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استفاده از آرتميای غني شده با  LC-PUFAبر بازماندگي و مقاومت به تنش pH
در نوزاد فرشته ماهي ()Peterophylum scalar
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چکيده
اثر تغذیه با ناپليوس آرتميای تازه تخم گشایی شده و ناپليوس آرتميای غنی شده با اسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره
( )LC-PUFAبر بازماندگی و مقاومت در برابر تنش  pHدر نوزاد فرشته ماهی ) (Peterophylum scalarدر دو بازه زمانی
 02روزه مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله اول آزمایش الروها با وزن متوسط  2/68 ±2/20ميلیگرم (پس از جذب کيسه
زرده) به مدت  02روز با تيمارهای غذایی( .1ناپليوس آرتميای تازه تخم گشایی شده و  .0ناپليوس آرتميای غنی شده با LC-
 )PUFAتغذیه شدند .ميزان بازماندگی الروهای تغذیه شده با ناپليوس غنی شده در طی  02روز اول آزمایش ()02/88 %
نسبت به الروهای تغذیه شده با ناپليوس غنی نشده ( )60/88%بشکل معنی داری ( )p<2/20بيشتر بود .در مرحله دوم
آزمایش تغذیه الروها با وزن متوسط  02/20 ±0/30ميلیگرم به مدت  02روز با غذای تجاری ادامه یافت .در پایان  02روز
دوم آزمایش الروهای باقی مانده ،تحت تنش  6/0 ، 8/0 ، 0/0( ،pHو  )0/0به مدت  08ساعت قرار گرفتند .درنهایت ،نتایج
حاصل نشان داد که الروهای تغذیه شده با ناپليوس آرتميا غنی شده با  LC-PUFAهم در طی دوره پرورش و هم تحت تاثير
تنش  pHبازماندگی بيشتری را نسبت به الروهای تغذیه شده با ناپليوس آرتميا غنی نشده داشتند .بر اساس یافتههای این
تحقيق استفاده از ناپليوس آرتميا غنی شده با  LC-PUFAدر تغذیه نوزاد فرشتهماهی در مراحل اول چرخه زندگی برای
بازماندگی بيشتر و مقاومت نسبت به شرایط نامناسب  pHتوصيه میشود.
لغات كليدی  :ناپلیوس آرتمیا ،LC-PUFA ،فرشته ماهي ،pH ،بقاء

*نویسنده مسئول
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مقدمه
فرشته ماهی )  (Pterophyllum altumاز زمان ورود به
آکواریومها در سال  1011ميالدی موفقيت منحصر
بهفردی را در جلب عالقه مندان به ماهيان آکواریومی به
دست آورد .این ماهی در تجارت ماهيان زینتی آب شيرین
بيش ازسایر گونهها مورد توجه قرار گرفته و سلطان
آکواریومها ناميده میشود .زیستگاه طبيعی این ماهی
رودخانه آمازون در شمال برزیل بوده و به دليل داشتن
رنگ زیبا ،شکل مناسب بدن و ارزش تجاری باال به یکی از
مهمترین گونههای تجاری خانواده  Cichlidaeتبدیل
شده است .نام علمی این ماهی در برگيرنده صفات بارز آن
است Pterophyllum .به معنی باله برگی و  Scalareبه
معنی شبيه پرنده میباشد .این نام به دليل بالههای بزرگ
و برگ مانند پشتی آن ،به این ماهی اطالق گردیده است
(.)Ghanadshooshtari., 2007
بهره مندی از غذاهای زنده در تغذیه آغازین بسياری از
گونههای آبزیان پرورشی جهت بهبود شرایط غذایی ،رشد
و کاهش تلفات الروی از پيشرفتهای قابل توجه در آبزی
پروری به شمار میرود .در بين مواد مغذی ،اسيدهای
چرب غير اشباع از اهميت بيشتری برخوردار بوده و در
طول  02سال گذشته به طور گسترده مورد تحقيق و
بررسی واقع شده است ( Watanabe, 1993; Watanabe
 .)et al., 1989; Sargent et al., 1997مطالعات انجام
شده نشان دهنده تاثير فراوان اسيدهای چرب  )EPA(1و
 ،)DHA(0بر ارزش غذایی آرتميا به عنوان یک منبع
غذایی مهم برای الرو ماهيان می باشد ( Leger et al.,
.)1987
اسيدهای چرب بلند زنجيره غير اشباعLC-( ،
 )PUFAs0قادرند از طریق فعال کردن گيرندههای
ویژهای که در هسته وجود دارد (،)PPAR-Þ,-ß,γ
مستقيماً بر ژنوم تاثير گذاشته و باعث انجام فرایندهای
بيولوژیکی ،رشد اسکلت در دوران الروی ،خودپایداری
چربیها ،تنظيم سوخت و ساز چربی ،نقل و انتقال چربی،
اکسيداسيون چربی و گلوکز ،افزایش مقاومت در برابر
بيماری ،تقسيمات سلولی و همچنين تمایز سلولهای
پوششی و مخاطی شوند ( .)Avella et al., 2007در
 -) 1ایکوزاپنتانوئيک اسيد )EPA: 20:5n-3 - 2دوکوزاهگزانوئيک اسيد )(DHA: 22:6n-3-

Long-Chain polyunsaturated Fatty acids 3
)(HUFA
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مقابل کمبود آن سبب صدمات جبران ناپذیری از جمله
کاهش رشد ( Furuita et al., 1999; Copeman et al.,
 ،)2002تغيير در رنگدانهها ( ،)Bell et al., 2003کاهش
فعاليتهای شنا و تغذیه ( Benitez-Santana et al.,
 )2007میشود .در حقيقت  HUFAیکی از ضروریترین
ترکيبات جيره غذایی در دوران الروی ماهيان به شمار
می رود (.)Sargent et al., 1997
از آنجایی که بيشتر نژادهای آرتميا در مراحل اوليه
زندگی از نظر برخی مواد مغذی بخصوص اسيدهای چرب
غير اشباع بلند زنجيره از گروه ( )n-3فقير میباشند
( ،)Arulvasu and Munuswamy., 2009به کمک
روش غنی سازی میتوان مقادیر مشخصی از این مواد را
به شکل سوسپانسيونهای معلق یا اجزاء بسيار ریز به بدن
متاناپليوس آرتميا وارد کرد .به این ترتيب آرتميا برای رفع
نيازهای غذایی مصرف کننده ،بيش از پيش تقویت
میشود ( .)Sorgeloos et al., 2001تاثير مثبت این
فناوری بر رشد ،بازماندگی و درصد افزایش وزن بدن در
الرو ماهی قزل آالی رنگين کمان ( Abedian Kenari et
 ،)al., 2005الرو ماهی Hippoglossus hippoglossus
( )Hamre and Harboe., 2008و الرو ماهی
 )Avella et al., 2007( Amphiprion ocellarisبه
اثبات رسيده است .این در حالی است که مطالعات مشابه
در خصوص تغذیه الرو ماهی آزاد دریای خزر با آرتميای
غنی شده با  HUFAتفاوت معنی داری را در ميزان
بازماندگی این الروها نسبت به الروهای شاهد نشان نداد
(.)Javaheri babeli et al., 2006

در پژوهش حاضرتالش شد تا اثر تنش  pHبه عنوان
یک پارامتر مهم و متغيير در آکواریومها بر بازماندگی الرو
فرشته ماهی تغذیه شده با ناپليوس آرتميا اروميه غنی
شده با  LC-PUFAمورد بررسی قرار گيرد.
مواد و روشها
الروهای مورد استفاده از یک کارگاه تکثير فرشته ماهی
در اصفهان تهيه شده و به کمک کيسههای نایلونی دو
جداره ( 1حجم آب و  0حجم اکسيژن) به سالن پرورش
ماهی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شد.
تيمارها و توزیع الروها در واحدهاي آزمایشي
این تحقيق در غالب طرح کامالً تصادفی در دو بازه زمانی
 02روزه طراحی و اجرا گردید .مرحله اول آزمایش شامل
تغذیه الروهای فرشته ماهی ( 2/68 ±2/20ميلیگرم) با
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دو تيمار غذایی  :1ناپلی آرتميای تازه هچ شده و  :0ناپلی
آرتميای غنی شده با  LC-PUFAبه مدت  02روز بود.
در مرحله دوم آزمایش (که هدف آن بررسی اثر کيفيت
غذای آغازین الروها بر سایر مراحل چرخه زندگی بود)،
الروها با ميانگين وزن  02/20 ±0/30ميلیگرم با غذای
تجاری پودر شده ( %00پروتئين %10 ،چربی%11 ،
کربوهيدرات %1/0 ،فيبر و  %0رطوبت) ،به مدت  02روز
دیگر تغذیه شدند .در طی آزمایش در مجموع  8ظرف 4
ليتری (با حجم مفيد  0ليتر ،هوادهی مالیم و تعویض
 %02آب در روز) به عنوان واحدهای آزمایشی در نظر
گرفته شد .تعداد  042قطعه الرو به هر یک از ظروف
پرورش انتقال یافت و در شرایط نور طبيعی (10ساعت
روشنایی و  10ساعت تاریکی) پرورش داده شد .مقادیر
ميانگين دما ،ميزان  pHواکسيژن محلول در طول دوره
پرورش به ترتيب برابر  06±1درجه سانتيگراد±2/0 ،
3/01و  8/0 ±2/1ميليگرم در ليتر برآورد گردید.
غني سازي ناپلي آرتميا
سيست آرتميای مورد استفاده بر اساس روشهای
استاندارد ضدعفونی و پوسته زدایی شد و در دمای 06
تا 02درجه سانتيگراد و شوری  00در هزار تخم گشایی
گردید ( .)Sorgeloos et al., 2001برای آماده سازی
امولسيون مورد نياز برای غنی سازی ،از روغن کبد ماهی
کاد و لسيتين استفاده شد ( Clawson and Lovell,
 .)1992تعداد  02222ناپلی به هر یک از ظروف غنی
سازی انتقال یافت و با توجه به غلظت امولسيون ( 0ميلی
ليتر به ازای هر  022222ناپلی)  ،مقدار  2/0ميلیليتر از
مخلوط غنی سازی به ظروف حاوی ناپلیها اضافه گردید و
عمل غنی سازی انجام شد (.)Coutteau et al., 1997
ناپلی های غنی شده به کمک صافیهایی با قطر روزنه
 102ميکرومتر به آرامی با آب شيرین شستشو داده شده
و در فواصل منظم زمانی در همان روز برای تغذیه الروها
استفاده شد .دما و  pHدر زمان غنی سازی در محدوده
 08درجه سانتیگراد و  3/6تا  6/0تنظيم گردید.
تغذیه الروها
در طول آزمایش الروها با تناوب چهار بار در روز و در حد
سيری (  02روز اول با ناپليوس آرتميای تازه هچ شده و
ناپليوس آرتميای غنی شده و در  02روز دوم با غذای
تجاری پودر شده) تغذیه شدند .در پایان مرحله اول
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آزمایش تعداد  02الرو از هرتيمار ( 02الرو از هر تکرار)
تحت تنش  pHقرار گرفتند و نتایج حاصل ثبت گردید.
در مرحله دوم آزمایش ،الروها در همان شرایط با غذای
تجاری تغذیه شدند .در پایان مرحله دوم آزمایش نيز
الروها تحت تنش pHقرار گرفتند.
آزمایش مقاومت در برابر تنش pH

در این آزمایش از چهار آکواریوم که در هریک شش عدد
ظرف دو ليتری (سه تکرار برای هر تيمار) با هوادهی آرام
جا سازی شده بود استفاده شد .دمای آب برای همه
تيمارها ثابت و برابر  06درجه سانتیگراد (دمای مطلوب
برای پرورش فرشته ماهی) در نظر گرفته شد pH .آب
ظروف آزمایش در هریک از آکواریوم ها بترتيب در حد
 6/0 ،8/0 ،0/0و  0/0تنظيم شد .تعداد  02عدد الرو
بصورت تصادفی از هر واحد آزمایش (تکرار) صيد و به
ظروف دو ليتری متناظر هر تکرار با pHهای جدید انتقال
داده شد و تلفات آنها در تناوبهای زمانی مشخص (با در
نظر گرفتن شدت تنش و مشاهده تلفات) تا  46ساعت
پس از شروع تنش ثبت گردید.
جمع آوري داده ها
بررسي ميزان تلفات الروها
با شمارش روزانه تعداد تلفات الروهای فرشته ماهی در
طول دوره پرورش در تيمارهای مختلف درصد تلفات
الروها از روز اول تا روز  02و از روز  02تا روز  42بر
اساس رابطه زیر محاسبه شد.
 )%( = 122 × n0 /n1تلفات
در این رابطه n0 ،و  n1به ترتيب تعداد الرو تلف شده و
تعداد الرو اوليه میباشد.
تجزیه و تحليل آماري دادهها
نتایج حاصل به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  18تجزیه و
تحليل شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگورف -اسميرنف و همگنی واریانسها با آزمون لون،
مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه ميانگينها با استفاده از
آزمون دانکن انجام شد و وجود یا عدم وجود اختالف
معنی دار در سطح اعتماد  00درصد بررسی گردید.
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نتايج
ترکيب اسيدهای چرب ناپليوس آرتميای تازه تخم گشایی
شده و آرتميای غنی شده در جدول  1نشان داده شده
است .پس از غنی سازی آرتميای اروميه با محلول غنی
سازی حاوی روغن کبد ماهی کاد ،مقدار اسيدهای چرب

 EPA ,DHAو  n-3 LC-PUFAافزایش یافت و به
ترتيب از مقادیر  2/22 ،1/10 ±2/20و  0/00 ±2/04به
مقادیر  1/00 ±2/28 ، 0/06 ±2/00و 6/60 ±1/00
ميلیگرم در هر گرم وزن خشک آرتميا افزایش یافت.

جدول :1تركيب اسيدهاي چرب ناپليوس آرتمياي تازه تخم گشایي شده و آرتميا غني شده(ميليگرم برگرم) (ميانگين  ±انحراف معيار)
(.)n=3
اسيدهاي چرب
14:2
14:1n-0
18:2
18:1n-3
16:2
16:1n-0
16:1n-3
16:0n-8
16:0n-8
16:0n-0
02:1n-0
02:4n-8
(-0( )EPA
)02:0n
(-0( )DHA
)00:8n
∑ SFA
∑MUSFA
∑PUFA
∑ LC-PUFA

ناپليآرتمياي

ناپليآرتمياي

غنينشده

غنيشده

8/00 ±2/86
2/06 ±2/24
10/62 ±0/48
6/12 ±1/00
0/86 ±1/20
16/00 ±0/60
14/00 ±0/00
8/08 ±2/02
2/33 ±2/21
6/10 ±1/16
8/06 ±2/60
1/02 ±2/20
1/10 ±2/20

3/00 ±2/66
0/18 ±2/62
02/01 ±0/20
10/10 ±1/00
4/08 ±2/80
13/12 ±0/13
0/11 ±1/01
0/10 ±2/30
2/22
12/08 ±1/30
4/26 ±2/01
1/31 ±2/20
0/06 ±2/00

2/22

1/00 ±2/28

06/20 ±4/03
43/36 ±0/60
10/00 ±0/80
0/00 ±2/04

01/00 ±0/00
40/03 ±4/00
10/40 ±0/06
6/60 ±1/00

 :)Saturated Fatty Acid( SFAاسيدهای چرب اشباع؛  :)Mono unsaturated Fatty Acid( MUFAاسيدهای چرب غير اشباع با یک
پيوند مضاعف؛  :)Poly unsaturated Fatty Acid( PUFAاسيدهای چرب غير اشباع با 0تا 4پيوند مضاعف؛ Long-Chain ( LC-PUFA
 :)polyunsaturated Fatty acidsاسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره با بيش از  0پيوند مضاعف.

اثر تنش  pHبر الروها
نتایج حاصل از اثر تنش  pHبر تعداد تلفات در تيمارهای
آزمایشی در طی دو دوره آزمایش به ترتيب در جداول  0و
 0گزارش شده است.
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جدول :2تلفات حاصل از اثر تنش  pHبر الروها در دوره اول آزمایش (برحسب درصد)
زمان ،پس از قرار گرفتن در
معرض تنش (ساعت)
pH =0/0
2/0
1
1/0
0
0/0
0
pH=8/0
4
6
10
18
pH=6/0
10
04
08
46
pH=0/0
2/0
1
1/0
0
0/0
0

تلفات الروهاي تغذیه شده با

تلفات الروهاي تغذیه شده با

زمانی

ناپليآرتميا غني شده (در مقاطع

ناپليآرتميا (در

مقاطع

مشخص شده)

زمانی مشخص شده)

00/00 ±10/03
02/00 ±8/06 a
04/88 ±0/33 a
-

b

8/88 ±0/33
12/00 ±0/33b
03/88 ±0/33b
80/00±8/06
30/00 ±0/33
06/88 ±0/33

42 ±2/2
80/88 ±0/33 a
06/00 ±0/33 a

42 ±2/2
48/88 ±0/33b
08/00 ±0/33b
08/88 ±0/06

42 ±12a
02 ±2/2
88/88 ±0/33 a
36/00 ±0/33a

12 ±2/2b
02±2/2
02 ±2/2 b
44/00 ±0/33 b

8/8 ±0/33 a
8/8 ±0/33 a
40/00 ±0/33 a
00/00 ±2/00 a
-

0/00 ±0/33 b
0/00 ±0/33 b
00/00 ±0/33b
44/00 ±12b
04/88 ±0/33
00/00 ±0/00

a

-

حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ( )p<2/20است.

بر اساس دادههای جدول  ،0مجموع تلفات الروها در pH

 0/0در تيمار تغذیه شده با آرتميا غنی شده طی  0ساعت
و در تيمار تغذیه شده با آرتميا غنی نشده طی  1/0ساعت
به  122درصد رسيد .در  8/0 pHالروهای تغذیه شده با
آرتميا غنی شده طی  18ساعت و الروهای تغذیه شده با
آرتميا غنی نشده طی  10ساعت تلف شدند .در 6/0 pH
ميزان تلفات الروها پس از  46ساعت (پایان زمان کنترل

الروها) در تيمار تغذیه شده با آرتميا غنی شده برابر
 40/00 ±0/33درصد و در تيمار تغذیه شده با آرتميا
غنی نشده برابر 38/88 ±3/00درصد بود و در 0/0 pH
کليه الروهای تغذیه شده با آرتميا غنی شده طی 0
ساعت و الروهای تغذیه شده با آرتميا غنی نشده طی 0
ساعت تلف شدند.
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استفاده از آرتمیای غنی شده با  LC-PUFAبر بازماندگی و...
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جدول :3تلفات حاصل از اثر تنش  pHبر الروها در دوره دوم آزمایش (برحسب درصد)
زمان ،پس از قرار گرفتن در

تلفات الروهاي تغذیه شده با

تلفات الروهاي تغذیه شده با

معرض تنش (ساعت)

ناپليآرتميا

ناپليآرتميا غني شده

(در مقاطع زماني مشخص شده)

(در مقاطع زماني مشخص شده)

2/0
1
1/0
0
4
6
10
18
10
04
08
46
2/0
1
1/0
0

pH =0/0
2
08/33 ±0/33 a
08/00 ±0/33 a
pH=8/0
42 ±2/2 a
02 ±2/2 a
88/88 ±0/33
00/00 ±0/00
pH=6/0
00/00 ±0/33 b
00/00 ±0/88
00/33 ±0/00
80/00 ±0/00
pH=0/0
2
08/33 ±0/33 a
80/00 ±0/33
122 ±2/2 a

2
42 ±2/2 b
30/00 ±0/33 b
00/00 ±0/00
08/88 ±0/33 b
48/88 ±0/33 b
30/00 ±0/33
06/88 ±1/33
02 ±2/2 a
42 ±2/2
00/00 ±0/33
84/00 ±0/00
2
02 ±2/2 b
32 ±2/2
63/00 ±0/00 b

حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ( )p<2/20است.

همانگونه که دادههای جدول 0نشان میدهد ،در pHهای
 8/0 ،0/0و  0/0ميزان تلفات در الروهای تغذیه شده با
ناپلی آرتميا غنی نشده در زمانهای مشابه بيشتر بوده
است .در  6/0 ،pHمجموع تلفات الروها پس از  46ساعت
در تيمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی داری نشان نداد.
بحث
استفاده از ناپلی آرتميا به طور گسترده به عنوان غذای
زنده برای گونههای مختلف آبزیان پرورشی ازجمله ماهيان
زینتی معمول می باشد .این موجود از نظر اسيدهای چرب
غير اشباع بلند زنجيره از گروه ( )n-0فقير است .این
نقيصه به کمک روش زیست غشایی برطرف شده وناپلی
آرتميا پس از غنی سازی با اسيدهای چرب  HUFAبه
عنوان یک غذای بسيار با ارزش مورد استفاده واقع شده
است (.)Sorgeloos et al., 2001
نتایج این تحقيق افزایش مقادیر  DHAو  EPAدر
ترکيب اسيدهای چرب ناپليوس آرتميا پس از غنی سازی
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را نشان داد که ضمن مطابقت با یافتههای سایر محققين
( ،)Gapasin et al., 1998صحت عمل غنی سازی را
تایيد کرد .عالوه بر این مقادیر لينولئيکاسيد،
لينولنيکاسيد ،دکوزا هگزانوئيک اسيد ،ایکوزا پنتانوئيک
اسيد و مجموع اسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره در
آرتميا غنی شده به طور معنی داری بيش از آرتميا شاهد
بود ( .)p<2/20نتایج بدست آمده از این پژوهش،
همچنين بيانگر باز ماندگی و مقاومت بيشتر الروهای
فرشته ماهی تغذیه شده با ناپلی آرتميا غنی شده با
اسيدهای چرب بلند زنجيره در مقابل تنش  pHنسبت به
الروهای تغذیه شده با ناپلی آرتميا غنی نشده میباشد.
دليل این امر را میتوان به وجود  LC-PUFAدر آرتميا
غنی شده نسبت داد .ارتباط بين استفاده از آرتميا غنی
شده با اسيدهای چرب غير اشباع در تغذیه الرو و افزایش
رشد و بازماندگی در تحقيقاتی که بر روی برخی ماهيان از
جمله  Limanda ferrugineaانجام شده نيز به اثبات
رسيده است ( .)Rajkumar et al., 2006مطالعات انجام

مجله علمی شیالت ایران

شده نشان داد که مهمترین عامل موثر بر ارزش غذایی
آرتميا به عنوان یک منبع غذایی برای الرو ماهيان ميزان
اسيدهای چرب ضروری )20:5n-3(EPA ،و DHA
( )22:6n-3است ( .)Leger et al., 1987محققين دیگر
نيز  HUFAرا به عنوان یکی از ضروری ترین ترکيبات
جيره غذایی الرو ماهيان معرفی نموده اند ( Avella et
 .)al., 2007مشاهده بيشترین ميزان بازماندگی در
الروهای تغذیه شده با ناپلی غنی شده با اسيدهای چرب
بلند زنجيره غير اشباع ،ناشی از تامين بهتر احتياجات
غذایی به منظور رشد و سالمت ماهيان این تيمار میباشد.
در همين ارتباط مطالعات الیم و همکاران « »0220نشان
داد که جهت دست یابی به توليد موفق ماهيان زینتی در
تفریخگاهها ،توليد ماهيان انگشت قد و سرانجام داشتن
مولدین مناسب جهت تکثير ،دسترسی به غذای زنده
مناسب برای تغذیه در زمان الروی بسيار مهم است.
از سوی دیگر یکی از عواملی که باعث بروز تلفات در
دوران الروی ماهيان میشود ،آلودگیها و تنشهای
محيطی است .در تحقيق حاضر بهنظر میرسد الروهای
تغذیه شده با ناپلی غنی شده ،غذای با ارزشتری را دریافت
کرده و در نتيجه در مقابل تنش  pHمقاومت بيشتری از
خود نشان دادند .تحقيقات نشان داده است که LC-
 )HUFA( PUFAقادر است از طریق فعال کردن
گيرندههای ویژهای که در هسته وجود دارد ،مستقيماً بر
ژنوم تاثير گذاشته و باعث انجام چندین فرایند بيولوژیکی
شود که یکی از آنها افزایش مقاومت در برابر شرایط
محيطی است ( .)Avella et al., 2007در مقابل کمبود
 LC-PUFAسبب صدمات جبران ناپذیری از جمله
کاهش رشد ( Copeman et al., 2002: Furuita et al.,
 ،)1999کاهش تحمل تنش ( ،)Vagelli, 2004تغيير در
رنگدانهها ( ،)Bell et al., 2003کاهش فعاليتهای شنا و
تغذیه ( )Benitez-Santana et al., 2007میشود.
مطالعات مشابه در خصوص تاثير ناپلی آرتميا غنی شده
با اسيدهای چرب بلند زنجيره غير اشباع بر بازماندگی الرو
ماهی Rajkumar and ( ،Limanda ferruginea
 )Kumaraguru vasagam, 2006و الرو ماهی Latris
 )Bransden and Battaglene, 2005( ،lineateیافته
های حاصل از این تحقيق را تأیيد میکند.
در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه ثابت کرد تغذیه
الرو فرشته ماهی با آرتميا غنی شده با اسيدهای چرب
بلند زنجيره غير اشباع باعث افزایش مقاومت الروها در
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مقابل تنشهای محيطی از جمله  pHمیشود .افزایش
مقاومت الرو در برابر تنشهای محيطی با تغذیه از آرتميا
غنی شده در کفال Ako et al., ( ،Mugil cephalus
 ،)1994قزلآال (،) Abedian Kenari et al., 2005
بس آسيایی)Dhert et al., 1990( ،Lates calcarifer
نيز گزارش شده است .اما تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش
مقاومت در الرو فرشته ماهی تغذیه شده با آرتميا غنی
شده ارائه نشده است .بر این اساس و با توجه به یافتههای
سایر محققين ،افزایش مقاومت الروها در مقابل تنشهای
محيطی میتواند ناشی ازتاثير  LC-PUFAبر غشای
سلولی و بهبود عملکرد فيزیولوژیک الرو باشد.
در این ارتباط کوون و همکاران« »0221طی مطالعات
خود در خصوص نقش اسيدهای چرب غير اشباع بلند
زنجيره بر رشد الرو ماهيان بيان نمود که در کنار ،DHA
نه تنها اسيدهای چرب غير اشباع ( )n–3بلکه اسيد
آراشيدونيک ( ARA )20:4n-6نيز نقش مهمی در بهبود
رشد و همچنين رنگ گيری بهتر الروهای گونههای
مختلف ماهيان داشته و موجب فراهم شدن پيش در
آمدهایی برای توليد ایکوزانوئيدها میشود .براین اساس با
توجه به افزایش ميزان  LC-PUFAدر آرتميا غنی شده
در این تحقيق ،این امکان وجود دارد که در اینجا نيز
تغذیه الروها با  LC-PUFAمنجر به ایجاد ماهيان
مقاومتر در مقابل تنشهای محيطی و زیباتر از نظر رنگ
خواهد شد ،که میتواند در بازارپسندی و بقاء آنها نقش
داشته باشد.
سپاسگزاری
از پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزی دانشگاه اروميه به
دليل در اختيار قرار دادن مواد و امکانات آزمایشگاهی،
همچنين از کارشناسان محترم آزمایشگاه گروه شيالت
دانشگاه صنعتی اصفهان و معاونت پژوهشی آن دانشگاه
جهت در اختيار قرار دادن امکانات و تجهيزات الزم تشکر
و قدردانی میگردد.
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Abstract
The effects of using n-3 LC-PUFA -enriched Artemia nauplii and newly hatched Artemia on
survival and resistance to pH stress in larvae of angel fish (Peterophylum scalar) were
examined In tow 20 days period. In the first step of the experiment the larvae with an average
weight of 0.86 ±0.03mg were fed with tow diets (enriched Artemia nauplii and newly hatched
Artemia) for 20 days. At the end of the first step of the experiment, the significantly (p<0.05)
higher survival rate was observed in larvae fed with enriched Artemia (90.66%) than the
larvae fed with newly hatched Artemia (83.66%). In the second step of the experiment the
larvae with an average weight of 20. 03 ±3.73mg were fed only with commercial diet for 20
days. At the end of the second 20th days of the experiment, larvae exposed at pH stress
(including 5.5, 6.5, 8.8 and 9.5) for 96 hours. The Result showed that the larvae were fed with
n-3 LC-PUFA-enriched Artemia have a higher significant survival rate than other group in the
period of the experiment and pH stress (p<0.05). Therefore, using of n-3 LC-PUFA-enriched
Artemia recommended for increasing survival rate and the resistance to pH stress.
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