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  مانی، ترکیبات الشه، رشد، گشنیز، مقاومت، میگوي پاسفید غربی  هاي هضمی، زنده  آنزیم:هاي کلیدي واژه

 

 92-314-81   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  

  پور، بابک قائدنیا محمد مرادزاده، محمد حسین، اله جعفري ولی ):گان(نویسنده

 

هـاي گوارشـی و     مقاومـت بـه عوامـل محیطـی، فعالیـت آنـزیم      ،مـانی  زنـده تاثیر بذر گشنیز بر عملکرد رشد،     :عنوان
  vannamei Penaeus (Litopenaeus) غربید سفی ترکیبات الشه میگوي

  92- 314-81 :شماره

 14/2/1394   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
تواند نقش اساسی در تامین پروتئین جمعیت رو به افزایش جامعه بشري داشـته   پرورش آبزیان از جمله میگو می    

وري هرچه بیشتر و بهتر از منابع محدود آب و خاك موجود، در این راستا اهمیـت بـسیار         بهرهنابراین افزایش   اشد، ب ب
ها بر رشد آبزیان، انجـام   هاي گیاهی و تأثیر آن هاي انجام شده در مورد مکمل   با در نظر گرفتن بررسی    . خواهد داشت 

 بـا توجـه بـه اینکـه، در     .دی گردور اثرات این مکمل گیاهی پیشنهاد  منظ چنین تحقیقی روي میگوي پاسفید غربی به      
عنوان گونـه اصـلی    بسیاري از کشورهاي صاحب نام در پرورش میگوي آب شور از جمله ایران، میگوي سفید غربی به     

   .نماید ت این گونه تحقیق را دو چندان میپرورش مطرح است، اهمی
 

  )شرح مساله(مقدمه 
هـاي   آنـزیم  هاي  فعالیت،هاي محیطی بقا، مقاومت به استرس  دارویی براي افزایش عملکرد رشد،  امروزه از گیاهان  

گیـرد، در ایـن آزمـایش سـعی بـر آن اسـت کـه بـا               آبزیان و همچنین ترکیبات الشه مورد استفاده قرار می         گوارشی
 گـرم بـر کیلـوگرم غـذاي تجـاري و تیمـار       20 و 15، 10، 5  سطح متفـاوت 4 در  گشنیز استفاده از بذر گیاه دارویی    

هـاي   فعالیـت آنـزیم  ، محیطـی ، مقاومت بـه اسـترس   گشنیز، بر عملکرد رشد، بقا     تجاري فاقد بذر   ل غذاي شاهد شام 
   .شود در میگوي سفید غربی سنجیدهو ترکیبات الشه  گوارشی

 

  ها ترین یافته مهم
 مقاومت بـه عوامـل محیطـی،    ،مانی زندهرشد، هاي  باعث بهبود شاخصبه غذا از بذر پودر شده گشنیز % 1افزودن  ◄

   .شود سفید غربی می ترکیبات الشه میگوي  وگوارشیهاي  فعالیت آنزیم

، ضـمن بهبـود   ها بـه جیـره   توان از طریق افزودن آن  باشند و می   ثرات مفیدي بر آبزیان می    گیاهان دارویی داراي ا   ◄
  . پروري داشته باشند غذیه، اثرات مثبتی در توسعه آبزيتغذیه، افزایش بهره وري مدیریت ت
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   )ر مستنداتاول و سایها، جد مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  . )گرم بر کیلوگرم جیره(هاي رشد میگوي سفیدغربی در تیمارهاي مختلف بذر گشنیز  شاخص) ±انحراف معیار ( میانگین -1-3جدول 

  20  15  10  5  شاهد  هاي رشد شاخص
  a47/0±52/3  a14/0± 58/3  a15/0± 55/3  a52/0±60/3  a40/0±53/3  )گرم(میانگین وزن اولیه دوره 

  a10/0± 38/5  b15/0±62/5  c12/0±92/5  c11/0±85/5  c18/0±89/5  )گرم(نگین وزن نهایی دوره میا
  a15/0±86/1  b24/0±04/2  c29/0±37/2  c37/0±25/2  c34/0±36/2  )گرم(افزایش وزن بدن 

  a16/0± 616/0  a01/0± 647/0  a02/0±729/0  a17/0±703/0  a11/0±724/0  )درصد در روز(نرخ رشد ویژه 

  b11/0±14/2  b11/0±06/2  a07/0±82/1  a07/0±80/1  a11/0±86/1  بدیل غذاییضریب ت
  a88/2±66/91  a5±95  a88/2±66/96  a5±95  a77/5±66/96  )درصد(مانی  نرخ زنده

  
 بـر  گرم(هاي گوارشی میگوي سفیدغربی در تیمارهاي مختلف بذر گشنیز   هاي فعالیت آنزیم   فراسنجه) ±انحراف معیار   ( میانگین   -2-3جدول  

  . )کیلوگرم جیره
  20  15  10  5  شاهد  پارامتر
  u/l(  a87/27±06/1  b40/30±22/1  b62/12±31/1  b57/16±19/1  b41/17±24/1(آمیالز 

  u/ml(  a52/1±33/13  a73/1± 14  a1±86/15  a08/2±66/13  a08/2±66/15(پروتئازي کل 
  u/l(  a1±4  a51/2±66/4  ab53/9±15  ab13/5±33/13  b50/8±33/20(لیپاز 

  
  . )گرم بر کیلوگرم جیره( در تیمارهاي مختلف بذر گشنیز ترکیب الشه میگوي سفیدغربی ) ±انحراف معیار ( میانگین -3-3جدول 

 شاخص شاهد  5  10  15  20
c11/0±54/71 c31/0±19/71 bc24/0±47/71 b28/0±97/70 a18/0±31/70 پروتیین 

b03/0±94/1 ab07/0±84/1  ab04/0±89/1 ab07/0±81/1 a01/0±83/1 چربی  
b19/0±57/75 b07/0±88/75 b27/0±86/75  ab19/0±08/75 a38/0±47/75 رطوبت  

c06/0±02/6 bc03/0±94/5 bc02/0±95/5  b04/0±85/5 a08/0±68/5 خاکستر  
  ). >05/0P(باشد   درصد می5دار بودن در سطح احتمال  دهنده معنی حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ردیف نشان

  
 .  مختلفدر بین تیمارهاي )ppt5(در برابر تنش شوري پایین میگو میزان مقاومت  - 1-3شکل 


