
 51  1395زمستان ، دهم، شماره چهارمپروري، سال نشریه توسعه آبزي

بر  Eاثر غنی سازي آرتمیاي فرانسیسکانا با اسیدهاي چرب بلند زنجیره و ویتامین 
هاي دما و شوري در الرو ماهی میزان رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس

  (Sepia pharaonis)مرکب ببري 
  

  4اسمی، مهران ی3، فلورا محمدي زاده1، مازیار یحیوي1*، امیر هوشنگ بحري2و1 محمدرضا زاهدي

  7915893144 :پستیصندوق ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ، گروه شیالت، واحد بندرعباس -1
، )AREO( آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان، – 2

  791451597 : صندوق پستی، ایران بندرعباس،
  79159- 1311: صندوق پستی، بندرعباس، ایرانبندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد – 3

  131451783 :صندوق پستی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران -4
  

  1395  مهر 5: تاریخ پذیرش    1395 ت اردیبهش 29: تاریخ دریافت
  

  چکیده 
بر روي  Eغنی شده با روغن کبد ماهی کاد و ویتامین   (Artemia fransiscana)آرتمیا فرانسیسکانا یرتأثاین آزمایش به منظور بررسی 

تنان خلیج فارس بندرلنگه در آذر ماه میزان رشد، بازماندگی و مقاومت الروهاي ماهی مرکب ببري در برابر تنش دمایی و شوري در ایستگاه نرم
میلـی متـر و میـانگین وزن     97/15 ± 15/0گشـایی بـا میـانگین طـول     تخـم روز پـس از   25الروهـاي مـاهی مرکـب ببـري     . انجام گردید 1393

، C 19/0 ± 95/26˚لیتـري بـا میـانگین دمـاي آب      20رو بـه مخـازن پـرورش     ال 20تیمار، همراه با سه تکرار با تـراکم   5گرم در  03/0±53/3
و  10، 5تیمارهاي آزمایشی شامل آرتمیا غنی شده با روغن کبد ماهی کاد حـاوي  . منتقل شدند pH 2/0 ± 65/7و  ppt  18/0 ± 56/37شوري

 گـروه (و آرتمیا غنـی نشـده   ) HUFAگروه (، روغن کبد ماهی کاد بدون ویتامین )E3و E1  ، E2هاي گروهترتیب به(  Eدرصد ویتامین  15
در پایان دوره آزمایش به منظور ارزیابی مقاومت در . عدد آرتمیاي بالغ در لیتر در روز جهت غذادهی الروها استفاده شد 10تعداد . بود) شاهد

 گراد، به مدت یک ساعت درجه سانتی 35و  25، 10و تنش دمایی   25و  ppt 5 ،15هاي شوري نشبرابر استرس، سه گروه از الروها در برابر ت
هاي رشد و بازماندگی در پایان دوره آزمایش نشـان داد تغذیـه   بررسی شاخص. قرار داده شدند و میزان مرگ و میر ناشی از استرس ثبت شدند

داري با تیمـار شـاهد نشـان نـداد     ی گردید ولی تفاوت معنیگباعث افزایش رشد و بازماند E الرو ماهی مرکب با آرتمیاي غنی شده با ویتامین
)05/0>P (که تیمار تغذیه شده با آرتمیاي غنی شده با امولسیون روغن کبد ماهی کاد در صورتی) گروهHUFA (  در همه فاکتورهاي رشـد و

نتـایج  ). P>05/0( دار به لحاظ آماري داشـت  یگر تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیگی بیشترین میزان را نشان داد و با ددرصد بازماند همچنین
داري وجـود نداشـت   ین تیمارهـاي آزمایشـی اخـتالف معنـی    شوري و دمایی نیز نشان داد که اگرچه ب يها تنشپس از اعمال  میزان بازماندگی

)05/0>P ( ولی تیمار تغذیه شده با آرتمیاي غنی شده با روغن کبد کاد بدون ویتامینE نتایج حاصل از این تحقیق . بقاء باالتري را نشان دادند
تواند موجب افزایش رشد و بازماندگی یکه غنی سازي آرتمیا با روغن کبد کاد به عنوان منبع اسیدهاي چرب غیراشباع مآن است  شان دهندهن

داري روي رشد و بازماندگی و مقاومت معنی یرتأث E، ولی ویتامین باشدمیالرو ماهی مرکب ببري شود که از نظر اقتصادي، گونه حائز اهمیتی 
 .در برابر استرس ندارد

  
  .، آرتمیا فرانسیسکاناEماهی مرکب ببري، اسیدهاي چرب ، ویتامین :  کلمات کلیدي

                                                             
 .(amirbahri52@yahoo.com(دار مکاتبات عهده* 
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 مقدمه
 سرپایان از )Sepia pharaonis( ببري ماهی مرکب

 جنــوب يهــا آب بــاال در اقتصــادي ارزش داراي

خلیج فارس گسـترش   تا عمان دریاي از کشوراست که
 نقش دریاها هاي غذاییزنجیره در موجودات این. دارد

 عظـیم  الروآنهـا منبـع   و نماینـد مـی  ایفـا  را مهمی بسیار

داران مهــره و مهرگــانبــی از بســیاري بــراي غــذایی
در برخـی  ). O'Oor et al., 1982; Paine, 1996(اسـت 

نواحی مانند جنوب و جنـوب شـرقی آسـیا بخـش قابـل      
توجهی از صید تجاري سفالوپودها را به خود اختصاص 

درصـد   5/18پروتئین بـاال   گوشت آن از درصد.دهدمی
برخوردار است کـه در کشـورهایی ماننـد ژاپـن، چـین،      

منبـع  ... مالزي، تایلند، اسپانیا، ایتالیا، آمریکاي شـمالی و  
 Jereb and Roper(دهـد غـذایی مهمـی را تشـکیل مـی    

  ،، داروسـازي از صدف داخلی آن در پزشـکی . )2005,
د در براي صیقل کاري در خمیردنـدان و بـه عنـوان کـو    

مـاهی   ).1389خـدادادي،  ( شـود کشاورزي استفاده مـی 
از آبزیـان بـا ارزش خلـیج فـارس      )cuttle fish(مرکـب 

هـاي  گونه موجود در خلیج فارس از بهترین گونه. است
تکثیـر و  ). 1372نسـب،  ولی( باشدشناخته شده جهان می
هـاي اخیـر مـورد توجـه     در سـال  پرورش مـاهی مرکـب  

مشـکالت موجـود در پـرورش     یکی از. گرفته استقرار
هـاي دریـایی پـرورش در مراحـل     آبزیان خصوصاً گونه

. باشـد اولیه یا نوزادي است که همراه با تلفـات بـاال مـی   
پـرورش موفقیـت آمیـز ماهیـان بـه قابلیـت دسترسـی بـه         
غذاي مناسب جهت تغذیه بستگی دارد تا بتواند سالمت 
 و رشد را بخصـوص در مراحـل نـوزادي تضـمین نمایـد     

)Girri et al., 2002.(  آرتمیا به دلیل اندازه کوچک در
زمان تفـریخ نـاپلی، تغذیـه غیرانتخـابی وکیفیـت بـاالي       

وانــد بــه عنــوان غــذاي آغــازین بســیاري از تغـذایی مــی 

 هاي ماهیان بخصوص در مراحل اولیه زندگی باشدهگون
)Sorgeloos et al., 2001.(  

میــزان  بــا وجــود کیفیــت غــذایی بــاالي آرتمیــا،    
پـایین   هـا  آناسیدهاي چرب غیر اشباع بلنـد زنجیـره در   

به دلیل تغذیه غیرانتخابی در آرتمیا، توانایی انتقال . است
. مواد مختلف در مقادیر گوناگون به آبزیان وجـود دارد 

ا اسیدهاي چرب غیر اشباع بسازي آرتمیا بنابراین با غنی
چـه ماهیـان،   به الروهـا و ب  ها آنبلند زنجبره و خوراندن 

ــان    ــومی در ماهی ــت عم ــی مقاوم ــم غیراختصاص مکانیس
، غیـر طبیعـی   هـا  یمـاري بدر برابر  ها آنتوسعه و مقاومت 

از سـوي  . یابـد محیطی افزایش می يها تنششدن بدن و 
ســازي بـا اسـیدهاي چــرب غیـر اشـباع بلنــد     دیگـر غنـی  

رشـد و بازمانـدگی در برخـی از    زنجیره باعـث افـزایش   
 Sorgeloos et al., 2001( شـود مـی  هـاي آبزیـان  گونـه 

Lim et al., 2002; ;  Gapasin et al., 1998( .  هرچـه
میزان اسیدهاي چرب غیر اشباع در جیـره غـذایی بیشـتر    

بـه ویـژه   هـا  اکسـیدان باشد، به همان نسبت نیاز بـه آنتـی  
ون ایـن ویتـامین بـه    چـ . نیز بیشتر خواهـد بـود   Eویتامین 

جلـــوگیري از  اکســـیدان موجـــبعنـــوان یـــک آنتـــی
ویتـامین   .شوداکسیداسیون اسیدهاي چرب غیراشباع می

E ماهیـان مطـرح    به عنوان یک ماده ضروري براي الرو
اکسیدان محلول در چربی عمـل  است و به صورت آنتی

ــا را   ــرده و آرتمی ــک ــی نمــود   تــوان یم ــط آن غن  توس
)Sargent et al., 1997(.   همچنین ویتامینE عنوان به 

 مقاومـت  بـردن  بـاال  در مهمی نقش یداناکسآنتی یک

 در ماهی مقاومت افزایش در و نیز عفونت برابر در بدن

 ماننـد  فاکتورهـایی . نمایدمی ایفا زااسترس شرایط برابر

 هـایی شاخص به عنوان خون گلوکز و کورتیزول میزان

 و باشـند مـی  مطـرح  مـاهی  در اسـترس  تشـخیص  بـراي 
محیطـی   بد شرایط فوق فاکتورهاي از کدام هر افزایش
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 ویتـامین . دهدمی نشان را ماهیان در استرسی وضعیت و

E  هـاي واکـنش  روي بـر  مثبتـی  کننـدگی تنظـیم  تـأثیر 

 مختلفـی  هـاي گزارش .دارد در ماهی استرس به مربوط

 E و C خصوص به هاویتامین افزودن یرتأث خصوص در

 شـده  منتشـر  تـاکنون  پرورشـی  ماهیـان  غـذایی  به جیره

مطالعات عـدلو   به توان می هاگزارش این هجمل از. است
و Mehrad در ماهی شانک زرد باله،  )1384( و متین فر
Sudagar )2010(    ،در مـاهی گـوپیMercy Onivie  و

ــاران ــاهی  )2010( همکــ  Heterobranchusدر مــ

longifilis ،Hernández‐Cruz  در ) 2015( و همکاران
  .اشاره نمود Sparus aurataماهی 

سـازي آرتمیـا   غنی یرتأثیق با هدف بررسی این تحق
اع بلند زنجیره بر بو اسیدهاي چرب غیر اش  Eبا ویتامین 

هاي رشد، بازماندگی و مقاومـت در برابـر   روي شاخص
استرس در الرو ماهی مرکب ببري انجام گردیده است، 

جهت باال بردن میـزان بازمانـدگی و تسـریع     تواند یمکه 
تنــان ه در مراکــز تکثیــر نرمونــرشــد بچــه ماهیــان ایــن گ

  .الخصوص سرپایان مورد استفاده قرارگیرد علی
  

  هامواد و روش
ــارس        ــیج ف ــان خل ــتگاه نرمتن ــق در ایس ــن تحقی ای

هــاي جیــره. انجــام گرفــت 1393ر آذر مــاه بندرلنگــه د
تکرار مشتمل بر  3تیمار و براي هر تیمار  5غذایی شامل 

شـده  غنـی ) Artemia fransiscana( آرتمیا فرانسیسکانا
 15و  10، 5با امولسیون روغـن کبـد مـاهی کـاد حـاوي      

توکــوفرول اســتات، ســاخت -آلفــا(E درصــد ویتــامین 
، )E3و  E1 ،E2 يهـا  گـروه بـه ترتیـب    Sigmaشرکت 

آرتمیاي غنی شده با امولسـیون روغـن کبـد مـاهی کـاد      
و آرتمیاي غنـی نشـده    )HUFAگروه ( Eبدون ویتامین 

هـاي  کپسـول زدایـی سیسـت   . شـد نظر گرفته  در)شاهد(

) Treece )2000آرتمیــا قبــل از تخــم گشــایی بــه روش 
پــس از هــچ شــدن و گذرانــدن مراحــل  . انجــام گرفــت

لیتـر  ناپلی در میلـی  8-7با تراکم  2تارناپلیوس، ناپلی اینس
ــره ســازي   300هــاي در تانــک ــایبرگالس ذخی ــري ف لیت

-Maldonado-Montiel and Rodríguez( شـــدند

Canché ,2005( .هاي آرتمیا از روز دوم وستغذیه ناپلی
ــه مــدت   ــا روز چهــارم ب ــول   3ت ــا اســتفاده از محل روز ب

گرم سـبوس بـرنج خـرد شـده بـا غربـال        3( سبوس برنج
میکرون را دریک لیتـر آب دریـا حـل نمـوده و در      100

ادامه با همزن برقی آن را مخلوط وبه صورت همـوژنیزه  
یکـرون فیلتـر و جهـت    م 30در آورده و سپس از غربـال  

ــد  ــداري شـ ــال نگهـ ــه در یخچـ ــت )تغذیـ ــام گرفـ  انجـ
)D'gostino, 1980(.      در ادامـه از روز پـنجم تـا انتهـاي

 روز بــا جلبــک تــک ســلولی  11ام بــه مــدت  15روز 

Tetraselmis suecica   ــیط ــد و در مح ــت داده ش کش
هــزار ســلول در هــر    200تــراکم  بــا  TMRLکشــت 

روز  15ي آرتمیا به مـدت  نگهدار. لیتر تغذیه شدند میلی
سـاعت تـاریکی و    12به طول انجامید و از رژیـم نـوري   

ــزان    12 ــه می ــنایی ب ــاعت روش ــت   1500س ــوکس جه ل
ــد  ــتفاده ش ــوردهی اس  Maldonado-Montiel and(ن

Rodríguez-Canché, 2005(  انــدازه آرتمیــا در پایــان
گـرم  میلـی  8و وزن  متـر  میلی 10ه حدود دوره پرورش ب
سایز دهان الروها از آرتمیاي بالغ جهت  رسید، به جهت

با توجه به  غنی سازي آرتمیا. غنی سازي استفاده گردید
ــی   ــاوت غن ــاي متف ــر تیماره ــازي در ظ ــري  2وف س لیت

و   Legerسـازي مطـابق روش  ماده  غنی. صورت گرفت
فاصـله  تهیه گردید و در دو مرحلـه بـا    )1987( همکاران

ه ازاي هـر لیتـر   سـازي، بـ  ساعت به محیط غنی 12زمانی 
ــ ســی 2آب  ــه دلیــل اینکــه عمــل  . دســی اضــافه گردی ب
ــی ــدار  غن ــی   pHســازي در مق ــر انجــام م ــاال بهت ــود ب  ش
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)Leger, 1986(ســـازي، ، در طـــی غنـــیpH  محـــیط
گیري و با اضـافه کـردن کربنـات    سازي مرتباً اندازه غنی

از گذشـت  پـس  . نگه داشته شـد  ، ثابت8سدیم بر روي 
هاي غنـی شـده برداشـت و    اپلیساعت، ن 24مدت زمان 

ــاي     ــتفاده در دم ــان اس ــا زم ــد ت ــو گردی ــه  4شستش درج
پــس از . گـراد بـا هـوادهی مالیـم نگهـداري شـد       سـانتی 
ــی ــازي و  غن ــت    س ــیط کش ــا از مح ــردن آرتمی ــدا ک ج
شده توسـط صـافی بـه آرامـی     سازي، آرتمیاي غنی غنی

شست وشو داده شـد تـا امولسـیون چربـی از روي بـدن      
   ).Naessens et al., 1997( شسته شود ها آن

ــري از      ــاهی مرکــب بب ــا آبتخــم م ســاحلی  يه
روستاي گشه در شرق بندرلنگه که به گرگـور صـیادي   
چسبیده بود، جدا شده، درون سطل حاوي آب دریـا بـه   

ــان بندرلنگــه متارگــاه ایســتگاه تحقیقــات شــیالتی نر ک ن
انتقال داده شد و توسط آب دریـاي فیلتـر شـده و تمیـز،     

ها جهـت انکوباسـیون در سـبد،    تخم. و داده شدندشستش
تانـک تفـریخ   . درون تانک یـک تنـی قـرار داده شـدند    

، 20از فیلتـر شـنی و فیلتـر    (حاوي آب دریاي فیلتر شده 
گذشـته   )UV(و از المپ ماوراء بنفش) میکرون 5و  10

گـراد و  درجه سانتی 5/27 ±5/0که دماي آن با میانگین 
ــزا 38-37شــوري  ــم و  قســمت در ه ــا هــوادهی مالی ر ب

دائمی بود و روشنایی توسط المـپ مهتـابی بـه صـورت     
 ساعت تاریکی انجـام گردیـد   12ساعت روشنایی و  12

)Nabhitabhata et al., 1999 .(10حدوداً بـین   ها تخم 
تغذیــه فعــال . روز پــس از نگهــداري هــچ شــدند 12تــا 

ــد    ــاز گردی ــده از روز دوم آغ ــریخ ش ــازه تف ــوزادان ت  ن
)Nabhitabhata et al., 2005(.  ام 25تغذیــه تــا روز 

بوسیله پست الرو میگوي خانواده پنائیده ومایسید تاحـد  
). Nabhitabhata et al., 1999( سیري صورت گرفـت 

لیتري انتقـال داده   20به ظروف پرورش  25 پس از روز 

لیتـر آب دریـاي    20این ظروف پـرورش محتـوي  . شدند
میکـــرون و  5 و10، 20تمیـــز کـــه از فیلترهـــاي شـــنی، 

زده شـده،   UVفیلترکربن فعال عبور داده شده و سـپس  
ــه   . باشــدمــی ــرورش ب ــک پ ــر تان ــوزادان در ه ــراکم ن ت

دمـاي  . به ازاء یک لیتر در نظر گرفته شد قطعه 1صورت
  هــا تخـم آب تانـک پـرورش هماننـد دمــاي آب تفـریخ     

 37-38گـــراد و شـــوري آن درجـــه ســـانتی 5/0±5/27
جهت .  )1393ساربان و همکاران، ( قسمت در هزار بود

اکسیژن، از هوادهی مالیـم   ینتأمایجاد تالطم در آب و 
سـنگ هـوا در انتهـاي     یـک و به صـورت دائـم بوسـیله    

روز  25الروهاي ماهی مرکب ببـري   .ظرف استفاده شد
ــانگین طــول    ــا می ــس از تخــم گشــایی ب  97/15±15/0پ

ت ه صـور بـ گـرم   53/3±03/0متـر و میـانگین وزن   میلی
ــاي آب     ــانگین دم ــا می ــرورش  ب ــه مخــازن پ تصــادفی ب

˚C19/0±95/26، شــــــــوري ppt 18/0±56/37  وpH 
عـدد آرتمیـاي بـالغ     10منتقل شدند و تعداد  2/0±65/7

 در لیتر در روز جهـت تغذیـه الروهـا بـه مخـازن منتقـل      
  . )Anil et al., 2005( گردید
سـنجی الروهــاي مـاهی مرکـب ببــري در    زیسـت    

براسـاس  . یعنی روز پانزدهم صورت پذیرفتپایان دوره 
ــزایش وزن، آمــده شــاخص دســت بــههــاي داده هــاي اف

درصد افزایش وزن، افـزایش طـول، فـاکتور وضـعیت و     
 ,Tacon( نـرخ رشـد ویـژه مـورد بررسـی قـرار گرفـت       

1990.(  
ــر         ــا در براب ــت الروه ــابی مقاوم ــور ارزی ــه منظ ب

مـاهی از  استرس، در پایان روز پانزدهم، سه گـروه بچـه   
 35و  25، 10هر تکرار جمع آوري و در معـرض دمـاي   

گـرم در لیتـر بـه     25و  15، 5و شوري گراد انتیدرجه س
مدت یک ساعت قرار داده شدند و تلفات ماهیـان ثبـت   

داري بـین  جهت بررسـی وجـود اخـتالف معنـی    . دیدگر
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بر پایه طرح کامالً تصـادفی   ها دادهتیمارها، نتیجه تحلیل 
و  )One Way Anova( ریـانس یـک طرفـه   و آزمـون وا 

 SPSSتوسـط نـرم افـزار    % 95دانکن در سـطح اطمینـان   
  .انجام گردید Excelو  )16ویرایش (

  
  نتایج 

به منظور بررسی اثر اسـیدهاي چـرب غیـر اشـباع        
در رشـد الرو مـاهی مرکـب     E بلند زنجیـره و ویتـامین   

افزایش وزن بدن، درصد  شامل هاي رشدببري، شاخص
زایش وزن بدن، افزایش طول، فاکتور وضعیت و نـرخ  اف

رشـد ویـژه در هـر یـک از تیمارهـا مـورد بررسـی قــرار        
هـاي رشـد در پایـان    بررسـی شـاخص  . )1شکل ( گرفت

ــا   دوره آزمــایش نشــان داد تغذیــه الرو مــاهی مرکــب ب
افـزایش رشـد   باعـث   E آرتمیاي غنـی شـده بـا ویتـامین    

شاهد نشـان نـداد    داري با تیمارگردید ولی تفاوت معنی
)05/0>P( که تیمار تغذیه شـده بـا آرتمیـاي    در صورتی

غنـی شــده بـا امولســیون روغـن کبــد مـاهی کــاد بــدون     
در همــه فاکتورهــاي رشــد  )HUFAگــروه ( Eویتــامین 

یگر تیمارهاي آزمایشـی  بیشترین میزان را نشان داد و با د
فقط  ) P>05/0( دار به لحاظ آماري داشتتفاوت معنی

ــا اینکــه گــروه  در فــا  HUFA کتور نــرخ رشــد ویــژه ب
ــزان را نشــان داد و  ــی تیمارهــاي آزمایشــی  بیشــترین می ل

  ).P <05/0( داري با هم نداشتنداختالف معنی

  
  فاکتورهاي رشد مورد بررسی بر روي الرو ماهی مرکب ببري در تیمارهاي مختلف در انتهاي دوره آزمایش: 1جدول 

  SGR WG  WG%  LG  CF  تیمار 
E1 a01/0±77/0 a03/0±21/0  a03/1±16/6  a13/0±5/1  a001/0±082/0  

E2  98/0 ± 02/0 aa03/0±25/0  a09/1±14/7  a13/0±35/1  a002/0±085/0  

E3  a02/0±66/0  a02/0±23/0  a64/0±67/6  a16/0±06/1  a002/0±089/0  

HUFA  a01/0±14/1  b06/0±44/0  b77/0±49/12  b27/0±75/2  b002/0±007/0  

  a01/0±76/0  a02/0±18/0  a73/1±35/5  b17/0±32/1  a002/0±084/0  شاهد

  ).P > 05/0( داري هستندا حروف متفاوت داراي اختالف معنیاعداد یک ستون ب
E1 :درصد ویتامین  5با روغن کبد کاد حاوي  آرتمیا غنی شدهE  ،E2 :درصد ویتامین 10با روغن کبد کاد حاوي  آرتمیا غنی شدهE ،E3 : آرتمیا غنی

 .نشدهآرتمیا غنی: بدون ویتامین، شاهد با روغن کبد کاد آرتمیا غنی شده: E ،HUFAدرصد ویتامین 15با روغن کبد کاد حاوي  شده

  
ي مــاهی مرکــب ببــري از آرتمیــاي  تغذیــه الروهــا

شــده بــا روغــن کبــد کــاد، باعــث افــزایش میــزان  غنــی
طوري که تیمـار  به ). 1شکل ( بازماندگی الروها گردید

HUFA  بیشترین میـزان بازمانـدگی را   %  44/59± 8/3با
مارها بـه لحـاظ آمـاري اخـتالف     نشان داد که با دیگر تی

کمتـرین میـزان بازمانـدگی     .)P> 05/0( دار داشـت معنی
مربوط به تیمار شاهد بود کـه البتـه   %  33/33±1/4هم با 

بــه لحــاظ آمــاري اخــتالف  E3 و E1 ،E2بــا تیمارهــاي 
   .)P<05/0( داري نداشت معنی

از مقادیر مختلف ویتامین  جهت بررسی اثر استفاده
E   و روغن کبد ماهی کاد در برابر نوسانات محیطـی در

 35و  25، 10هاي دمـایی  انتهاي دوره آزمایش از شوك
   ppt 25و  15، 5گــراد و تــنش شــوري درجــه ســانتی

بررسی نتـایج میـزان بازمانـدگی الروهـا در      .استفاده شد
درجــه  10نشــان داد کــه الروهــا در برابــر تــنش دمــایی 
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گراد هیچ مقاومتی را از خود نشان ندادند وهمگی سانتی
  ).2شکل ( )P > 05/0( تلف شدند

 

 
درصد بازماندگی الروهاي مرکب ببري در تیمارهاي  :1شکل 

  مختلف طی دوره آزمایش
  

اي گـراد نیـز تیمارهـ   درجه سانتی 35و  25در دماي 
داري به لحاظ آماري معنیآزمایشی هیچ گونه اختالف 

ــد   ــاهد نشــان ندادن ــار ش ــا تیم ــزان  . )P <05/0(ب ــایج می نت
بازماندگی حاصل از تنش شوري الروهـا نیـز نشـان داد    

 > 05/0(الروهـا همـه تلـف شـدند      ppt 5که در شوري 
P( ، ــوري ــز تیمارهــ  25و  ppt 15در ش ــی نی اي آزمایش

ر داري به لحـاظ آمـاري بـا تیمـا    گونه اختالف معنیهیچ
  ).3شکل ( )P < 05/0(شاهد نشان ندادند

  

  
میزان بازماندگی الروهاي ماهی مرکب ببري در برابر  :2شکل 

 تنش دمایی

 
میزان بازماندگی الروهاي ماهی مرکب ببري در برابر  :3شکل 

 شوريتنش 

  
  بحث 

در این تحقیق اثر اسـتفاده از اسـیدهاي چـرب غیـر     
 Eو ویتـامین   )ادروغن کبد مـاهی کـ  ( اشباع بلند زنجیره

بازماندگی و مقاومت در برابـر   هاي رشد، روي شاخص
دو نوع اسـترس بـر روي الروهـاي مـاهی مرکـب ببـري       

 HUFAاز مقایسه نتایج تیمـار  . مورد بررسی قرار گرفت
بـا سـایر   ) آرتمیا غنی شـده بـا روغـن کبـد مـاهی کـاد      (

ــاخص    ــه ش ــد ک ــخص گردی ــا مش ــد و  تیماره ــاي رش ه
ــزای ــدگی افـ ــتالف  ش یبازمانـ ــت و داراي اخـ ــه اسـ افتـ

داري بــا تیمـار شــاهد و تیمارهــاي تغذیـه شــده بــا    معنـی 
، Eآرتمیاي غنی شـده بـا درصـدهاي مختلـف ویتـامین      

غیـر   مثبت اسیدهاي چرب یرتأثبوده است که مربوط به 
مطـابق   .هاي فـوق بـوده  اشباع بلند زنجیره روي شاخص

مرکـب  اي که بر روي مـاهی  طالعهبا نتایج این تحقیق، م
صــورت گرفــت کــه ماهیــان  Sepia officinalisگونـه  

روز نگهـداري شـدند و از  غـذاهاي     30جوان به مـدت  
ــی ــه    غن ــرب ب ــیدهاي چ ــا اس ــده ب ــازي ش ــا آنس داده  ه

سـازي شـده اسـتفاده    نـی هایی کـه از غـذاي غ  گروه.شد
همچنـین  . کردند بقاء باالتري را از گروه شـاهد داشـتند  

سیدهاي چـرب غیراشـباع   میزان رشد در گروهی که از ا
تـر بـوده و اثـر تحریـک کننـدگی      استفاده کردند سـریع 

اسیدهاي چرب غیر اشباع در رشد در طی مراحـل اولیـه   
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ایـن مطالعـه    .جوانی و مراحـل بعـد از آن مشـخص شـد    
در غذاي سرپایان جـوان   EPAو  PUFA ،DHAاهمیت 

  ).Koueta et al., 2002( را نشان داد
روز بـر روي   15نتابج تحقیق دیگري که بـه مـدت   

 Argyrosomus )از خانواده شوریده ماهیان( سایه ماهی

regius   ــزان ــزایش می صــورت گرفــت نشــان داد کــه اف
HUFA  درصد به طور محسوسـی رشـد الرو    3به باالي

 El Kertaoui et( دهـد و جذب چربـی را افـزایش مـی   

al., 2015( .  هــاي ســبتاثــرات ن جهــت پــی بــردن بــه
بــر روي   n3/n6هــاي غیــر اشــباع متفــاوت اســید چــرب

اد کـه  میگوي سفید هندي تحقیقـی انجـام داد و نشـان د   
شده با اسیدهاي چـرب  شاخص رشد میگو با غذاي غنی

غفله مرمضی و ( غیراشباع کارایی باالتري را داشته است
سازي غنی یرتأثدر یک بررسی که به ). 1380همکاران، 

یله اسـیدهاي چـرب بـر روي مـاهی کفـال      آرتمیا به وسـ 
ساز بـر روي  استفاده از این ماده غنی یرتأثانجام گرفت، 

 ،رشد، بازماندگی و رشد ویژه مورد مطالعه قرار گرفـت 
هاي مذکور با افزایش ج حاصله نشان داد که شاخصنتای

میزان اسیدهاي چرب در دسترس افـزایش و بـا کـاهش    
رونـد نزولـی داشـته     در اختیار گذاشتن اسیدهاي چـرب 

همچنــین میــزان اســیدهاي چربــی کــه وارد بــدن . اســت
ــزا   ــا اف ــد ب ــدن در   گردی ــرب ب ــیدهاي چ ــزان اس یش می

سازي افزایش و با کـاهش در معـرض قـرار گـرفتن      غنی
 ,.El Dahhar et al( آن رونــد نزولــی داشــته اســت

2013(.   
ــ      ــایج تحقیــق حاض ــا نت ــارمشــابه ب  -، کــاربرد آلف

، باعـث افـزایش   Eتوکوفرول استات به عنـوان ویتـامین   
ــدگی در تیمارشــ ــی  د و بازمان ــاي آزمایشــی شــد ول ره

داري بــه لحــاظ آمــاري بــا تیمــار شــاهد اخــتالف معنــی
بـین الروهـاي    )1384( فـر مشاهده نگردید، عدلو و متین

ماهی شانک زرد باله تغذیـه شـده بـا نـاپلیوس آرتمیـاي      
غنی نشده نسبت به الروهاي تغذیه شده با ناپلیوس غنـی  

تفــاوت  Eهمـراه ویتـامین   شـده بـا روغـن کبـد کـاد بـه       
در بررسی که بـر روي گونـه   . داري در رشد نیافتند معنی

انجام گرفت واز آنتی  Sparus aurata  شانک اروپایی
ــیدان  ــد،   Eاکس ــتفاده گردی ــم اس ــأثه ــاداري در  یرت معن

ــان    ــه اســترس در بچــه ماهی ــزایش رشــد و مقاومــت ب اف
  .)Hernández-Cruz et al., 2015(مشــاهده نگردیــد

بـر بازمانـدگی و تولیـد    E  وهشی بر روي نیاز ویتامینپژ
ــوپی   ــاهی گ ــل در م ــا )Poecilia reticulate(مث م انج

گـرم در کیلـوگرم در   میلی 1000تا  100گرفت و مقدار 
آمده  دست بهنتایج . به تیمارها داده شد Eجیره، ویتامین 

نشان داد، در میزان بازماندگی ونسـبت جنسـی اخـتالف    
 ,Mehrad and Sudagar( ه نگردیـد داري مشـاهد معنی

2010(.  
 Mercy Onivie در بررســی  )2010( و همکــاران

نشـان   Heterobranchus longifilisبر روي بچه ماهی 
ــفر،    ــطوح ص ــه س ــد ک ــی(  400و  50دادن ــر  میل ــرم ب گ

به لحاظ آماري تاثیري بـر میـزان    E  ویتامین )کیلوگرم
  . بازماندگی نداشته است

 اضـافه ) 1391( و همکـاران  فضـایی  تحقیـق  در   

 بـر  داريمعنـی  اثـر  غذایی يجیره به Eویتامین  نمودن

 قزل آالي رنگـین کمـان نشـان    ماهیان بچه بقاء درصد

 Eتحقیقات پیشین نشان دادند که کـاربرد ویتـامین   . نداد
ــی ــداري  م ــد باعــث پای ــتتوان ــا باف ــل   يه ــدن در مقاب ب
عـث  چـون ایـن ویتـامین با   . اکسایشـی شـود   هاي یتفعال

جلوگیري از تجزیه اکسیدي اسیدهاي چرب غیر اشـباع  
 ,Cay and King( شـود هاي آزاد میبر رادیکال یرتأثو 

ــامین  .)1980 ــین ویت ــ E همچن ــد یم ــق  از توان طری
 سیسـتم  تـوان  حفـظ  و هورمونی تغییرات از جلوگیري
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 صـرف  کـه  بدهـد  را اجـازه  ایـن  مغذي مواد به ایمنی

 بـا  امـا . )Dabrowski et al., 1995( ماهی شوند رشد

 سـازي جهـت غنـی   شـده  افـزوده  ویتـامین  دوز به توجه
 15و  10، 5امولســیون روغــن کبــد مــاهی کــاد حــاوي (

 ایـن  بـا  E ویتامین کنونی، تحقیق در )Eدرصد ویتامین

مرکـب   ماهیان بقاءالرو و رشد عملکرد بر تأثیري دوز
 ماهیـان،  بقاء و رشد ویتامین بر تأثیر در .نداشت ببري

 کـه طـوري  به است مهم نیز آزمایش مورد ماهی ونهگ

که  کمانقزل آالي رنگین ماهی از نژاد دو با آزمایشی
 رشـد  نـرخ  کـه  داد نشـان  بودنـد  رشد اختالف داراي

 جهـت  غـذایی  جیـره  در بـاالتري  ویتـامینی  نیاز باالتر،

 سن .)Matusiewicz et al., 1994( رشد دارد افزایش

 دخیل فاکتورهاي از یگرد یکی آزمایش مورد ماهیان

 عملکرد بر غذایی جیره شده به افزوده ویتامین تأثیر در

باشـد و از  مـی  مختلـف  مطالعـات  در ماهی بقاء و رشد
نیز به عنوان یک ماده ضروري بـراي   Eآنجاکه ویتامین 

ــورت     ــه ص ــت و ب ــرح اس ــان مط ــک الرو ماهی ــی ی آنت
ــی عمــل کــرده و   ــول در چرب ــه خــوبی اکســیدان محل ب

 Sargent(آرتمیا را توسط آن غنی سازي نمود توان می

et al., 1997 (مرحلـه  در توربوت ماهی دیده شده که 

 ویتـامینی  نیـاز  نوزادگـاهی  مرحله با مقایسه در الروي

 Merchie et( دارد بقـاء  و رشد افزایش جهت باالتري

al., 1993(.   شاید تیمارهاي مخلوط ویتـامین وHUFA 
و اسـیدهاي چـرب در    Eیدان اند بین آنتـی اکسـ  نتوانسته

تعادل مناسبی برقرار کننـد و شـاید بخـاطر یـک      ها اندام
سیســتم آنتــی اکســیدانی داخلــی کارآمــد در بــدن ایــن  
ماهیان در این سایز است که این ناهماهنگی ایجاد شـده  

    ).Martins et al., 2007( است
در این تحقیق بررسی نتایج میـزان بازمانـدگی پـس    

اي شوري و دمایی، نشان داد که اگرچه هاز اعمال تنش

ــی   ــتالف معن ــاي آزمایشــی اخ ــین تیماره ــود ب داري وج
نداشت ولی تیمار تغذیه شده بـا آرتمیـاي غنـی شـده بـا      

 25در تنش دمـایی  ، هم Eروغن کبد کاد بدون ویتامین 
 25و  15گراد و هـم در تـنش شـوري    درجه سانتی 35و 

. مارهـا نشـان داد  بیشترین بازماندگی را نسبت به سـایر تی 
و همچنــین میــزان  ppt 25میــزان بازمانــدگی در شــوري 

ــاي  ــدگی در دم ــه طــور  درجــه ســانتی 25بازمان گــراد ب
عـالوه بـر    تواند یممتوسط بیشتر بوده است که دلیل آن 

ــه     ــم تغذی ــاطر رژی ــا بخ ــدن الروه ــت ب ــه مقاوم اي اینک
سازي شده افزایش یافته است، نزدیک بودن دمـاي   غنی
به شرایط نرمـال    ppt 25گراد و شوري انتیدرجه س 25

کمک کـرده   ها آنزیستی الروها به افزایش بازماندگی 
درجـه همگـی    10و دماي   ppt 5ولی در شوري . است

الروها تلف شدند که این امر بـه دلیـل فیزیولـوژي بـدن     
الروها و عدم تحمل اسـترس بـا تفـاوت زیـاد شـوري و      

دریک تحقیق کـه بـر   . باشدمی ها آندماي نرمال زیستی 
آراشیدونیک اسـید بـر روي رشـد ومقاومـت      یرتأثروي 

هــاي دســتکاري و حمــل ونقــل بــر روي الرو  واســترس
روزه بـا مقـادیر    35تـا   5از الرو   Sparus aurataماهی

سـازي شـدند صـورت گرفـت     غنی DHA/AAمتفاوت 
نشان داده شد که استفاده از آراشیدونیک اسـید قبـل از   

مقاومت الروهـا را بـاال    تواند یمتکاري حمل ونقل ودس
برده و بازمانـدگی را افـزایش بخشـید همچنـین اهمیـت      
تغذیه مناسب بچه ماهیان وماهیان انگشت قـد را قبـل از   

بنـدي  تراکم و حمل ونقل ودسـته  يها استرسمواجهه با 
   .)Koven et al., 2001( کرد ییدتأکردن 

بررسـی  همچنین مشابه بـا نتـایج تحقیـق حاضـر، در     
، بــر روي شــانک زرد بالــه، ) 1384(عــدلو و همکــاران 

الروهاي تغذیه شده با نـاپلیوس آرتمیـاي غنـی شـده بـا      
درصد ویتامین  10و  5اسیدهاي چرب غیر اشباع حاوي 
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E ــترس ــر اس ــتالف    در براب ــا اخ ــوري و دم ــانات ش نوس
 ) 1998( وهمکـاران   Gapasin. داري نشان ندادنـد  معنی

ــاي   ــی الروه ــز وقت ــاهی نی ــه م ــر  25خام روزه را در براب
میزان مرگ و میر کمتري را  استرس شوري قرار دادند، 

که با آرتمیا و روتیفر غنی شده با اسـیدهاي   ییها آندر 
چرب غیراشباع تغذیه شده بودند، نسبت به گروه شـاهد  

  .درصد مشاهده کردند 95در سطح 
  خالف ماهیــان آب شــیرین،  ماهیــان دریــایی  بــر  

سازي اسیدهاي چرب امگـا  اع زدایی و طویلقدرت اشب
از لینولنیـک اسـید    DHAو  EPAبراي تولید  6و امگا 5

ــد    ــید را ندارن ــک اس ــید و از لینولیئ ــیدونیک اس  و آراش
)Halver, 2002( .    ــر ــه نظ ــروري ب ــل ض ــین دلی ــه هم ب

ــی ــایی از     م ــان دری ــرورش الرو آبزی ــراي پ ــه ب ــد ک رس
یراشـباع  اي چـرب غ آرتمیاي غنی شده به وسیله اسـیده 

طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نیـز  به. استفاده شود
سازي آرتمیـا بـا روغـن    ي آن است که غنینشان دهنده

ــع اســیدهاي چــرب غیراشــباع    ــوان منب ــه عن کبــد کــاد ب
موجب افزایش رشـد و بازمانـدگی الرو مـاهی     تواند یم

مرکــب ببــري شــود کــه از نظــر اقتصــادي، گونــه حــائز  
داري روي معنـی  یرتـأث  Eولی ویتـامین  باشد، اهمیتی می

  .رشد و بازماندگی و مقاومت در برابر استرس ندارد
  

  سپاسگزاري
ــان     ــیالتی نرمتن ــات ش ــتگاه تحقیق ــاران ایس از همک
بندرلنگــه بخصــوص جنــاب مهنــدس حســین رامشــی و  

 نبیمهندس غالمرضا ارگنجـی و همچنـین دکتـر محمـد    
م طـرح  عدلو و سرکار خانم مهندس قاسم پـور در انجـا  

  . نمایمام نمودند سپاسگزاري مییاري
  
  

   منابع
 ،.م شـعبانی،  ،.ر قربـانی،  ،.م یحیـوي،  ،.ر خـدادادي،  .1

 مرکب ماهی تخمریزي فصل و هماوري میزان. 1389

. بوشـهر  اسـتان  يهـا  آبدر  (Sepia pharaonis) ببري
 .160 -150 ،)19( 2 شیالت ایران، علمی مجله

، .، موحدي نیا، م.اعیلی، ع، اسم.، رامشی، ح.ساربان، ح .2
چرخه زنـدگی  . 1393، .غ ،، ارگنجی.ش صید مرادي،

در شــرایط (Sepia pharaonis) مـاهی مرکـب ببـري    
-69 ،)23( 2 مجله علمی شـیالت ایـران،  . آزمایشگاهی

77. 

نـاپلیوس آرتمیـا    ریتـأث . 1384، .، متین فر، ع.ن.عدلو، م .3
و میـر و  بر میزان رشـد، مـرگ    E فرانسیسکانا و ویتامین

ــه     ــانک زرد بالـ ــترس الرو شـ ــر اسـ ــت در برابـ مقاومـ
(Acanthopagrus latus) . الت ایـران یمجله علمی شـ .

4)20( ، 95-107 . 

.  1380، .، نیک خواه، ع.، چیروز، ب.غفله مرمضی، ج .4
مختلــف اســیدهاي چــرب غیراشــباع  يهــا نســبت ریتــأث

n3/n6  ــر ــا شــاخصب ــدي  رشــد میگــوي ســفید  يه هن
indicus)  Penaeus (مجله پـژوهش  . در مرحله جوانی

   .35-28، )14(3 و سازندگی،
، اسـعدي،  .، سوري نـژاد، الـف  .، سجادي، م.فضایی، ز .5

مختلف و افـزودن   يها تراکماثر پرورش در . 1391، .ر
رشـد، بقـاء و    يها شاخصبه جیره غذایی بر  Eویتامین 

مجله .  ترکیبات الشه بچه ماهی قزل آالي رنگین کمان
 .55-44، )2(2 ،آبزیان بوم شناسی

گـزارش نهـایی پـروژه بررسـی     . 1372، .ولی نسب، ت .6
اي ســرپایان، بیولـوژي مــاهی مرکـب و شناســایی گونـه   
 .صفحه 65 ،موسسه تحقیقاتی و آموزشی شیالت ایران

7. Anil, M.K., Andrews, J., Unnikrishnan, C., 
2005. Growth, behavior, and mating of 
pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis Ehrenberg) 
in captivity. Aquaculture. 12, 3-11.   

8. Cay, P.B, King, M.M., 1980. Vitamin E: It’s 
role as a biological free radical scavenger and 
its relationship to the microsomal mixed 
function oxidase system. In: (L.J. Machlin ed.), 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.1.7
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-257-en.html


 1395زمستان ، دهم، شماره چهارمه توسعه آبزي پروري، سال نشری  60

Vitamin E, a comprehensive treatise: Basic and 
clinical nutrition. Marcel Dekker, New York, 
USA. pp.289-317. 

9. Dabrowski, K., Matusiewics, M., Matusiewics, 
K., Hoppe, P., Ebeling, J., 1995. 
Bioavailability of vitamin C from two ascorbyl 
monophosphate esters in rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum). 
Aquaculture, 2, 3-10. 

10. D'agostino, A., 1980. The vital requirements of 
artemia: physiology and nutrition. The Brine 
Shrimp. Physiology, Biochemistry, Molecular 
Biology, 2, 474. 

11. El-Dahhar, A., Salama, A., El-Greesy, Z., 
Shaheen, S.A., 2013. Effect of Live Food 
Enrichment and Temperature on Growth 
performance Survival and Digestive Tract 
Development of Grey Mullet, Liza ramada 
Larvae.  Journal of the Arabian aquaculture 
society, 8, 87-103. 

12. El Kertaoui,  N., Hernández‐Cruz, C.M., 
Montero, D., Caballero, M.J., Saleh, R., 
Afonso, J.M., Izquierdo, M., 2015. The 
importance of dietary HUFA for meagre larvae 
(Argyrosomus regius; Asso, 1801) and its 
relation with antioxidant vitamins E and C. 
Aquaculture Research, 1-15. 

13. Gapasin, R.S.J., Bombeo, R., Lavens, P., 
Sorgeloos, P., Nelis, H.J., 1998. Enrichment of 
live food with essential fatty acids and vitamin 
C: effects on milkfish. (Chanos chanos) larval 
performance. Aquaculture, 162, 269-285. 

14. Girri, S.S., Sahoo, S.K, SHU, B.B., Sahu, 
A.K., Mohanty, S.N., Mohanty. P.K., 
Ayyappan, S., 2002.Larval survival and growth 
in Wallago attu (Bloch and Schneider): effects 
of light light. Photoperiod and feeding regimes. 
Aquaculture, 213, 157-161. 

15. Halver, J.E., Hardy, R.W., 2002. Fish 
Nutrition. Academic Press, 3, 61.141 

16. Hernández‐Cruz, C., Mesa‐Rodríguez, A., 
Betancor, M., Haroun‐Izquierdo, A., Izquierdo, 
M., Benítez‐Santana, T., Torrecillas, S., Roo, 
J., 2015. Growth performance and gene 
expression in gilthead sea bream (Sparus 
aurata) fed microdiets with high 
docosahexaenoic acid and antioxidant levels. 
Aquaculture Nutrition, 21 , 881-891. 

17. Jereb, P., Roper, C.F.E., 2005. Cephalopods of 
the world. FAO Species Catalogue for Fishery 
Purposes, 262. 

18. Koueta, N., Boucaud-Camou, E., Noel, B., 
2002. Effect of enriched natural diet on 
survival and growth of juvenile cuttlefish Sepia 
officinalis L. Aquaculture, 203, 293-310. 

19. Koven, W., Barr, Y., Lutzky, S., Ben-Atia, I., 
Weiss, R., Harel, M., Behrens, P., Tandler, A., 

2001. The effect of dietary arachidonic acid 
(20: 4n− 6) on growth, survival and resistance 
to handling stress in gilthead seabream (Sparus 
aurata) larvae. Aquaculture, 193, 107-122. 

20. Leger, P., 1986. The use and nutritional value 
of Artemia as food source. Occagr. Mar. Biol. 
Ann. 24, 521-623. 

21. Leger, Ph., Naessens-Foucquaert, E., 
Sorgeloos, P., 1987. International study on 
Artemia. Techniques on manipulate fatty acid 
profile in Artemia nauplii and the effect on its 
nutritional effectiveness for the marine 
crustacean mysidopsis Bahia (m.). In: Artemia 
Research and its Application, Vol.3. Ecology, 
Culturing, Use in Aquaculture, eds P. 
Sorgeloos, D.A.Bengeston, W. Decleir and E. 
Jaspers. Univesa Press, Wattern. Belgium, 411-
24. 

22. Lim, L.C., Dhert, P., Chew, W.Y., Dermaux, 
V., Nelis, H., Sorgeloos, P., 2002. 
Enhancement of stress resistance of guppy 
Poecilia reticulate through feeding with 
vitamin C supplement .Journal of the World 
Aquaculture Society, 33-40. 

23. Maldonado-Montiel, T., Rodríguez-Canché, 
L.G., 2005. Biomass production and nutritional 
value of Artemia sp.(Anostraca: Artemiidae) in 
Campeche, México. International Journal of 
Tropical Biology and Conservation, 53, 447-
454. 

24. Martins, D.A., Afonso, L.O.B., Hosoya, S., 
Lewis-McCrea, L.M., Valente, L.M.P., Lall, 
S.P., 2007. Effects of moderately oxidized 
dietary lipid and the role of vitamin E on the 
stress response in Atlantic halibut 
(Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 
272, 573-580. 

25. Matusiewicz, M., Dabrowski, K., Volker, L., 
Matusiewicz, K., 1994.  Regulation of 
saturation and depletion of AA in Rainbow 
Trout. Journal of Nutrition. Biochem. 6, 204-
212. 

26. Mehrad, B., Sudagar, M., 2010. Dietary 
vitamin E requirement, fish performance and 
reproduction of guppy (Poecilia reticulata). 
AACL Bioflux, 3, 239-246. 

27. Merchie, G., Lavens, P., Nelis, H., De 
Leenheer, A., Sorgeloos, P., 1993. Effect of 
vitamin C incorporation in live food on the 
larviculture success of aquaculture species. 
mededelingen van de faculteit 
landbouwwetenschappen universiteit gent, 58, 
1999-1999.  

28. Mercy Onivie, I.L., Olutimilehin, A.J., Sunday, 
O.J., Titus, M.Ch., 2010. The influence of 
supplement vitamins C and E in maternal diets 
on growth and survival of Heterobranchus 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.1.7
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-257-en.html


  61  ... بر Eاثر غنی سازي آرتمیاي فرانسیسکانا با اسیدهاي چرب بلند زنجیره و ویتامین 

longifilis fry outdoor. Nature and Science. 8, 
75-80. 

29. Nabhitabhata, J., Nilphat, P., 1999. Life cycle 
of cultured cuttlefish, Sepia pharaonis, 
Ehrenberg.1831.Phuket, Marine Biology center 
special publication, 19, 25-40. 

30. Nabhitabhata, J., Nilaphat, P., Promboon, P., 
Jaroongpattananon, C., Nilaphat, G., & 
Reunreng, A. (2005). Performance of simple 
large-scale cephalopod culture system in 
Thailand. Phuket Mar Biol Cent Res Bull, 66, 
337-350. 

31. Naessens, E., Lavens, P., Gomez, L., Browdy, 
C., McGovern-Hopkins, K., Spencer, A., 
Kawahigashi, D., Sorgeloos, P., 1997. 
Maturation performance of Penaeus vannamei 
co-fed Artemia biomass preparations. 
Aquaculture, 155, 87-101. 

32. O'Oor, R.K., Balch, N., Foy, E.A., Hirtle, 
R.W.M., Johnston D.A., Amaratunga, T., 1982. 
Embryonic development of the squid, Illex 

illecebrosus, and effect of temperature on 
development rates. Journal of North-west 
Atlantic Fishery Science, 3, 41-45. 

33. Paine, R.T., 1996. Food web complexity and 
species diversity. American Naturalist, 100, 
65-75. 

34. Sargent, J.R., McEvoy, L.A., Bell, J.G., 1997. 
Requirements, presentation and sources of 
polyunsaturated fatty acids in marine fish larve 
feeds. Aquaculture, 155, 117-127. 

35. Sorgeloos, P., Dhert, P., Candreva, P.2001. 
Use of brine shrimp Artemia spp., In marine 
fish larviculture. Aquaculture, 200, 147-159. 

36. Tacon, A.G., 1990. Standard methods for the 
nutrition and feeding of farmed fish and 
shrimp. Feeding methods. Agent Laboratories 
Press, Redmond, Taoka. 3, 208. 

37. Treece, G.D., 2000. Artemia production for 
marine larvae fish culture. SRAC Publication 
No. 702. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.1.7
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-257-en.html
http://www.tcpdf.org

