مجله علمی شیالت ایران

30)3( 15- 23

(DOI): 10.22092/ISFJ.2021.124681

مقاله علمی – پژوهشی:

اثر سطوح مختلف ریز جلبک  Aphanothece halophyticaبر روند رشد و ترکیب
شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana
3

پریا اکبری* ،1الهه عرفانی فر ،2زهرا امینی خویی
paria.akbary@gmail.com

*

 - 1گروه شیالت ااشکدهه علم اییییی ااشکگیه ایییشمیای و علم اییییی چیبهیی چیبهیی ایران
 - 2ااشکدهه علم شیالت و محیط زیست گروه تملیه و بهره براایی آبزیین ااشکگیه علم ککیویزی و
منیبع طبیعی گرگین گرگین ایران
 - 3سیزمین تحقیقیت آممزش و ترویج ککیویزی ممسسه تحقیقیت عل م شیالتی ککمی مرکز تحقیقیت
شیالت آبهیی اوی چیبهیی چیبهیی ایران

لغات کلیدی:

آرتمیا ارومیانا ،ترکیب شیمیایی ،رشد ،ریزجلبک Aphanothece halophytica

* نویسنده مسئول
15

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1400.30.3.4.3

چکیده
تحقیق حاضر ،به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ریز جلبک (  )Aphanothece halophyticaاز خانواده
 Aphanothecaceaeبر روند رشد و ترکیب شیمیایی الشه ناپلیوس  Artemia urmianaبه مدت  3هفته انجام شد .بدین
منظور ،سیستها تحت شرایط استاندارد تخمه گشایی شد .سپس تعداد  1200000عدد ناپلئوس در یک طرح کامال تصادفی با 4
تیمار آزمایشی و  3تکرار (با تعداد  100000در هر تکرار) ،شامل تیمار شاهد (مخمر  1گرم به ازای  10000عدد ناپلیوس) و
تیمارهای آزمایشی به میزان  100میلیلیتر به ازای هر لیتر ،تیمار  ( 1تراکم سلولی ریز جلبک  22 ×10 6سلول در هر میلیلیتر) ،
تیمار ( 2تراکم سلولی ریز جلبک  16×106سلول در هر میلیلیتر) و تیمار  ( 3تراکم سلولی ریز جلبک  13×10 6سلول در هر
میلیلیتر) ،در ظروف پالستیکی استوانهای  -مخروطی ( 2لیتری) با دمای  28درجه سانتی گراد و شوری  30گرم در لیتر ،مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج حاصله در پایان آزمایش نشان داد که باالترین طول مربوط به تیمارهای  2و  3و بیشترین میزان وزن
نیز مربوط به تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف ریز جلبک بود .هر چند از نظر میزان وزن بین تیمارهای تغذیه شده با ریز
جلبک اختالف معنی داری مشاهده نشد ( .)p<0/05بیشترین میزان رطوبت ( 91/67±0/54درصد) و کمترین میزان چربی
( 3/83±0/04درصد) در تیمار شاهد ،بیشترین درصد ماده خشک ( 11/15±0 /15درصد) و چربی ( 6/54 ±0 /09درصد) در
تیمار  2و بیشترین درصد پروتئین در تیمار  1مشاهده شد ( .)p<0/05در کل ،نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح
مختلف ریز جلبک  A. halophyticaبر طول ،وزن و ترکیب الشه ناپلئوس آرتمیا اثر بهتری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان
میدهد و استفاده از تیمار  2در جیره غذایی ناپلئوس آرتمیا توصیه می گردد.
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Chlorella sp.; Nannochloropsis sp.; Isochrysis

 ) galbanaشد.
از آنجاییکه این مکملهای طبیعی (سیانوباکترها) با
توجه به محتوای مغذی خود یک منبع تجدید پذیر و
جایگزین متعارف برای خوراک حیوان محسوب میشوند،
الزم است با توجه به اهمیت تجاری و صنعتی
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چندین میلیون گونه سیا نوباکتر ،بیش از دوازده گونه ،به
طور دائم برای مقاصد بیوتکنولوژی تجاری کشت و بهره
برداری میشوند  .از آنجاییکه سیانوباکترها ،به عنوان یک
منبع تولید کننده متابولیتهای ثانویه و زیست فعال نظیر
بتا کاروتن ،آستا گزانتین ،فیکوبیلی پروتئین ،اسیدهای
چرب غیر اشباع ( ،) PUFAsبتا  1و  3گلوکان ،ویتامینها،
آنتیاکسیدانها و عناصر کمیاب شناخته شدهاند ،لذا برای
خوراک دام و پرورش آبزیان نیز مفید میباشند (رجایی
نژاد.) 1398 ،
تاکنون مطالعات زیادی در مورد تاثیر ریزجلبکها بر
سویههای مختلف آرتمیا انجام شده است .برای مثال،
نهالی و همکاران (  ) 1397با بررسی تاثیر ریز جلبک
 Dunalliella salinaغنی شده با روی معدنی بر رشد،
Artemia
بازماندگی و فاکتورهای تولید مثلی
 partenogeneticaاطراف دریاچه ارومیه نشان دادند که
استفاده از این ریزجلبک غنی شده با روی معدنی ،سبب
رشد طولی آرتمیا شد .محمدی و همکاران (  ) 1392با
بررسی اثر غلظتهای متفاوت ریزجلبک کلرال بر رشد و
میزان بازماندگی آرتمیا فرانسیسکانا ( ) A. franciscana
نشان دادند که تیمار حاوی  16میلیون ریزجلبک از نظر
وزن و طول ،وضعیت مناسبی داشتند .حافظیه (  ) 1383با
تحقیق بر نرخ رشد و بازماندگی  A. urmianaبا تغذیه از
ریزجلبک کلرال و کتوسروس نشان داد که استفاده از
ریزجلبک کیتوسروس به عنوان غذای زنده آرتمیا نسبت به
ریز جلبک کلرال در افزایش طول اثر بخشی بیشتری
داشت .همچنین  Karthikو همکاران (  ) 2015نشان دادند
که استفاده از آرتمیای غنی شده با ریز جلبک کتوسروس
( ) Cheatoceros calcitransدر تغذیه میگوی ببری
سیاه ( ) Penaeus monodonمنجر به افزایش طول و بقاء
آن در مقایسه با سایر ریزجلبکها ( ;Tetraselmis sp.
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مقدمه
تغذیه اولیه موجودات آبزی قابل پرورش ،بحرانیترین
مرحله در چرخه زندگی آنها محسوب میشود .بنابراین،
توسعه فنآوری و خوراک زنده جدید ،میتواند امید زیادی
را در آینده رقم بزند ( .) Karthik et al., 2015پروتئین
مهمترین ماده غذایی در خوراک آبزیان است بدین منظور
تغذیه آبزیان با رژیمهای غذایی سرشار از پروتئین از جمله
فیتوپالنکتونها مانند ریز جلبکها (  2- 20میکرومتر)،
زئوپالنکتونها مانند روتیفر (  50- 200میکرومتر) و میگوی
آب شور یا آرتمیا (  200- 300میکرومتر) میتواند فعالیت
آنزیمهای گوارشی روده را افزایش دهد (.) Annon, 2000
آرتمیا به دلیل اندازه کوچک در مرحله ناپلی ،تغذیه غیر
انتخابی و کیفیت با الی غذایی به عنوان غذای آغازین
بسیاری از گونههای ماهیان به خصوص در مراحل اولیه
زندگی محسوب میشود و به اشکال مختلف در هچریها و
نرسریها مورد استفاده قرار میگیرد ( Sorgeloos et al.,
.) 2001
ریز جلبکها همانند آرتمیا و زئوپالنکتونها نقش مهمی
در بهبود کیفیت آب ،تولید اکسیژن ،تثبیت  ، pHتنطیم
بیماریهای باکتریایی و از همه مهمتر تحریک ایمنی بدن
میزبان ایفاء میکنند ( .) Raja et al., 2007تاکنون ریز
جلبکهایی نظیر  ،Chlorellaت ،Tetraselmis
،Skeletonema ،Nannochloropsis ،Isochrysis
 Chaetoceros ،Phaeodactylum ،Pavlovaو
 Thalassiosiraدر تغذیه آبزیان مورد استفاده قرار
گرفتهاند (.) Spolaore et al., 2006
ریز جلبک  Aphanothece halophyticaاز دسته ریز
جلبکهای سیانوباکتر است که به عنوان جلبکهای سبز
آبی یا باکتری سبز آبی شناخته شدهاند (اکبری و
همکاران . ) Liu and Lin, 1993;1399 ،این ریز جلبک
بهراحتی با توجه به شرایط اقلیمی چابهار کشت داده
میشود و از آنجاییکه دارای رشد زیادی میباشد و از
نظر مقدار اسیدهای چرب دارای ایکوازا پنتانوییک اسید
( 3 /27 ) EPAدرصد و دوکوزاهگزانوئیک اسید () DHA
 6/33درصد است ،میتواند به عنوان یکی از گونههای مهم
جلبکی برای پرورش ،مورد توجه قرار گیرد .امروزه از بین
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سیانوباکترها ،جهت استفاده مناسب از محصوالت با ارزش
در خوراک دام و طیور و آبزیان ،مورد بحث و بررسی قرار
گیرند .لذا این تحقیق ،با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف
ریزجلبک ( )A. halophyticaبر روند رشد و ترکیب الشه
ناپلئوس آرتمیا ارومیا نا انجام شد.

[×1000000تعداد آرتمیاهای شمارش شده( /وزن ظرف خالی  -وزن آرتمیا و ظرف )]= وزن انفرادی آرتمیا
(عشقی و همکاران) 1395 ،
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رابطه ) 1

سنجش رشد
در پایان دوره آزمایش (  3هفته)  15عدد از آرتمیا از هر
تیمار برداشت و با آب مقطر شستشو داده شد و روی کاغذ
صافی توزین شده ریخته شد و وزن با استفاده از ترازوی
حساس دیجیتالی با دقت  0 /001گرم توزین شد و با
استفاده از رابطه  1وزن انفرادی هر یک از آرتمیا بر حسب
میکروگرم به دست آمد (پیکران مانا .) 1386 ،برای
اندازهگیری طول از هر تکرار  5عدد آرتمیا به صورت کامالً
تصادفی برداشت گردید و با استفاده از کولیس مدل
 ATCOبا دقت  0 /01میلیمتر اندازهگیری شد.
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مواد و روش کار
کشت جلبک Aphanothece halophytica
ابتدا تمام ابزار آالت شیشه ای و فلزی در داخل آون 165
درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت قرار گرفتند .سپس
برای سترون نمودن محیطهای کشت جلبک از دستگاه
اتوکالو با دمای  121درجه سانتیگراد با فشار  1 /6اتمسفر
استفاده گردید .محیط کشت مورد استفاده برای این
جلبک ،محیط کشت  F2بود .شرایط محیطی مطلوب برای
رشد جلبکها ،نور سفید تک رنگ با روشنایی 2000
لوکس و درجه حرارت  25 ±2درجه سانتیگراد و - 8 pH
 7 /5بود .ریزجلبک رشد یافته پس از گذشت  10روز در
حالیکه در انتهای مرحله رشد لگاریتمی و در اوج ارزش
غذایی و تراکم قرار داشت ،برای غنیسازی ناپلیوس آرتمیا
مورد استفاده قرار گرفت .سپس پس از  15روز ،هنگامیکه
غلظت این ریزجلبک به حداکثر خود رسید و کامال تیره
شد قبل از استفاده برای غنیسازی آرتمیا ،سه غلظت
مختلف از این جلبک بهترتیب 1:2 ،1و  1:3تهیه و سپس
با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  550نانومتر
کدورت  0 /324 ،0 /601و  0 /219قرائت گردید
(.) Andersen, 2005

آماده سازی ناپلئوس آرتمیا و تیماربندی
پس از تخمه گشایی سیست آرتمیا طبق شرایط کشت
استاندارد (شوری  30- 35گرم در لیتر ،دمای 25- 26
درجه سانتیگراد ،7 /5- 8 pH ،نور  2000لوکس)،
ناپلئوسها از پوستهها ،با خاصیت نورگرایی مثبت
جداسازی شدند .سپس تعداد  1200000عدد ناپلئوس
(مرحله اینستار  ) IIدر یک طرح کامالً تصادفی به  4تیمار
با  3تکرار (با تعداد  100000در هر تکرار) تقسیم شدند.
پودر مخمر نانوایی
تیمار شاهد با  1گرم
(  ) Saccharomyces cerevisiaeبه ازای  10000عدد
ناپلی و تیمارهای آزمایشی با میزان  100میلی لیتر به ازاء
هر لیتر ریز جلبک  A. halophyticaکه بهترتیب عبارت
بودند از :تیمار ( 1تراکم ریز جلبک A. halophytica
 22 ×10 6سلول در هر میلی لیتر) ،تیمار ( 2تراکم ریز
جلبک  16 ×10 6 A. halophyticaسلول در هر
میلی لیتر) و تیمار ( 3تراکم ریز جلبک A. halophytica
 13 ×10 6سلول در هر میلی لیتر) در ظروف پالستیکی
استوانهای  -مخروطی  2لیتری در دمای  28درجه
سانتیگراد و شوری  30گرم در لیتر ،به مدت  3هفته
تغذیه شدند (مناف فر.) 1380 ،
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سنجش ترکیب شیمیایی ناپلیها
در پایان دوره آزمایش ناپلیها در داخل هر تیمار

معنیدار  5درصد استفاده شد .با استفاده از تست
کالموگراف اسمیرنوف نرمال بودن دادهها و از تست لون

جمعآوری و بهمنظور تجزیه پروتئین و چربی ناپلی به

برابری واریانسها استفاده شد تجزیه و تحلیل کلیه دادهها

آزمایشگاه انتقال داده شد .تجزیه شیمیایی ترکیب الشه و
ترکیب شیمیایی جیره غذایی بر اساس روش استاندارد

توسط نرم افزار  SPSSویرایش  19صورت گرفت و جهت
محاسبات آماری از نرم افزار  Excelویرایش 2010

 ) 1989 ( AOACانجام گرفت .پروتئین کل الشه با روش

استفاده شد.

دستگاه کجلدال ،چربی با روش سوکسله و حالل اتر،
رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای  105درجه

نتایج

سانتیگراد ،توزین نمونه بعد از خنک شدن و خاکستر از

نتایج حاصل از مقایسه میانگین طول و وزن آرتمیا در

طریق سوزاندن نمونه در دمای  550درجه سانتیگراد به
مدت  6ساعت محاسبه شد .

تیمارهای مختلف ،در جدول  1ارائه شده است .بیشترین
میزان طول در آرتمیاهای تغذیه شده با تراکم سلولی
 16×10 6و 13 ×10 6سلول در هر میلی لیتر ریزجلبک

یکطرفه ( ) one way ANOVAو مقایسه میانگین بین

بین آرتمیاهای تغذیه شده با سطوح مختلف تراکم سلولی

تیمارها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

ریز جلبک ،اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .) p<0 /05

جدول  : 1مقایسه م یانگ ین طول و وزن آرتم یا در ت یمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (هفته سوم)
Table 1: Comparison of mean length and weight of Artemia in different treatments at the end o f the experimental
)period (third week

طول (میکرومتر)

وزن (میکروگرم)

تیمار
شاهد (مخمر  1گرم به ازای ناپلیوس)10000

1/30±0/34

5/68±0/12

تراکم سلولی ریز جلبک  22×106سلول در هر میلیلیتر

b

2/08±0/37

6/50±0/10

تراکم سلولی ریز جلبک  16 ×106سلول در هر میلیلیتر

2/22±0/10ab

6/42±0/30a

تراکم سلولی ریز جلبک  13×106سلول در هر میلیلیتر

2/31±0/14a

6/54±0/09a

c

b
a

ارقام نشانه گذاری شده با حروف التین مختلف دارای اختالف معنیدار آماری میباشند (.)p >0/05

تیمارهای مختلف در پا یان دوره آزمایش ارائه شده است.

درصد) در آرتمیای تغذیه شده با تراکم سلولی ریز جلبک

بیشترین میزان رطوبت (  91 /67 ±0 /54درصد) و کمترین
میزان چربی (  3 /83 ±0 /04درصد) مربوط به آرتمیای

 16×10 6سلول

در هر میلی لیتر و بیشترین درصد پروتئین
در تیمار تغذیه شده با تراکم سلولی ریز جلبک 22 ×10 6

تغذیه شده با مخمر (شاهد) بود در حالیکه بیشترین ماده

سلول در هر میلی لیتر مشاهده شد ( .) p<0 /05
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در جدول  2مقایسه ترکیب شیمیایی الشه آرتمیا در

خشک (  11 /15 ±0 /15درصد) و چربی ( 6/54 ±0 /09
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مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد این اختالف،
معنیدار بود (  ) p<0 /05در حالیکه از نظر میزان وزن،
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Table 2: Comparison of chemical composition of Artemia carcass in different treatments at the end of the
experimental period (third week

تیمار

پروتئین (درصد)

رطوبت
(درصد)

چربی

ماده خشک

(درصد)

(درصد)

شاهد (مخمر  1گرم به ازای ناپلیوس)10000
تراکم سلولی ریز جلبک  22×106سلول در هر میلیلیتر

91/67±0/54a
90/40±0/27b

bc

34/57±1/39
35/97±0/14a

c

3/83±0/04
5/65±0/07b

8/42±1/05
9/72±0/17c

تراکم سلولی ریز جلبک  16×106سلول در هر میلیلیتر

88/99±0/10c

28/81±1/32c

6/54±0/09a

11/15±0/15a

تراکم سلولی ریز جلبک  13×106سلول در هر میلیلیتر

90/31±0/64b

34/27±1/49b

5/72±0/08b

10/08±2/01b

d

ارقام نشانه گذاری شده با حروف التین مختلف دارای اختالف معنیدار آماری میباشند (.)p >0/05
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بحث
استفاده از ریز جلبکها در آبزی پروری با فعالیت های
بیولوژیک و تغذیهای آنها در ارتباط است
( .) Hemaiswarya et al., 2011نتایج بهدست آمده در
این تحقیق نشان داد که از بین تیمارهای مورد مطالعه،
بیشترین میزان طول در آرتمیاهای تغذیه شده با تراکم
سلولی  16×10 6و 13 ×10 6سلول در هر میلی لیتر
ریزجلبک مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد این
اختالف ،معنیدار بود (  ) p<0 /05در حالیکه از نظر میزان
وزن ،بین آرتمیاهای تغذیه شده با سطوح مختلف تراکم
سلولی ریز جلبک ،اختالف معنیداری مشاهده نشد
(  .) p<0 /05محمدی و همکاران (  ) 1392با بررسی اثر
غلظتهای متفاوت ریز جلبک کلرال بر رشد و میزان
بازماندگی آرتمیا فرانسیسکانا نشان داد ند که تیمارحاوی
 16میلیون ریز جلبک از نظر وزن و طول از وضعیت
مناسبی نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود .حافظیه
(  ) 1383با تحقیق بر نرخ رشد و بازماندگی آرتمیا ارومیانا
با تغذیه از ریزجلبک کلرال و کتوسروس نشان داد که
استفاده از ریزجلبک کیتوسروس به عنوان غذای زنده
آرتمیا نسبت به ریزجلبک کلرال در افزایش طول اثر بخشی
بیشتری داشت .همچنین در مطالعه  Madhumathiو
 a 2011 ( Rengasamyو  ) bبیشترین میزان طول ،وزن
و بقا در مرحله زوآ تا پست الرو  1میگوی ببری سیاه
تغذیه شده با ریز جلبک کتوسروس ( ) C. calcitransو
نیز در مرحله پست الرو  1تا پست الرو  20میگوی ببری
سیاه تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با کتوسروس

مشاهده شد .میتوان گفت که باال بودن میزان اسیدهای
چرب غیر اشباع  HUFAدر ریز جلبکها ،میتواند عامل
موثری در روند رشد محسوب گردد Millamena .و
همکاران (  ) 1998با مقایسه عملکرد پست الرو میگوی
ببری سیاه تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با سبوس برنج
و فاقد اسید چرب غیر اشباع با پست الروهای تغذیه شده
با گونه جلبکی  Ulva clathrataحاوی سطوح مختلف
اسیدهای چرب غیر اشباع نشان دادند که پست الروهایی
که به مدت  10روز با غذای زنده جلبکی تغذیه شده
بودند ،نسبت به پست الروهای تغذیه شده با سبوس برنج
به علت اسیدهای چرب ،رشد باالتری داشتند که با نتایج
این تحقیق همخوانی داشت Jamali .و همکاران ( ) 2015
با بررسی شش جیره غذایی در مرحله زوآ میگوی سفید
غربی ( ) Litopenaeus vannameiشامل سه تیمار تک
گونهای Isochrysis ،Chaetoceros muelleri
 Tetraselmis tetrathele ، galbanaو سه تیمار
ترکیبی  C. muelleri : I. galbanaو T. : C. muelleri
 tetratheleو  I. galbana: T. tetratheieنشان دادند
که بیشترین اندازه طول در تیمار ترکیبی C. muelleri :
 I. galbanaو کمترین در تیمار  I. galbanaمشاهده
شد .در مطالعه دیگر تاثیر تغذیه سه گونه ریز جلبک
 Skeletonema costatum ،Tetraselmis chuiiو
 Rhinomonas reticulateبر رشد و بازماندگی الرو
میگوی سفید هندی ( ) Penaeus semisulcatusبررسی
شد و نتایج نشان داد که از نظر کیفیت استفاده از S.
 costatumنسبت به دو گونه دیگر بهترین الرو را داشت

اکبری و همدییان

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری ریاست و پرسنل محترم مرکز
تحقیقات علوم شیالتی چابهار که امکانات این پژوهش را
فراهم آوردند و کارشناسان محترم آزمایشگاه پاسارگاد
تهران تشکر و قدردانی میگردد.
منابع
اکبری پ ،.امینی خویی ،ز .و عرفانی فر ،ا .1399 ،.اثر
ریزجلبک  Aphanothece halophyticaبر ترکیب
اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ناپلیوس آرتمیا
ارومیانا (  .) Artemia urmianaمجله علمی شیالت
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(  ) 2009با بررسی اثر استفاده از دو ریز جلبک
 Thalassiosira weissflogiiو  Nannochloropsisدر
تغذیه میگوی وانامی ،نشان دادند که میگوهایی که از هر
دو جلبک تازه تغذیه کردند نرخ رشد باال نسبت به تیمار
کنترل نشان دادند .همچنین ترکیبات ماهیچه این تیمارها
نسبت به تیمار کنترل افزایش چشمگیری داشت.
همچنین  Taylorو همکاران (  ) 1997نشان دادند که
اسپتهای ( ) spatصدف مروارید ساز ( Pinctada
 ) maximaتغذیه شده با  C. muelleriبیشترین افزایش
وزن خشک ،چربی و پروتئین را نسبت به سایر تیمارها
( ،Isochrysis galbana ،Tetraselmis suecica
 Chaetoceros calcitransو  ) Pavlova lutheriنشان
دادند که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت .میتوان
گفت که استفاده از ریز جلبکها در مراکز تکثیر جهت
تغذیه مراحل اولیه الروی بهمنظور افزایش رشد ،بازماندگی
و کیفیت الرو ،الزم و ضروری است .لذا ،مطالعه در این
زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان بیان نمود که
استفاده از سطوح مختلف ریز جلبک  A. halophyticaدر
جیره غذایی ناپلئوس آرتمیا بر طول ،وزن و ترکیب الشه
ناپلیها اثر بهتری در مقایسه با تیمار شاهد داشت و
استفاده  1 6×10 6سلول در هر میلی لیتر ریز جلبک A.
 halophyticaدر جیره غذایی ناپلئوس آرتمیا توصیه
میگردد.

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1400.30.3.4.3

( .) Kumlu et al., 2000نتایج حاصل از این تحقیقات
نشان داد که روند رشد و کیفیت موجودات آبزی ،میتواند
با توجه به نوع گونه ریزجلبک و اندازه و نوع گونه آبزی
مورد پرورش متغیر باشد.
ترکیب جیره غذایی مورد استفاده برای تغذیه آرتمیا
ارومیانا موجب تغییر میزان طول ،وزن و ترکیب الشه
ناپلیها در تیمارهای مختلف آزمایشی گردید .چنین
حساسیتی به جیره غذایی در  A. salinaو A.
 franciscanaو سایر آبزیان نیز گزارش شده است
(عشقی و همکارانVismara et al., 2003; 1395 ،
; .) Noori et al., 2012در مطالعه حاضر بیشترین میزان
رطوبت (  91 /67 ±0 /54درصد) و کمترین میزان چربی
(  3 /83 ±0 /04درصد) مربوط به آرتمیای تغذیه شده با
مخمر (شاهد) بود در حالیکه بیشترین ماده خشک
(  11 /15 ±0 /15درصد) و چربی (  6/54 ±0 /09درصد) در
آرتمیای تغذیه شده با تراکم سلولی ریز جلبک 16×10 6
سلول در هر میلی لیتر و بیشترین درصد پروتئین در تیمار
تغذیه شده با تراکم سلولی ریز جلبک  22 ×10 6سلول در
هر میلی لیتر مشاهده شد (  .) p<0 /05همچنین  Anhو
همکاران (  ) 2009نشان دادند که محتوای چربی کل ،در
آرتمیا فرانسیسکانا پرورش یافته در استخرهای خاکی در
هفته سوم ،تحت تیمارهای جلبک سبز ،کود آلی ،سبوس
برنج و پودر سویا ،بهترتیب با  11 /3 ،11 /1 ،10 /69و
 11 /58درصد بود در حالیکه  Teresitaو Leticia
(  ) 2004نشان دادند که کمترین درصد چربی کل ،مربوط
به تیمار ترکیبی سبوس گندم و سبوس برنج با جلبک
( 7 /28 ±0 /56درصد) و تیمار 7 /58 ±0 /57 ( D.salina
درصد) بود .همچنین  Madhumathiو Rengasamy
(  a2011و  ) bنشان دادند که بیشترین میزان پروتئین
(  51درصد) و چربی (  50درصد) در مرحله زوآ تا پست
الرو  1در میگوی ببری سیاه تغذیه شده با ریز جلبک
کتوسروس ( ) C. calcitransمشاهده شد .میتوان گفت
ریز جلبکها سرشار از پروتئین و چربی غیر اشباع هستند
و در تیماری که بیشترین تراکم سلولی ریز جلبک وارد
میشود ،این پروتئین میتواند در الشه ناپلیها ذخیره و در
مسیر سنتز بافت مورد استفاده قرار گیرد Ju .و همکاران
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The present study was conducted to investigate the effect of different levels of Aphanothece
halophytica species of Aphanothecaceae family on the growth process and carcass chemical
composition of Artemia urmiana nauplius for 3 weeks. For this purpose, the cysts were hatched
identical standard conditions. Then 1200000 Nauplius were used in a completely randomized design
with 4 experimental treatments and 3 replications (with 100000 in each replication), including control
treatment (1 g yeast per 10,000 Nauplius), and experimental treatments of 100 mL/L microalgae
included: treatment 1: ( 22×106 cell/mL microalgae), treatment 2: 16×106 cell/mL microalgae) and
treatment 3: (13×106 cell/mL microalgae) in cylindrical-conical (2 liter) plastic containers with a
temperature of 28°C and a salinity of 30 g/L. The results at the end of the experiment showed that the
highest length was associated in treatments 2 and 3 and the highest weight was related to treatments
fed with different microalgae levels. However, there was no significant difference in weight between
microalgae-treated treatments (p>0.05). The results showed that at the end of experiment, the highest
length in treatments 2 and 3 was observed. The highest weight was shown in treatments fed with
different levels of algae. However no significant difference (p>0.05) were observed in among
treatments fed with algae (p>0.05). Highest moisture content (91.67±0.54%) and lowest lipid content
(3.84±0.04%) in the control treatment, the highest percentage of highest dry matter (11.15±0.15%) and
lipid (6.54±0.09%) was observed in treatment 2. The highest percentage of protein was observed in
treatment 1 (p>0.05). Overall, the results of this study showed that the use of different levels of A.
halophytica microalgae on the length, weight and carcass chemical composition of Artemia naupliis
showed a better effect compared to control treatment and the use of treatment 2 is recommended in the
diet of A. urmiana nauplius.
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