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چکیده:
در این مطالعه، اثر رنگدانه آستازانتین روی رشد )افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، وزن پایانی(، بازماندگی و ارزیابی رنگدانه 
آستازانتین موجود در بدن پیش مولد میگوی پا سفید )Litopenaeus vannamei( با میانگین وزن اولیه 0/5±30 بررسی شد. 
آزمایش بر اساس یک طرح کاماًل تصادفی با 4 تیمار غذایی )0 ، 100 ، 200 ، 400 میلی گرم آستازانتین در کیلوگرم جیره( در 3 
تکرار اجرا گردید. میگو چهار بار در روز و به مدت 60 روز در دمای 0/2±30 ، اکسیژن محلول )0/04±5/2 میلی گرم در لیتر(، 
شوری )1± 30 قسمت در هزار( و pH )0/04 ±8/2 ( و شرایط طبیعی نور تغذیه شدند. نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت معنی داری 
 .)p >0/05( در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، وزن پایانی و میزان رنگدانه آستازانتین  در تیمارهای مختلف نسبت به گروه شاهد بود
در خصوص نرخ بازماندگی بین تیمارهاي مختلف ، تیمار 4 نسبت به گروه شاهد، تفاوت معنی داری را نشان داد )p >0/05(. در بین 
چهار جیره نیز، جیره حاوي 200 میلی گرم آستازانتین ، بیشترین افزایش وزن )1/9±15/78(، ضریب رشد ویژه )0/03±0/24( را ایجاد 

نمود امّا در مجموع جیره حاوي 100 میلی گرم آستازانتین به دلیل صرفه اقتصادی،  جیره مناسب در پرورش پیش مولدین می باشد.

.)Litopenaeus vannamei( کلمات کلیدی: آستازانتین،  پیش مولد،  رشد، بازماندگی

* نویسنده مسئول 
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1. مقدمه
رنگدانه ها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت 
از  گروهی  کاروتنوئیدها  می کنند.  ایفا  دام  خوراک  تولید 
)میکروالمان ها(  مغذی ها  ریز  جزء  و  طبیعی  رنگدانه های 
اضافه  آبزیان  غذایی  جیره  به  است  ضروری  که  می باشند 
شوند. آستازانتین،  مهم ترین رنگدانه کاروتنوئیدی است که 
در حیوانات آبزی یافت می شود )8،13(. یکی از عوامل مهم 
مناسب پست  از کیفیت  اطمینان  میگو و حصوِل  پرورش  در 
 .)9( می باشد  باال  کیفیت  با  غذایی  مواد  از  استفاده  الروها، 
مهم ترین دالیل توزیع گسترده میگوی وانامی در کشورهای 
در  باالتر  بازماندگی  درصد  مطلوب،  رشد  ضریب  مختلف، 
جفت  متراکم،  پرورش  شرایط  در  بهتر  تولید   ، تفریخ  زمان 
گیری و تخمریزی در محیط های پرورشی، نیاز کمتر به پروتئین 
در جیره غذایی و درصد بازماندگی بیشتر در برابر بیماری ها 
نسبت به میگوی مونودون می باشد )4(. تهیه یک جیره غذایی 
ریزمغذی های  و  )ماکروالمان ها(  درشت  حاوی  که  مناسب 
)میکروالمان ها ( مورد نیاز باشد، یک عامل کلیدی در صنعت 
پرورش آبزیان محسوب می شود، استفاده از یک جیره غذایی 
در  و  گوشت  تولید  در  ثبات  و  آبزی،  مطلوب  رشد  کامل، 
نهایت اطمینان از تولید تخم و اسپرم با کیفیت باال را به منظور 
افزودنی  مواد  بالقوه  ارزش   .)8( می کند  تضمین  بیشتر  تولید 
برای میگوهای پرورشی به رسمیت شناخته شده است، یکی از 
مواد افزودنی جهت غذاهای مصنوعی رنگدانه کاروتنوئیدی 
غالب   و  اصلی  رنگدانه، کاروتنوئید  این  آستازانتین می باشد. 
زیستی  به صورت  میگو  توسط  )6،9(، که  می باشد  میگو  در 
ساخته نمی شود و میگو بایستی این مواد را از رژیم غذایی اش 
دریافت کند )18،17،23،1(. از جمله منابعی که رنگدانه های 
کاروتنوئیدی و از آن جمله آستازانتین در آنها یافت و در آبزی 
پروری از آنها استفاده به عمل می آید می توان به مخمر گونه 
)شامل  ، جلبک های تک سلولی   Phaffia rhodozyma

 Haematococcus pluvialis ، H. lacustris ، گونه

Dunaliela salina و اسپیرولینا(، گندم،   ذرت، یونجه، 

کرد  اشاره  کریل  و  وخرچنگ  میگو،  ضایعات  قرمز،   فلفل 
)16(. از این رو با توجه به اهمیت و دالیل ذکرشده در باال و 
نظر به اینکه در استان هرمزگان طی سال های  اخیر، میگوی 
وانامی به عنوان گونه پرورشی انتخاب شده است و همانطور 
که می دانید این گونه وارداتی بوده و باتوجه به اهمیت مولد 
و هزینه ورود آن به کشور مورد توجه پرورش دهندگان واقع 
اثر  بررسی هایی روی  براین  تحقیقات و  شده است و عالوه 
بخشی رنگدانه آستازانتین و تجزیه و تحلیل تأثیر آن بر رشد 
ایران صورت  در  وانامی  میگوی  مولدین  پیش  بازماندگی  و 
این  از  استفاده  و  و شناسایی  اهمیت  این رو  از  است.  نگرفته 
رنگدانه در توسعه رژیم های غذایی مصنوعی، جهت باالبردن 
با  رشد و افزایش بقای پیش مولدین، جهت حصول مولدین 
اهمیت  حائز  بسیار  تخم  استحصال  برای  باالتر  واندازه  وزن 
این  در  خاطر  همین  به  می طلبد.  را  زیادی  تحقیقات  و  بوده 
اثر رنگدانه کاروتنوئیدی آستازانتین  تحقیق سعی شده است 
پاسفید  میگوی  مولد  پیش  بازماندگی  میزان  و  رشد  روی  بر 
از فصل  در شرایط خارج   )Litopenaeus vannamei(

مورد بررسی قرار گیرد.

2. مواد و روش ها
روز   60 مدت  به   1391 سال  مرداد  تا  تیر  از  تحقیق  این 
در کارگاه توسعه آبزیان کالهی واقع در شهرستان میناب در 
میگوی  ماده  مولدین  پیش  از  گرفت.  انجام  هرمزگان  استان 

میانگین  با   )Litopenaeus vannamei( غربی  پاسفید 
وزنی 5±30 استفاده شد . از جیره غذایی تجاری پیش مولدین 
میگو )شرکت بیضاءفارس( بعنوان جیره پایه برای تغذیه گروه 
غذایی،  نوع جیره  تهیه چهار  برای  استفاده شد، سپس  شاهد 
غلظت های مختلف آستازانتین با خلوص 10% به مقادیر)400 
، 200 ، 100 ، 0( میلی گرم آستازانتین در هر کیلوگرم به جیره 
که  بود  صورت  این  به  جیره  تهیه  روش  شد.  اضافه  مذکور 
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مقادیر  از  جیره  نوع  سه  هر  در  آستازانتین  کردن  حل  برای 
 Scharlau ,USA Tween 80 یکسان 75 میلی لیتر حالل
استفاده گردید. تمام رژیم های غذایی پس از آماده سازی تا 
روز آزمایش در دمای 20-  درجه سانتیگراد نگهداری شدند. 
فاقد  غذایی  )رژیم  غذایی شامل یک گروه شاهد  تیمارهای 
رنگدانه آستازانتین( و 3 گروه دیگر به ترتیب حاوی رنگدانه 
هر  در  میلی گرم  و 400   200 ، میزان های 100  به  آستازانتین 
کیلوگرم از رژیم غذایی بودند. دفعات غذادهی 4 بار در روز 
و در ساعات 800 ، 1200 ، 1500 و 1900 انجام گرفت )10(. 
میزان غذادهی نیز 2 درصد وزن بدن بود )2(.  ذخیره سازی پیش 
مولدین در مخازن 300 لیتری انجام پذیرفت؛ حجم آبگیری 
نیز 250 لیتر و تراکم ذخیره سازی 10 عدد بود،5/6 عدد در 
متر مربع )24(. مواد زائد و غذای خورده نشده روزانه از کف 
میزان  به  و  روزانه  تعویض آب  همچنین  شد.  سیفون  مخازن 
50 درصد بود )2(. اکسیژن محلول )0/04±5/2 میلی گرم در 
 )8/2± 0/04(  pH و )لیتر(، شوری )1± 30 قسمت در هزار
میزان  اندازه گیری  شد.  گرفته  درنظر  نور  طبیعی  شرایط  و 
 Chien روش  اساس  بر  آستازانتین  کاروتنوئیدی  رنگدانه 
و  وزن  میگوها  ابتدا  گردید)6(.  انجام   )2003( همکاران  و 
مایع خشک- نیتروژن  گاز  را تحت  نمونه  از  مقداری  سپس 

منجمد کرده، و دوباره وزن ؛ تا میزان رطوبت آن بدست آید. 
نمونه در هاون چینی کوبیده و خرد شده، و درون سانتریفیوژ 
 butylated( استون  میلی لیتر   20 سپس  شد.  داده  قرار 
hydroxytoluene0.05%, BHT( به عنوان حالل اضافه 

و مخلوط در دور 8000 به مدت 1 دقیقه هموژنزو همگن شده 
استون سانتریفیوژ شده  افزودن 20 میلی لیتر  با  نمونه  ، مجدداً 
به قیف  تا زمانیکه عصاره استون شفاف شود. عصاره استون 
جداکننده منتقل گردید، و با افزودن 30 میلی لیتر n- هگزان 
جز بندی گردید، الیه استون و n-هگزان در هم ممزوج شده، 
سپس این الیه 3 بار بوسیله NaCl 10% شسته شده تا استون 
باقی مانده زدوده شود. حجم عصاره با استفاده از یک تبخیر 

کننده چرخان به 10ml کاهش داده شد و سپس از طریق فیلتر 
میلیپور  0.2µm  فیلتر و در شیــــــــشه نمونه قهوه ای رنگ 
ذخیره گردید. آســـــــــتازانتین بوسیله کروماتوگرافی مایع 
 )HPLC, Agilent, 1100 series( با کــــــــارایی باال
نرخ رشد  اندازه گیری رشد،  قرار گرفت. جهت  آنالیز  مورد 
فاکتورهای رشد  به عنوان  پایانی  افزایش وزن و وزن  ویژه،  
در نظر گرفته شد، تعداد نمونه جهت ارزیابی فاکتورهای رشد 
15 عدد از هر تیمار در نظر گرفته شد که مطابق فرمول های 

زیر است )11(.

SGR(% / day) = 100×(ln W2 - ln W1) / days

WG (%) = 100×( W2 - W1) / W1

WG )Weight again(، افزایش وزن SGR 

(Specific growth rate) 

Survival (% / day) = 100 × (final shrimp 

number) / (initial shrimp number)

تجزیه و تحلیل آماری

بر  مختلف  تیمارهای  تاثیر  بودن  دار  معنی  تعیین  جهت 

بازماندگی، کارایی رشد )افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و وزن 
از  پرورش  پایان 60 روز  در  بدن  میزان آستازانتین  و  پایانی( 
 ،)One way ANOVA( روش آنالیز واریانس یک طرفه
تست Tukey در سطح  5%  استفاده گردید. تجزیه و تحلیل 
آماری و رسم نمودار ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 

17 و اکسل 2007 انجام پذیرفت.

3. نتایج
با  نتایج بدست آمده نشان داد پیش مولدین تغذیه شده   
به طور معنی داری  فاقد رنگدانه )گروه شاهد(  رژیم غذایی 
کارایی رشدشان، شامل وزن پایانی، افزایش وزن و نرخ رشد 
ویژه نسبت به پیش مولدین تغذیه شده با رنگدانه آستازانتین 
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درصد  خصوص  در  )جدول1(.   )p>0/05( بود  پایینتر 
گروه  به  نسبت   4 تیمار  مختلف،  تیمارهاي  بین  بازماندگی 
شاهد، تفاوت معنی داری را نشان داد)p >0/05(، )جدول2(، 
)نمودار2(. در بین چهار جیره نیز ، جیره حاوي 200 میلی گرم 
رشد  نرخ   ،)15/78±1/9( وزن  افزایش  بیشترین  آستازانتین، 
ویژه )0/03±0/24( را ایجاد نمود )جدول 1(. تاثیر رژیم های 
میزان  بر  آستازانتین  رنگدانه  مختلف  سطوح  حاوی  غذایی 
انباشته شدن رنگدانه مذکور در بدن پیش مولدین در ) جدول 
و400   200  ،  100 حاوی  غذایی  رژیم های  است.  آمده   )3
پیش  در  آستازانتین  رنگدانه  کل  میزان  رنگدانه  میلی گرم 
مولدین تغذیه شده با آستازانتین به طور معنی داری نسبت به 
پیش مولدین گروه شاهد، باالتر بود )p > 0/05( )جدول 3(.

با رژیم های  تغذیه شده  نرخ رشد ویژه در پیش مولدین 

غذایی حاوی 100 ، 200 و400 میلی گرم رنگدانه آستازانتین 
به طور معنی داری نسبت به پیش مولدین گروه شاهد، باالتر 
بود )p > 0/05( )شکل 1(. عالوه بر این رگرسیون خطی بین 
میزان آستازانتین جیره غذایی و تجمع آستازانتین نشان داد این 
دو فاکتور در سطح باالیی با یکدیگر ارتباط دارند. همچنین 
رشد  بدن،  در  آستازانتین  رنگدانه  انباشتگی  گردید  مشخص 
به  می بخشد  بهبود  سفید  پا  مولدین  پیش  در  را  بازماندگی  و 
با  شده  تغذیه  میگوهای  بازماندگی  و  رشد  میزان  که  طوری 
مولدین  پیش  به  نسبت  آستازانتین  رنگدانه  مختلف  سطوح 
میگوهاي  وزن  افزایش  )شکل4(.  بود  باالتر  شاهد  گروه 
تغذیه شده با رژیم غذایي حاوي رنگدانه آستازانیتن نسبت به 
میگوهاي تغذیه شده با رژیم غذایي فاقد رنگدانه آستازانتین 

بطور معنی داری  باالتر بود )p > 0/05(، )شکل3(.

جدول1. کارایی رشد پیش مولدین تغذیه شده با رژیم های غذایی حاوی سطوح مختلف رنگدانه آستازانتین*

 0میلی گرمتیمار
Mean ± SE

100میلی گرم
Mean ± SE  

200میلی گرم
Mean ± SE  

400میلیگرم
Mean ± SE 

5± 530 ± 530± 530± 30وزن اولیه )میلی گرم(

0/9a33/5± 0/6 b34/7 ± 0/6 c32/ 9 ±0 /8 a  ± 32/7وزن پایانی)میلی گرم(

2/73±1/909/67±1/8715/78±2/8711/67±9/11افزایش وزن

0/04±0/030/15±0/030/24±0/040/18±0/14نرخ رشد ویژه

20202020تعداد نمونه

.)p > 0/05( میانگین های موجود در هر ردیف که با حروف متفاوت نشان داده شده اند، دارای اختالف معنی دار هستند *
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شکل1- میزان رنگدانه آستازانتین جیره ونرخ رشد ویژه 
در پیش مولدین پاسفید )Litopenaeus vannamei( در 

تیمارهای مختلف ) انحراف معیار± میانگین(

شکل3- مقایسه میزان رنگدانه آستازانتین 
جیره و افزایش وزن در پیش مولدین پاسفید 

)Litopenaeus vannamei( در تیمارهای مختلف                                 
) انحراف معیار± میانگین(

شکل2-مقایسه میزان رنگدانه آستازانتین جیره 
و درصدبازماندگی در پیش مولدین پاسفید 

)Litopenaeus vannamei( در تیمارهای مختلف 
)انحراف معیار± میانگین(

جدول 2. مقایسه درصد بازماندگی در پیش مولدین 
تغذیه شده با رژیم های غذایی حاوی سطوح مختلف 

رنگدانه آستازانتین*

0 میلی گرمتیمار

Mean ± SE

100 میلی گرم 

Mean ± SE

200 میلی گرم 

Mean ± SE

400 میلی گرم 

Mean ± SE

a76/7±5/8 b80±10c86/7± 5/8 d 5/8±66/7بازماندگی**

جدول 3. میزان کل رنگدانه آستازانتین )میکروگرم / 
گرم( انباشته شده در بدن پیش مولدین میگوی پا سفید 

)Litopenaeus vannamei( در پایان 60 روز

0 میلی گرمتیمار

Mean ± SE

100 میلی گرم

Mean ± SE

20 میلی گرم 

Mean ± SE

400 میلی گرم

Mean ± SE

میزان 
آستازانتین 

بدن

18/5±0/5a22/8±0/3b23/4±0/6c23/8±0/9cd

15151515تعداد نمونه

شکل4-رابطه رگرسیونی برازش داده شده بین 
محتوی آستازانتین جیره )میلی گرم/کیلوگرم غذا( 
و بدن )میکروگرم /گرم( در پیش مولدین پاسفید 

)Litopenaeus vannamei( در تیمارهای مختلف                
) انحراف معیار± میانگین(
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4. بحث
رنگدانه ها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت 
گروهی  کاروتنوئیدها  و  می کنند،  ایفا  دام  خوراک  تولید 
)میکروالمان ها(  مغذی ها  ریز  جزء  و  طبیعی  رنگدانه های  از 
است  کاروتنوئیدی  رنگدانه  مهمترین  آستازانتین،  می باشند. 
آستازانتین   .)8،13( می شود  یافت  آبزی  حیوانات  در  که 
و  پوستان  سخت  در  تغذیه ای  غیر  و  تغذیه ای  نقش  چندین 
ماهیان ایفا می نمایند که شامل بهبود فعالیت های ماده ای است 
که تبدیل ویتامین A را برعهده داشته، همچنین فعالیت آنتی 
افزایش  مراحل جنینی و الروی،  توسعه  و  بهبود  اکسیدانی،  
رشد، افزایش بازماندگی،  شکل گیری زنجیرهای اپکسی که 
بافت عمل می کند.محققان  در  اکسیژن  از  عنوان ذخایری  به 
با  تغذیه شده  میگوهاي  نمودند که  مشاهده   )10،19،22،23(
به  نسبت  رشدشان  آستازانتین  رنگدانه  حاوي  غذایي  رژیم 
میگوهاي تغذیه شده با رژیم غذایي فاقد رنگدانه آستازانتین 
از آن است  قبلي همچنین حاکی  مطالعات  است.  بوده  بیشتر 
که میگوهاي پاسفید )Litopenaeus vannamei( تغذیه 
 Haematococcus( شده با جلبک تک سلولی آب شیرین
از رنگدانه های کاروتنوئیدی،  منبعي  به عنوان    )pluvialis

به طور معني داري  رشد بیشتري نسبت به گروهي که رژیم 
داشته اند  بود  کاروتنوئیدي  رنگدانه  منابع  فاقد  شان  غذایي 
کامال  حاضر  تحقیق  با  تحقیقات  این  نتایج   )20(  )p>0/05(
انطباق داشته به گونه ای که سطوح مختلف آستازانتین در جیره 
غذایی نسبت به تیمار شاهد از رشد مناسب تری برخوردار بوده 
و از این نظر اختالف معنی دار بین این جیره ها با جیره شاهد 
مشاهده گردید )p>0/05(. میزان بازماندگي نیز در میگوهاي 
تغذیه شده با رژیم غذایي حاوي رنگدانه آستازانیتن نسبت به 
میگوهاي تغذیه شده با رژیم غذایي فاقد رنگدانه آستازانتین 
باالتر بود که مشابه مطالعات انجام شده توسط سایر محققین 
و   Niu توسط  شده  انجام  مطالعه  به  توان  می  که  باشد؛  می 
همکاران )2009( اشاره نمود که  بازماندگي میگوها با افزایش 

به  یافته،  افزایش  غذایي  جیره  در  آستازانتین  رنگدانه  میزان 
گونه ای که باالترین نرخ بازماندگي در رژیم غذایي که حاوي 
200 و 400  میلي گرم رنگدانه آستازانتین در هر کیلوگرم از 
 Jeng Chien و  رژیم غذایی بدست آمد )19(. در مطالعه 
)1992( نیز میزان بازماندگي در میگوهاي تغذیه شده با رژیم 
رژیم های  سایر  به  نسبت  آستازانتین  رنگدانه  حاوي  غذایي 
غذایي باالتر بود. به طوري که مشخص گردید ارتباط مثبتي 
نرخ  و  میگو  بدن  در  آستازانتین  رنگدانه  شدن  انباشته  بین 
بازماندگي وجود دارد که حاکی از آن است رنگدانه مذکور 
)5(. همچنین  نقش مي کند  ایفاي  میگو  بازماندگي  بهبود  در 
مطالعه انجام شده توسط Chien و shiau )2005( نیز نشان 
آمده  بدست  میگوهایی  در  بازماندگي  نرخ  باالترین  که  داد 
رنگدانه هاي کاروتنوئیدي  غذایي شان حاوي  رژیم  است که 
بوده است، به طوري که نرخ بازماندگي در مقایسه با میگوهاي 
داري  معني  طور  به  رنگدانه  فاقد  غذایي  رژیم  با  تغذیه شده 
باالتر بوده است )p>0/05( )7(. در مطالعه دیگری میگوهای 
با رژیم غذایی  )Litopenaeus vannamei( که  پاسفید 
و   80  ،  40  ،  0( آستازانتین  رنگدانه  مختلف  سطوح  حاوی 
شده  تغذیه  غذایی(  رژیم  از  کیلوگرم  هر  در  میلی گرم   150
بودند، باالترین رشد و بازماندگی در میگوهای تغذیه شده با 
بدست  رنگدانه آستازانتین  میلی گرم  رژیم غذایی حاوی 80 
اندازی در میگوهای تغذیه  آمد. عالوه بر این سیکل پوست 
با گروه  مقایسه  با رژیم های غذایی حاوی رنگدانه در  شده 
شاهد کوتاهتر بود )10(. عالوه بر این در تحقیقی که توسط 
آستازانتین  رنگدانه  سطوح  اثر   )1387  ( وهمکاران  احمدی 
میگوی های جوان  بازماندگی  و درصد  بر شاخص های رشد 
و  گرم   17 باوزن   )  Litopeneaus vannamei( پاسفید 
با  به مدت 9 هفته و سازگارشده در شوری 41 جز در هزار 
غلظت های 0 )شاهد(، 50، 100، 150 میلی گرم بر هر کیلوگرم 
مورد ارزیابی قرار داده بودند؛ نتایج نشان داد تیمارهای حاوی 
ویژه، شاخص وضیعت  افزایش وزن، ضریب رشد  رنگدانه، 
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و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای مختلف نسبت به گروه 
 Parisenti دیگر   تحقیقی  )1(.در  است  ایجاد کرده  شاهد 
در  را  کاروتنوئیدی  رنگدانه های  تجمع   )2011( همکاران  و 
میگوی پاسفید )Litopenaeus vannamei( تغذیه شده 
با جلبک سبز )Haematococcus pluvialis( و لیسیتین 
داد  نشان  شده  حاصل  نتایج  دادند؛  قرار  بررسی  مورد  سویا 
آستازانتین  رنگدانه  و  کاروتنوئیدی  رنگدانه های  کل  میزان 
       Haematococcus(در گروه های تغذیه شده با جلبک سبز
pluvialis( و لیسیتین سویا نسبت به گروه شاهدبه طور معنی 

بازماندگی  نرخ  این  بر  عالوه   ،)p>0/05( بود  باالتر  داری 
سبز  جلبک  حاوی  غذایی  رژیم  با  شده  تغذیه  میگوهای  در 
به  سویا  لیسیتین  و   )Haematococcus pluvialis(
 )p>0/05( بود باالتر  به گروه شاهد  نسبت  معنی داری  طور 
)20(.  که با نتایج بدست آمده در این تحقیق تطابق کامل را 
داشته است. به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از مطالعات 
محققین مختلف مي توان نتیجه گرفت رنگدانه آستازانتین به 
بازماندگی  بهبود  و  مناسب  ماده اي مغذي جهت رشد  عنوان 
در میگوي پاسفید را داشته است. بنابراین رژیم غذایی حاوی 
 )Litopenaeus vannamei( کاروتنوئیدی  رنگدانه 
رشد  کارایی  بر  مثبتی  تاثیر  آستازانتین  و  است؛  ضروري 
بازماندگی  و  ویژه(  رشد  نرخ  و  پایانی  وزن  وزن،  )افزایش 
میگوها خواهد داشت به طوری که کارایی رشد و بازماندگی 
رنگدانه  حاوی  غذایی  رژیم  با  شده  تغذیه  میگوهای  در 
آستازانتین به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد باالتر بوده 
، لذا به عنوان یک عامل مثبت تغذیه ای می توان در تغذیه 

مولدین در میگوها آن را به کار برد .  

سپاسگزاری
نویسنده الزم می داند از جناب آقای مهندس علی کریمی 
آقای  جناب  هرمزگان،  استان  پروری  آبزی  محترم  معاونت 
جناب  کالهی،  آبزیان  توسعه  مرکز  مسئول  قاسمی  مهندس 

علی  مهندس  آقای  جناب   ، درویشی  موسی  مهندس  آقای 
محمد پور، و کارکنان زحمتکش مرکز توسعه آبزیان کالهی 
که نهایت مساعدت را در انجام این تحقیق با محقق داشته اند 

مراتب قدر دانی و تشکر را اعالم نماید. 
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