جلبک  در این تحقیق اثر جایگزینی

 muelleri  بر رشد و بقاء میگوی سفید غربیLitopenaeus vannamei       جهت  تذییته مراحتر یروی زوا و مایستی

و تتراکم   ppt 33 لیتر آب دریا با شوری 13که با  لیتری 33بررسی قرارگرف .به این منظور با استفاده از ظروف  مورد

،جلبتک  اسپیرولینا  تیمار و سه تکرار شامر جلبک  خیره سازی شدند، در سهذ 5قطعه در لیتر ناپلیوس مرحله  133
میلی گرم در لیتتر   6انجام گرف ، غیای یروی به میزان  درصد از هرکدام ( 53جلبک )  و ترکیب هر دو کیتوسروس

یکستان انجتام گرفت .    بته وتور    قطعه در میلی لیتر برای تمام تیمارهتا  5به میزان  1مرحله مایسی   و آرتمیا نیز از

±4/3روز پرورش یروهتا بترتیتب    8در وول  pHمیانگین دمای آب، اکسیژن محلول و
º4/31  ،68/5±1/3 ستانتیگراد 

 درصد( 11/63±1نتایج نشان داد بیشترین درصد بقاء در پایان مرحله زوا ) .بود 33/8 ±38/3 میلی گرم در لیتر و

تذییه شده باجلبک کیتوسروس مشاهده شتده و اختتالف معنتی داری بتا     درصد( در تیمار  33/45±2/1و مایسی  )

اما شاخص های رشد یرو میگوی سفید غربی با ترکیب جلبک کیتوستروس و   P) <35/3 ( دیگر تیمارها داشته اس 

نتی  اختالف مع میلی متر ( بیشتر بوده اس  که با تیمارجلبک کیتوسروس 64/2±1/3اسپیرولینا در پایان مرحله زوا )

میلتی   44/4±30/3و در پایان مرحله مایسی  نیز این تیمار بیشتترین رشتد وتولی)    P) >35/3 (داری نداشته اس 

با توجته بته نتتایج     P).<35/3 ( . یرو را نشان داده اس  که با تیمار های دیگر اختالف معنی داری داشته اس  (متر

استپیرولینا جهت  تذییته مراحتتر یروی میگتوی ستفید غربتتی       بدست  آمتده ترکیتب ریتتز جلبتک کیتوستروس بتتا     

Litopenaeus vannamei . پیشنهاد می گردد 

 

 رشد وولی ،، درصد بقاءLitopenaeus vannameiزوا، مایسی ،  ،Spirulina platensis واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
نویسنده مسوول، پس  الکترونیک :pgfrcgharibi@gmail.com 

 



 1302، تابستان 2، شماره 12دوره   مجله علوم و فنون دریایی

52 

 

 . مقدمه1

به مجموعه موجودات خوراکی گفته می  غیای زنده

شود که بصورت زنده مورد تذییه مصرف کنندگان 

قرار می گیرند. فیتوپالنکتون ها در ابتدای زنجیره 

غیایی آبزیان قرار دارند و میکروجلبک ها از ضروریات 

ر آبزیان مختلف دریایی از جمله دو غیایی سالن تکثی

و  کفه ای ها ، نرم تنان ، مراحر یروی سخ  پوستان

مراحر اولیه رشد برخی ماهیان هستند. جلبک ها 

همچنین برای تولید زئوپالنکتون ها ) کوپه پودا ، 

روتیفر و آرتمیا( ضروری اند. جلبک ها نقش مهمی 

 در تثبی  کیفی  آب ، تذییه یروها و کنترل

 آبزیان پرورش و تکثیر مراکز دربیشتر. میکروبی دارند

 و درسالم  زنده غیای که اهمیتی دلیر به دنیا در

 بیماریزا عوامر درمقابر مقاوم  افزایش و رشد سرع 

 به را مزرعه ازمساح  بخشی کنند ایجادمی آبزیان در

 Stottrup and) دهند می اختصاص زنده غیای تولید

McEvoy, 2003 .)زنده غیای تولید و پرورش 

ه ب یروها هذییت جه  مناسب وکمی  باکیفی 

 اریبس ازاهمی  آنها پرورش ابتدایی درمراحر خصوص

 درسطح زنده ازغیای استفاده برخورداراس ، زیادی

 روتیفرها ،(میکرون 23تا 2) ازجلبکها بااستفاده جهان

 833 تا 433) آرتمیا ناپلی و( میکرون 233 تا 53)

 Lavens) باشد می مرسوم وسیعی بطور(  میکرون

and Sorgeloos, 1996). 

بازماندگی مراحر یروی میگو در مراکز تکثیر یکتی از  

نکات اساستی و کلیتدی در صتنع  تکثیتر و پترورش      

میگو می باشد. با توجه به اینکه فیتوپالنکتون هانقش 

بسیار مهمی در تذییه ،میزان رشتد و بازمانتدگی یرو   

در مرحله زوا و مایسی  ایفا می کننتد انتختاب    میگو

فیتتتو پالنکتتتونی از اهمیتت  خاصتتی   گونتته مناستتب

. (Stottrup and McEvoy, 2003) برختتوردار استت 

ریز جلبتک هتا ) دیاتومته هتا،      یروها در مرحله زوا از

تاژکداران و غیره( و در مراحر مایسی  و پست  یرو  

زئو پالنکتوهایی ماننتد روتیفتر و آرتمیتا     با استفاده از

وجود استید   عدم .(Kumulu, 1999)تذییه می شوند 

های چرب در جیره غتیایی یرو میگتو باعتا کتاهش     

رشد و عتدم توستعه مراحتر یروی میگتو متی شتود       

(Jaimeceballos et al., 2006). 

وبق آماری که از مراکز تکثیر کشور مکزیک گتزارش  

مرکتز بترای تذییته     33از ایتن  درصتد   43 شده اس 

مرحلتته زوای میگتتوی ستتفید غربتتی از جلبتتک کیتتتو  

 ,.Pinaet al)سروس بته تنهتایی استتفاده متی کننتد     

. در تحقیقی دیگر نیز میزان استتفاده و تذییته   (2006

یرو میگو با جلبک کیتو سروس بیشتر از جلبک های 

. یکتی  (Nunez et al., 2002) دیگر گزارش شده اس 

در  جلبک ها که در اکثر مراکز تکثیر دی تریناز کاربر

کشورهای آسیای شترقی ، مکزیتک و استترالیا متورد     

 استفاده قرار می گیرد جلبک کیتو سروس متی باشتد  

(Mansur et al., 2005; Lavens and Sorgelos, 

 Chaetocerosجلبتتتک هتتتای تتتتک ستتتلولی .(1996

،Thalassiosona ،Tetraselmis ،Isochrysis و 

Skeletonema   استتفاده در   از ریز جلبک هتای متورد

 (.FAO, 2007اکثر هچری ها می باشند )

ماننتتد  3ریتتز جلبتتک اولتتین منبتتا تتتامین امگتتا     

( و ایکوزاپنتانوییک استید  DHAدکوزاهگزانوییکاسید )

 (EPA )     در بدن موجودات دریایی بته همتراه تذییته

درجلبک هایی ماننددیاتومه هتا فتراوان    EPAهستند.

ه بطور محتدود در دینوفالژلت   DHAیاف  می شود. اما

استفاده از  .(Mansur et al., 2005شود ) ها یاف  می

یک نوع جلبک می توانتد باعتا کمبتود غتیایی و در     

نتیجه کاهش درصد بقاء و رشد را بدنبال داشته باشد. 

بترای کتاهش ایتن خطتر بیشتتر محققتین        در نتیجه

 را پیشنهاد می کننتد استفاده از ترکیب دو نوع جلبک 

(Kuban et al.,1985) . 

 Spirulinaیتتا Arthrospira platensis استتپیرولینا

platensis (Minkova et al., 2003) جلبک سبز  یک

بتتا   وکه منبا خوبی از پروتئین ،گزانتوفیر اس  آبی 

و بترای تذییته متاهی و میگتو مناستب      کارتنمی باشد

 یاف  می شتود این جلبک در آبهای شور و شیرین است

(Regunathan and Wesley, 2006)  ستتال  23در

اخیر اسپیرولینا بطور تجاری تولیتد شتده است  و بته     

عنتتوان غتتیا متتورد استتتفاده قتترار متتی گیرد)قتتائنی و 
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(.از سالها قبر فایتده استپیرولینا بته    1380همکاران ، 

دلیر پروتئین بای ، ویتتامین هتا ، استید هتای چترب      

استت . متتاده خشتتک    ضتتروری آن شتتناخته شتتده  

درصد پروتئین تشتکیر شتده    13تا  63اسپیرولینا از 

، پتیش  Bو منبا غنی از ویتامین هتا بخصتوص    اس 

و مواد معدنی مخصوصتا آهتن است      Aساز و یتامین 

همچنین حاوی مقدار کمی اسید گاما لینولنیتک متی   

 .(Belay, 2002) باشد

مؤسسته  توست   رای اولتین بتار   بت میگوی سفید غربی 

وارد کشتتور  1383تحقیقتات شتیالت ایتتران در ستال    

تتتا  1مناستتب . .شتتوری(1303)غریبتتی،  ایتتران شتتد

درجته   33تتا   23 ی مناستب دمتا وقسم  در هزار 34

این گونته را   سانتی گرادبرای رشد میگوی سفید غربی

به عنوان یک گونه مناسب پرورشی در ستالهای اخیتر   

 (.1316موده اس  )ویبان و سویینی ،در ایران مطرح ن

برای اولین بارتاثیر پودر استپیرولینا بتر    در این تحقیق

ا میتتزان رشتتد و بازمانتتدگی مراحتتر یروی )زوا تتت    

 Litopenaeusمیگتتوی ستتفید غربتتی    مایستتی (

vannamei       مورد بررستی قترار گرفت  . اهتداف ایتن

مطالعه تعیین میزان رشد و بازماندگی مراحتر یروی  

 ی بو ده اس .میگوی سفید غرب )زوا تا مایسی (
 

 مواد و روش ها . 2

این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه پژوهشتکده  

انجام گرف  . آب دریتا  1303میگو کشوردر خرداد ماه 

را پ  عبور از فیلتر شنی با استفاده از هیپتو کلریت    

ضدعفونی و برای دفا کلر نیتز بته    15(  PPMسدیم)

، غریبتتی) گرفتت  ستتاع  هتتوادهی صتتورت 24متتدت 

 و Spirulinaplatensisبرای کش  دو جلبک  .(1303

Chaetocerosmuelleri   در شرای  آزمایشگاهی )دمتا

قسم  درهزار و نتور   33، شوری نتیگراددرجه سا 28

ستتاع   13ستتاع  روشتتنایی و   14) وبیعتتی اتتتا  

پت  از   تاریکی( از محی  کش  کانوی استتفاده شتد.  

کش  جلبک بته   آماده نمودن استوک اولیه جلبک ها،

لیتری و با استتفاده از   333صورت انبوه در تانک های 

)کتامران حستینی،    شتد  انجتام  TMRLمحی  کش  

جلبک اسپیرولینا بصتورت پتودر در ایستتگاه     (.1311

تهیه و متورد استتفاده قترار گرفت . جلبتک       بندر گاه

بعد از کش  انبتوه بصتورت ستاده خشتک      اسپیرولینا

)قتائنی   ستفاده قرار گرف ا شده و به شکر پودر مورد

پ  از خرید ناپلیوس زیر مرحلته   (.1380 و همکاران،

از مرکتتز تکثیتتر واقتتا در دلتتوار، ذخیتتره ستتازی در  5

 33لیتری با شتوری   33پالستیکی با گنجایش  ظروف

لیتر انجام گرف . تتراکم   13قسم  در هزار به میزان 

 5قطعه ناپلیوس زیر مرحلته   133برای تمام تیمار ها 

در هر لیتر بود. جه  تذییه یرو میگو در مرحله زوا و 

مایسی  از تیمارهای تذییه ای جلبک کیتوستروس و  

ترکیب ایتن دو جلبتک هتر     پودر اسپیرولینا همچنین

متتورد  جلبتتک تکراراستتتفاده شتتد. میتتزان 3 کتتدام بتتا

سلول در میلی لیتر و  133333استفاده در مرحله زوا 

در میلی لیتتر بتود    سلول 53333در مرحله مایسی  

 ,.Jaimeceballos et al)نوب  انجتام گرفت    2که در 

. میزان غیادهی با پودر اسپیرولینا بترای تیمتار   (2005

گتترم در روز و بتترای تیمتتار ترکیبتتی بتتا     1منفتترد 

 Jaimeceballos et) /. گترم در روز بتود  5استپیرولینا  

al., 2006)  درصتد   53همچنین در تیمارهای تلفیقی

 لبک استفاده شد.از هر ج

عالوه بر تذییه از تیمارهای تذییته ای ،غتیادهی بتادو    

مخصتتوص دوران  Zeiglerنتتوع غتتیای فرمولتته شتتده 

میلتی گترم در    6یرویزوا و مایسی  میگو بته میتزان   

 انجام گردید لیتر در روز تا پایان مرحله در چهار وعده

(2002 Gallardo et al.,).  با شروع مرحله مایسی  از

 شتد  استفاده قطعه در میلی لیتر 5رتمیا میزان ناپلی آ

(Boeing, 2000).     برای ستنجش و تشتخیص مراحتر

قطعه یرو بطور تصادفی نمونته   13یروی از هر تیمار 

برداری شد و برای اندازه گیری وول کر نیز از ابتدای 

روستتتتروم تتتتا انتهتتتای تلستتتون انتتتدازه گیتتتری    

محاسبه درصد بقتاء   .(Dabramo et al., 2006)گردید

 133به روش حجمی انجام شتد و روزانته سته نمونته     

 Jaimeceballos) میلیتری از هر تیمار بررسی گردید
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et al., 2005).  ( ضریب رشد ویتژهSGR
( بترای سته   1

آزمایش ها در . ( Amjad, 1990)تیمار محاسبه گردید

قالب یک ورح کامال تصادفی انجام شد .با استتفاده از  

ریان  یک ورفه معنی داری اختتالف موجتود   آنالیز وا

در بین میانگین های تیمارهای آزمایشتی مشتخص و   

سپ  با استفاده از آزمون دانکن معنی دار بودن بتین  

درصتتد اومینتتان ارزیتتابی    05تیمارهتتا در ستتطح  

 16SPSSگردید.برای انجام کارهای آماری از نرم افتزار 

رسم نمودارهتا بتا استتفاده از نترم افتزار       استفاده شد،

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

 

 . نتایج3

 1شتماره  جتدول میانگین فاکتورهای مورد بررسی در 

بیشترین درصتد بقتاء محاستبه     نشان داده شده اس .

تتتتا پایتتتان دوره   ،2مرحلتتته یروی زوای  شتتتده از

بتا جلبتک   باتیمار تذییه شتده   3 یعنیمرحله مایسی 

 (مشتتاهده2درصتتد )جتتدول 33/45±2/1کیتوستتروس

است    شدو اختالف معنی داری با دیگر تیمارها داشته

) 35/3> (P.     بیشترین میزان رشتد وتولی در مرحلته

 44/4 ±30/3میلی متر( و مایسی  ) 64/2±1/3زوا )

کیتوسروستتبا  بتتا ترکیتتب ریزجلبتتک   میلتتی متتتر( 

مرحلته   (کته در پایتان  3اسپیرولینا دیتده شتد)جدول   

 ±36/3زوااختالف معنی داری با تیمتار کیتوستروس )  

امتتا در  P) >35/3 (میلتتی متر(نداشتتته استت   51/2

پایان مرحلهمایسی  اختتالف معنتی داری بتا دیگتر     

بیشتترین میتزان   P) <35/3 ( تیمارها مشاهده گردید

رشتتد از مرحلتته زوا تتتا مایستتی  در تیمتتار ترکیبتتی  

میلی متر بتا   1715ن کیتوسروس با اسپیرولینا به میزا

درصد این اختتالف رشتد تتا پایتان      41/15رشد ویژه 

میلتی متتر بتا رشتد ویتژه       3755مرحله مایسی  بته  

 درصد در همین تیمار دیده شد.2270

 . بحث و نتیجه گیری4

انتخاب غیای زنتده )فیتتو پالنکتتون و زئوپالنکتتون(     

مناسب جه  تذییه میگو های خانواده پناییده توس  

                                                           
1. Specific Growth Rate 

تذییته  (Sanches, 1986) گزارش شده است   محققین

فعال درمراحتر یروی میگوهتای ختانواده پناییتده از     

مرحله زوا شروع می شود و هضتم غتیا در روده تتازه    

شکر گرفته صورت می گیترد. غتیای متورد استتفاده     

ه اندازه،هضتم پتییری   توس  سخ  پوستان بستگی بت 

 ,.Jaimeceballos et al)ضترروری دارد  ،مواد مذیی و

. بر این اساس کمیی  و کیفی  غیا از اهمیت   (2006

یکتی از مشتکالت اصتلی     خاصی برخوردار می باشتد. 

مرحلته   تکثیر میگوی وانامی درآسیا تبدیر یا تکمیتر 

زوابوده که وا بستگی به غیای در دسترس میگتو دارد  

.در نتیجتته مرحلتته زوا از حساستتترین مراحتتر یروی  

 د و همچنتین بتروز  اس  و امکانتلفات صد درصت  میگو

 2بیمتتتاری هتتتای مختلتتتف ماننتتتد ستتتندرم زوا     

(Wyban,2003)   1بد شتکلی زوا(Regunathan and 

Wesley, 2006)    و کتتتتاهش درصتتتتد بقتتتتاء در

وجتتود دارد.بنتتابراین در ایتتن   (Wyban, 1997)2زوا

مرحله انتخاب غیا با توجه به گونه مورد نظر در رشتد  

 و بازماندگی یرو میگو تاثیر دارد.

نتایج این تحقیق که پودرجلبتک استپیرولینا وجلبتک    

متورد تذییته    کیتو سروس را بصورت منفرد و ترکیبی

یرو میگوی سفید غربی قرار داده اس  ، نشتانداد کته   

از نظتر   یروهای تذییه شتده بتا جلبتک کیتوستروس    

بیشتترین درصتد    درصد بازماندگی درپایان مرحله زوا

ه انتتد و اختتتالف درصتتد( را داشتتت 63711بازمانتتدگی )

 ،P) <35/3 ( معنی داری بتا دیگتر تیمارهادیتده شتد    

Pina  در مطالعهتتای بتتر 2336و همکتتارانش در ستتال

تتتا  1تذییتته میگتتوی ستتفید غربتتی ازمرحلتته زوای   

با سه جلبک کیتو سروس، ایزوکرایستی    1مایسی  

بتا   درصتد  52و تتراسالمی  بهتترین درصتد بقتاء را    

Pina(2005 ) گرفتته انتد.  ریزجلبک کیتو سروسنتیجه 

استتتفاده از جلبتتک کیتوسروستتبا غلظتهایمتفتتاوت  در

درصد را برای غیادهی میگتوی   5171درصد بازماندگی

 گزارش نموده اس . 3تا  1وانامی از مرحله زوا
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تذییه شده  L. vannamei انحراف معیار( در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی ±ی)موردبررس یفاکتورها میانگین .1شماره جدول

 (1303با تیمارهای مختلف )سال 

 دمای آب فاکتور
 )درجه سانتیگراد(

 اکسیژن محلول در آب

 ) میلی گرم در لیتر(

pH شوری 
 )قسم  در هزار(

 33/33±3/3 33/8±38/3 68/5±1/3 4/31±4/3 میانگین

 
تذییه شده با تیمارهای L.vannameiانحراف معیار(در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی  ±درصد بقاء ) میانگین. 2جدول

 (1303مختلف )سال 

 
 ردیف

 
 تیمار تذییه ای 

 3 مرحله زوا
 درصد

 3مرحله مایسی 
 درصد

 a/1±16/63 a 2/1±33/45. کیتوسروس 1

 b       8./±4/53 b3 /2±1/33 اسپیرولینا 2

 b1/3±36/53 c3 /3±36/34 اسپیرولینا کیتوسروس + 3

اختتالف معنتی دار بصتورت     نشتانه  حروف غیرمشتابه  و P) >35/3 (حروف مشابه کوچک سم  راس  نشانه عدم اختالف معنی دار

 P) <35/3 (ستونی اس  

 
تفکیک تیمار در  به L. vannamei  انحراف معیار( در مراحر مختلف یروی میگوی سفید غربی ±و رشد ویژه ) میانگین وولی .3جدول

 (1303مراحر زوا و مایسی  ) سال 
 

 

 ردیف

 

 تیمار تذییه ای

 3 مرحله زوا
 میلی متر

 3مرحله مایسی 
 میلی متر

 ژه رشد وی

 a 36/3±24/4a 22/16 51/2±36/3 کیتوسروس 1

 b 36/3±52/3b 10/61 33/2±38/3 اسپیرولینا 2

 a 30/3±44/4c 22/0 64/2±1/3 اسپیرولیناکیتوسروس + 3

اختالف معنی دار بصورت ستونی  نشانه ( و حروف غیرمشابه0.05P<حروف مشابه کوچک سم  راس  نشانه عدم اختالف معنی دار) 

 .P<0.05)اس )

 

 
 1303با تیمارهای مختلف در وول دوره بررسی میزان رشد وولی یرو میگوی سفید غربی تذییه شده . 1شکر شماره 

 

 EPAو  DHAکته دارای   با توجه به ترکیباین جلبک

متی   (Helm and Bourne, 2004)بیشتری متی باشتد  

تواندباعا افزایش درصد بقاء یروها ی تذییه شتده بتا   

این ریز جلبک بشودوبق آمتاری کته از مراکتز تکثیتر     

 33درصد از این  43اس  کشور مکزیک گزارش شده 

مرکز برای تذییه مرحله زوای میگوی ستفید غربتی از   
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 Pina)جلبک کیتو سروس به تنهایی استفاده می کنند

et al.,2006). 

یروهای خانواده پناییده نیاز اساستی بته استید هتای     

 22کربنته،  23لند زنجیره بخصتوص  چرب غیر اشباع ب

دارنتتد و رشتد آنهتا تحتت     6( و امگتا   3کربنته )امگتا   

 Jones)می باشتد  EPAو  اسید های چربDHAتاثیر

et al., 1979)    میتزان استید چترب.EPA   درترکیبتات

 gمیکروگترم در میلیگترم   0733کیتوستروس   جلبتک 

mg)µ( مقاوم  یرو سخ   می باشد،که باعا افزایش

پوستان در مقابر استرس و عوامر بیماری می شتود و  

عتتاملی بتترای افتتزایش درصتتد بقتتاء بتترای یرو میگتتو  

.بتا تکمیتر زیتر    (Stottrup and McEvoy,2003)باشد

مرحله مایسی  شروع می شود ،در ایتن   3مرحله زوا 

مرحله یرو میگو با توجه تذییته ختوب در مرحلته زوا    

بدنبال خواهد داش  ،میانگین درصد  تلفات کمتری را

 Huang et)درصتد است    03تا  53بقا در این مرحله 

al., 2008). 

در این تحقیق نیز روند کاهش درصد بقاء نشتاندهنده  

 ایتن مطلتتب است  .بیشتتترین درصتد بقتتاء در مرحلتته   

کیتتو ستروس بتا     در تذییته بتا ریتز جلبتک     مایسی 

 ( 11/63درصدی ) 81/11درصد که با کاهش  33/45

نسب  به مرحله زوا بوده اس  و کمترین درصتد بقتاء   

درصد تتا پایتان    11/33نیز با ریز جلبک اسپیرولینا با 

دوره دیده شده است  و اختتالف معنتی داری نیتز بتا      

 .(P<0.05)دیگر تیمارها داشته اس 

Boeing (2000  در تذییه میگوی وانامیاز مرحلته زوا )

ک کیتوستتروس، بتتا استتتفاده از جلبتت 1تتتا پستت  یرو 

 Schizochytrium،11تتراسالمی  و پودر ریز جلبتک  

درصتتد بقتتاء را بتتا استتتفاده از ترکیتتب کیتوستتروس و 

Schizochytrium گتتتزارش نمتتتوده استتت  .قتتتائنی و

درصتدی را   6875( نیتز درصتد بقتاء    1380همکاران )

را  3تا مایستی    1برای گونه ببری سبز از مرحله زوا 

یتو ستروس گتزارش نمتوده    با استفاده از ریز جلبک ک

کتاهش درصتد بقتاء در تیمتار جلبتک استپیرولینا       .اند

نسب  به جلبک کیتوسروس بتدلیر استتفاده از پتودر    

جلبتتک  جلبتتک استتپیرولینا و زنتتده استتتفاده شتتدن  

( 1380کیتوستتروس متتی باشتتد) قتتائنی و همکتتاران،  

،چناچتته در ترکیتتب دو جلبتتک افتتزایش درصتتد بقتتاء 

درصتد   33جتایگزینی   مشاهده شده اس  .در تحقیقی

 Jaime) پیشتنهاد نمتوده انتد    را برای پودر اسپیرولینا

Ceballos et al., 2006). 

با ترکیتب   بیشترین میانگین وولی در پایان مرحله زوا

مشتاهده شتد )    کیتتو ستروس و استپرولینا    تیمارهای

کته از میتانگین وتول ایتن تیمارهتا       میلی متر( 64/2

افزایش رشتد وتولی    بصورت منفرد بیشتر بوده وباعا

 (گردیده و با تیمارهای دیگر اختالف معنتی داری دارد 

35/3> (P Pina (2006 بیشتتترین میتتانگین وتتولی )

را در مرحلتته زوا میگتتوی وانتتامی بتتا ترکیتتب     66/2

کیتوستتروس و تتراستتالمی  گتتزارش نمتتوده استت .   

Kumulu (1999    تتتتاثیر ترکیتتتب جلبتتتک هتتتای )

Tetraselmis، Skeletone macostatum  و

Rhinomonas reticulate   را در بقتتا و رشتتد وتتولی

میگوی سفید هندی مشاهده نمتود،همچنین استتفاده   

از ترکیتتب جلبتتک هتتا باعتتا تتتامین ماکرونوترینتت  و 

میکرو نوترین  مانند ویتامین متی شتود و نیتاز هتای     

.در پایتان  ( Amjad, 1990)غیایی را برورف می ستازد 

 کیتوستتروس و استتپرولینا(ترکیتتب 3دوره )مایستتی  

بیشترین افتزایش رشتد را داشتته و     میلی متر( 44/4)

نیتز   یرو از تذییه منفرد ریزجلبک هتا  میانگین وولی

بیشتتتر بتتوده و اختتتالف معنتتی داری بتتا تیمارهتتای   

 (. P<0.05دیگرداشته اس  )

 Jaimeceballos)جلبک اسپیرولینا که غنی از پروتیین

et al. , 2005)خوبی از کارتنویید هتای   و منبا غیایی

مانند بتاکتارتنو گزانتوفیتر هتا متی باشتد در درمتان       

بیماری کمبود رنگدانه در تذییه مولدین میگوی سفید 

هندیمورد استفاده قرار گرفته اس  و کتاهش بیمتاری   

 ,Regunathan and Wesley)را بدنبال داشتته است    

همچنینجلبک اسپیرولینا بتدلیر میتزان قابتر    .(2006

( نقش مهمی در رشد ϖ3 18:3اسید لینولنیک ) توجه

 (. 1380میگو دارد)قائنی و همکاران،

 بیشتر محققین به این نکته اشاره نموده اند که ترکیب

جلبک های مختلف می تواند نتایج بهتری نستب  بته   
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تذییتته بتتا یتتک گونتته جلبتتک را بتته همتتراه داشتتته   

 ,.Smith et al.,1992, Jaimeceballos et al)باشتد 

( نیز نتیجه مشابه ای 1380. قائنی و همکاران )(2006

را درتذییه با جلبتک کیتوستروس و پتودر استپیرولینا     

 Penaeus semisulcatusبتترای میگتتوی ببتتری ستتبز 

مشاهده نمودند. با توجه به نتایج بدس  آمده ترکیتب  

استپیرولینا جهت  تذییته     ریز جلبک کیتوستروس بتا  

 Litopenaeusمراحتتر یروی میگتتوی ستتفید غربتتی 

vannamei . پیشنهاد می گردد 

 

 سپاسگزاری

مسئول ایستگاه  از مسئولین محترم پژوهشکده میگو ،

بندرگاه مهنتدس زنتده بتودی و همکتاران گرامیشتان      

همکاری در اجرای این تحقیق تشکر می نمتایم   جه 

همچنین نتایج برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی  .

ارشد رشته شیالت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

 و تحقیقات خوزستان می باشد.
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