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چکیذه
َدف اس ایه مطالعٍ تاثیز روگداوٍ آعتاساوتیه تز رؽد (افشایؼ يسن ،وزخ رؽد يیضٌ ي يسن پایاوی) ،تقاء در پغت الري میگًی مًسی
( ) Fenneropenaeus merguiensisمی تاؽد .ایه مطالعٍ در کارگااٌ تثییاز میگاً عاىتدرف اعات در تاتغاتان  1391اوجاا
گزدید .در ایه آسمایؼ پغت الريَای  9ريسٌ تا متًعط يسن ايلیٍ 4/5±0/8میلی گز تًعیلٍ رصیم غذایی کٍ حايی عاطً متتلیای
( 100 ،50 ،0ي ) 200میلی گز در َز کیلًگز اس رصیم غذایی اس روگداوٍ آعتاساوتیه تًد تٍ مادت  30ريس ماًرد تذذیاٍ اازار گزفتىاد.
میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حايی  100 ،50ي  200میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه ،رؽدؽان وغثت تٍ گزيٌ ؽااَد َایت تیاايت
معىی داری وداؽت ( .)p > 0/05يلی تقاء در میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حايی  100 ،50ي  200میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه،
تٍ طًر ااتل مالحظٍ ای وغثت تٍ گزيٌ ؽاَد تاالتز تًد ( .)p < 0/05اس ایه ري تاا تً اٍ تاٍ خاًاؿ تذذیاٍ ای روگداواٍ کاريتىًئیادی
آعتاساوتیه ي تاثیز میثت آن تز تقاء تًفیٍ میگازدد رصیام غاذایی پغات الري میگاًی ماًسی حاداال حاايی  100میلای گاز روگداواٍ
آعتاساوتیه در َز کیلًگز اس رصیم غذایی تاؽد.

کلمبت کلیذی :میگًی مًسی ،آعتاساوتیه ،رؽد ،تقاء.

*نویسنذه مسئول
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.1مقذمه

رعمیت ؽىاختٍ ؽدٌ اعت ،یثی اس مًاد افشيدوی ُت غذاَای

رؽد عزیع معیت در ُاان ي کااَؼ یخیازٌ آتشیاان مً اة

مقىًعی روگداوٍ کاريتىًئیدی آعتاساوتیه میثاؽد .ایه روگداواٍ،

ؽدٌ اعت تثییز ي پزيرػ آتشیان تیؾتز اس پایؼ احغااط ؽاًد.

کاريتىًئید افلی ي غالاة در میگاً میثاؽاد( ،)5،13کاٍ تًعاط

آتشی پزيری در ُان در حال رؽد تًدٌ ،تٍ طاًری کاٍ تتاؼ

میگً تٍ فًرت سیغتی عاختٍ ومیؾًد ي میگً تایغتی ایاه ماًاد

مُمی ُت تًلید غذایی تا پازيتییه تااال مای تاؽاد .گشارؽاات

را اس رصیم غذایی اػ دریافت کىد (َ )22 ،13مچىایه مؾاتـ

ُاوی اس تًلید آتشیان اس طزیق آتشی پزيری کٍ ماَیان ،عاتت

گزدیدٌ پارٌ ای اس عتت پًعتان تًاواایی تثادیل عاایز روگداواٍ

پًعتان ،وزمتىان ي عایز حیًاوات آتشی را در تز میگیزد حااکی اس

َای کاريتىًئیدی را تاٍ آعاتاساوتیه دارواد( .)21مُمتازیه مىااتع

آن اعت کٍ تٍ  52/5میلیًن ته در عال  2008رعایدٌ اعات(.)8

روگداوٍ َای کاريتىًئیادی مقاىًعی ،ماًرد اعاتیادٌ در آتاشی

عتت پًعتان ویش در ایه تیه ريود ري تٍ رؽدی را داؽتٍ اود کاٍ

پاازيری ،آعااتاساوتیه ي کاوتاااساوتیه مقااىًعی ،ي مُمتاازیه مىاااتع

تًاعطٍ تقاضای تاالی آن می تاؽد ،تٍ طًری کاٍ تًلیاد عاتت

طثیعاای آعااتاساوتیه ،متمااز ازمااش (Xanthophyllomyces

پًعتان تًاعطٍ آتشی پزيری اس  1/6میلیًن ته در عاال  2000تاٍ

) rhodorhousي لثااااات تااااات عااااالًلی آب ؽااااایزیه

 5میلیًن ته در عال  2008افشایؼ یافتٍ اعت ( .)8امزيسٌ میگاً

) (Haematococcus pluvialisمیثاؽد(.)4

تٍ عىًان یثای اس کاالَاای لاًکظ تجااری اس اَمیات يیاضٌ ای

روگداوٍ کاريتىًئیدی آعتاساوتیه عملثزد ي يظاایف گًوااگًوی

تزخًردار می تاؽد .تاال تًدن میشان پزيتییه ي طعم لذیاذ میگاً،

در میگً دارد کٍ میتًان تٍ مًاردی َمچًن :

ایه فزايردٌ دریاایی را تاٍ فاًرت یات ماادٌ غاذایی تغایار پاز

-تجمع روگداوٍ َا در تافت ي خًػ روگ ؽادن مصقاًل ي در

ارسػ ي الثتٍ گزان ایمت در آيردٌ اعت .اس طزف دیگز ي اًد

وتیجٍ افشایؼ تاسار پغىدی میگً اؽارٌ کزد ()12

تزخی اس امال ي ماًاد معادوی ارسػ آن را تیؾاتز کازدٌ اعات.

-ثثات در غؾاء علًلی ،تُثًد عالمتی ي ایمىای اس طزیاق حاذف

َزچىد ا شای تؾثیل دَىدٌ تدن گًوٍ َای متتلف میگً تقزیثاً

رادیثال َای آساد اکغیضن ي حیاظت ديرن علًلی()7

یثغان اعت .اما تغیاری اس فاحة وظزان عقیدٌ دارود کٍ گًواٍ

-تُثًد عملثزدَاای سیغاتی ي مقايمات در تزاتاز اعاتزط َاای

َاااااای مً اااااًد در خلااااای فاااااارط (تاااااٍ خقاااااًؿ

مصیطاای َمچااًن اعااتزط اعاامشی ي دمااایی ،اعااتزط واؽاای اس

merguiensis

 )Fenneropenaeusاس ارسػ تاااااالتزی

افشایؼ آمًویاک ي کاَؼ اکغیضن مصلًل(.)16 ،14 ،12 ،6

تزخًردار َغاتىد( .)2یثای اس عًامال مُام در پازيرػ میگاً ي

 -تُثًد تقاء ي رؽاد در پغات الريَاای تذذیاٍ ؽادٌ تاا روگداواٍ

حقًلِ اطمیىان اس کیییت مىاعة پغت الريَا ،اعاتیادٌ اس ماًاد

آعتاساوتیه(.)14

غذایی تا کیییت تاال می تاؽد ( .)7تطًریثٍ تتؼ ااتال تاً ُی

-فعالیت آوتی اکغیداوی ،کمت تاٍ ؽاثل گیازی سوجیازٌ َاای

اس مًفقیت َای آتشی پزيری تًاعطٍ رصیم َای غاذایی مىاعاة

اپثغی تٍ عىًان یخائزی اس اکغیضن در ؽازایط کمثاًد اکغایضن

میثاؽد(.)13مطالعات رصیم غذایی تا َدف ؽىاعایی مًاد مذاذی

در تافت (.)22 ،19 ،9

مُمی کٍ ُت تقًیت ي حیظ مطلًب تلًغ ،تًلید میل ي تًلید

اس ایه ري تا تً ٍ تٍ ایىثٍ اکیز کارَای اوجا ؽدٌ در سمیىٍ تاثیز

الريَای تا کیییت در میگً تغیارحائش اَمیت میثاؽد( .)21اس ایه

روگداوٍ تز ريی میگًَاای گًواٍ َاای عایید غزتای ي یاا عایید

ري ارسػ تااالقًٌ مااًاد افشيدواای تاازای میگًَااای پزيرؽاای تااٍ

َىد ی اوجا ؽدٌ اعت ي مطالعٍ ای در ایه سمیىٍ تز ريی میگًی

56

سال ششم /شماره /22تابستان49

مجله آبزيان و شيالت
)Fenneropenaeusفااااًرت

مصلًل کلز تٍ میشان  100میلی گز در لیتاز ضادعیًوی ي عاپظ

مااااًسی (merguiensis

وپذیزفتٍ اعت .درضمه آوثٍ چىد عال اعات کاٍ ؽایالت ایازان

تًعیلٍ آب ؽیزیه ؽغتؾً دادٌ ؽد .عاىگ َاای َاًا ي ؽالىگ

ُت تاسعاسی یخایز اادا تٍ تثییز ي رَاعاسی پغت الري میگً

َای ًَا ویش تا اعتیادٌ اس کلز تٍ مقدار  100میلی گز در لیتز ضد

ومًدٌ کٍ یثی اس گًوٍ َای مزتًطٍ گًوٍ مًسی اعات .تىااتزایه

عیًوی ؽدود(.)1

َزچٍ میاشان مقايمات الريَاای رَاا ؽادٌ تااالتز تاؽاد احتماال

پغت الري َا پظ اس ایىثٍ تٍ کارگاٌ مذکًر آيردٌ ؽدود اتتادا

تاسماودگی آوُا ي حیظ تُتز یخایز ویش مىاعة تاز اوجاا خًاَاد

تا ؽزایط مصیطی کارگاٌ مطاتقت دادٌ ؽدود .عاليٌ تز ایه ُت

ؽد  .اس ایه ري َدف اس ایاه پاضيَؼ تااثیز اعاتیادٌ اس روگداواٍ

عاسگار ؽادن پغات الريَاا تاا رصیام غاذایی ،تاٍ مادت  3ريس

آعتاساوتیه تز رؽد ،تقا در میگًی مًسی( Fenneropenaeus

تًعیلٍ رصیم غذایی فااد روگداوٍ (گزيٌ ؽاَد) مًرد تذذیٍ اازار

 ) merguiensisخًاَد تًد.

گزفتىااد(ُ .)14اات تدعاات آيردن يسن متًعااط ايلیااٍ پغاات
الريَا 3 ،گزيٌ پغت الري کٍ َز گزيٌ ؽامل  100عدد تاًد تاٍ

.2مواد و روشهب

فًرت کامالً تقادفی مع آيری ،تا اعاتیادٌ اس کاغاذ خؾات
که خؾت ،ي تا اعتیادٌ اس تزاسيیای تاا داات دٌ َاشار گاز

ایه پضيَؼ در کارگاٌ تثییز میگً عىتدرف اعت ،يااع ؽدٌ
در کیلًمتز  7ادٌ اعت-چاتُار ي  300کیلاًمتزی ؽُزعاتان
تىدرعثاط در تاتغتان 1391اوجا گزفت.در ایه پضيَؼ اس پغت
الري میگًی مًسی ( ) Fenneropenaeus merguiensis
اعتیادٌ گزدید .ایه آسمایؼ دارای  4تیمار ي َاز تیماار دارای 3
تثزار تًد .پغت الريَای مًرد آسمایؼ 9ريس عاه ) (PL9ي اس
کارگاٌ تثییز َزمش الري ياااع در تىادر کًَغاتت تُیاٍ ؽادود،
مدت سمان آسمایؼ ویش  30ريس تًد .تیمارَای آسمایؼ تٍ ؽاز
ییل تًد :
تیمار ( 1ؽاَد)  :تدين افشيدن آعتاساوتیه تٍ یزٌ غذاییتیمار  50 : 2میلی گز روگداوٍ آعاتاساوتیه در َاز کیلاًگز اسرصیم غذایی
تیمار  100 : 3میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه در َز کیلاًگز اسرصیم غذایی
تیمار  200 : 4میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه در َز کیلًگز اسرصیم غذایی
اثل اس اوجا آسمایؼ مصل آسمایؼ تا اعتیادٌ اس ماًاد ؽاًیىدٌ
ؽغتؾً ي ضد عیاًوی گزدیاد .عاپظ متااسن ویاش تاا اعاتیادٌ اس

)(Satorius, B120Sمًرد تًسیه ازار گزفتىد.
در طًل آسمایؼ فاکتًرَاای کییای آب ؽاامل ،دماا ،اکغایضن
مصلًل pH ،ي ؽًری آب تًعط تٍ تزتیة دماا عاى

یاًٌ ای،

اکغیضن متز دیجیتال  WTWآلمان ،ؽاًری عاى ،ATAGO
 pHعى دیجثتال  WTWدر َز تعد ظُز اوداسٌ گیزی ؽدود.
دفعاااات غاااذادَی  4تاااار در ريس ي در عااااعات ،13:00 ،07:00
 18:00ي  22:00اوجا گزفت ،میشان غذادَی ویش  12درفاد يسن
تدن تًد ( .)11یخیزٌ عاسی پغت الريَا تٍ تعداد 2عدد الري در
َز لیتز ي در متاسن  300لیتزی اوجا پذیزفت؛ حجم آتگیزی ویش
 200لیتز تًد(َز تیمار ؽامل  400عادد پغات الري میگاً ماًسی
تًد) .مًاد سائد ي غاذای خاًردٌ وؾادٌ ريساواٍ اس کاف متااسن
عییًن ؽدَ .مچىیه تعًیض آب ريساواٍ ي تاٍ میاشان  35درفاد
تًد.
ُت اوداسٌ گیزی رؽد ،وازخ رؽاد يیاضٌ ،افاشایؼ يسن ي يسن
پایاوی تٍ عىًان فاکتًرَای رؽد در وظز گزفتٍ ؽد ،تعاداد ومًواٍ
ُت ارسیاتی فاکتًرَای رؽاد  100عادد اس َاز تیماار در وظاز
گزفتٍ ؽد کٍ مطاتق فزمًل َای سیز اعت (: )14
SGR(% / day) = 100×(ln W2 - ln W1) / days
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WG (%) = 100×( W2 - W1) / W1
) WG (Weight againافاااشایؼ يسنSGR ،
) (Specific growth rateوزخ رؽد يیضٌ W2 ،يسن پایاوی
 W1،يسن ايلیٍ  days ،تعداد ريسَاای آسماایؼ .يسن پایااوی
ویش اس تقغیم يسن تدعت آمدٌ اس َز تیمار تز تعداد پغت الريَا
تدعت آمد ،تعداد پظ()14
تعییه تقاء ویش تًعیلٍ ؽمارػ میگً َا در اتتدا ي اوتُای آسمایؼ
تدعت آمد کٍ مطاتق معادلٍ سیز اعت (: )14

تغت  Tukeyدر عطح خطای  0 /05اعتیادٌ گزدیاد .تجشیاٍ ي
تصلیل آماری ي رعم ومًدار َا تا اعتیادٌ اس وز افشار SPSS18
ي اکغل  2007اوجا پذیزفت.

.3نتبیج
پظ اس  30ريس پزيرػ ( )PL39میشان رؽد (يسن پایاوی،
افشایؼ يسن ي وزخ رؽد يیضٌ) در پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا
رصیم غذایی حايی روگداوٍ آعتاساوتیه مًرد عىجؼ ازار

Survival (% / day) = 100 × (final shrimp
)number) / (initial shrimp number
ُت تعییه معىی دار تًدن تاثیز تیمارَای متتلف تاز تقاء،رؽاد

رصیم غذایی فااد روگداوٍ (گزيٌ ؽاَد) رؽدؽان ،ؽامل يسن

(افشایؼ يسن ،وزخ رؽد يیضٌ ي يسن پایاوی) ي میاشان آعاتاساوتیه

پایاوی ،افشایؼ يسن ي وزخ رؽد يیضٌ وغثت تٍ پغت الريَای

تدن در پایان  30ريس پزيرػ اس ريػ آوالیش ياریاوظ یت طزفاٍ

تذذیٍ ؽدٌ تا روگداوٍ آعتاساوتیه تیايت معىی داری وداؽت

)،(One way ANOVAي ُت مقایغٍ میاوگیه تیمارَا اس

( .)p<0/05ارتثاط افشایؼ يسن ي میشان روگداوٍ یزٌ غذایی در

گزفت .وتای تدعت آمدٌ وؾان داد پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا

ديل  1ارائٍ گزدیدٌ اعت.
جذول : 1رشذ پست الروهبی تغذیه شذه بب رصیم هبی غذایی حبوی سطوح مختلف رنگذانه آستبسانتین (انحزاف معیبر ±میبنگین)

*

1

2

3

4

تیمار
يسن ايلیٍ (میلی گز )

4/5 ±0/8

4/5 ±0/8

4/5 ± 0/8

4/5 ±0/8

يسن پایاوی(میلی گز )

408 ± 2/2a

413± 2/7 a

415/3 ±1 a

413/5 ±1/2 a

افشایؼ يسن

8966 ±158a

9079 ± 198a

9129 ± 80a

a

9090 ± 84

وزخ رؽد يیضٌ

15 ±0/10a

15/1 ±0/07a

15/1 ±0/02a

15/1 ±0/03a

تعداد ومًوٍ

100

100

100

100

* میاوگیه َای مًجًد در َر ردیف کٍ با حريف متفايت وشان دادٌ شدٌ اود ،دارای اختالف معىی دار َستىد (.)p < 0/05

وزخ تقاء در پغات الريَاای تذذیاٍ ؽادٌ تاا رصیام غاذایی فاااد

داری کمتاز تااًد( .)p>0/05عاااليٌ تااز ایااه واازخ تقاااء در پغاات

روگداوٍ آعتاساوتیه اس پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیام غاذایی

الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی فاااد روگداواٍ آعاتاساوتیه تاا

حايی 100ي  200میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه تٍ طًر معىی

پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حاايی  50میلای گاز
روگداوٍ آعتاساوتیه اختالف معىی داری وداؽت( ) p< 0/05وزخ

58

سال ششم /شماره /22تابستان49

مجله آبزيان و شيالت
تقاء در پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حايی  50میلی

آعتاساوتیه تا پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غاذایی حاايی 0

گز روگداوٍ آعتاساوتیه اس پغت الريَای تذذیاٍ ؽادٌ تاا رصیام

ي 100میلاای گااز روگداوااٍ آعااتاساوتیه اخااتالف معىاای داری

غذایی حايی  200میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه تاٍ طاًر معىای

وداؽت( ) p< 0/05ي وزخ تقاء در پغت الريَای تذذیٍ ؽدٌ تاا

داری کمتاز تااًد( .)p>0/05عاااليٌ تااز ایااه واازخ تقاااء در پغاات

 200میلی گز روگداوٍ آعتاساوتیه تٍ طاًر معىای داری تیؾاتز اس

الريَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حايی  50میلی گز روگداوٍ

پغت الريَای مًرد تزرعی در تیمارَای دیگز تاًد ()p>0/05
( ديل . )2

جذول  : 2نزخ بقبء در پست الروهبی تغذیه شذه بب رصیم هبی غذایی حبوی سطوح مختلف رنگذانه آستبسانتین (انحزاف معیبر ±میبنگین)
*

تیمار
بقاء

**

1

2

3

4

58/2±3 a

63/4±3/3 ab

66/3±2/8 b

76± 1/8 c

* میاوگیه َایی مً ًد در َز ردیف کٍ تا حزيف متیايت وؾان دادٌ ؽدٌ اود ،دارای اختالف معىی دار َغتىد(.)p < 0/05
** وزخ تقاء تًعیلٍ ؽمارػ میگً َا در اتتدا ي اوتُای آسمایؼ تدعت آمد.

.4بحث
وقؼ میثت کاريتىًئیدَا در متاتًلیغام حیًاواات آتاشی ؽاىاختٍ
ؽدٌ اعت ( )20کٍ میتًاود اعتیادٌ اس مًاد مذذی را افشایؼ دَد
(.)3
 Boonyaratpalinي َمثاااران ( )2001تاااثیز رصیاام غااذایی
حايی روگداوٍ َای کاريتىًئیادی تتاکااريته ي آعاتاساوتیه را تاز
رؽد ي تقاء میگًی تثزی عیاٌ ) (Penaeus monodonمًرد
تزرعی ازار دادود ،وتای حافل ؽدٌ وؾان داد رصیم َاای غاذایی
حايی روگداوٍ َای کاريتىًئیادی تتاکااريته ي آعاتاساوتیه َایت
تیايت معىی داری تاا میگًَاای گازيٌ ؽااَد ودارواد(.)p<0/05
َمچىاایه در مطالعااات دیگاازی کااٍ تااز ريی میگااًی کزيمااا
) (Penaeus japonicusي میگاًی تثازی عاثش (Penaeus
) semisulcatusاوجا گزدیدَ ،یت تیايت معىی داری در رؽد
ي افشایؼ يسن ( )p<0/05میان میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم َای
غذایی حايی روگداوٍ َای کاريتىًئیدی ي گزيٌ ؽاَد تدعت

ویامد ( .)10 ،6در مطالعٍ حاضز کارایی رؽد (افشایؼ يسن ،وزخ
رؽد يیضٌ ي يسن پایاوی) میگًَای تذذیٍ ؽادٌ تاا رصیام غاذایی
حايی روگداوٍ آعتاساوتیه اضافٍ اعت َیت تیايت معىی داری تاا
میگًَای گزيٌ ؽاَد ودارواد(َ .)p<0/05مچىایه در مطالعاات
دیگزی کٍ تز ريی میگًی کزيماا )(Penaeus japonicus
ي میگااًی تثاازی عااثش) (Penaeus semisulcatusاوجااا
گزدیاادَ ،اایت تیااايت معىاای داری در رؽااد ي افااشایؼ يسن
( )p<0/05میان میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم َای غذایی حايی
روگداوٍ َای کاريتىًئیدی ي گزيٌ ؽاَد تدعات ویاماد (.)10 ،6
در مطالعٍ حاضز کارایی رؽد (افشایؼ يسن ،وازخ رؽاد يیاضٌ ي
يسن پایاوی) میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حايی روگداواٍ
آعتاساوتیه تیايت معىی داری وغثت تٍ میگًَای تذذیاٍ ؽادٌ تاا
رصیم غذایی گازيٌ ؽااَد وداؽات ( )p<0/05کاٍ مطااتق عاایز
مطالعاات اوجااا ؽاادٌ تااًدَ .ایت تیااايت معىاای داری در رؽااد
(افشایؼ يسن ،وزخ رؽد يیضٌ ي يسن پایاوی) تیه میگًَای تذذیٍ
ؽدٌ تا رصیم غذایی حاايی  100 ،50ي  200میلای گاز روگداواٍ
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آعتاساوتیه ي ًد وداؽت( .)p<0/05اس عًی دیگز وتای حافل

کاوتاساوتیه تذذیٍ کزدٌ تًدود .مطالعٍ اوجا ؽدٌ تًعاط Chien

ؽادٌ اس عاایز مطالعاات حاااکی اس آن اعات رصیام َاای غااذایی

ي  )2005( shiauویش وؾان داد کٍ تااالتزیه وازخ تاسماوادگی در

حايی روگداوٍ َاای کاريتىًئیادی تاز رؽادآتشیان تااثیز دارواد.

م یگًَای تدعت آمدٌ اعت کٍ رصیم غذایی ؽان حايی روگداوٍ

 Petitي َمثااااران ( )1997دریافتىاااد کاااٍ اعاااتیادٌ اس رصیااام

َای کاريتىًئیدی تًدٌ اعت تٍ طاًری کاٍ وازخ تاسماوادگی در

غذاییحاايی روگداواٍ آعاتاساوتیه عایثل پًعات اواداسی را در

مقایغٍ تا میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غاذایی فاااد روگداواٍ تاٍ

میگااًی کزيمااا ) (Penaeus japonicusکاااَؼ دادٌ کااٍ

طًر معىی داری تاالتز تًدٌ اعت( .)5()p>0/05تٍ طًر کلای تاا

وتیجٍ آن افشایؼ رؽد تًدٌ اعت( Niu .)18ي َمثاران ()2009

تً ٍ تاٍ وتاای حافال اس مطالعاات اثلای میتاًان وتیجاٍ گزفات

ي  Thongrodي َمثااااران ( )1995مؾااااَدٌ ومًدواااد کاااٍ

روگداوٍ آعتاساوتیه تٍ عىًان مادٌ ای مذذی ُت افشایؼ تقاء در

میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حاايی روگداواٍ آعاتاساوتیه

پغت الري میگًی مًسی ضزيری اعت.

رؽدؽان وغثت تٍ میگًَاای تذذیاٍ ؽادٌ تاا رصیام غاذایی فاااد

رصیم غذایی حايی روگداواٍ کاريتىًئیادی آعاتاساوتیه تاز رؽاد

روگداوٍ آعاتاساوتیه تیؾاتز تاًدٌ اعات .مطالعاات اثلای َمچىایه

(افشایؼ يسن ،يسن پایاوی ي وزخ رؽد يیضٌ)تاثیز میثتی وداؽت تٍ

حااکی اس آن اعات کاٍ میگًَاای پاا عایید (Litopenaeus

طًری کٍ رؽد در میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیام غاذایی حاايی

) vannameiتذذیٍ ؽدٌ تا لثات تات عالًلی آب ؽایزیه )

روگداوٍ آعتاساوتیه وغاثت تاٍ گازيٌ ؽااَد دارای تیاايت معىای

 ( Haematococcus pluvialisتٍ عىًان مىثعی اس روگداواٍ

داری وثًد ( .)p<0/05عاليٌ تز ایه میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم

َای کاريتىًئیدی  ،تٍ طًر معىی داری رؽد تیؾاتزی وغاثت تاٍ

غذایی حايی آعتاساوتیه تقاء تاالتزی را در طًل پازيرػ وغاثت

گزيَی کٍ رصیم غذایی ؽان فااد مىااتع روگداواٍ کاريتىًئیادی

تٍ میگًَای گزيٌ ؽاَد اس خًد وؾان دادود .اس ایه ري تاتً ٍ تٍ

تًد داؽتٍ اود(.)17( )p>0/05

ؽًاَد تدعت آمدٌ ایه ماادٌ تاز رؽاد پغات الري میگاً ماًسی

میشان تاسماودگی در میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی حاايی
روگداوٍ آعتاساویته وغثت تٍ میگًَای تذذیٍ ؽدٌ تا رصیم غذایی
فااد روگداوٍ آعتاساوتیه تاالتز تًد کٍ مؾاتٍ مطالعات اوجا ؽادٌ

اثزی ودارد يلی تقاء را در پغت الري میگًی مًسی افشایؼ مای
دَد.

سپبسگشاری

تًعط عایز مصققیه می تاؽد .در مطالعٍ اوجا ؽدٌ تًعط Niu

در پایااان ااا دارد اس ماادیزیت مصتااز کارگاااٌ تثییااز میگااًی

ي َمثاران ( )2009تاسماودگی میگًَا تا افشایؼ میاشان روگداواٍ

عىتدرف اعت ىاب آااای مُىادط مصماد گزگی ،عازکار

آعتاساوتیه در یزٌ غذایی افشایؼ یافت تٍ طًریثٍ تاالتزیه وزخ

خاوم مُىدط آیدا خشاعلی ي َمچىیه پزعىل مصتاز ایاه مزکاش

تاسماودگی در رصیام غاذایی کاٍ حاايی  200ي  400میلای گاز

تؾثز ي ادرداوی ومایم.

روگداوٍ آعتاساوتیه در َز کیلًگز اس رصیم غاذایی تاًد تدعات
آمد.
 Nègre-Sadarguesي َمثاران ( )1993مؾاَدٌ ومًدود کٍ
تاالتزیه وزخ تاسماودگی در میگًَاایی دیادٌ ؽادٌ اعات کاٍ تاا
رصیم غذایی حاايی  50میلای گاز آعاتاساوتیه ي  50میلای گاز

60

منببع
 .1افًل تثییز میگً .1374.ادارٌ کل آمًسػ ي تزيی ؽازکت
عاااااااااااااااُامی ؽااااااااااااااایالت ایااااااااااااااازان193 .ؿ.
.2میزتلاااًک،ب .1378.تزرعااای سوجیااازٌ عااازمایی میگاااًی

49 تابستان/22 شماره/سال ششم
acclimated to low-salinity water. Aquaculture
research. 38:740-747.
10.Göçer, M. , Yanar, M. , Kumlu, M. , Yanar
,Y. 2006. The Effects of Red Pepper,
Marigold Flower, and Synthetic astaxanthin
on Pigmentation, Growth, and Proximate
Composition of Penaeus semisulcatus. Turk.
J. Vet. Anim. Sci, 30:359-365.
11.Kungvankij, P. Chua, T.E. Tiro, L.B.
Pudadera, B.J. , Potestas, I.O. , Corre, K.G. ,
Borlongan, E. , Talean, G.A. , Tech, E.T.
1986. Shrimp hatchery design, operation and
management. NACA Training Manual Series
No.2. NACA. Bangkok.Thailand. 76 p.
12.Latscha, T., 1989. The role of astaxanthin
in shrimp pigmentation. Advances in tropical
aquaculture, 9:319-325.
13.Meyers, S.P., 1994. Developments in
world aquaculture, feed formulations, and role
of carotenoids. Pure and Appl. Chem,
66:1069-1076.
14.Niu, J. , Tian, L.X. , Liu Y.J. , Yang, H.H.
, Ye CX, Gao, Wen. 2009. Effect of Dietary
Astaxanthin on Growth, Survival, and Stress
Tolerance of Postlarval Shrimp, Litopenaeus
vannamei . Journal of the world aquaculture
society. 40:795-802.
15.Nègre-Sadargues, G. , Castillo ,R. , Petit,
H. , Sancé, S,. Martinez, R.G. , G. ,Milicua,
J.C. , Choubert, G., Trilles, J.P. 1993.
Utilization of synthetic carotenoids by the
prawn Penaeus japonicus reared
under
laboratory conditions. Aquaculture, 110:151159.
16.Pan, C.H., Chien Y.H., Hunter, B. 2003.
The resistance to ammonia stress of Penaeus
monodon Fabricius juvenile fed diets
supplemented with astaxanthin. Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology,
297:107-118.
17.Parisenti, J. , Beirao, L.H. , Maraschin, M.
, Mourino, J.L. , Nascimento Viera, F.D.
Bedin

61

مجله آبزيان و شيالت
ٍ پایاااان وامااا.)در فقااال فااایدMetapenaeus affinis)
.ؿ95 .داوؾگاٌ آساد اعالمی ياحد الَیجان.کارؽىاعی ارؽد
3.Amar, E.C. , Kiron, V. ,Satoh, S. Watanabe,
T., 2001. Inﬂuence of various dietary
synthetic
carotenoids
on
bio-defence
mechanisms in rainbow trout, Oncorhynchus
mykiss (Walbaum). Aquaculture Research,
32:162–173.
4.Bjerkeng, B. , Britton, G. , Liaaen-Jensen,
S. , Pfander, H.2008. Carotenoids in
Aquaculture: Fish and Crustaceans. Vol. 4.
Birkhäuser. Basel. Switzerland. pp237-250.
5.Chien, Y.H. , Shiau ,W.C. 2005.The effects
of dietary supplementation of algae and
synthetic astaxanthin on body astaxanthin,
survival, growth, and low dissolved oxygen
stress resistance of kuruma prawn,
Marsupenaeus
japonicus.
Journal
of
Experimental Marin Biology And Ecology.
318:201-211.
6.Chien, Y.H. , Pan ,C.H. , Hunter, B. 2003.
The resistance to physical stresses by Penaeus
monodon juveniles fed diets supplemented
with astaxanthin. Aquaculture, 216:177-191.
7.Darachai, J. , Piyatiratitivorakul, S. ,
Kittakoop P. Nitithamyong C. Menasveta P.,
1998. Effects of astaxanthin on larval growth
and survival of the giant tiger prawn, Penaeus
monodon. In: Flegel TW(ed) Advances in
shrimp biotechnology. 5th Asian Fisheries
Forum, 11-14 Nov 1998. National Center for
Genetic Engineering and Biotechnol-ogy.
Bangkok. Thailand. 117-121.
8.FAO. 2010. The state of world fisheries and
aquaculture, FAO Fisheries and Aquaculture
Department, Room, Italy, 218 P.
9.Flores, M. , Díaz, F. , Medina, R. , Denisse,
A. , Licea. 2007. Physiological, metabolic and
haematological responses in white shrimp
Litopenaeus vannamei (Boone) juveniles fed
diets
supplemented
with
astaxanthin

...مطالعه تاثير رنگدانه

49 تابستان/22 شماره/سال ششم

L.H, Rodrigues, E. 2011. Pigmentation and
carotenoid content of shrimp fed with
(Haematococcus pluvialis) and soy lecithin.
Aquaculture Nutrition, 17:530-535.
18.Petit, H. , Negre-Sardagues, G. , Castillo. ,
R. , Trilles, J.P. 1997. The effects of dietary
astaxanthin on growth and moulting cycle of
the prawn, Penaeus japonicus (Crustacea,
Decapoda). Comp. Biochem. Physiol.,
117B:539–544.
19.Regunathan, C.Wesley, S.G. 2006.
Pigment deficiency correction in shrimp
broodstock using Spirulina as a carotenoid

ناظری و همکاران

مجله آبزيان و شيالت
source. Aquaculture Nutrition. 12: 425–432.
20.Segner, H. , Arend, P. , Poeppinghaussen
,K.V. , Schmidt, H. 1989. The effect of
feeding
astaxanthin
to
(Oreochromis
niloticus) and (Colisa labiosa) on the
histology of the liver. Aquaculture. 79:381390.
21.Shahidi, F. ,Brown, J.A. 1998. Carotenoid
pigments in seafoods and aquaculture. Critical
Reviews in Food Science and Nutrition. 38:167.
22.Wouters, R. , Lavens, P. , Nieto, J. ,
Sorgeloos Patrick. 2001. Penaeid shrimp
broodstock nutrition: an updated review on
research
and
development.
Aquaculture.202:1-21.

62

Journal
of Aquatic
Animals
and
Fisheries
49تابستان
/22شماره
/ششم
سال

Vol. 6-No.222015
 شيالتSummer
مجله آبزيان و

The Effect of Astaxanthine Pigment on Growth and Survival Rate in
Post Larvae Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)
Nazeri M. (1)*; Yahyavi. M. (1); Bahri A.H. (1)
Moein.nazeri@yahoo.com

1- Department of fishery, -Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

Received: April 2015

Accepted: June2015

Abstract
The aim of this work was to effect of astaxanthin pigment on growth (weight again, Specific
growth rate and final body weight) , survival and pigment accumulation of postlarval banana
shrimp. This research has been done in Sontderaf Jask in summer 2012 . In this experimental 9days postlarval with mean initial weight 4.5±0.8 were fed diets containing various levels (0, 50,
100 and 200mg/kg diet) of astaxanthin pigment for 30 days. Shrimp fed diets containing 50, 100
and 200 mg astaxanthin/kg, , growth was not significantly different than the control group
(p>0.05). However, survival in shrimp fed diets containing 50, 100 and 200 mg astaxanthin
pigment/kg to be significantly higher than the control group (p<0.05). The pigment accumulation
rate was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The analysis of pigment
accumulation in the body postlarval shows that diet with astaxanthin pigment increased survival
rate of postlarval. Due to nutritional properties of astaxanthin pigment and the positive effect on
survival rate, the feeding postlarval banana shrimp with the diet containing at least 100 mg
astaxanthin/kg is recommended.
Keywords: Astaxanthin, banana shrimp, Growth, Survival.
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