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بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده...

بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره ( EPAو  )DHAبر رشد
و بازماندگی پست الرو میگوی پا سفید )(Litopenaeus vannamei
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 .1گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس
 .2پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره ( EPAو  )DHAبر رشد و بازماندگی پست
الروهای میگوی پا سفید ) PL-1تا  (PL-11در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،واقع در شهرستان
بندرعباس انجام گردید .آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی در قالب  1تیمار با  3تکرار در  11مخزن آب 22
لیتری صورت پذیرفت .ناپلیهای آرتمیا با استفاده از  2تا  4درصد روغن کبد کاد (تیمارهای  Aتا  )Eغنیسازی شده
و الروها  6بار در روز و با فاصله زمانی  4ساعت از آنها تغذیه گردیدند .پست الروهای تیمار  Dکه از ناپلی آرتمیای
غنی شده با سطح  %3تغذیه شده بودند بیشترین میزان رشد را داشته و تفاوت معنیدار با سایر تیمارها نشان دادند
( .)P>2/21باالترین درصد بازماندگی مربوط به پست الروهای تیمار  Eبود که از ناپلی آرتمیای غنی شده با سطح
 %4تغذیه شده ولی ،با تیمارهای  Dو  Cیعنی سطح  %3و %2تفاوت معنیدار نشان ندادند ( .)P<2/21پست الروهای
تیمار شاهد یا  Aکه با ناپلی آرتمیای غنی نشده تغذیه شده بودند کمترین میزان رشد و بازماندگی را داشتند.
آزمایش حاضر نشان داد که اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره بر روی افزایش عملکرد رشد و درصد بازماندگی
الروهای میگوی پا سفید اثر مثبت دارد.
واژگان کلیدی :اسیدهای چرب غیراشباع ،ناپلی آرتمیا ،رشد ،بازماندگیLitopenaeus vannamei ،
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چرب ضروری است و نمیتواند نیازهای کامل الروهای
پرورشی را تأمین نماید ،بر همین اساس در بیشتر
موارد ناپلی آرتمیا را با اسیدهای چرب غیر اشباع
غنیسازی نموده و به تغذیه الرو آبزیان میرسانند
( .)Léger et al, 1986ناپلی آرتمیای غنی شده با
اسیدهای چرب غیر اشباع ،رشد و بازماندگی را در
مراحل الروی میگو بهبود میبخشد ( Chamberlain.,
)1988; Leger and Sorgeloos, 1992
میگوی ببری سبز در ایران در سالهای نخست توسعه
پرورش میگو به عنوان اولین گونه بومی با شرایط
مناسب برای تکثیر و پرورش مورد توجه قرار گرفت.
در سال  1336میگوی ببری سبز به علت تلفات و
بازماندگی پائین جایگاه خود را در بین پرورش
دهندگان از دست داد .بررسی پرورش میگوی سفید
هندی از سال  1334در مرکز تحقیقات میگو آغاز
گردید ولی به دلیل شیوع بیماری لکه سفید در
استانهای خوزستان و بوشهر جای خود را به میگوی
وارداتی وانامی داده است .در چند سال اخیر میگوی
وانامی به دالیل اهلی شدن آسان ،تحمل شرایط
محیطی متفاوت (دما ،شوری و ،)...مقاومت در برابر
بیماریها ,وراثت پذیری باال ،تراکم پذیری و توان
تولید در واحد سطح باال ،توان استفاده از جیرههایی
با پروتئین پائین و پروتئینهای گیاهی و در نتیجه
کاهش هزینههای تولید نه تنها توانسته جایگزین
خوبی برای گونههای پر تولید جهان مانند میگوی
ببری سیاه بشود بلکه میزان تولید جهانی میگو را به
بیش از دو برابر تولید سال  2222افزایش داده است
(وزارت جهاد و کشاورزی.)1393 ،
تا قبل از سال  1396عمده مولدین میگوی وانامی از
ایاالت متحده آمریکا وارد میشد که به علت دوری راه
و مشکالت مربوط واردات گونههای زنده ،در سالهای
اخیر مولدسازی این گونه در دستور کار قرار گرفته
است .به طوری که هم اکنون عمده مولدین مورد
استفاده در مراکز تکثیر کشور از نوع مولدین نسل دوم
پرورشی میباشند .تجربه نشان داده که کیفیت
الروهای تولید شده از مولدین نسل دوم نسبت به

 .1مقدمه
تحقیقات تغذیهای در دهه  1392اهمیت اسیدهای
چرب غیر اشباع ) (HUFAرا در متابولیسم آبزیان
دریایی آشکار میسازد ) ;Watanabe et al., 1983b
 .(Sorgeloos and Leger, 1992از میان مشتقات
اسیدهای چرب غیر اشباع ،لینولئیك اسید (سری )n3
نیاز به توجه ویژه دارد زیرا نقش آن در سنتزهورمون-
های ایکوزانوئید و در متابولیسم سلولی با توانایی
ضعیف آبزیان دریایی در سنتز این اسیدهای چرب
همراه است ) .(Kanazawa et al., 1979aاسیدهای
چرب غیر اشباع بلند زنجیره به ویژه ایکوزاپنتانوئیك
اسید ( 22: 1 )n-3و دکوزاهگزانوئیك اسید (6)n-3
 22:از ترکیبات ضروری مورد نیاز در ساختار غشای
سلول ،تنظیم اسمزی و سنتز هورمونهای غدد درون
ریز بوده و در فعال نمودن سیستم ایمنی نقش مهمی
را ایفا میکنند ( ).Leger et al., 1987سختپوستان
دریایی نیز مستثنی نبوده و نیاز به  n-3HUFAبرای
خرچنگها ( )Levine and Sulkin, 1984و میگو
( ;Kanazawa et al., 1979 a, b; Martin., 1980
Read, 1981; Petriella et al., 1984; Leger et

 )al.,1985, 1987, 1989;Abelin., 1991گزارش شده
است.
ناپلی آرتمیا به دلیل اندازه کوچك در زمان تفریخ،
تغذیه غیرانتخابی و کیفیت غذایی باال میتواند به
عنوان غذای آغازین بسیاری از گونههای ماهیان به
خصوص در مراحل اولیه زندگی الروی مورد استفاده
قرار گیرد ) .(Sorgeloos et al., 2001ناپلیوس آرتمیا
طی فرآیند غنیسازی به عنوان حامل موادی نظیر
انواع مواد مختلف مغذی (Watanabe et al., 1983a,
 ،)bعوامل ضد میکروبی ) ،(Dixon et al., 1995انواع
واکسنها ) (Campbell et al., 1993و پروبیوتیكها
) (Gatesoupe., 1994عمل میکند .رشد و بازماندگی
الرو ماهیان و سختپوستان دریایی اغلب تحت تأثیر
اندازه و ارزش غذایی غذاهای زنده قرار دارد
) .(Sorgeloos, 1981ناپلی آرتمیا علیرغم تمام
ویژگیهای خود دارای میزان بسیار کمی از اسیدهای
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 2تا  3دقیقه کامالً همگن گردید .ویتامینها و زرده
تخم مر غ به عنوان مکمل غذایی اضافه شدند و این
امولسیون به مدت یك هفته قابل نگهداری در یخچال
بود.
سیست آرتمیای مورد استفاده در این طرح ( Artemia
 )franciscanaمتعلق به شرکت  INVEتایلند بود که
بر اساس روشهای استاندارد و با تراکم  222ناپلی در
میلیلیتر پوستهزدایی و تخمگشایی شدند ( Lavens
 .)and Sorgeloos, 1996غنیسازی با 222میلیگرم
در لیتر مخمر نان و پنج غلظت مختلف روغن کبد کاد
( 2تا  4درصد) به میزان  2/3گرم در لیتر از هر کدام،
همراه با هوا دهی شدید برای نگهداری اکسیژن در
سطح  1قسمت در میلیون انجام گردید .زمان غنی
سازی  11-13ساعت بوده و بعد از این زمان ناپلی-
های آرتمیا برداشت ،با آب دریا شستشو و به تغذیه
پست الروها رسیدند .برای جلوگیری از متابولیزه
شدن اسیدهای چرب ،ناپلیهای غنی شده در دمای
کمتر از  12درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند
( .)Watanabe et al., 1982, 1983bمخمر نان به
منظور جلوگیری از گرسنگی ناپلیهای تیمار کنترل
اضافه گردید تا مانع از کاهش محتوای چربی آنها
شود ).(Benjits et al., 1976

مولدین وارداتی بسیار پائینتر است و پست الروهای
تولید شده از مولدین نسل دوم دارای رشد و
بازماندگی کمتر و اختالف سایز بیشتری هستند .یکی
از موارد مهم در افزایش رشد و بازماندگی الروها،
میزان و کیفیت اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی
است و شاید بتوان با بهبود تغذیه الروها رشد و
بازماندگی را افزایش و اختالف سایز را کاهش داد
(سیستانی .)1332 ،بنابراین در این تحقیق خواص
اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع ) EPAو
 (DHAبر روی رشد و بازماندگی پست الرو این گونه
سنجش گردید.
 .2مواد و روش ها
جهت تهیه امولسیون روغن برای غنیسازی ناپلیهای
آرتمیا از روغن کبد کاد محصول شرکت Seven seas
ساخت کشور انگلیس و بر طبق روش Watanabeو
همکاران ( )1982, 1983bو Immanuelو همکاران
( )2001استفاده گردید .در این روش  2تا  4درصد
روغن کبد کاد (برای  1تیمار مختلف) با زرده تخم
مرغ ،ویتامینهای محلول در آب ،ویتامینهای محلول
در چربی (بر اساس جدول  )1و 122میلیلیتر آب
مخلوط شده سپس با استفاده از همزن برقی به مدت

جدول  .1ترکیب  1رژیم غذایی مختلف ( Aتا  (Eدر  122میلیلیتر آب
رژیم های غذایی

روغن کبد کاد
(درصد)

زرده تخم مرغ
(گرم)

ویتامینهای محلول
1
در چربی
(گرم)

ویتامینهای محلول
2
در آب
(گرم)

مخمر نان
(گرم)

A

2
1
2
3
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

12
12
12
12
12

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

B
C
D
E

-1ویتامین  Aو ویتامین  Eساخت شرکت اسوه
- 2ویتامین  Bساخت شرکت ایران هورمون و ویتامین  Cساخت شرکت داروپخش
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شامل اکسیژن محلول ،پی اچ و دما با استفاده از
اکسیژن متر ،پی اچ متر و دماسنج دیجیتال  WTWو
شوری نیز با استفاده از شوری سنج چشمی ATAGO
به طور روزانه اندازهگیری و ثبت گردید.
پس از پایان دوره 11روزه آزمایش ،تعداد  12عدد
پست الرو از هر تکرار یعنی  32عدد از هر تیمار به
طور تصادفی برداشت شده و طول کل آنها به وسیله
کولیس (با دقت 2/22میلیمتر) اندازهگیری شد و در
مورد وزن تر ،تعداد  32عدد پست الرو از هر تکرار
یعنی  32عدد از هر تیماربه طور تصادفی برداشت
شده و پس از خشك کردن بر روی کاغذ خشك کن،
وزن تر آنها با ترازوی دیجیتال (با دقت 2/2221
گرم) محاسبه گردید .بازماندگی نیز با استفاده از
شمارش تعداد پست الروهای باقی مانده در هر تیمار
و فرمول زیر محاسبه شد (یحیوی و همکاران1396 ،؛
اسدی و همکاران.)1393 ،

پست الروهای یك روزه ( )PL-1میگوی وانامی در
اردیبهشت ماه  1332از  3حوضچه پرورش الرو مرکز
تکثیر میگوی هرمز الرو بندر کوهستك به صورت
تصادفی خریداری و به بخش تکثیر و پرورش
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بندرعباس منتقل گردیدند .بچه میگوها پس از
مخلوط شدن با یکدیگر ،به صورت تصادفی در
سطلهای 22لیتری که از قبل با آب یو وی 1شده
دریا با شوری  32قسمت در هزار به میزان  11لیتر
آبگیری شده و هوادهی نیز در آنها برقرار شده بود،
با تراکم  22عدد بچه میگو در لیترذخیرهسازی شدند
و به مدت 11روز )تا مرحله  (PL-11پرورش یافتند.
بنابراین هر سطل حاوی  322عدد پست الرو بود که
با احتساب  1تیمار و  3تکرار جمعاً  4122عدد پست
الرو مورد آزمایش قرار گرفت .پست الروها با استفاده
از ناپلیهای آرتمیا با تراکم  1تا  13عدد در میلیلیتر
و غذای کنسانتره (جدول  )2به میزان  1تا 4
میلیگرم در لیتر ،بر اساس مراحل الروی ،هر 4
ساعت یك بار ( 6نوبت در روز) تا مرحله PL-11
تغذیه شدند .همچنین قبل از آغاز هر وعده غذادهی
میزان غذای موجود در سطلها بررسی و غذادهی بر
اساس میزان نیاز پست الروها نیز تنظیم گردید
).(Stottrup and McEvoy, 2003
بنابراین تیمارها به صورت زیر بودند:
تیمار  :Aپست الروهای تغذیه شده با ناپلیهای
آرتمیای غنی شده باسطح  %2از اسیدهای چرب
تیمار  :Bپست الروهای تغذیه شده با ناپلیهای
آرتمیای غنی شده با سطح  %1از اسیدهای چرب
تیمار :Cپست الروهای تغذیه شده با ناپلیهای
آرتمیای غنی شده با سطح  %2از اسیدهای چرب
تیمار :Dپست الروهای تغذیه شده با ناپلیهای
آرتمیای غنی شده با سطح  %3از اسیدهای چرب
تیمار :Eپست الروهای تغذیه شده با ناپلیهای
آرتمیای غنی شده با سطح  %4از اسیدهای چرب .در
این مرحله همچنین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

÷ تعداد الروهای باقی مانده در پایان دوره) =درصد بازماندگی
( × 122تعداد الروهای ذخیره شده در ابتدای دوره

تجزیه و تحلیل فاکتورهای رشد شامل طول کل و
وزن تر به همراه درصد بازماندگی پست الروها با
استفاده از برنامههای  EXCELو SPSSابتدا تحت
آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAقرارگرفته و سپس
توسط روش  ،Tukeyاختالفات معنیدار دربین
تیمارها درسطح ( )2/21تعیین گردید.
 .3نتایج
اندازهگیری معیارهای کیفی آب (میانگین±خطای
استاندارد) شامل اکسیژن محلول ،شوری ،دما و پی اچ
هیچ گونه تفاوت معنیداری را در تیمارهای مختلف
نشان نداد ( .)p<2/21میانگین فاکتورهای طول کل
اولیه و وزن تر اولیه پست الروها در جدول  3و
میانگین فاکتورهای رشد و بازماندگی پست الروهای
تیمارهای مختلف در جدول  4ارایه گردیده است.

)1. Ultra Violet (UV
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جدول .2آنالیز تقریبی غذای کنسانتره مورد استفاده (محصول شرکت  INVEتایلند) به درصد.
نوع

غذای PL

شرح

49
3
21
3

پروتئین (حداقل)
چربی (حداقل)
فیبر (حداکثر)
رطوبت (حداکثر)

جدول . 3میانگین فاکتورهای طول کل اولیه و وزن تر اولیه پست الروها درمرحله PL-1

معیارها
تیمارها

طول کل اولیه (میلیمتر)

وزن تر اولیه (میلیگرم)

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)
2/93±2/26

A

a

4/22±2/13

تیمار B

a

4/22±2/14

2/93±2/29

تیمار C

4/22±2/13a

2/93±2/23a

D

a

4/22±2/12

a

2/93±2/29

تیمار E

a

4/22±2/12

a

2/93±2/26

تیمار

تیمار

a
a

اعداد در یك ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند ()P>2/21

جدول.4میانگین فاکتورهای رشد و بازماندگی پست الروها در مرحله PL-11

طول کل (میلیمتر)

وزن تر (میلیگرم)

بازماندگی نهایی (درصد)

معیارها

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

A

14/22±2/24c

13/24±2/23c

61/23±2/11a

تیمار B

11/33±2/13

14/31±2/19

a

62/36±1/33

11/23±2/31

ab

31/36±2/33

تیمارها
تیمار

b

b

تیمار C

11/31±2/19

D

a

13/13±2/62

a

13/22±2/12

تیمار E

b

16/13±2/33

b

11/19±2/33

تیمار

b

b

96/19±3/13

b

99/23±1/29

b

اعداد در یك ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند ()P>2/21

وجود تفاوت معنیداری در بین این تیمارها مشاهده
نگردید ( .)P<2/21نتایج مربوط به فاکتور طول کل
در نمودار  1به تصویر کشیده شده است .بیشترین
میزان وزن تر مربوط به تیمار  13( Dمیلیگرم) بود
و کمترین نیز به تیمار شاهد یا همان تیمار A
(13/24میلیگرم) اختصاص داشت .این دو تیمار
دارای تفاوت معنیدار با سایر تیمارها و با همدیگر
بودند (.)P>2/21

بررسی طول کل در این تحقیق نشان داد بیشترین
میزان طول کل مربوط به تیمار  13/13( Dمیلیمتر)
و کمترین به تیمار شاهد یا همان تیمار 14( A
میلیمتر) اختصاص داشت .این دو تیمار با هم دیگر و
با سایر تیمارها تفاوت معنیدار نشان دادند
( .)P>2/21طول کل در تیمارهای  Bو  Cو ( Eبه
ترتیب  11/33و  11/31و  16/13میلیمتر) ،با
افزایش درصد اسیدهای چرب افزایش یافته اما ،با این
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نمودار  .3درصد بازماندگی پست الروهای تغذیه شده با
نمودار  .1میانگین طول کل در پست الروهای تیمارهای مختلف

تیمارهای غذایی مختلف

 .4بحث و نتیجه گیری
چندین مطالعه مبنی بر اثرات مثبت غذاهای زنده
غنیسازی شده بر عملکرد رشد و بازماندگی گونههای
مختلف آبزیان پرورشی انجام شده است .الرو Striped
 bassو  Palmetto bassتغذیه شده با ناپلی آرتمیای
غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره،
رشد و بازماندگی بهتری را نتیجه دادند ) Tuncer and
.(Harrell, 1992; Ozkizilcik and Chu, 1994
همچنین سطوح مختلف اسیدهای چرب غیر
اشباع)DHAو  ،(EPAرشد و بازماندگی الرو فالندر
ژاپنی ( )Paralichthysolivaceusرا به صورت معنی
داری افزایش داد ).(Furuita et al., 1999
 Millamenaو همکاران ( )1339عملکرد پست الرو
 P.monodonتغذیه شده با آرتمیای غنی سازی شده
با سبوس برنج (فاقد اسیدهای چرب غیر اشباع) را با
دو گونه جلبکی حاوی سطوح مختلف اسیدهای چرب
غیر اشباع مقایسه نموده و پست الروهای  12روزه که
به مدت  22روز با غذای زنده جلبکی تغذیه شده
بودند نسبت به پست الروهای تغذیه شده با آرتمیای
فقیر از لحاظ اسیدهای چرب غیر اشباع ،رشد
بیشتری را نشان دادند.
تغییر در میزان رشد و بازماندگی بین تیمارهای
مختلف در این مطالعه ،داللت بر انتقال اسیدهای
چرب غیر اشباع از طریق ناپلی آرتمیا به پست الرو
میگو دارد .مشاهده گردید که تیمار شاهد )تیمار(A

نمودار  .2میانگین وزن تر در پست الروهای تیمارهای مختلف

وزن تر در سه تیمار  Bو  Cو ( Eبه ترتیب  14/31و
 11/23و  11/19میلی گرم) ،با افزایش درصد
اسیدهای چرب افزایش یافته اما ،تفاوت معنیداری در
بین این تیمارها مشاهده نگردید ( )P<2/21که نتایج
مربوط به آن در نمودار  2قابل مشاهده است .نتایج
بازماندگی نشان داد که با کاهش درصد اسیدهای
چرب ،بازماندگی نیز به ترتیب کاهش یافته بود.
بیشترین درصد بازماندگی به تیمار  )% 99/23( Eو
کمترین درصد بازماندگی به تیمار شاهد یا تیمار A
( )% 61/23اختصاص داشت .تیمارهای)% 99/23( E
و  )% 96/19( Dبا هم دیگر اختالف معنیدار
نداشتند ( )P<2/21ولی ،با تیمارهای )% 61/23( A
و  )% 62/36( Bاختالف معنیدار نشان دادند
( .)P>2/21تیمار  )% 31/36( Cنیز با سایر تیمارها
فاقد اختالف معنیدار بود ( .)P<2/21نتایج مربوط به
بازماندگی در نمودار  3قابل مشاهده میباشد.
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بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده...

تفاوت در میزان بازماندگی میان تیمارها باشد .برای
مثال بازماندگی بسیار پائین پست الروهای تغذیه
شده با ناپلیهای حاوی میزان کم اسیدهای چرب،
رقابت برای مکان و غذا را کاهش داده و در نهایت
اجازه رشد بیشتر در این تانكها را فراهم مینماید .در
این تحقیق خالف نتیجه  Reesو همکاران ( )1334به
اثبات رسید و بیشترین میزان بازماندگی در تیمارهای
 Dو  Eیعنی سطح  3و  4درصد از اسیدهای چرب
مشاهده شد که بیشترین میزان رشد نیز مربوط به
این دو تیمار بود .در توضیح ،علت افزایش بازماندگی
را میتوان افزایش رشد دانست زیرا معموالً میگوهای
بزرگتر دارای مقاومت بیشتری نیز هستند.
 Legerو همکاران ( )1393گزارش کردند که در
مراحل انتهایی الروی و مراحل پست الروی میگوی
پا سفید ( M-3تا  )PL-9استفاده از آرتمیای غنی
شده با اسیدهای چرب غیر اشباع ( 622قسمت در
میلیون سلکو 24 ،ساعت) باعث بهبود عملکرد رشد
شده ولی ،بازماندگی تفاوتی را با پست الروهای تغذیه
شده با ناپلی آرتمیای تازه تفریخ شده نشان نداده
است .اما ،در P. Stylirostrisعملکرد رشد و بازماندگی
در مایسیس و پست الرو ( M-3تا  )PL-9تغذیه شده
با ناپلی آرتمیا بهبود یافته است ( Leger et al.,
 .)1985این اختالفات بیانگر این مطلب می باشد که
رشد و بازماندگی بچه میگوها به شرایط تغذیهای،
موقعیت سنی ،نوع گونه و مراحل مختلف زیستی
وابسته است .تفاوت آماری معنیدار در رشد و
بازماندگی  PL-11میگوی وانامی بیانگر اهمیت تغذیه
و تأثیر  n-3HUFAدر افزایش رشد ،بازماندگی و
بهبود کیفی بچه میگوها میباشد .بنابراین برای دست
یابی به تولید باال ،بهینهسازی وضعیت تغذیه پست
الروهای میگوی وانامی به خصوص با استفاده از
اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره در جیره
غذایی روزانه و انتقال آن به بدن میگو از طریق غذای
زنده در مراکز تکثیر و پرورش میگوی وانامی کشور
توصیه میگردد.

کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده و دارای
تفاوت معنیدار با سایر تیمارها است .تفاوت معنیدار
بین تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان میدهد که
اسیدهای چرب غیر اشباع بر رشد اثر مثبت داشته
ولی ،سطح ) %1تیمار (Bو سطح ) %2تیمار(C
اسیدهای چرب الزم برای حداکثر رشد را فراهم
نکردهاند و بیشترین میزان رشد در سطح %3
)تیمار (Dحاصل گردیده است .با افزایش اسیدهای
چرب غیر اشباع به سطح ) %4تیمار (Dرشد کاهش
یافت اما ،تفاوت معنی داری با سطح ) %3تیمار (C
نداشت Immanuel.و همکاران ( )2221نیز باالترین
میزان رشد در پست الرو میگوی سفید هندی را در
سطح  %3از امولسیون روغن کبد  Odonusnigerثبت
نمودند Citarasu .و همکاران ( )1339نیز مشاهده
نمودند پست الروهای میگوی سفید هندی تغذیه
شده از آرتمیای غنی نشده دارای کمترین میزان رشد
و پست الروهای تغذیه شده از آرتمیای غنی شده با
روغن کبد کاد بیشترین میزان رشد را داشتند.
با افزایش درصد اسیدهای چرب ،بازماندگی نیز به
ترتیب در تیمارها افزایش یافته که بیانگر اثر مثبت
اسیدهای چرب غیر اشباع بر افزایش بازماندگی بود.
 Immanuelو همکاران ( )2221بیشترین بازماندگی
را در پست الرو میگوی سفید هندی در سطح %2
ثبت نموده که در این تحقیق نیز یك افزایش قابل
توجه درسطح ) %2تیمار (Cدر بازماندگی مشاهده
گردید ولی ،با این تفاوت که در تحقیقات ایشان با
افزایش درصد اسیدهای چرب در سطح  %3و %4
بازماندگی کاهش یافته بود.
 Reesو همکاران ( )1334پست الرو  P. Monodonرا
با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع
تغذیه نموده که با افزایش میزان غنی سازی ،رشد
کاهش ولی بازماندگی افزایش یافت .در مورد رابطه
بین رشد و بازماندگی ایشان بیان نمود که رشد کمتر
در الروهای تغذیه شده با آرتمیای حاوی باالترین
مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع شاید به صورت
مستقیم در ارتباط با اسیدهای چرب نبوده و به دلیل
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