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 3333 مرداد تاريخ پذيرش:  3333 فروردين تاريخ دريافت:
 چکیده

بدست آمده از سواحل خلیج فارس بر رشد و  Sargassum angustifoliumدر این مطالعه اثر عصاره الکلی جلبک دریایی 
بررسی شد.  Vibrio harveyiدر مواجهه با باکتری  Litopenaeus vannamei )وانامی(درصد بقاء بچه میگوی سفید غربی

 -Cگروه مختلف شامل  5آرتمیا با پودر عصاره جلبک غنی سازی شد، سپس به بچه میگوهای وانامی مورد پرورش در 
mg lا )آرتمیای غنی شده ب T1)آرتمیای غنی نشده، واجد باکتری(،  +C)آرتمیای غنی نشده، فاقد باکتری(، کنترل مثبت 

-

mg l)آرتمیای غنی شده با  T2عصاره جلبک و واجد باکتری(،  1022
)آرتمیای  T3 عصاره جلبک و واجد باکتری(، 1022-

mg lغنی شده با 
به جز عصاره جلبک و واجد باکتری(، خورانده شد. یک هفته پس از آغاز پرورش، همه تیمارها  1022-

CFU ml به  میزان VHی باکتری دقیقه در ظرفی که حاو 55کنترل منفی به مدت 
بود قرار گرفتند و سپس به  5/5× 528 1-

 VHمیلی لیتر باکتری  52محیط پرورش برگردانده شدند. پس از آن در روزهایی که تعویض آب صورت می گرفت به میزان 
CFU mlبا دز 

%(، 0/80 ±3/0د بقاء )به محیط کشت میگوها اضافه می شد. میگوهای کنترل منفی بیشترین درص 5/5×  527 1-
CFU g( و کمترین بار آلودگی باکتریایی)33/55بیشترین نرخ رشد ویژه )%

-1
tissue

( بود، در حالیکه 5/2 23/2±× 523  
CFU g( و بیشترین بار آلودگی باکتری )02/0%(، کمترین نرخ رشد ویژه )%3/33کمترین درصد بقاء )

-1
tissue

  525×2025± 
(.  درصد بقاء  و نرخ رشد ویژه در سایر گروههای >p 25/2ثبت دیده شد و این تفاوت معنی دار بود )( در گروه کنترل م3. 0

تیماری به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل مثبت و کمتر از گروه کنترل منفی بوده و بار آلودگی باکتری نیز کمتر از 
که از آرتمیای غنی   T2(. در بین گروههای تیماری نیز گروه >p 25/2گروه کنترل مثبت و بیشتر از گروه کنترل منفی بود )

mg lشده با 
 عصاره جلبک تغذیه شده بودند، نتایج بهتری نشان داد. 1022-
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 مقدمه
هه گذشته مصرف آبزیان با درخواست باالیی همراه طی چند د

اما بوده است که این امر باعث افزایش تولید آبزیان شده است. 
با وجود افزایش تولید، تاکنون مزارع پرورش میگو به خاطر 
بروز بیماریها دچار خسارات اقتصادی زیادی شده اند. بنابراین 

کی از مهمترین پیشگیری از بیماریها در مزارع پرورش میگو ی
یکی از فاکتورهای کلیدی و ارکان موفقیت این صنعت است. 

تعیین کننده موفقیت پرورش میگو استفاده از پست الروهای 
با کیفیت در ذخیره سازی است و  برای کاهش مشکالت و 
نگرانیهای ناشی از بروز بیماریها و رسیدن به یک تولید باال و 

فیت باال ذخیره سازی شود. لذا پایدار، بایستی پست الرو با کی
ها و چند نوع مواد ها، ویتامیناز هورمونها، آنتی بیوتیک

شیمیایی دیگر به عنوان محرک رشد، اثرات ضدمیکروبی و 
اهداف دیگر در سیستم پرورش آبزیان مورد استفاده قرار 

(. هرچند مواد Jayaprakas & Sambhu, 1996گرفته است )
-ثرات مثبتی بر ماهی و میگو داشتها شیمیایی ذکر شده دارای

(، اما به دلیل ایجاد باقیمانده دارویی در Sambhu, 1996اند )
توان در پرورش تجاری ها و عضالت ماهی و میگو نمیبافت

آبزیان پیشنهاد کرد. چند سالی است که دانشمندان به دنبال 
کنند. هم اکنون از یگزین این مواد شیمیایی کنکاش میجا

های دریایی به دالیل داشتن  خواص ضد باکتریایی، ضد جلبک
قارچی و ضد ویروسی )دشتیان نسب و همکاران 

8811،Hellio et al., 2004; Bansemir et al., 2006; 

Paul et al., 2006; Manilal et al., 2009; Lipton et 

al., 2009; Selvin et al., 2011 Ghaednia et al., 

مثل تن ترکیبات بیولوژیک فعال ( و همچنین داش;2011
اسیدهای چرب  پروتئین ها، پلی ساکاریدها، کاروتنوئیدها،

 & Kadam ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی )

Prabhasankar, 2010 به عنوان پتانسیلی برای افزایش )
و بازماندگی میگوها نام  ها،  بهبود رشدمقاومت در برابر بیماری

  (.Raa, 1996شود )برده می
گونه های متفاوت از جنس جلبک سارگاسوم حاوی پلی     

ساکاریدهایی با فعالیت بیولوژیکی هستند که پایه آنها قند 
فوکوز است و تاکنون خواص مهمی از قبیل خواص ضد 

 Yeh etباکتریایی، ضد ویروسی و ضد توموری نشان داده اند )

al., 2006; Zhuang et al., 1995) عصاره .)S. muticum 
می تواند رشد هر دو گروه باکتریهای گرم مثبت و منفی را 

(. میگوهایی که عصاره های Hellio et al., 2001مهار کند )
S. fusiforme    وS. duplicatum    دریافت کرده بودند در

افزایش  V. alginolyticusو  V. harveyiهای برابر باکتری
 ,.Huang et al., 2006; Yeh et alمقاومت نشان دادند )

 .S(. از طرفی در مطالعات قبلی ما مشخص شده بود که 2006

latifulium وS. angustifolium   جداسازی شده از سواحل
خلیج فارس باعث مهار باکتریهای پاتوژن انسانی و آبزیان می 

 ,.Dashtiannasab et al، 8831شوند )درخشش و همکاران 

 .Sایه ازعصاره جلبک قهوهکنیم استفاد (، لذا ما فکر می2012

angustifolium  در غذای بچه میگوها بتواند باعث ارتقای
رشد و افزایش بازماندگی میگوها در مواجهه با عوامل بیماریزا 

 بشود.
 

 هامواد روش
های ماه طیS. angustifolium    قهوه ای دریاییجلبک 

 واقع در بندر مدی ریشهرآبان و آذر از منطقه بین جزر و 
آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه بوشهر جمع

ابتدا چندبار با آب دریا و سپس با آب شیرین به خوبی 
شستشو شد تا از نمک، شن، ماسه و سایر موارد تمیز شود، 

ها ها جداسازی و جلبکهای نکروز شده جلبکآنگاه  قسمت
خشک  روز روی پارچه تمیز در سایه و دمای اتاق 81به مدت 

شدند. پس از خشک شدن توسط آسیاب برقی به صورت پودر 
درصد  81ها به روش غوطه وری درآمدند. عصاره گیری جلبک

 -% )مرک811حجمی با استفاده از حالل اتانول –جرمی
گرم پودر جلبک به ظروف شیشه ای  81آلمان( انجام شد. 

میلی لیتر اتانول به آن اضافه  811دردار منتقل شد سپس 
 27به خوبی تکان داده شد، آنگاه به مدت  بار د، شیشه چندش

 8ساعت در دمای آزمایشگاه قرار داده شد. عصاره گیری در 
تکرار انجام شد، عصاره های حاصل پس از عبور از کاغذ صافی 

با همدیگر مخلوط شده، در دستگاه تبخیر  8واتمن شماره 
یگراد درجه سانت 54و در دمای  (Rotaryکننده چرخان )
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تغلیظ شده، زیر هود خشک شدند. عصاره های خشک شده 
میلی لیتر اتانول حل شده و تا موقع استفاده  7گرم( در  81)

 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. 5در دمای 
از یک مرکز  (INVE, Belgiumسیست آرتمیا فرانسیسکانا )

تکثیر در استان بوشهر تهیه شد. سیست خشک آرتمیا طبق 
تفریخ شد. پنجاه  (Sorgeloos et al., 2001اندارد )روش است

( اتوکالو  ppt84 لیتر آب دریای) 81گرم سیست آرتمیا در
درجه سانتیگراد و هوادهی شدید و  71-81شده، در دمای 

ساعت پس از تفریخ  87یک رژیم نوری مداوم تفریخ شد. 
ناپلی ها با استفاده از خاصیت نورگرایی مثبت جمع آوری و با 

 میکرونی و آب شیرین شستشو شدند.  811استفاده از صافی 
( با کمی 8312و همکاران ) Legerماده غنی ساز طبق روش 

میلی لیتر آب دریای  8111گرم لستین،  8/1شامل تغییر 
درجه سانتیگراد( و عصاره جلبک به  54استریل ولرم )

mg lنسبتهای مختلف )
( بر اساس 011و  511، 711، 11-

دقیقه با همزن برقی  81ی مختلف بود که به مدت تیمارها
 هموژن شد.

لیتری  4/8به منظور غنی سازی از بطریهای پالستیکی     
میلی لیتر آب دریای  311استفاده شد. این بطریها حاوی 

ناپلی در میلی  811-871با تراکم  7استریل و ناپلی اینستار
یز به آن اضافه میلی لیتر از ماده غنی سازی ن 811لیتر بود که 

می شد دارای هوادهی مالیم بود به نحویکه ضمن حفظ میزان 
اکسیژن مورد نیاز، انتشار مواد غذایی هم در حد مناسب در 
محیط کشت وجود داشته باشد. هر تیمار دارای سه تکرار و 

ها پس از غنی ساعت بود. ناپلیوس 0طول مدت غنی سازی 
ه و مستقیما مورد میکرونی شستشو شد 811سازی در الک 

استفاده میگوها قرار می گرفتند یا اینکه تا استفاده بعدی در 
 درجه سانتیگراد با هوادهی مالیم قرار می گرفتند. 5دمای 

که قبال از  V. harveyi PTCC 1755 (VH)از باکتری     
میگوهای تلف شده جداسازی شده بود و در آزمایشگاه 

یگوی کشور نگهداری می بهداشت و بیماریهای پژوهشکده م
شد به عنوان سویه حدت دار در تستهای مواجهه باکتری با 

 میگوها  استفاده شد. 

 .Lمیگوی وانامی ) 81عدد پست الرو  8411تعداد     

vannamei دارای گواهی سالمت از دامپزشکی استان مبنی )
از یک مرکز تکثیر بخش  های ویروسیبر عاری بودن از بیماری

استان بوشهر خریداری شد. پس از انتقال میگوها  خصوصی در
به بخش بهداشت و بیماریهای پژوهشکده میگو جهت 

 71-81لیتری در دمای  411تانک  7سازگاری با محیط در 
نگهداری  روز 8به مدت  ppt51درجه سانتیگراد و شوری 

شدند و در این مدت از نظر وجود بیماریهای اثر گذار به 
یز پایش شد. در دوره سازگاری میگوها خصوص ویبریوزیس ن

از غذای پایه )غذای فرموله شده کارخانه شرکت هووراش( دو 
روز میگوها  8بار در روز تغذیه می شدند. پس از گذشت 

 و وزن اولیه=  mm 5/7 ±0/81بیومتری شده )طول اولیه=

mg11/1 ± 7/0 گروه تقسیم شدند: کنترل منفی  4(  و به
(C-که از غذای پ ) ایه و آرتمیای غنی سازی شده با صفر

میلی گرم عصاره جلبک)آرتمیای غنی نشده نامگذاری شد( 
( روبرو نمی شدند، VHاستفاده می کردند و با باکتری پاتوژن )

( که از غذای پایه و آرتمیای غنی نشده +Cکنترل مثبت )
( روبرو می شدند، VHاستفاده می کردند و با باکتری پاتوژن )

( که از غذای پایه و آرتمیای غنی سازی شده T1) 8تیمار 
mg lبا

عصاره جلبک استفاده می کردند و با باکتری  1711-
( که از غذای پایه T2) 7( روبرو می شدند ، تیمار VHپاتوژن )

mg lو آرتمیای غنی سازی شده با 
عصاره جلبک  1511-

( روبرو می شدند، VHاستفاده می کردند و با باکتری پاتوژن )
( که از غذای پایه و آرتمیای غنی سازی شده با T3) 8تیمار 

mg l
عصاره جلبک استفاده می کردند و با باکتری   1011-

 ( روبرو می شدند. VHپاتوژن )
میگوهای گروههای مختلف روزانه سه بار در روز در ساعات     

% غذای مورد 81% و 41%، 71به ترتیب به میزان  75و  85، 1
از آرتمیای غنی  75و  1ی کردند. در ساعت نظر دریافت م

از غذای پایه استفاده می شد. هر  85سازی شده و در ساعت 
عدد بچه میگو بود.  81تکرار و هر تکرار دارای  8تیمار دارای 

 ppt  7و شوری آب 73±7دمای آب در طول دوره پرورش 
بود و غذای مصرف نشده و مدفوع میگوها روزانه سیفون   ±51

 .می شد
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روز پرورش با شمارش میگوهای زنده و بر اساس  81در پایان 
( درصد بازماندگی میگوها Immanuel et al., 2001روش )

شد. شاخص های رشد در هر تیمار با  ( محاسبه8)فرمول 
اندازه گیری طول و وزن نهایی میگوها محاسبه شد. میزان 
وزن کسب کرده طی دوران پرورش از طریق کم کردن وزن 

ولیه از وزن نهایی به دست آمد و نرخ رشد ویژه به روش ا
(Immanuel et al., 2001 و از طریق فرمول )محاسبه  7

 شد.

)تعداد میگوی زنده ثانویه(/  × 811بازماندگی)%( =  .8
 تعدادمیگوی اولیه

)لگاریتم طبیعی  × 811= ()%(SGRنرخ رشد ویژه ) .7
ای لگاریتم طبیعی وزن اولیه( / روزه -وزن ثانویه

 پرورش
به جز کنترل یک هفته پس از آغاز پرورش، همه تیمارها 

به   VHدقیقه در ظرفی که حاوی باکتری  84منفی به مدت 
CFU ml میزان

بود قرار گرفتند و سپس به   4/8× 811 1-
محیط پرورش برگردانده شدند. پس از آن در روزهایی که 

کتری میلی لیتر با 81تعویض آب صورت می گرفت به میزان 
VH  با دزCFU ml

به محیط کشت میگوها  4/8×  812 1-
 اضافه می شد.

پرورش به صورت تصادفی از هر   81و  71، 81در روزهای     
عدد بچه میگو صید شده و پس از ضدعفونی سطح  4تکرار 
فرمالین )به منظور حذف باکتریهای سطح   ppm  41بدن با

استریل به مدت  دقیقه و سپس شستشو با آب 4بدن( به مدت 
ثانیه )به منظور حذف باکتریهای مانده و باقیمانده ماده  81

میلی لیتر  4ضدعفونی(، بچه میگوها به صورت استریل در 
نرمال سالین استریل هموژن شده و سپس به روش لوله های 

میلی لیتر از آخرین رقت به کمک  4/1متوالی رقت تهیه شد، 
 TCBSکشت  پیپت استریل برداشت و روی محیط

)Thiosulfate Citrate Bile Salts sucrose agar(  در
تکرار  8ساعت  و هر تیمار در  75درجه به مدت  81دمای 

انکوبه شد. پس از دوره اکوباسیون تعداد کلونی باکتریهای رشد 
کرده بوسیله شمارشگر دیجیتال شمارش شد و از روش فرمول 

 و محاسبه گردید.زیر تعداد کلونیها در هر گرم بافت میگ

CFU gتعداد باکتری )
× ( =  تعدادکلونیهای شمارش شده 1-

 (gفاکتور رقت/ وزن نمونه )
برای  SPSS (Version 18)در این تحقیق از نرم افزار     

انجام کارهای آماری استفاده شد.تجزیه و تحلیل اطالعات از 
انجام ( one-way ANOVA)روش آنالیز واریانس یک طرفه 

برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن و تعیین وجود شد و 
درصد استفاده شد. برای  4اختالف معنی دار در سطح آماری 

 استفاده گردید. Excellرسم نمودارها از نرم افزار  

 
 نتایج

تغذیه شده با  (L.vannamei)بچه میگوهای سفید غربی 
 آرتمیای غنی سازی نشده و پرورش یافته در محیط فاقد

روز پرورش دارای بیشترین درصد  81( پس از -Cباکتری )
%( که با سایر گروهها دارای تفاوت 1060 ± 8/5بقاء بودند )

(. اما میگوهایی که از آرتمیای غنی >p 18/1معنی دار بود )
سازی نشده استفاده کرده بودند و در محیط دارای باکتری 

(VH( قرار گرفته بودند )C+ پس از ،)ورش دارای روز پر 81
%( که این تفاوت با 8/88 ± 0/0کمترین درصد بقاء بودند )

(. میگوهای >p 18/1تمام گروهها از نظر آماری معنی دار بود )
( و تغذیه شده VHپرورش یافته در آب دریای واجد باکتری )

( SAبا آرتمیای غنی شده با غلظتهای مختلف عصاره جلبک )
(T1-T3 بقاء آنها به ترتیب )88/01 ± 7/4% ، 0/43 ± 8/8 %

و  T1( که اختالفهای آنها بین 8% بود )نمودار8/28 ± 5/8و 
T2 ( 14/1معنی دار نبودp< ولی بین گروه )T3  که از

mg lباالترین غلظت عصاره )
( و سایر گروهها معنی  011 1-

 (.>p 14/1دار بود )
بیشترین مقدار وزن کسب شده در بچه میگوهای گروه     

( که با آرتمیای غنی سازی نشده تغذیه شده -Cفی )کنترل من
(  قرار نگرفته بودند، دیده شد VHبودند و در معرض باکتری )

میلی گرم(  و اختالف با سایر گروههایی که در ±1/823 1/7)
 14/1( قرار گرفته بودند معنی دار بود )VHمعرض باکتری )

p<د (. کمترین وزن کسب شده در بچه میگوهایی بدست آم
که از آرتمیای غنی نشده استفاده کرده بودند و در معرض 
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 (.>p 14/1ها معنی دار بود )گروه( که این اختالف نیز با سایر +Cباکتری قرار گرفته بودند )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرورش یافته در  (،SAتغذیه شده با آرتمیای غنی نشده و غنی شده با عصاره جلبک )درصد بقاء بچه میگوهای سفید غربی  :1نمودار

 روز دوره پرورشی. بارها نمایانگر انحراف معیار است. 03پس از   VHمحیط فاقد یا واجد باکتری 

 

( که از آرتمیای غنی T1-T3از طرفی در گروههای تیمار )
( با غلظتهای مختلف استفاده کرده SAشده با عصاره جلبک )

(، T3)بودند، تیماری که بیشترین غلظت عصاره جلبک داشت 
 ±2/7از کمترین میزان وزن کسب کرده برخوردار بود )

(، هر چند این میزان وزن کسب کرده از گروه کنترل 1/850
مثبت بیشتر بود ولی از گروه کنترل منفی و سایر گروههای 

(. در بین >p 14/1تیماری به طور معنی داری کمتر بود )
mg lسایر تیمارها گروهی که آرتمیای غنی شده با غلظت 

-

استفاده کرده بودند از گروهی که با آرتمیای غنی شده   1511
mg lبا غلظت 

تغذیه شده بودند وزن بیشتری بدست  1711-
 (.>p 14/1آورده بودند که اختالف معنی دار بود )

 (L.vannamei)نرخ رشد ویژه بچه میگوهای سفید غربی 
 ( یا گروه کنترل VHپرورش یافته در محیط فاقد باکتری )

 

( از همه گروهها بیشتر بود. از طرفی بچه میگوهای -Cمنفی )
تغذیه شده با آرتمیای غنی نشده و پرورش یافته در محیط 

( دارای کمترین میزان نرخ رشد ویژه پس VHدارای باکتری )
 از روز دوره آزمایش بودند، که این دو گروه دارای تفاوت معنی 

ایر تیمارهایی که از (. در بین س>14/1pداری با هم بودند )
( تغذیه کرده بودند و SAآرتمیای غنی شده با عصاره جلبک )

(. گروهی T1-T3( قرار گرفته بودند )VHدر معرض باکتری )
که از بیشترین غلظت عصاره جلبک در غنی سازی آرتمیا  
استفاده کرده بود دارای کمترین نرخ رشد ویژه بود و گروهی 

mg lغلظت  که از آرتمیای غنی شده با 
استفاده   1511-

کرده بود دارای بیشترین میزان نرخ رشد ویژه بود. نتایج نرخ 
به  8رشد ویژه و برخی دیگر از شاخصهای رشد در جدول 

 انحراف معیار( ارائه شده است. ±صورت میانگین)
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چه میگوهای سفید غربی تغذیه شده با : طول و وزن اولیه، طول و وزن نهایی، وزن کسب شده و درصد نرخ رشد ویژه در ب1جدول

  VH(، پرورش یافته در محیط فاقد یا واجد باکتری SAآرتمیای غنی نشده و غنی شده با عصاره جلبک )

 تعریف گروه گروه
طول 

 (cmاولیه)

 وزن اولیه

 ( mg) 

طول 

 (cmنهایی)

 وزن نهایی

( mg) 

وزن کسب کرده  

( mg) 
SGR% 

C- کنترل منفی a75/1± 10/8 
a 11/1± 7/0 

a 07/1.± 54/8 a 4/5 ± 810 a1/7 ± 1/823 
a82/1 ± 88/88 

C+ 10/8 ±75/1 کنترل مثبت  a
 11/1± 7/0  a

 
ab45/1± 81/7 

b5/0± 878 
b 8/5 ± 1/888 

b75/1± 31/3 
T1 mg l

-1711 75/1± 10/8  a
 11/1± 7/0  a

 
ab 07/1± 11/7 

c1/8 ± 800 
c 8/8 ± 5/843 

c 80/1± 30/81 
T2 mg l

-1511 75/1± 10/8  a
 11/1± 7/0  a

 
ab 52/1± 31/7 

d8/4 ± 828 
d 3/8 ± 1/800 

ca77/1± 81/88 
T3 mg l

-1011 75/1± 10/8  a
 11/1± 7/0  a

 
b42/1± 24/7 

e7/5 ± 848 
e 2/7± 4/850 

bc70/1± 01/81 

 (.>p 14/1ها نشانه عدم اختالف معنی دار است )حروف التین مشابه در ستون

ویبریویی در بافت هموژن شده بچه میگوی  میزان بار آلودگی
سفید غربی در گروه کنترل منفی )بدون عصاره جلبک و بدون 

CFU gقرار گرفتن در معرض باکتری( در دهم پرورش 
-1 

بود که در روزهای بیستم و سی ام پرورش  7/1 17/1±×818
CFU gبا کمی افزایش به ترتیب به 

  و 1/ 5 17/1±×818 1-
CFU g

رسید، این نتیجه نشان می دهد  4/1 18/1±×818  1-
به طور طبیعی در محیط پرورش میگوها )آب  VHکه باکتری 

( در گروه کنترل VHدریا( وجود دارد. بار آلودگی باکتریایی )
مثبت )بدون عصاره جلبک و با قرار گرفتن در معرض باکتری( 

 موقع نمونه گیری از سایر گروهها به جز کنترل منفی  8در هر 

 

( کمترین بار آلودگی T1-T3بیشتر بود. در گروههای تیمار )
)گروهی که با آرتمیای غنی شده  8باکتریایی مربوط به تیمار 

با بیشترین غلظت عصاره جلبک تغذیه شده بودند( در 
CFU gحدود

CFU g در روز دهم، 8/ 7 17/1±×815  1-
-1 

CFU g در روز بیستم و   4/8 14/1±×815
-1  815 ×12/1± 

در روز سی ام پرورش بود. ارزیابی میزان بار باکتریایی  5/8
( در بافت هموژن شده بچه میگوهای موجود در VHپاتوژن )

گروههای مختلف کنترل و تیمار در روزهای مختلف پرورش 
انحراف معیار( ارائه شده  ±به صورت میانگین ) 7در جدول 

 است.

CFU g: بار باکتریایی بر حسب2جدول 
در  VHدر بافت هموژن شده بچه میگوهای پرورش یافته در محیط فاقد یا واجد باکتری   1-

 فازهای مختلف دوره آزمایش

 03روز  23روز  13روز  تعریف گروه گروه
C- )4/1 ±18/1×818 5/1 ±17/1×818 1/ 7 ±17/1×818 کنترل منفی )بدون باکتری 

C+ 8/ 5 ±14/1×814 7/ 1 ±12/1×814 8/ 7 ±10/1×814 کنترل مثبت 

T1 mg l
-1711 815×18/1± 7 /8 815×12/1± 4/8 815×17/1± ½ 

T2 mg l
-1511 815×14/1± 5 /8 815×14/1 ± 5/8 815×18/1± 2/8 

T3 mg l
-1011 815×1617± 7/8 815×15/1± 4/8 815×12/1± 5/8 

 بحث
به دلیل افزایش درخواستها برای آبزی پروری پایدار و استفاده 

ات دوستدار طبیعت تحقیقات زیادی روی استفاده از از ترکیب
  عصاره یا پودر جلبکهای دریایی در تغذیه آبزیان شده است.

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آرتمیای غنی شده  
قادر است میزان وزن کسب   SAتوسط عصاره الکلی جلبک 

 شده و همچنین نرخ رشد ویژه در بچه میگوهای سفید غربی
پرورش یافته در محیط دارای آلودگی باکتریایی نسبت به گروه 
کنترل مثبت که از این عصاره ها استفاده نمی کرد را افزایش 

 Ulvaهای دهد، همانطور که در مطالعه مشابهی عصاره جلبک

lactuca, S.wightii  توانسته بود باعث افزایش وزن بچه
( در Fenneropenaeus indicusمیگوهای سفید هندی )
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(. همچنین Immanuel et al., 2004شرایط آلودگی شود )
این مطالعه نشان داد که این افزایش وزن بدست آمده با 

وابسته به دز بوده و در دزهای  SAجلبک استفاده از عصاره 
mg lپایین )

mg lو  1711-
 mg( نسبت به دز باالتر )1511-

l
عات قبلی هم ( میزان افزایش وزن بیشتر بود. در مطال1011-

برخی محققین بیان کرده بودند که استفاده از عصاره 
جلبکهای مختلف یا پودر جلبکهای دریایی می تواند باعث 
بهبود رشد میگوها شود که وابسته به دز بوده است، مثال در 

( مشاهده شد که 8330) Golezو  Penafloridaمطالعه 
یره غذایی میلی گرمی( که از ج 711میگوهای جوان وانامی )

استفاده  Kappaphycus alvarezii% پودر جلبک 4حاوی 
% پودر 81%( و گروه 1کرده بودند نسبت به گروه کنترل )

-Suarezجلبک مذکور بیشترین وزن بدست آورده بودند که

Garci  (7110 از پودر جلبک یک نوع سارگاسوم به میزان )
میزان  ( بهMacrosystis pyriferaدرصد یا پودر کلپ ) 5-7
% به عنوان همبند )بایندر( در جیره غذایی میگوها استفاده 5

% آلژینات خالص( 8کردند، نتیجه ای همانند گروه کنترل )
( گزارش کرده اند 7117و همکاران ) Riveraبدست آوردند. 

%  از پودر جلبک کلپ در آب حل کرده و روی 81موقعی که 
شد می شود ولی جیره غذایی میگو می پاشند باعث افزایش ر

درصد موجب کاهش رشد  71و  84با افزایش آن به میزان 
( دریافت که بهبود 7110)  Gutirrez-Leyvaمیگو می گردد. 

SGR  نرخ رشد ویژه( میگوی وانامی با فزایش سطح پودر(
%( ایجاد می شود و 81و  2و  5و 8کلپ یا سارگاسوم ) 

 شد.ها حاصل % جلبک81بهترین نرخ رشد در میزان 
باعث  های دریاییاینکه دقیقا چه ترکیباتی در جلبک    

شوند هنوز مشخص نشده است ولی افزایش رشد می
سودمندی جلبکها در بهبود عملکرد جیره و افزایش رشد 

ها، تعدیل کردن ها، مینرالبیشتر به دلیل وجود ویتامین
متابولیسم لیپیدها و بهبود جذب مواد غذایی مرتبط می دانند 

(Yone et al., 1986 تاثیر مثبت جلبکهای دریایی روی .)
( نیز گزارش شده است، استفاده از PERنرخ کارآیی پروتیین )

نیز  Ulva ،Gracilaria cornea ،S. wightiiپودر جلبک 

 Nakagawa et al., 1986; Valante etگزارش شده است )

al., 2006) . 
هایی که از آرتمیای نتایج این مطالعه نشان داد بچه میگو    

ها( تغذیه شده )همه غلظت SAغنی شده با عصاره جلبک 
بودند نسبت به گروهی که از عصاره جلبک استفاده نکرده 

( مقاومت نشان داده و VHبودند در برابر عامل ویبریوزیز )
بازماندگی بیشتری داشتند، در این تحقیق مشخص شدکه 

ک وابسته است به بقای بچه میگوها نیز به دز عصاره جلب
 011طوریکه با افزایش غلظت جلبک از صفر میلی گرم به 

میلی گرم میزان بقای بچه میگوها نیز در برابر عامل ویبریوزیز 
% افزایش پیدا کرد. همچنین این مطالعه نشان 27% به 87از 

می دهد که میزان بار آلودگی باکتریایی در بدن میگوهای 
)تمام غلظتها( نسبت به  SAک استفاده کرده از عصاره جلب

-Cruzمیگوهای کنترل مثبت کاهش قابل مالحظه ای دارد. 

Suarez  نیز گزارش کرده اند که  7111و همکاران در سال
% 7-5بقای میگوهای وانامی تغذیه شده توسط جیره حاوی 

به طور معنی داری بیشتر از  .Sargassum sppو پودر کلپ 
دین تحقیق گزارش شده  که در چن .گروه کنترل بوده است

استفاده از مکملهای تغذیه ای جلبکی به صورت پودر یا عصاره 
توانسته باعث ارتقای سیستم ایمنی و بهبود بقای میگوها در 

 Chotigeat et al., 2004; Immanuelچالش باکتریها شود )

et al., 2004; Cheng et al., 2005میگوهای (.  برای نمونه ،
Fenneropenaeus chinensis   تغذیه شده با عصاره جلبک

Sargassum fusiforme  به میزانg Kg
g Kg و  4 1-

-181 
 Huang etمقاومت نشان داده بودند ) VHدر برابر باکتری 

al., 2006 همچنین میگوهای وانامی که در عصاره جلبک .)
S. duplicatum  غوطه ور شده بودند، فعالیت فاگوسیتوزی و

هموسیتها  توسط V.alginolyticusی باکتری اثر پاک کنندگ
. (Yeh et al., 2006)به میزان معنی داری افزایش یافته بود 

( و ژاپنی Penaeus monodonمیگوهای ببری )
(Marsopenaeus aponicas ) تغذیه شده با عصاره خام 

باکتری  عالوه S. polycystumفوکوییدان جداسازی شده از 
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وسی لکه سفید هم مقاوم شده بودند در برابر بیماری ویر
(Chotigeat et al., 2004; Takahashi et al., 1998 .)   

افزایش مقاومت میگوهای تغذیه  از دالیل بهبود درصد بقا و
های قهوه ای به خصوص جنس سارگاسوم در شده با جلبک

ای عموما دارای های قهوهها بیان شده که جلبکبیماری برابر
ها )سبز و شتری نسبت به سایر ماکروجلبکبی Cویتامین 

(. همچنین بخش Cruz-Suarez et al., 2008قرمز( هستند )
های موجود در گونه های مختلف جنس زیادی از پلی ساکاری

سارگاسوم توسط نوعی قند بنام فوکوز )یک نوع پلی ساکارید 
سولفاته( و سایر پلی ساکاریدهای سولفاته تشکیل شده است 

(FAO, 2003 این نوع پلی ساکاریدها به شدت تحریک .)
کننده سیستم ایمنی بوده و با فعال کردن ماکروفاژها خاصیت 

 (.Lee et al., 1995ضدباکتریایی دارند )
 
 منابع 

 ،وانه و.یگ ،افشارنسب م. ،یوسف زادی م. ،.درخشش ب

، بررسی اثر ضدباکتریایی 1033 ،دشتیان نسب ع.

 و Laurencia snyderiaeجلبکهای دریایی 

Sargassum angustifolium  .علیه پاتوژنهای انسانی
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Abstract 

In this study, the effect of ethanolic extracts of Sargassum angustifolium   on growth and 

survival of shrimp Litopenaeus vannamei juvenile was investigated under challenge with 

shrimp pathogen bacteria Vibrio harveyi. Powder form of the extract was bioencapsulated in 

Artemia and fed to L. vannamei juvenile reared as 5 groups inclouding C- (unenriched 

Artemia, without bacteria), C+ (unenriched Artemia, with bacteria), T1 (enriched Artemia 

with 200 mg l
-1

 SA extract, with bacteria), T2 (enriched Artemia with 400 mg l
-1

 SA extract, 

with bacteria), T3 (enriched Artemia with 600 mg l
-1

 SA extract, with bacteria). One week 

after culture all groups except C- were inoculated with V. harveyi at the rate of 1.5 × 10
8
 CFU 

ml
-1

 for 15 minutes then after every water exchange 10 ml of V. harveyi at the rate of 1.5 × 

10
7
 CFU ml

-1
 was added to aquaria. Shrimps at group C- showed maximum survival (86.6%), 

specific growth rate (SGR, 11.33%) and less bacterial load (0.5 ± 0.03× 10
2
 CFU g

-1 
tissue). 

While (C2) exhibited lowest survival (33.3%), SGR (9.90%) and more bacterial load (3.4 ± 

0.05× 10
5
 CFU g

-1 
tissue) and the difference was significant (p<0.05). In treatment groups 

survival and SGR were significantly (p<0.05) more than C+ and less than C-, also bacterial 

load were less than C+ and more than C-. Among treatment groups T2 that fed with enriched 

artemia with 400 mg l
-1

 SA extract gave better results than the other treatments. 
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