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 چکيده
غنی شده با اسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره  یناپليوس آرتميا تازه تخم گشایی شده و یناپليوس آرتمياتغذیه با اثر 

(LC-PUFA بر بازماندگی و مقاومت در برابر تنش )pH  در نوزاد فرشته ماهی(Peterophylum scalar)  در دو بازه زمانی
)پس از جذب کيسه رم گميلی 68/2± 20/2با وزن متوسط  هاالرودر مرحله اول آزمایش  روزه مورد بررسی قرار گرفت. 02

-LCغنی شده با  یناپليوس آرتميا. 0تازه تخم گشایی شده و  یناپليوس آرتميا. 1)غذایی تيمارهایروز با  02به مدت زرده( 

PUFA) .(  88/02 %آزمایش ) روز اول 02در طی های تغذیه شده با ناپليوس غنی شده بازماندگی الروميزان  تغذیه شدند
در مرحله دوم ر بود. ( بيشت>20/2p) داریی بشکل معن (88/60)%  غنی نشدهیه شده با ناپليوس های تغذونسبت به الر

روز  02پایان در روز با غذای تجاری ادامه یافت.  02به مدت گرم ميلی 20/02± 30/0با وزن متوسط آزمایش تغذیه الروها 
نتایج  درنهایت،ساعت قرار گرفتند.  08به مدت  (0/0 و 0/0  ،0/8 ، 0/6) ،pHالروهای باقی مانده، تحت تنش آزمایش دوم 

هم در طی دوره پرورش و هم تحت تاثير  LC-PUFAکه الروهای تغذیه شده با ناپليوس آرتميا غنی شده با  حاصل نشان داد
های این تهیاف. بر اساس داشتند غنی نشدهناپليوس آرتميا الروهای تغذیه شده با نسبت به را بازماندگی بيشتری  pH تنش

 زندگی برایچرخه ماهی در مراحل اول نوزاد فرشته تغذیهدر  LC-PUFAاستفاده از ناپليوس آرتميا غنی شده با تحقيق 
   شود. توصيه می pHو مقاومت نسبت به شرایط نامناسب  بازماندگی بيشتر

 

 ، بقاءpH فرشته ماهي،  ،LC-PUFA  آرتمیا،ناپلیوس  : لغات كليدی
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 مقدمه
به ورود  زماناز Pterophyllum altum)  ( یماهفرشته 

ت منحصر يموفق یالديم 1011ها در سال ومیآکوار
را در جلب عالقه مندان به ماهيان آکواریومی به  یفردبه

ن یريآب ش ینتیان زيماهدست آورد. این ماهی در تجارت 
سلطان گرفته و ا مورد توجه قرار هگونه ش ازسایريب

 ین ماهیاطبيعی ستگاه یزشود. یده مينام هاآکواریوم
ل داشتن يدله و ببوده ل یرودخانه آمازون در شمال برز

از  یکیباال به  یارزش تجارو  با، شکل مناسب بدنیرنگ ز
ل یتبد Cichlidaeخانواده  تجاری یهان گونهیمهمتر

 آنبارز  رنده صفاتيدر برگ یماهاین  ینام علم است. شده
 به Scalareو  یباله برگ یمعن به Pterophyllumاست. 

بزرگ  یهاباله دليلبه  این نام .باشدیه پرنده ميشب یمعن
 به این ماهی اطالق گردیده است آن، یو برگ مانند پشت

(Ghanadshooshtari., 2007.)  

 از اریيبس نیه آغازیتغذ درزنده  غذاهایاز  بهره مندی    

 رشد ،شرایط غذاییبهبود  جهت پرورشی انیآبز هایگونه

 آبزی در توجه قابل هایشرفتيپ از یتلفات الرو کاهش و

 هایيداس ،مواد مغذی ر بيند .رودیم شمار پروری به

 درو بيشتری برخوردار بوده اهميت  از اشباع ريغ چرب

و  قيتحقمورد  طور گسترده به گذشته سال 02 طول
 Watanabe, 1993; Watanabe) است شده بررسی واقع

et al., 1989; Sargent et al., 1997.)  مطالعات انجام
و  (EPA)1اسيدهای چرب  فراوان تاثيردهنده شده نشان 

0(DHA) ،ک منبع یا به عنوان يآرتم ییارزش غذا بر
 ,.Leger et al) می باشدان يالرو ماه یبرامهم  ییغذا

1987.) 
LC-) اسيدهای چرب بلند زنجيره غير اشباع،     

0FAsPU) یهارندهيق فعال کردن گیاز طر ندقادر 
(، PPAR-Þ,-ß,γ) که در هسته وجود دارد یاژهیو

 هایندیباعث انجام فراشته و ر گذايبر ژنوم تاث ماًيمستق
 یداری، خودپایرشد اسکلت در دوران الرو، یکیولوژيب

، یچرب، نقل و انتقال یم سوخت و ساز چربيها، تنظیچرب
ش مقاومت در برابر ی، افزازکگلوو  یچربون يداسياکس

 یهاز سلولین تمايو همچن یمات سلولي، تقسیماريب
در . (Avella et al., 2007) دنشو یو مخاط یپوشش

                                                 
 (EPA: 20:5n-3 اسيد ایکوزاپنتانوئيک -( 1-

 (DHA: 22:6n-3)دوکوزاهگزانوئيک اسيد  - 2-

- 
3 Fatty acids Chain polyunsaturated-Long 

(HUFA) 

 از جملهکمبود آن سبب صدمات جبران ناپذیری  مقابل
 ,.Furuita et al., 1999; Copeman et al) کاهش رشد

، کاهش (Bell et al., 2003) ها، تغيير در رنگدانه(2002
 ,.Benitez-Santana et al) های شنا و تغذیهفعاليت

ن یتریاز ضرور یکی HUFAقت يدر حقشود. می (2007
به شمار  ان يماه یدر دوران الرو ییره غذايبات جيترک

  (.Sargent et al., 1997) می رود
از آنجایی که بيشتر نژادهای آرتميا در مراحل اوليه      

چرب  یدهايخصوص اسب یمواد مغذبرخی  زندگی از نظر
 دنباشیم فقير( n-3گروه ) ازره يزنجبلند  ر اشباعيغ
(Arulvasu and Munuswamy., 2009)،  به کمک

را  این مواداز  یر مشخصیتوان مقادیمغنی سازی روش 
ز به بدن یار ريبس ءا اجزایمعلق  یهاونيسوسپانسبه شکل 

رفع  یا برايآرتم ترتيبن یا به .ا وارد کرديوس آرتميمتاناپل
ت یش تقويش از پي، بمصرف کننده ییغذا یازهاين
تاثير مثبت این  .(Sorgeloos et al., 2001)شود یم

در بدن بر رشد، بازماندگی و درصد افزایش وزن  فناوری
 Abedian Kenari et)الرو ماهی قزل آالی رنگين کمان 

al., 2005) ،ماهی الرو Hippoglossus hippoglossus  

(Hamre and Harboe., 2008)  ماهی الروو 
Amphiprion ocellaris (Avella et al., 2007)  به

مشابه مطالعات که است  در حالیاین  . اثبات رسيده است
 یايآرتمتغذیه الرو ماهی آزاد دریای خزر با در خصوص 

 در ميزانرا داری  تفاوت معنی HUFAشده با  یغن
نشان نداد  ی شاهدوها نسبت به الروهان الریا یبازماندگ

(Javaheri babeli et al., 2006).  
به عنوان  pH تنش اثر تالش شد تاحاضر پژوهشدر      
الرو بر بازماندگی ها پارامتر مهم و متغيير در آکواریوم یک

 یغن هياروم ايآرتم وسيناپلبا تغذیه شده  ماهیفرشته 
 .گيردقرار  یمورد بررس  LC-PUFA با شده

 
  هاروشمواد و 

ماهی فرشته ر يارگاه تکثکک یاز  استفادههای مورد الرو
دو  یلونینا یهاسهيک به کمک ه وتهيه شددر اصفهان 

سالن پرورش ( به ژنيحجم اکس 0م آب و جح 1)جداره 
 د. شمنتقل  ماهی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
  در واحدهاي آزمایشي الروها توزیعها و تيمار

در دو بازه زمانی غالب طرح کامالً تصادفی  درق ين تحقیا
آزمایش شامل روزه طراحی و اجرا گردید. مرحله اول  02

گرم( با ميلی 68/2 ±20/2الروهای فرشته ماهی )تغذیه 
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ناپلی : 0و  ی تازه هچ شدهايآرتم ی: ناپل1 غذاییتيمار  دو
 .روز بود 02به مدت  LC-PUFA با آرتميای غنی شده

که هدف آن بررسی اثر کيفيت )زمایش در مرحله دوم آ
غذای آغازین الروها بر سایر مراحل چرخه زندگی بود(، 

غذای با  گرمميلی 20/02 ±30/0 ميانگين وزنالروها با 
 %11چربی،  %10 ،پروتئين %00) تجاری پودر شده

روز  02رطوبت(، به مدت  %0فيبر و  %0/1کربوهيدرات، 
 4ظرف  8در مجموع دیگر تغذیه شدند. در طی آزمایش 

ليتر، هوادهی مالیم و تعویض  0)با حجم مفيد ليتری 
به عنوان واحدهای آزمایشی در نظر آب در روز(  02%

هر یک از ظروف  بهالرو قطعه  042تعداد  .گرفته شد
ساعت 10و در شرایط نور طبيعی ) پرورش انتقال یافت

مقادیر  .ساعت تاریکی( پرورش داده شد 10روشنایی و 
واکسيژن محلول در طول دوره  pHانگين دما، ميزان مي

 ±0/2درجه سانتيگراد،  06±1پرورش به ترتيب برابر 
  ميليگرم در ليتر برآورد گردید. 0/8 ±1/2و 01/3
 

 ايآرتم يناپل يساز يغن
 یهاروش بر اساسمورد استفاده  یايست آرتميس

 06در دمای  و شد  ییو پوسته زدا یعفوناستاندارد ضد
در هزار تخم گشایی  00و شوری سانتيگراد درجه  02تا

 یآماده ساز برای .(,.Sorgeloos et al 2001) گردید
 ی، از روغن کبد ماهیساز یغن یبرامورد نياز ون يامولس

 ,Clawson and Lovell)د شاستفاده ن يتيکاد و لس

 یک از ظروف غنیبه هر  یناپل 02222 د. تعدا(1992
ميلی  0)امولسيون  غلظتبا توجه به و  انتقال یافت یساز

از  تريلیليم 0/2، مقدار ( یناپل 022222هر  یتر به ازايل
و  گردیدها اضافه یناپل یبه ظروف حاو غنی سازیمخلوط 

 .(Coutteau et al., 1997)عمل غنی سازی انجام شد 
 روزنهقطر با  یهایصافی به کمک ناپلی های غنی شده

ه شدبا آب شيرین شستشو داده  ميکرومتر به آرامی 102
الروها ه یتغذ یدر همان روز برازمانی در فواصل منظم  و

 محدودهدر  یساز یغن زماندر  pHدما و . شداستفاده 
  .گردیدتنظيم  0/6تا  6/3گراد و یدرجه سانت 08
 
  ه الروهاغذیت

و در حد با تناوب چهار بار در روز الروها در طول آزمایش 
ز اول با ناپليوس آرتميای تازه هچ شده و رو 02) سيری 

روز دوم با غذای  02ناپليوس آرتميای غنی شده و در 
مرحله اول پایان . در ندشد تغذیه تجاری پودر شده(

 (تکرار الرو از هر 02تيمار )از هرالرو  02تعداد  آزمایش
 و نتایج حاصل ثبت گردید. قرار گرفتند pH تنش تحت

 یبا غذا همان شرایطدر  روهاال در مرحله دوم آزمایش،
 مرحله دوم آزمایش نيز ان ی. در پاشدنده یتغذ یتجار

 .قرار گرفتند pHتنشتحت  الروها
 

 pH تنشش مقاومت در برابر یآزما
عدد  شش یککه در هر چهار آکواریومدر این آزمایش از 

با هوادهی آرام )سه تکرار برای هر تيمار( ليتری  دو ظرف
همه  برایآب  یدما د استفاده شد.بوشده جا سازی 

)دمای مطلوب  گرادیدرجه سانت 06 ابربر ثابت ومارها يت
آب  pHشد. در نظر گرفته برای پرورش فرشته ماهی( 

  حد ها بترتيب در آکواریومظروف آزمایش در هریک از 
عدد الرو  02 تعداد .شد تنظيم 0/0و  0/6 ،0/8 ،0/0

 به صيد و )تکرار( واحد آزمایشبصورت تصادفی از هر 
انتقال  های جدیدpHبا متناظر هر تکرار دو ليتری ظروف 

)با در  های زمانی مشخصها در تناوبو تلفات آن شد داده
ساعت  46تا  و مشاهده تلفات( تنشنظر گرفتن شدت 

  ثبت گردید. تنشپس از شروع 
 

 داده ها  يآورجمع 
 وهارال تلفات زانيم يبررس

در  یفرشته ماه یاد تلفات الروهابا شمارش روزانه تعد
 تلفاتمختلف درصد  یمارهايطول دوره پرورش در ت
بر  42تا روز  02و از روز  02الروها از روز اول تا روز 

 .ر محاسبه شدیز رابطه ساسا
()%  تلفات = 122 × n0 /n1 

و  تلف شدهتعداد الرو به ترتيب  1nو  0n در این رابطه، 
 .باشدمی هيتعداد الرو اول

 
 هاداده يل آماريه و تحلیتجز

تجزیه و  18 نسخه  SPSSافزار نتایج حاصل به کمک نرم 
ها با استفاده از آزمون ابتدا نرمال بودن دادهشد. تحليل 

ها با آزمون لون، اسميرنف و همگنی واریانس -کولموگورف
از  با استفادهها نيانگيسه میمقا .مورد بررسی قرار گرفت

ا عدم وجود اختالف یام شد و وجود آزمون دانکن انج
 د.یگرد بررسیدرصد  00دار در سطح اعتماد  یمعن
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 جينتا
 ییتازه تخم گشا یايوس آرتميچرب ناپل یدهايب اسيترک

ه شده نشان داد 1شده در جدول  یغن یايشده و آرتم
 یه با محلول غنياروم یايآرتم یساز یپس از غن است.

اسيدهای چرب  دارمق ،کاد یروغن کبد ماه یحاو یساز

EPA ,DHA  وn-3 LC-PUFA به و افت یش یافزا
به  00/0 ±04/2و  22/2، 10/1 ±20/2ترتيب از مقادیر 

 60/6 ±00/1و  00/1 ±28/2،  06/0 ±00/2 مقادیر
 گرم در هر گرم وزن خشک آرتميا افزایش یافت.ميلی

 

 انحراف معيار(  ±گرم برگرم( )ميانگين )ميليناپليوس آرتمياي تازه تخم گشایي شده و آرتميا غني شده تركيب اسيدهاي چرب :1جدول

              (3n=.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFA (Saturated Fatty Acid:)  اسيدهای چرب اشباع؛MUFA (Mono unsaturated Fatty Acid:) ا یک اسيدهای چرب غير اشباع ب

 LC-PUFA (Long-Chainپيوند مضاعف؛  4تا0سيدهای چرب غير اشباع با اPUFA (Poly unsaturated Fatty Acid :)پيوند مضاعف؛ 

polyunsaturated Fatty acids پيوند مضاعف. 0(: اسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره با بيش از 

 
 بر الروها  pHتنش اثر 

تيمارهای تعداد تلفات در  رب pHتنش اثر نتایج حاصل از 
و  0 ولادر جددر طی دو دوره آزمایش به ترتيب آزمایشی 

 شده است. گزارش 0
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

آرتمياي ناپلي اسيدهاي چرب

 نشدهغني

آرتمياي ناپلي

 شدهغني

14:2 86/2± 00/8 66/2± 00/3 

0-n1:14 24/2± 06/2 62/2± 18/0 

18:2 48/0± 62/10 20/0± 01/02 

3-n1:18 00/1± 12/6 00/1± 10/10 

16:2 20/1± 86/0 80/2± 08/4 

0-n1:16 60/0± 00/16 13/0± 12/13 

3-n1:16 00/0± 00/14 01/1± 11/0 

8-n0:16 02/2± 08/8 30/2± 10/0 

8-n0:16 21/2± 33/2 22/2 

0-n0:16 16/1± 10/6 30/1± 08/12 

0-n1:02 60/2± 06/8 01/2± 26/4 

8-n4:02 20/2± 02/1 20/2± 31/1 

(EPA) (0-

n0:02) 
20/2± 10/1 00/2± 06/0 

(DHA) (0-

n8:00) 
22/2 28/2± 00/1 

∑ SFA 03/4± 20/06 00/0± 00/01 
∑MUSFA 60/0± 36/43 00/4± 03/40 
∑PUFA 80/0± 00/10 06/0± 40/10 

∑ LC-PUFA 04/2± 00/0 00/1± 60/6 
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 بر الروها در دوره اول آزمایش )برحسب درصد( pHتلفات حاصل از اثر تنش  :2جدول

زمان، پس از قرار گرفتن در 

 معرض تنش )ساعت(

 

هاي تغذیه شده با تلفات الرو

)در مقاطع زمانی آرتميا پلينا

 مشخص شده(

هاي تغذیه شده با تلفات الرو

)در مقاطع آرتميا غني شده ناپلي

 زمانی مشخص شده(

0/0 =pH                   

0/2 a 03/10± 00/00  b33/0± 88/8 

1 a 06/8± 00/02     b33/0± 00/12 

0/1 a 33/0± 88/04 b 33/0± 88/03 

0 - 06/8±00/80 

0/0 - 33/0± 00/30 

0 - 33/0± 88/06 

0/8 pH= 

4 2/2± 42 2/2± 42 

6 a 33/0± 88/80  b33/0± 88/48 

10 a 33/0± 00/06  b33/0± 00/08 

18 - 06/0± 88/08 

0/6 pH= 

10 a12± 42 b2/2± 12 

04 2/2± 02 2/2±02 

08 a 33/0± 88/88 b 2/2± 02 

46 a33/0± 00/36 b 33/0± 00/44 

0/0 pH= 

0/2 a 33/0± 8/8 b 33/0± 00/0 

1 a 33/0± 8/8 b 33/0± 00/0 

0/1 a 33/0± 00/40  b33/0± 00/00 

0 a 00/2± 00/00  b12± 00/44 

0/0 - 33/0± 88/04 

0 - 00/0± 00/00 

 است. (>20/2p)دار حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی

 
 pH، مجموع تلفات الروها در 0های جدول بر اساس داده

ساعت  0 طیبا آرتميا غنی شده  هتغذیه شددر تيمار  0/0
 ساعت 0/1 طیبا آرتميا غنی نشده ه تغذیه شد و در تيمار

با  هروهای تغذیه شدال pH 0/8در  .رسيددرصد  122 به
با  شدهالروهای تغذیه  وساعت  18 طیآرتميا غنی شده 
 pH 0/6در  .شدندساعت تلف  10 طیآرتميا غنی نشده 

ساعت )پایان زمان کنترل  46ميزان تلفات الروها پس از 

برابر با آرتميا غنی شده الروها( در تيمار تغذیه شده 
با آرتميا درصد و در تيمار تغذیه شده  00/40 33/0±

 pH 0/0در درصد بود و   88/38 ±00/3برابرغنی نشده 
 0 طی با آرتميا غنی شده  هالروهای تغذیه شدکليه 

 0طی با آرتميا غنی نشده   شدهالروهای تغذیه  وساعت 
 شدند.  ساعت تلف
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 در دوره دوم آزمایش )برحسب درصد(بر الروها  pHتلفات حاصل از اثر تنش  :3جدول

ن، پس از قرار گرفتن در زما

 معرض تنش )ساعت(

هاي تغذیه شده با تلفات الرو

 آرتمياناپلي

 )در مقاطع زماني مشخص شده(

هاي تغذیه شده با تلفات الرو

 آرتميا غني شدهناپلي

 )در مقاطع زماني مشخص شده(

0/0 =pH 

0/2 2 2 

1 a 33/0± 33/08 b 2/2± 42 

0/1 a 33/0± 00/08 b 33/0± 00/30 

0 - 00/0± 00/00 

0/8 pH= 

4 a 2/2± 42 b 33/0± 88/08 

6 a 2/2± 02 b 33/0± 88/48 

10 33/0± 88/88 33/0± 00/30 

18 00/0± 00/00 33/1± 88/06 

0/6 pH= 

10 b 33/0± 00/00 a 2/2± 02 

04 88/0± 00/00 2/2± 42 

08 00/0± 33/00 33/0± 00/00 

46 00/0± 00/80 00/0± 00/84 

0/0 pH= 

0/2 2 2 

1 a 33/0± 33/08 b 2/2± 02 

0/1 33/0± 00/80 2/2± 32 

0 a 2/2± 122 b 00/0± 00/63 

 است. (>20/2p)دار حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی

 
های pHدهد، در نشان می 0های جدولهمانگونه که داده

ميزان تلفات در الروهای تغذیه شده با   0/0و  0/8، 0/0
ناپلی آرتميا غنی نشده در زمانهای مشابه بيشتر بوده 

ساعت  46روها پس از مجموع تلفات ال pH ،0/6است. در 
 در تيمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی داری نشان نداد. 

 
 بحث

ناپلی آرتميا به طور گسترده به عنوان غذای استفاده از 
ماهيان  ازجملههای مختلف آبزیان پرورشی زنده برای گونه

از نظر اسيدهای چرب  این موجود معمول می باشد.زینتی 
این  .( فقير استn-0گروه )غير اشباع بلند زنجيره از 

ه وناپلی دشنقيصه به کمک روش زیست غشایی برطرف 
به  HUFAآرتميا پس از غنی سازی با اسيدهای چرب 

شده عنوان یک غذای بسيار با ارزش مورد استفاده واقع 
 .(Sorgeloos et al., 2001)است 
در  EPAو  DHAمقادیر  نتایج این تحقيق افزایش     

 آرتميا پس از غنی سازیچرب ناپليوس  ترکيب اسيدهای

سایر محققين  هاییافتهبا ضمن مطابقت که  را نشان داد
(Gapasin et al., 1998) ، صحت عمل غنی سازی را

اسيد، مقادیر لينولئيک تایيد کرد. عالوه بر این
 پنتانوئيک اسيد، ایکوزا هگزانوئيک دکوزا ،اسيدلينولنيک

اشباع بلند زنجيره در  غير اسيد و مجموع اسيدهای چرب
آرتميا شاهد از بيش  غنی شده به طور معنی داری آرتميا
نتایج بدست آمده از این پژوهش،  .(>20/2p)بود 

 هایالروهمچنين بيانگر باز ماندگی و مقاومت بيشتر 
با آرتميا غنی شده ناپلی فرشته ماهی تغذیه شده با 

نسبت به  pHاسيدهای چرب بلند زنجيره در مقابل تنش 
 .باشدالروهای تغذیه شده با ناپلی آرتميا غنی نشده می

در آرتميا  LC-PUFAوجود به توان دليل این امر را می
غنی  ارتباط بين استفاده از آرتميا نسبت داد.غنی شده 

شده با اسيدهای چرب غير اشباع در تغذیه الرو و افزایش 
از ماهيان  رشد و بازماندگی در تحقيقاتی که بر روی برخی

به اثبات انجام شده نيز  Limanda ferrugineaجمله 
انجام مطالعات . (Rajkumar et al., 2006) ترسيده اس
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نشان داد که مهمترین عامل موثر بر ارزش غذایی شده 
آرتميا به عنوان یک منبع غذایی برای الرو ماهيان ميزان 

                DHA و EPA(20:5n-3 )چرب ضروری،  هایاسيد

(22:6n-3) است (Leger et al., 1987).  محققين دیگر
ترین ترکيبات  یکی از ضروریرا به عنوان  HUFA نيز

 Avella et) معرفی نموده اندجيره غذایی الرو ماهيان 

al., 2007.)  بيشترین ميزان بازماندگی در مشاهده
الروهای تغذیه شده با ناپلی غنی شده با اسيدهای چرب 

ناشی از تامين بهتر احتياجات  ،يره غير اشباعبلند زنج
. باشدغذایی به منظور رشد و سالمت ماهيان این تيمار می

نشان  «0220»الیم و همکاران مطالعات در همين ارتباط 
که جهت دست یابی به توليد موفق ماهيان زینتی در داد 

ها، توليد ماهيان انگشت قد و سرانجام داشتن تفریخگاه
اسب جهت تکثير، دسترسی به غذای زنده مولدین من

  تغذیه در زمان الروی بسيار مهم است.برای مناسب 
تلفات در بروز که باعث  عواملییکی از از سوی دیگر      

های ها و تنششود، آلودگیمیماهيان دوران الروی 
الروهای رسد نظر میدر تحقيق حاضر بهمحيطی است. 

غذای با ارزشتری را دریافت  تغذیه شده با ناپلی غنی شده،
بيشتری از مقاومت  pH در مقابل تنش کرده و در نتيجه

-LC خود نشان دادند. تحقيقات نشان داده است که

PUFA (HUFA)  قادر است از طریق فعال کردن
بر  ای که در هسته وجود دارد، مستقيماًهای ویژهگيرنده

د بيولوژیکی باعث انجام چندین فراین شته وژنوم تاثير گذا
شرایط ها افزایش مقاومت در برابر شود که یکی از آن

کمبود   در مقابل(. Avella et al., 2007) است محيطی
LC-PUFA  از جملهسبب صدمات جبران ناپذیری 
 ,.Copeman et al., 2002: Furuita et al) کاهش رشد

، تغيير در (Vagelli, 2004) ، کاهش تحمل تنش(1999
های شنا و ، کاهش فعاليت(Bell et al., 2003) هارنگدانه
شود. می (Benitez-Santana et al., 2007) تغذیه

اثير ناپلی آرتميا غنی شده مطالعات مشابه در خصوص ت
با اسيدهای چرب بلند زنجيره غير اشباع بر بازماندگی الرو 

 Limanda ferruginea( ،Rajkumar andماهی 

Kumaraguru vasagam, 2006) ماهی  و الروLatris 

lineate، (Bransden and Battaglene, 2005)  یافته
 د. کنتأیيد می راهای حاصل از این تحقيق 

نتایج حاصل از این مطالعه ثابت کرد تغذیه در مجموع     
ا آرتميا غنی شده با اسيدهای چرب بالرو فرشته ماهی 

ا در بلند زنجيره غير اشباع باعث افزایش مقاومت الروه

افزایش شود. می pHهای محيطی از جمله مقابل تنش
های محيطی با تغذیه از آرتميا مقاومت الرو در برابر تنش

 ,.Mugil cephalus( ،Ako et alغنی شده در کفال 

، (Abedian Kenari et al., 2005 )آال قزل  (،1994

Lates calcarifer، (Dhert et al., 1990 )بس آسيایی
گزارشی مبنی بر افزایش  تاکنونشده است. اما نيز گزارش 

مقاومت در الرو فرشته ماهی تغذیه شده با آرتميا غنی 
های بر این اساس و با توجه به یافته. ه استنشد ارائهشده 

های افزایش مقاومت الروها در مقابل تنشسایر محققين، 
بر غشای  LC-PUFAتواند ناشی ازتاثير محيطی می

 عملکرد فيزیولوژیک الرو باشد. سلولی و بهبود 
طی مطالعات « 0221»و همکاران نوین ارتباط کوادر      

خود در خصوص نقش اسيدهای چرب غير اشباع بلند 
، DHAزنجيره بر رشد الرو ماهيان بيان نمود که در کنار 

( بلکه اسيد n–3نه تنها اسيدهای چرب غير اشباع )
 در بهبودهمی نيز نقش م ARA( 20:4n-6)آراشيدونيک 

های گونه یرنگ گيری بهتر الروهاهمچنين رشد و 
ماهيان داشته و موجب فراهم شدن پيش در مختلف 

براین اساس با  شود.آمدهایی برای توليد ایکوزانوئيدها می
در آرتميا غنی شده  LC-PUFAتوجه به افزایش ميزان 

نيز  جادر این این امکان وجود دارد کهدر این تحقيق، 
منجر به ایجاد ماهيان  LC-PUFAه الروها با تغذی

زیباتر از نظر رنگ های محيطی و مقاومتر در مقابل تنش
آنها نقش و بقاء پسندی تواند در بازارخواهد شد، که می

  داشته باشد.
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Abstract 

The effects of using n-3 LC-PUFA -enriched Artemia nauplii and newly hatched Artemia on 

survival and resistance to pH stress in larvae of angel fish (Peterophylum scalar) were 

examined In tow 20 days period. In the first step of the experiment the larvae with an average 

weight of 0.86 ±0.03mg were fed with tow diets (enriched Artemia nauplii and newly hatched 

Artemia) for 20 days. At the end of the first step of the experiment, the significantly (p<0.05) 

higher survival rate was observed in larvae fed with enriched Artemia (90.66%) than the 

larvae fed with newly hatched Artemia (83.66%). In the second step of the experiment the 

larvae with an average weight of 20. 03 ±3.73mg were fed only with commercial diet for 20 

days. At the end of the second 20th days of the experiment, larvae exposed at pH stress 

(including 5.5, 6.5, 8.8 and 9.5) for 96 hours. The Result showed that the larvae were fed with 

n-3 LC-PUFA-enriched Artemia have a higher significant survival rate than other group in the 

period of the experiment and pH stress (p<0.05). Therefore, using of n-3 LC-PUFA-enriched 

Artemia recommended for increasing survival rate and the resistance to pH stress.   

 

 

 

 

 
*Corresponding author 

 

  


