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بر  MUFA و  HUFA ،PUFAسازي شده توسط اسيدهاي چرب تاثير بيومس آرتمياي غني

 توليد مثلي ميگوي سفيد غربي يهاي کمشاخص چرب، رشد و يدهايبات اسيروي ترک

(Litopenaeus vannamei) 

 
 1، اميرهوشنگ بحري2، ناصر آق1*، عليرضا ساالرزاده1نبي عدلوحمدم

 91991-9399صندوق پستي:  ،رانیس، دانشگاه آزاد اسالمي، بندرعباس، االت، واحد بندرعبايگروه ش -9

 پژوهشکده مطالعات دریاچه اروميه، دانشگاه اروميه، ایران ،گروه بيولوژی و تکثير و پرورش -2

 
 9319اسفند   99تاریخ پذیرش:   9319مهر   99تاریخ دریافت: 

 
 چکيده

، مولددین ميگدوی سدفيد انجام گرفت 19ن ماه یل گستر واقع در بندر کوهستک در فرورديش یگوير ميکه در کارگاه تکث این مطالعه در

ای تهيده شدده تهدت بررسدي نسدد اسديدهای چدر  بيومس آرتميای غني شده با تيمارهای تغذیده وسط (Litopenaeus vannamei)غربي 

ای شامل گروه تغذیه شده وز تغذیه شدند. شد تيمار تغذیهر 99ضروری در کارایي توليد مثلي این گونه بعنوان تيره رسيدگي تنسي به مدت 

(، گروه تغذیه شده توسط بيومس آرتميای غندي شدده بدا NE، گروه تغذیه شده با آرتميای غني نشده )گروه (NAبا مالليس و اسکوئيد )گروه 

 MUFAبدا تيدره حداوی بداالترین ميدزان  (، گروه تغذیه شده توسط بيومس آرتميدای غندي شددهP)گروه  PUFAتيره حاوی باالترین ميزان 

( مدورد اسدتفاده قدرار H2و  H1هدای )گدروه HUFA(، گروه تغذیه شده توسط بيومس آرتميای غني شده با تيره حداوی دو سدط  M)گروه 

 (. همداوری>59/5Pمشاهده گردیدد ) 99های دیگر در روز گروهو  Pداری در افزاید وزن و ضریب رشد ویژه بين گروه تفاوت معنيگرفتند. 

داری بطدور معندي NAتغذیده شدده بودندد در مسایسده بدا تيمدار  H2و  H1هدای مولدیني که از بيومس آرتميای غني شده با گروه ينسبو  مطلق

در شداص  گندادی مولددین ردي رسديدگي تنسدي تقمددان قابدل و تيمارهای دیگر  H2دار بين تيمار تغييرات معني (.>59/5P)افزاید یافت 

با توتده بده نتداید بدسدت آمدده بيدومس داری در شاص  هپاتوپانکراس بين تيمارهای مقتلف مشاهده نگردید. است اما تغييرات معني مشاهده

تواندد موتدب بهبدود در کدارایي مي HUFAو تواند موتب بهبود رشد مي PUFAهای باالیي از های حاوی نسبتآرتميای غني شده با روغن

 گوی سفيد غربي گردد.توليد مثلي در مولدین مي

 

 .HUFA, MUFA, PUFAبيومس آرتميا، ميگوی سفيد غربي،  لغات کليدي:

 

                                                           
 reza1375bandar@yahoo.com  (.دار مکاتبات )عهده *
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 قدمهم

پدروری بعندوان تدامين کنندده بقشدي از مندابع آبزی

در و غذایي انسدان از تایگداه صاصدي برصدوردار بدوده، 

ای داشته اسدت. بقدد های اصير رشد قابل مالحظهسال

ثيدر و پدرورش ميگدو شدامل تک نعتای از ایدن صدعمده

که از صنایع پدر روندق و زود بدازده اسدت و بدا  ،شودمي

سال تجربه تحسيسدات علمدي وسديع، یکدي از  95بيد از 

های سداحلي صنایع راید غالب کشدورهای دارای کرانده

کشدور تهدان در ایدن صدنعت فعالندد.  65بوده، بيد از 

پرورش ميگوی سفيد غربي در کشورهای تنو  شدرق 

آغدداز شددد و بدده  9115هددای آغددازین دهدده لآسدديا از سددا

 سرعت رشد کرد. 

هایي که تهت رسيدگي تنسي مولدین بکدار تيره

هدای هدای تکثيدر هيدریروند تدز  مهمدي از برنامدهمي

 ,.Tziouveli et al) ميگددو در سراسددر تهددان هسددتند

های گياهي در مسایسه بدا از آنجا که منابع روغن(. 2012

توان باشند، ميتر ميقابل دسترسواني ارزانتر و منابع حي

با تایگزیني بقشي از منابع چربي تيدره غدذایي آبزیدان 

پروری کشور بده های غذا و وابستگي صنعت آبزیهزینه

واردات روغن ماهي را کاهد داد. با توتده بده اهميدت 

وغدن مداهي بدا های اصير تدایگزیني راین مسئله در سال

و اکولددوژیکي بدده هددای اقتدددادی منددابع گيدداهي از تنبدده

پدروری رتي برای توسعه پایدار صنعت آبزیعنوان ضرو

(. Tidwell and Allan, 2002مطددرش شددده اسددت )

توانند بدون داشتن اثرات منفي در های گياهي ميروغن

ای، تدایگزین بقشدي های رشد و کارایي تغذیهشاص 

( و یا تایگزین کدل Bell et al., 2002از روغن ماهي )

 در تيره گردند.روغن ماهي 

اسددديدهای چدددر  ضدددروری از قبيدددل لينولئيدددک، 

لينولنيددددددک، آراشدددددديدونيک، ایکوزاپنتانوئيددددددک و 

وئيدددددک اسددددديد در تيدددددره بسدددددياری از دوکوزاپنتان

پوستاني که تهت سنتز آنها محدودیت داشدته یدا سقت

بایسدت فدراهم گردندد قادر به سداصت آنهدا نيسدتند مدي

(Middleditch et al., 1980; Xu et al., 1994; 

Glencross and Smith 2001 از ردددري دیگدددر .)

سددازی و اشددباا زدایددي پوسددتان تهددت رویددلسددقت

PUFA های کوتاه زنجيره، بهHUFA های بلندد زنجيدره

 ;Kanazawa et al., 1979محددددودیت دارندددد )

Mourente 1996; Gonzalez et al. 2003 بندابراین .)

 هدددا وPUFAپدددرورش ميگدددو نيازمندددد فدددراهم کدددردن 

HUFAباشد )های صوراکي ميها از رریق تيرهXu et 

al., 1994; Harrison 1997; Glencross et al., 

2002.) 

بدر  در ایران با وتود بررسي تاثير انواا مواد مغدذی

ن هدي  پژوهشدي در کنوروی پارامترهای رشد ميگو، تدا

سازی بيومس آرتميا بدا اسديدهای چدر   زمينه تاثير غني

HUFA  ،MUFA  وPUFA بددددددر روی ترکيبددددددات 

اسدديدهای چددر ، رشددد، صدوصدديات کمددي مولدددین 

ميگوی سفيد غربي انجدام نشدده اسدت. لدذا هددي ایدن 

رشدد  تحسيق بررسي اثرات اسيدهای چر  فوق بر روی

 های کمدي توليدد مثلدي ميگدوی سدفيد غربديشاص  و

(Litopenaeus vannameiمددي )توانددد باشددد کدده مددي

ليد این گونه در کشور کمک موثری در تهت بهبود تو

 باشد.

 

 هامواد و روش

اسدفند مداه  25روزه ) 99این پژوهد در یک دوره 

اردیبهشددت مدداه( در کارگدداه شدديل گسددتر بندددر  9تددا 

گدروه شدامل  6تيمارهای آزمایشدي، کوهستک گرفت. 

هدای مقتلدف کده بيومس آرتميای غني شدده بدا روغدن
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نسدبت بده بسيده  H2و  H1هدای در گدروه HUFAسط  

هددای دیگددر، بددا تددایگزیني هددا بدداالتر و در گددروهگددروه

بداالنس  از قبدل 9کده مطدابق تددول های گياهي روغن

در  PUFAکاسته و بده ميدزان  HUFAاز ميزان اند، شده

افدددزوده گردیدددد.  M در گدددروه MUFA و،  Pگدددروه 

بيومس آرتميای غني نشدده و گدروه  NEهمينين گروه 

NA  و اسکوئيد بوده که غذای تر شامل ترکيب مالليس

. وزن بدن در اصتيار مولددین قدرار گرفدت %99به ميزان 

های استفاده شدده تهدت پروفایل اسيدهای چر  روغن

 ارائه شده است. 2سازی بيومس آرتميا در تدول غني

گدرم  95ليتر امولسديون، ابتددا ميلي 955تهت تهيه 

ليتدر ميلدي 955روغن از تيمار مورد نظدر را وزن کدرده، 

  گرم به آن اضافه گردید. تهت تلوگيری از به هم آ

 9ها و تشکيل امولسديوني یکنواصدت، چسبيدن ریز قطره

آلمدان( بده  Merkمرغ )ساصت شرکت گرم لسيتين تقم

دقيسده بده  99آن اضافه شده، توسط همزن برقي، حددود 

هدای صوبي به هم زده شد تا مقلوط یکندواصتي از قطدره

هدا د. پدس از آن ریدز قطدرهریز روغن و آ  تشکيل شو

امولسديون زیر ميکروسکوپ نوری بررسي شدند. سپس 

سازی اضافه و مورد اسدتفاده بدورت تازه به محيط غني

بيومس آرتميای مورد نياز از اسدتقر توليدد قرار گرفت. 

آرتميا با استفاده از صاصديت ندورگرایي مثبدت در شدب 

تهدددت تقليددده روده، آنهدددا را بددده تمدددع آوری شدددده، 

ليتدری حداوی آ  دریدای فيلتدر شدده  9555های انکت

سداعت  0همراه با هوادهي منتسل و به مدت زمان حدود 

 995هدای سدازی بده زو به تهت غنيقرنطينه و سپس 

پدس از سازی قرار گرفتند. ليتری منتسل و در محيط غني

ساعت بيومس آرتميا برداشت شدده، سدریعام منجمدد  92

 گردیدند.

ميدانگين وزندي ربي پيد مولد بدا ميگوهای سفيد غ 

از استقر ویژه نگهدداری مولددین گرم(  69/3±00/36)

عدد به ازای هر تانک )حدودام  99با تراکم تهيه گردیده 

بده مقدازن  9:9عدد در متر مربع(، با نسدبت تنسدي  9/9

متدر مربدع و حجدم  9/2بتني سياه رنگ با مساحت کف 

ای منتسدل یدهمتر مکعب، تهت انجام تيمارهدای تغذ 9/9

گردیدند. دوره نوری تهت پرورش مولددین، بددورت 

ساعت روشدنایي اتدرا شدد. بده  93ساعت تاریکي و  99

منظور صروج باقيماندده غدذا و فالدوالت، تعدوی  آ  

بدورت روزانه از وسط تانک با سرعت مالیم، به ميزان 

انجددام گرفددت. تهددت هددوادهي، از پمدد  هددوای  255%

سدنگ هدوا روی بسدتر قدرار  مرکزی استفاده و سه عددد

 داده شد.
 

 سازی بيومس آرتمياهای بکار رفته در تيمارهای استفاده شده تهت غنيدرصد روغن :9تدول 

 (P)گروه  PUFA (M)گروه  MUFA (H2)گروه  HUFA 2 (H1)گروه  HUFA 1 منبع چربي

 5 5 955 05 روغن ماهي کيلکا

 35 90 5 5 روغن کلزا

 3/6 9/9 5 2 روغن دانه کتان

 5 5 5 90 روغن ذرت

 9/9 99/92 5 5 روغن زیتون

 2/20 99/9 5 5 روغن آفتابگردان

 35 23 5 5 روغن نارگيل
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عمدل  39در روز به منظور السای رسديدگي تنسدي 

از روز انجدام گرفدت.  توسط پدنس داغ قطع پایه چشمي

گيری و دریافت اسدپرماتوفور، هفتم تهت بررسي تفت

ای بعد از قطع روشنایي، مولددین مدادهساعت  9هر شب 

قددرار  9کدده رسدديدگي تنسددي آنهددا کامددل و در مرحلدده 

گرفتند، به آرامي توسط ساچو  صيد، و توسط چدراغ 

گيددری و قددوه بررسددي گردیدنددد. مولدددیني کدده تفددت

اسپرماتوفور را از تنس نر دریافت کرده بودندد، تهدت 

و ي ویدژه منتسدل ليتدری مشدک 355ریزی به مقدازن تقم

در پایدان  ریدزی و انکوباسديون انجدام گرفدت.عمل تقم

دوره رسيدگي تنسي تعداد سه مولد از هر تکدرار صديد 

گيددددری وزن، تشددددری  و بافددددت و پددددس از اندددددازه

تهددت هپاتوپددانکراس و تقمدددان تداسددازی گردیددده 

تددوزین و هپاتوپددانکراس  یگندداد یهددامحاسددبه شدداص 

د درصددن يهميندد. (Wouters et al., 2001)شدددند

بده منظدور . محاسدبه گردیددافزاید وزن، افزاید ردول 

ریزی و انتسال مولد از تانک ، پس از تقمتعيين هماوری

ریزی را بده ریزی به تانک پرورش، آ  تانک تقمتقم

ليتدری برداشدت و ميلدي 95نمونده  9آرامي به هم زده و 

و  يو ميزان هماوری نسبهای موتود محاسبه تعداد تقم

   .(9309)ساالرزاده،  ردیدن گييمطلق تع

 
 سازی بيومس آرتمياپروفایل اسيدهای چر  تيمارهای استفاده شده تهت غني :2تدول 

HUFA1 ( گروهH1) HUFA2 ( گروهH2) MUFA ( گروهM) PUFA ( گروهP) تيمار 

15/99 51/25 5 5 
HUFA 

23/99 69/95 63/99 90/99 
MUFA 

10/93 93/9 09/93 99/35 
PUFA 

95/23 99/21 92/23 93/23 
SFA 

39/99 09/2 22/99 99/29 
C18:2n6  

69/2 12/9 63/2 61/9 
C18:3n3  

96/5 92/5 5 5 
C20:4n6  

95/99 62/9 5 5 
C20:5n3  

09/95 99/93 5 5 
C22:6n3  

29/29 39/33 35/93 03/29 
C18:1n9  

99/9 69/0 5 5 
HUFA/PUFA 

31/5 91/5 5 5 
HUFA/MUFA 

69/5 60/5 5 5 
HUFA/SFA 

29/9 96/9 29/9 21/9 
182n6/183n3 

99/2 99/2 5 5 
DHA/EPA 

 

تهددت بررسددي ميددزان تجمددع اسدديدهای چددر  در 

تنسددي  9الشدده، هنگددامي کدده ميگددوی مولددد بدده مرحلدده 

ریزی گردید، توسط قييي تراحدي رسيده و آماده تقم

تشری  و بافت هپاتوپانکراس و تقمدان تداسازی و در 
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ليتدری منجمدد و تدا زمدان ميلدي 9/9های اپنددوري لوله

هميندين از هدر  نگهداری شدند. -c°95آناليز در فریزر 

ریزی یک نمونه تهت آناليز اسيدهای چر  تقدم تقم

منتسددل  -c°95منجمددد و بدده فریددزر  -c°35در دمددای 

تهددت انجددام آناليزهددای پروفيددل اسدديدهای گردیدنددد. 

ی آرتميا و تدانوران آبدزی ها به پژوهشکدهچر  نمونه

دانشگاه اروميه منتسل شددند. چربدي کدل بدا روش کدار 

Folch گيددری ( اسددتقراج و اندددازه9199د)و همکدداران

 شد.

هدددای حاصدددل از مراحدددل مقتلدددف نتددداید و داده

-Oneآزماید بدا اسدتفاده از آنداليز واریدانس یکطرفده )

way ANOVA  و آزمون چند دامنده دانکدن در سدط )

مدورد بررسدي و  SPSSافدزار با کمک ندرم 59/5اعتماد 

تجزیه و تحليل قدرار گرفتندد. تهدت رسدم نمودارهدا از 

 استفاده گردید. Excelافزار رمن

 

 نتايج

هدددای هپاتوپدددانکراس و گنددداد ميدددانگين شددداص 

مولدین در پایان آزماید بررسي و نتاید آن در تددول 

دهندد کده اصدتالي يها نشان مداده است. آورده شده 3

مقتلددف وتددود داشددته  یهددان گددروهيبدد یداريمعندد

(59/5P< ،)مددار ين شدداص  گندداد در تیتددربدديدH2  و

ولدي در د یدمشداهده گرد NA مدار يین ميزان در تترکم

داری هپاتوپددانکراس اصددتالي آمدداری معنددي شدداص 

 (.<59/5P) (3تدول )شود مشاهده نمي

 

 یهماورو  رشد، HSI ،GSIهای مقتلف بر روی تاثير آرتميای غني شده با تيره :3تدول 

 تيمار معيار
P M H1 H2 NA NE 

9 HSI )%( a03/5±99/2 a22/5±39/2 a99/5±93/2 a39/5±99/2 a50/5±2/2 a53/5±33/2 
2 GSI )%( ab6/9±39/9 ab6/9±39/9 ab3/9±99/6 a29/5±05/6 b01/5±09/3 ab99/5±69/9 

 a96/9±99/35 ab32/2±19/91 b32/9±59/96 ab99/0±11/25 b61/3±99/99 b29/6±99/22 افزاید وزن )%(

 a99/5±99/5 ab90/5±69/5 ba93/5±92/5 ab29/5±99/5 b99/5±99/5 ab90/5±99/5 ضریب رشد ویژه

 ab31/25±69/923 ab91/99±16/933 a93/9±51/966 a96/99±62/999 b93/92±10 ab60/99±99/929 هماوری نسبي

 ab99/190±9136 a11/950±33/6939 a59/390±69/9950 a61/690±9533 b59/9059±9999 ab91/956±9692 هماوری مطلق

 (.Gonadosomatic Indexشاص  گناد ) -2( ، Hepatosomatic Indexانکراس )شاص  هپاتوپ -9

  (.<P 59/5داری ندارند )اند، اصتالي آماری معنياعدادی که در یک ستون با حروي مشابه مشق  شده

Pبا  : تيماری که از بيومس غني شدهPUFA  ،تغذیه کردهMبا  : تيماری که از بيومس غني شدهMUFA تغذیه کرده ،H1 تيماری که از :

 :NA تغذیه شده، HUFAباالترین سط  با  : تيماری که از بيومس غني شدهH2، تغذیه کرده HUFA ترسط  پایين با بيومس غني شده

 .: تيماری که از بيومس آرتميای غني نشده تغذیه کردهNEتيماری که از بيومس آرتميا تغذیه نکرده، 

 

در درصدد مشق  اسدت  3همانطور که در تدول 

ین و تدربديد Pافزاید وزن و ضریب رشد ویدژه تيمدار 

تددرین ميددزان را نشددان کددم NAو  H1 ،NEتيمارهددای 

 H2و  M ،H1هميندين تيمارهدای (. >59/5Pدهدد )مدي

هماوری مطلدق نسدبت بده  در داریاصتالي آماری معني

سایر تيمارها داشدتند. از نظدر همداوری نسدبي تيمارهدای 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
96

.1
1.

2.
6.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1396.11.2.6.5
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-291-en.html


 9316تابستان ، یازدهم، شماره دومپروری، سال نشریه توسعه آبزی 09

H1  وH2 يمار ین و تتربيدNA ین ميزان را نشان ترکم

(. همينين ترکيبدات اسديدهای چدر  >59/5Pدهد )مي

، هپاتوپدانکراس 9در تددول  9تقمدان مولدین مرحلده 

 آمده است.  9در تدول 

 

 ، بر حسب درصد از کل اسيد چر 9ترکيب اسيدهای چر  تقمدان مولدین مرحله  :9تدول 

 اسيد چر  تيمار

NA NE H1 H2 P M  

96/9  36/9  99/2  92/9  31/2  09/5  C14:0 

9/5  5 96/5  59/5  92/5  29/5  C14:1n5 

5 26/5  20/5  3/5  2/5  3/5  C15:0 

5 32/5  20/5  92/5  96/5  91/9  C15:1n5 

99/0  90/99  32/99  93/99  59/90  19/96  C16:0 

2/5  69/2  66/9  21/9  9 39/2  C16:1n7 

99/9  99/6  9/6  92/6  13/6  22/99  C18:0 

19/31  90/20  23/32  99/20  69/22  90/25  C18:1n7 

93/9  66/9  1/9  99/9  23/0  90/9  C18:1n9 

6/39  60/99  39/95  13/6  03/0  10/9  C18:2n6Cis 

5 66/5  99/9  91/9  3/3  5 C18:2n6trans 

16/6  99/9  30/2  22/9  52/2  91/5  C18:3n3 

31/5  99/5  22/5  63/5  23/5  99/5  C20:0 

60/5  51/3  62/9  39/9  29/9  12/5  C20:1n9 

59/5  59/2  26/5  93/5  20/5  99/9  C20:2n6 

5 90/2  39/9  01/2  92/9  99/9  C20:4n6 

5 32/5  5 99/5  5 22/5  C20:3n3 

5 93/52  1/9  90/9  02/6  10/99  C20:5n3 

99/5  22/5  5 91/5  9/5  93/5  C22:0 

33/5  23/5  5 59/5  5 5 C22:1n9 

5 91/9  0/5  99/9  23/9  39/1  C22:6n3 

10/11  99/12  99/19  0/19  01/19  01/16  % total fatty acids identified 

52/5  01/9  01/2  2/9  99/9  99/3  Others 
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 ، بر حسب درصد از کل اسيد چر 9ترکيب اسيدهای چر  هپاتوپانکراس مولدین مرحله  :9تدول 

 اسيد چر  تيمار
NA NE H1 H2 P M  

09/9  69/3  93/9  90/9  99/2  91/2  C14:0 

21/5  92/5  59/5  59/5  59/5  99/5  C14:1n5 

39/5  23/5  26/5  39/5  2/5  22/5  C15:0 

31/5  99/5  09/5  99/5  39/5  3/5  C15:1n5 

93/91  09/99  19/99  96/91  59/99  59/99  C16:0 

92/9  59/9  2/2  99/9  12/2  3/9  C16:1n7 

90/9  99/9  39/1  29/9  99/6  03/9  C18:0 

96/25  9/29  99/22  93/91  99/29  59/32  C18:1n7 

03/2  22/6  92/3  90/9  90/3  10/0  C18:1n9 

91/0  9/99  12/95  69/6  39/93  29/1  C18:2n6Cis 

32/2  61/3  90/9  99/2  99/9  29/5  C18:2n6trans 

09/5  99/3  02/9  59/9  39/2  93/2  C18:3n3 

09/5  21/5  19/5  93/5  6/5  26/5  C20:0 

92/2  9/9  50/2  93/5  22/9  99/5  C20:1n9 

90/5  91/5  0/5  03/5  90/9  5 C20:2n6 

99/5  59/9  69/3  0/2  59/3  9 C20:4n6 

50/5  59/5  99/5  2/5  2/5  5 C20:3n3 

96/9  59/9  22/0  93/0  99/9  59/9  C20:5n3 

29/5  29/5  91/5  29/5  26/5  99/5  C22:0 

5 9/5  5 5 59/5  5 C22:1n9 

96/92  52/3  99/0  21/95  02/6  93/5  C22:6n3 

96/12  69/16  61/19  59/19  99/16  30/19  % total fatty acids identified 

93/9  33/3  39/2  19/9  01/3  62/9  Others 

 

 ثبح

عنوان یکي از فاکتورهدای اوليده اسدت کده تغذیه به

توانددد منجددر بدده تفدداوت در کددارایي توليدددمثلي در مددي

(. همينددين Browdy, 1992ميگوهددای پنائيددده شددود )

سدزایي در هتواندد تداثير بدای مولددین مديشرایط تغذیده

پوستان دریایي، از های توليد مثلي سقتبسياری از تنبه

ها و کيفيت اسپرم ریزی در مادهقمقبيل لساش و دفعات ت

-Marsden et al., 1997; Perezدر نرهددا گددردد )

Velazquez et al., 2002; Wouters et al., 2002 .)

همينين توليد الرو و پست الرو بدا کيفيدت بداال تهدت 

اسددتفاده در پددرورش، بدده شددرایط مولدددین بسددتگي دارد 

(Racotta et al., 2003 .) 

آرتميدا در پدرورش ماهيدان و  ایهداز گذشته گونده

پوستان هم بدورت مجزا و هم بددورت ترکيدب سقت
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 ,Seale) گرفتندد با رژیم غذایي مورد استفاده قدرار مدي

1933 Millamena et al., 1988; همينين اسدتفاده از .)

عنوان یک تایگزین رضایت بقدد بدا بيومس آرتميا به

د، باشدکرم صوني که یکدي از غدذاهای تدر مولددین مدي

پوستان بسديار رایدد اسدت تهت رسيدگي تنسي سقت

(Naessens et al., 1997 هميندين بده اثبدات رسديده .)

استفاده از بيومس آرتميای غني شدده منجمدد در تغذیده 

منجر به رسيدگي بهتر تقمددان، مولدین ميگوی وانامي 

ریدددزی، تفدددریخ و بسدددای بهتدددر الروهدددا گردیدددد تقدددم

(Wouters et al., 1999.) 

ین ميزان رشد و ضریب رشدد تربيداین تحسيق در 

ویژه مولدین در تيماری مشاهده گردیدد کده از بيدومس 

( تغذیده P)گدروه  PUFAآرتميای غندي شدده بدا تيمدار 

 9109در سددال  Readکددرده بودنددد. در همددين راسددتا 

( بدده اسدديدهای P. indicusنيازهددای ميگوهددای تددوان )

بررسدي نمدود.  چر  غير اشباا لينولئيک و لينولنيدک را

نتاید این بررسي نشدان داد کده رشدد وزندي ميگوهدا در 

ه تيمارهدای نسبت ب 18:3n3و  18:2n6تيمارهای حاوی 

داری بداالتر بدوده اسدت و رشدد فاقد آنها بدورت معني

وزني آنها هنگامي که هر دو اسيدهای چدر  لينولئيدک 

 شد. تربيدو لينولنيک وارد تيره شدند 

لدددین بددر روی کيفيددت تقددم و هددای موتدداثير تيددره

اوليدددده الروی تهددددت رسدددديدگي تنسددددي مراحددددل 

پوستان توسدط محسسدين متعددد بده اثبدات رسديده سقت

 Millamena 1988; Bray et al., 1995; Alavaاست )

et al., 1993; Xu et al., 1994; Cahu et al., 1995; 

Marsden et al., 1997; Cavalli et al., 1999; 

Wouters et al., 1999چنددین مطالعده هنگدامي  (. در

های غير بهينه تغذیه شددند، کدارایي ضدعيف که از تيره

یددددا کيفيددددت ضددددعيف زادآوری مشدددداهده گردیددددد 

(Chamberlain, 1981; Bray et al., 1990; Cahu et 

al., 1995  در دسددترس بددودن یددک تيددره مطلددو .)

عنوان یک فاکتور تعيين کننده تهت رسيدگي تنسي هب

 Wouters etد مثل ميگوها شدناصته شدده اسدت )و تولي

al., 2001های ناکدافي یدا (. گزارش شده است که تيره

بداالنس نشددده موتددب کددارایي توليددد مثلددي ضددعيف یددا 

 ,Bray and Lawrenceگاهي توقف آن صواهدد شدد )

هدایي کده تهدت رسديدگي (. به همين دليل تيدره1992

هدای نامدهروند تز  مهمدي از برتنسي مولدین بکار مي

هددای ميگددو در سراسددر تهددان تکثيددر در اسددارت هيری

 است. 

عندوان منبدع هپوستان به ليپيدهای صدوراکي بدسقت

هددا از قبيددل اسدديدهای چددر  ضددروری و دیگددر گددروه

هددا و کاروتنوئيدددها نيازمندنددد. در فسدفوليپيدها، اسددترول

و بدویژه  PUFAموارد تانوران دریایي، اسيدهای چر  

بسيار مهدم و ضدروری هسدتند.  HUFAاسيدهای چر  

چددون ایددن تددانوران در سددنتز آنهددا دارای محدددودیت 

(. ميگوهای پنائيده Kanazawa et al., 1979باشند )مي

پوستان دریایي قابليت محددودی سقتنيز همانند دیگر 

کربنه  90زدایي اسيدهای چر  در رویل سازی و اشباا

 ,.Kanazawa et alدارندد ) 5n-3 :20و  22:6n-3بده 

1979; Teshima et al., 1983 .) 

روز آزماید، تغذیه مولدین ميگوی سدفيد  99ري 

ترین هماوری در گروهي مشاهده گردید غربي، ضعيف

که از مالليس و اسکوئيد تغذیه کرده بودند که احتمداال 

ناشددي از کمبددود اسدديدهای چددر  ضددروری در تيددره 

 باشد.غذایي مي

ی غنددي شددده بددا هنگددامي کدده مولدددین از آرتميددا

HUFA گروه(هایH1  وH2 که سرشار از )HUFA هدا

داری بهبدود بودند تغذیه کردندد، همداوری بطدور معندي

هدای HUFAدهد که این امر نشان مي (.>59/5Pیافتند )
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موتود در این تيمار حاکي از نياز مولدین ميگوی سفيد 

توسدعه تقدم غربي به اسيدهای چدر  ضدروری تهدت 

باشد. در همين راستا در تحسيسدي توسدط ميرحيددری مي

در  HUFA( مشاهده گردیدکه با کداهد ميدزان 9309)

داری کداهد یافدت. در معندا بطور تيره، ميزان هماوری

نشدان  9113و همکداران در سدال  Alvaتایيد این نتيجه، 

بددا بيددومس  L. vannameiدادنددد کدده وقتددي مولدددین 

 HUFAا روغدن نارگيدل )کده فاقدد آرتميای غني شده ب

باشد( تغذیه شدند، سبب کاهد لساش تقدم، دفعدات مي

و  Cahuریدزی و همداوری در آنهدا شدد. هميندين تقم

ردي پژوهشدي نشدان دادندد کده  9119همکاران در سال 

مولدین ميگوی سفيد غربي که با غذای صشدک حداوی 

، 20:4n6مسددار کدم اسدديدهای چدر  غيراشدباا شددامل 

20:5n3 22:6 وn3  تغذیدده شددده بودنددد، قطددر و تعددداد

 بود. ترکمها تقم

از رددري دیگددر در ایددن پددژوهد در مولدددین مدداده 

ميگوی سفيد غربي هي  همبستگي بدين درصدد افدزاید 

ین افدزاید وزن تربيدوزن و هماوری دیده نشد. چون 

 HUFAین همدداوری در تيمددار تددربدديدو  Pدر تيمددار 

اوت سددایر تيمارهددا تفدد( مشدداهده شددد کدده بددا H2)تيمددار 

و  Dautov(. نتيجده تحسيسدات >59/5Pدار داشتند )معني

تواند تایيد کننده نتيجده ایدن مي 2559همکاران در سال 

ر آن تحسيدق نيدز هدي  همبسدتگي پژوهد باشد، چون د

داری بددين اندددازه تقددم، همدداوری بددا رددول و وزن معنددي

و  Palaciosميگوهددا مشدداهده نگردیددد. از رددري دیگددر 

افدزاید وزن ميگوهدا در زمدان  9111کاران در سال هم

توليد را بررسي نموده و گزارش دادند که در ميگوهدای 

روز از قطدع پایده چشدمي  16تدا  99ای که بديد از ماده

آنها گذشته بود، هماوری باال با وزن همبسدتگي داشدت 

تواندد بده دليدل افدزاید مددري غدذا در که این امر مي

 ميگوها باشد.

هددای مقتلددف نشددان هددای متعدددد در گونددهمطالعدده

هدا، در ردي دهد کده ترکيدب اسديد چدر  در اندداممي

-20:5nهای باالتری از رسيدگي تقمدان، حاوی نسبت

باشدددند نسدددبت بددده هپاتوپدددانکراس مدددي 22:6n-3و  3

(Teshima and Kanazawa, 1983; Jeckel et al., 

1989; Ji and Xu, 1992 .) Mourente  و همکاران در

 .Pنشان دادند که ري رسيدگي تنسي در گونده  9116

kerathurus ،69 های درصد اسيدهای چر  کل چربي

 باشد. تقمدان در تقم و تنين موتود مي

هددای مهددم در توليددد تقددم، توليددد یکددي از تنبدده

ای که منجدر بده توليدد الروهدایي بدا های لساش یافتهتقم

ت غددذا باشددد. برصددي از ترکيبددابازماندددگي و رشددد مددي

ریزی را در بسياری از گونه هدا تحدت تداثير کيفيت تقم

(. همينين Verakunpiriya et al.,1997دهند )قرار مي

فسدان مواد مغذی در تيره مولدین، کيفيت تقم و الرو 

(. محسسدددين Watanabe 1985دهدددد )را کددداهد مدددي

های غيدر بهينده شدده را تهدت که تيرهمتعددی هنگامي

د، کددارایي توليدددمثلي ضددعيف یددا مولدددین بکددار گرفتندد

 ,.Bray et alکيفيت پایين زاد و ولد مشداهده گردیدد )

1990; Cahu et al., 1995.) 

 n-3:20دهد کده محتدوی نتاید این تحسيق نشان مي

 L. vannameiبددا توليدد تقددم مولددین  در گنداد کدامالم
 ارتبدداط مسددتسيم دارد. نظددر بدده اینکدده افددزاید سددطوش

22:6n-3 هدا ، ارتباط نزدیک با نرخ ه  تقمدر تقمدان

(. این ارتباط اشاره بر آن دارد 9دهد )تدول را نشان مي

تواند نسدد مي L. vannamei  ،20:5n-3ی که در گونه

ای در توسعه تقمدان بازی کند که به هماوری نيدز ویژه

 ارتباط دارد. 
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Xu  مندابع مقتلدف اسديدهای  9119و همکاران در

با اسدتفاده  F. chinensisدین ماده چر  را در تيره مول

از منددابع مقتلددف چربددي )روغددن آنيددوی، روغددن داندده 

کتان، روغن ذرت و چربي صو ( مدورد ارزیدابي قدرار 

ای کدده شددامل روغددن مدداهي آنيددوی بددود دادنددد. تيددره

در تقدم گردیدد و  n-3 HUFAموتب باالترین سدط  

موتب بهترین بازده توليد مثلي شدد. ارتبداط مثبدت بدين 

-6n :22در تقم و هماوری و نيز بدين  5n-3 :20طوش س

 :n-3 20تقم و درصد ه  بده اثبدات رسديد. بندابراین  3

کندد نظدر بده ای را در توسعه تقمدان ایفا مدينسد ویژه

هدای دیگدر در تواندد برصدي از نسدمي n-3 22:6اینکه 

 تکامل تنين نيز ایفا کند. 

و همکدداران  Teshimaمطالعددات گذشددته توسددط 

هددا  در زميندده انتسددال ( بددر روی متابوليسددم چربددي9100)

ها از هپاتوپانکراس به تقمدان از رریدق همولندف چربي

 در ميگوی ژاپني ري رسيدگي تقمدان را اثبات کرد.

های پنائيده افزاید چربي کل در تقمدان، در گونه

و کاهد پيوسته سدطوش چربدي کدل در هپاتوپدانکراس 

رود هپاتوپدانکراس مدان مديمشاهده گردید. بندابراین گ

 ها باشد.ها در تقمدانمنشا انباشتگي چربي

هرچنددد افددزاید انباشددتگي ميددزان چربددي تقمدددان 

باشددد. در مطالعددات متعدددد ارتبدداط ناشددي از تيددره مددي

معکوسددي بددين ميددزان چربددي تقمدددان و هپاتوپددانکراس 

 Clarke, 1982; Castille andمشدداهده نگردیددد )

Lawrence, 1989; Wouters et al., 1999.)   در ایدن

تحسيددق نيددز رابطدده معکوسددي بددين اسدديدهای چددر  

هپاتوپانکراس و تقمدان مشاهده نگردیدد کده بدا نتداید 

 C22:6n3ین ميدزان تدربيدفوق مطابست دارد. همينين 

، H2در تقمدان و هپاتوپانکراس در تيمدار  C20:5n3و 

 هنگام مرحله چهار رسيدگي تنسي مشاهده گردید.

ردددي رسددديدگي تنسدددي  HSIو  GSIاید در افدددز

مولدین ماده ميگوی سفيد غربي نشان دهنده تجمع مواد 

 Palaciosباشدد. مغذی در تقمدان و هپاتوپانکراس مدي

گدزارش نمودندد کده مسددار  2555و همکاران در سدال 

HSI   بازتا  تجمع مواد مغذی از تمله اسيدهای چدر

هدا بطدور در هپاتوپانکراس است. همينين تجمدع چربدي

معناداری در افدزاید تدوده تقمددان ردي مراحدل اوليده 

 رسيدگي تنسي شرکت دارند.

هدا در اووسديت تدربيدباالتر، تعداد  GSIشاص   

هميندين در کندد. را تایيد مدي H2ی تيمار مولدین ماده

این تحسيدق بدين سدطوش چربدي در تقمددان و شداص  

GSI حاصدل  ارتباط مستسيم مشاهده گردید که با نتداید

مطابسددت دارد. وی ارتبدداط  9109در  Galoisاز تحسيددق 

مثبتي بدين تجمدع چربدي در هپاتوپدانکراس، تقمددان و 

 مشاهده نمود. HSIو  GSIهای شاص 

نتاید حاصل از این تحسيدق نشدان دهندده آن اسدت 

ای تهت مکمدل که بيومس آرتميا دارای پتانسيل بالسوه

س، تهدت بهبدود سازی و تایگزیني با اسکوئيد و ماللدي

 .Lرسدديدگي تنسددي مولدددین ميگددوی سددفيد غربددي )

vannameiن يهميندد هددای تکثيددر اسددت.( در کارگدداه

سددازی شددده بددا گيری بيددومس آرتميددای غندديبکددار

غندي هسدتند  PUFAهایي که از اسيدهای چدر  روغن

 .L( تهت مولددهای ميگوهدای سدفيد غربدي )P)تيمار 

vannameiلدین گردد.تواند موتب بهبود رشد مو( مي 

بکارگيری بيومس آرتميای غني شدده بدا گر یاز رري د

 جده را درتواندد بهتدرین نتيمدي  (H2روغن ماهي )تيمار 

 هماوری و متعاقبام توليد الرو فراهم کند.
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