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های ثیر سطوح مختلف عصاره غنی از فلوروتانین در جیره غذایی بر شاخصأت

 (Litopenaeus vannemei) پا سفید غربیرشد و تغذیه میگوی 

 * 2انیفیشر میسل، 1یعثمان بلوچ الشار

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،ییایدرعلوم دانشکده  الت،یگروه ش ،ارشد یانش آموخته کارشناسد .1

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،ییایدرعلوم دانشکده  الت،یگروه ش استادیار .2

 22/11/1011تاریخ پذیرش:  11/11/1011تاریخ ارسال: 

 چکیده
  هیج به (.Sargassum sp) سارگاسحم یااسلت اج شده از جفبک قهحه نیففحروأاندرصد(  5و  3، 1) سرطح  متلف   افزودن  یدر مطالعه حاضر  أث  

دوره  یبدن ط ییایمیشرر بیو أ ک یگحارشرر یهامیآنز تیفعال ه،یب  عمفک د رشررد، أ ذ( Litopenaeus vannamei)پا سرردید غ بی  یگحیم ییغذا

 زانیوجحد م نی(، با اP<55/5) افتی شیافزا یدار یبه طحر معن مارهایأ یهدله، طحل و وزن أمام 5 ی. در طدیر گ د یب رسررر ایهدلره  5پ ورش 

 وزن نهایی، یها. در شررا  (p<55/5)درصررد به دسررت آمد  5 نیففحروأان ماریدر أ شیافزا نیأ شیمتلف ، ملداوت بحد و ب یهادر گ وه شیافزا

 5 یاوح ییغذا هیشده با ج هیأ ذ پا سدید غ بی یگحهایعمفک د در م نیبهل  ییغذا لیأبد بیو ضر   ژهیوزن بدن، ن خ رشرد، ن خ رشرد و   شیاافز

 بی چ و نیپ وأئدرصد  نیو هم چن پازیپ وأئاز و ل الز،یآم یعنی یگحارش یاصف یهامیآنز ینسب تی. فعال(p<55/5)وجحد داشرت   نیدرصرد ففحروأان 

به  نینشان داد که اسلداده از ففحروأان جی. نلا(p<55/5)بحد  أ شیب مارهایأ گ یبا د سهیدرصد در مقا 5 نیشده با ففحروأان هیأ ذ یگحهایدر م الشره 

و  یگحارش یهامیآنز تیفعال ه،یأحاند باعث بهبحد عمفک د رشرد، أ ذ یم ییغذا  هیدرصرد در ج  5در سرط   فعال طبیعی عنحان یک أ کیب زیسرت 

 دوره پ ورش گ دد.  یدر ط پا سدید غ بی یگحیبدن م ییایمیش بیأ ک

  شا   های رشد گح،یم ،جی ه غذایی ن،یففحروأانجفبک،  واژگان کلیدی:
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Abstract 
In the present study, the effect of using different levels of dietary -phlorotannins (1, 3 and 5%) extracted from 

Sargassum brown seaweed on growth function, nutrition, digestive enzyme activity and body chemical 

composition of white leg shrimp (Litopenaeus vannemei) was studied during a culture period of 35 days. 

During 5 weeks, the length and weight of all treatments increased significantly (P<0.05), however, the rate of 

increase was different in different groups and the highest rate was achieved in phlorotannins treatment of 5% 

(P<0.05). The best records of final weight, percentage of body weight index, growth rate, specific growth rate 

and feed conversion ratio, resulted in diet containing 5% phlorotannins (P>0.05). The relative activity of major 

digestive enzymes namely amylase, protease and lipase as well as protein and lipid content was higher in 

treatment containing 5% phlorotannins compared to other treatments (P<0.05). The results showed that the use 

of phlorotannins as a natural bioactive compound at the level of 5% in the diet can improve the growth, 

nutrition, activity of digestive enzymes and chemical composition of white leg shrimp during the culture 

period.   
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 مقدمه. 1
 یهااسرررلداده از ف آورده ت،یبا رشرررد روز افزون جمع

 نیمنرراب ، جهررت أررثم نیاز بهل  یکیبرره عنحان  ییایرردر

اهش با ک گ یاز ط ف د است. افلهی شیجامعه افزا نیپ وأئ

 ، رابرت ماندن میزان صرررید از مناب  طبیعی  و  یمنراب  آب 

FAO  بایسلی  یالدیم 0535ب آورد ک ده است که أا سال

 قیاز ط  یالأیاز پنجاه درصرررد از مالصرررحالت شررر  شیب

رو با أحجه  نی(. از اFAO, 2020گ دد ) دیأحل یپ وریآبز

 نایو پ ورش آبز  یأقاضررا، رشررد صررنعت أک    شیبه افزا

  یچشرررمگ اریبسررر  یدر دو دهه ا  گحیمتلف  از جمفه م

  یدر رشرد س    گذاریاز عحامل مهم و أث  یکیبحده اسرت.  

 بررا گحیو حدظ سرررالمرت م  افزایش رشرررد گح،یپ ورش م

 از ط فبحده اسررت.  أ  تیدیبا ک ییغذا میاسررلداده از ر 

دهه  در دیلکه سد یماریصنعت با ب نیمحاجه بحدن ا دیگ 

گسرررل ده، أحجه  یاقلصررراد انیو ملعاقباً ضررر ر و ز  یا 

 انیصرررنعت آبز ناالگان و فعاز پ ورش دهنده یاریر بسررر

 مسلیرشد و مقاومت س زانیم افزایش را به سمت یپ ورش

 شیو افزا یماریجهت مقابفه با بدر  گحیپست الرو م یمنیا

  یأک  یهاههم در مزارع و هم در کارگا یدرصررد بازماندگ

انجام  یمحجحدات زنده به غذا ب ا ازیاسرررت. ن حق دادهسررر

 یعیطب یغذا ی حد و عردم أکافح  یاأیر ح یهرا تیر فعرال 

د وجح لیبه دل گحیم یازهایبه ن یمحجحد در اسلت  پ ورش

در  یدسل هیالعاده أ ذفحق تیها، باعث اهمآن یأ اکم باال

اسررت که  یعیرو طب نی. از اپ ورش شررده اسررت  اتیعمف

از  یکیباال و سرررالم،  ییبرا کرارا   ییغرذا  هرای  هیج هیر أه

 انیگان آبزپ ورش دهنده یهاتیها و اولحدغدغه نیأ مهم

 .باشد یمنیرشد و ا شیبه منظحر افزا

 یب ا یادیز هایو أالش هاپژوهش  یا  یهاسال یط

 شیافزا در نلیجررهو  ییغررذا یهررا هیج ییکررارا شیافزا

است. شده  یپ ورش انیرشد و سالمت در آبز هایشرا   

در  ل شیب دیرشد و أحل شیافزا ی  مهمی ب  ها أثاین أالش

 ،ی. به طحر محازاسرررت داشرررلهحجم  ایر واحرد سرررط   

است  شده یباأیأ ک افلنیص ف  زین یمتلفد یهاپژوهش

 یهابه عنحان مکمل ییغذا  هیها در جکه اسرررلداده از آن

ذب محاد ررررررررج ایهضم  شیافزا سبب أحاندیم ،یاهیأ ذ

 یهایزم ذیاز ر یآبز بهل لداده ررر اس جه،یو در نل ییغذا

 یهاگ دد. أاکنحن از محاد و عصاره ییغذا  هیدر ج محجحد

 رشررد اسررلداده شررده اسررت یهابه عنحان مال ک یمتلفد

(Ettefaghdoost et al., 2021; Faal et al., 2021). 

های گیاهی یا أ کیبات اسررلت اج اسررلداده از عصرراره 

های غذایی آبزیان همحاره محرد شرررده از عصررراره در جی ه

 عمحماًمحاد  نیاأحجه مالققین در جهان و ای ان بحده است. 

نلایج این . شرررحندیرشرررد شرررنا له م هایعنحان مال ک

یا دهد که اسرررلداده از عصررراره گیاه مطالعات نشررران می

أحاند باعث بهبحد میها أ کیبرات اسرررلت اج شرررده از آن 

 یکاهش زمان دوره پ ورش ب ا ،ییغذاضررر یرب أبردیرل    

شررحد افزایش مقاومت نسرربت به بیماری و به بازار  هضررع 

(Akbary et al., 2020 .)  هررا گ وهی از نیررفرفرحروأررانرر

 هسلند یاقهحه یهاجفبک محجحد در عصاره هایفنحلپفی

 دهیبه ا بات رسرر یها به  حبآن یدانیاکسرریکه  حاص آنل

این گ وه از أ کیبات در (. Sharifian et al., 2019اسررت )

و  هی انح سمیأحسر  ملابحل  یاقهحه یهاجفبکبسریاری از  

 گ دد ولیی سرررنلز میطیمال یهادر پاسررره به اسرررل  

 نشرررده اسرررت. افتی یزی شرررک اهران یر أراکنحن در گ 

، 1) حلنسرریاز ففحروگفح ییم هایپف ای گحم یال هاففحروأانین

 ملداوت یمحلکحل یهابنزن( با وزن یسدورکیه یأ -5، 3

 یمتلفد یهاکره در غفظرت   انرد داللحن(  055555-055)

متلف ( در  یهاوزن  شرررک در گحنه درصرررد 5أرا   1)

ب رسررری . (Liu, 2015) وجحد دارند یاقهحه یهاجفبرک 

رغم اسلداده گسل ده دهد که عفیمناب  متلف  نشران می 

از این أ کیبرات در صرررنای  متلف  آرایشررری، دارویی و  

ها به عنحان اسرررلداده از آنغرذایی، أاکنحن گزارشررری از  

وجحد  یپ ورشرر یگحیم ییغذا  هیرشررد در ج یهامال ک

 نیافزودن ففحروأان  یرو در مطالعه حاضرر  أث  نیندارد. از ا

 یهابه عنحان مال ک یاقهحه یهااسلت اج شده از جفبک

 زانیم شیو پا پا سدید غ بی یگحیم ییغذا  هیرشرد به ج 

 یب رس ردروزه مح 35 یدوره پ ورش کی یدر ط گحیرشد م

 .گ فتق ار 
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 ها. مواد و روش2

و اسکککتخرا   یاجلبککق وهوه یآورجمع .2.1

 نیفلوروتان
 یجزر و مد یسررارگاسررحم از مالدوده  یاهقهح جفبک

 یسرراحل چابهار در فصررل زمسرررلان به صررحرت دسرررل   

 جفبک یها. نمحنهدیمنلقل گ د شگاهیو به آزما یآورجم 

. دی شک گ د هیگحنه و سپس در سا نییأع شگاهیدر آزما

أا حد  یکن  انگ شرک شرده با اسلداده   د   یهاجفبک

 یهرراسرررهیدر ک ی یگارهممکن پحدر و أررا هنگررام عصررر

شرررد.  نگهداری( -C0 11) رزیدر ف  دارپیز یکیپالسرررل

)با آب(  درصد55ملانحل  ها با حاللاز جفبک ی یگعصاره

/ ی)وزن 0به  1گ م پحدر جفبک با نسرربت 155انجام شررد. 

 یکیسرراعت در أار 00( با حالل متفحط و به مدت یحجم

از  اسلدادههم زده شررد. متفحط حاصفه با اأاق به یدر دما

 بیعصاره حاصفه به أ أ. در ادامه دیصاف گ د شهیپشم ش

شسلشح  0به  1اسرلات با نسربت    لیبا حالل کف وف م و اأ

با  هیعصرراره اول یداده شررد. مالفحل حاصررل از شررسررلشررح

به عنحان  یآورو جم  یپس از جداسررراز اسرررلرات، لیر اأ

أثیید وجحد  (.Liu, 2015در نظ  گ فله شد ) "نیففحروأان"

و  Sharifianففحروأانین ب  اسرا  روش کک  شرده أحس    

و با اسرررلداده از أکنیک ک وماأحگ افی  (0513) همکاران

الیه نازک انجام شررد. میزان کل ففحروأانین با اسررلداده از  

اسرلاندارد ففحروگفحسرینحل و مالفحل فحلین سیحکاللح و به   

 گی ی گ دیدروش رنگ سررنجی با اسررپکل وفلحمل  اندازه 

(Sharifian and Shabanpour, 2021.) 

 یو غذاده گویم یپست الروها یندماربیت. 2.2

 یغ ب دیپاسررد  یگحیپسررت الرو م  3555أعداد أق یبی

واق  در کنارک  گحیم  یأک  یروزه از م کز  صرررحصررر 15

یک  یحاو هیحمل دو ال یهاشرد و در پالسلیک  یداری  

منلقل  قیأالق یبه مالل اج ا ژنیسرحم آب و دو سرحم اکس  

روز   15به مدت  گحهایم یشرد. پس از انلقال، دوره سرازگار  

کنسانل ه  یبا غذا گحهایم یانجام شد. در طحل دوره سازگار

و آب متازن به صحرت روزانه  هیش کت اهحرراش بحشه  أ ذ

. دیگ د ضیسرررحم حجم کل آب اسرررلت  أعح کی زانیبه م

به  شیآزما یماربندیأ گحها،یم یدوره سرررازگار یپس از ط

 یفنیاأ یبه متازن پف ماریه  أ یگحهایانجام و م لیشرر   ک

سرره أک ار در نظ   ماریأ ه  یمنلقل شررد. ب ا یل یل 055

 :أک ار انجام گ فت 3با  اهشررریآزمرا  یگ فلره شرررد و أمرام  

  درصررررد1 نیففحرأرران مرراری( أرر0 شرررراهررد مرراریر أر (1

 درصد 5 نیففحروأان ماری( أ0 درصد3 نیففحرأان ماری( أ3

، 1) نیبه منظحر اضرافه نمحدن سطح  متلف  ففحروأان 

الزم  یکنسررلانل ه ابلدا مقدار غذا یدرصررد( به غذا 5و  3

را مالاسبه  ماریه  أ یب ا قیأالق ایهدله 5کل دوره  یب ا

در آب مقط  حل و با  ففحرأانینو سرپس سرطح  مشت    

 ر. ددیگ د یجداگانه به سط  غذا اسپ  یهاکننده یاسپ 

 01به مدت  شرررگاهیهحد آزمرا   یدر ز ییغرذا   هیادامره ج 

 ماریأجی ه غذایی عت  شررک و آماده مصرر ف شررد.  سررا

 ,.Choi et alد )یگ د یبا آب مقط  اسرررپ  اشررراهد أنه

کل  لحدهزیدرصررد  5 نیب  اسررا  أتم ی(. غذاده2015

و در دو وعده صب   )ه  دو هدله یکبار(ه  متزن در گحیم

 و عص  انجام شد.

 گویم یسنج ستیز .2.1
 یدر فاصررفه زمان ماریدر ه  أ گحهایم یسررنج سررتیز

 گحیعدد م 15أعداد  کارنیا یانجام شد. ب ا بارکیهدت روز 

با طحل کل ) نیانگیو م دیص یصرحرت أصرادف  از ه  أک ار به

 ی یگ( اندازه551/5( و وزن )برا دقت  مل یفیم 51/5دقرت  

در ابلدا از  ش،یمحرد آزما یهادقت سنجه شیافزا ی. ب ادش

و با کاغذ  شک  تلهیساچحک ر یرا رو گحیم 15ه  متزن 

أا حد امکان  گحیسرراچحک آب سررط  م  یأحر نییکن از پا

آب  یحاو لیها وارد ظ ف اسل شرک شرد. در ادامه نمحنه  

. دیررگ د نییأع گحیقطعرره م 15ق ار داده شرررد و وزن أحده 

 گحهایم های أحده یاز وزن کف گح،یمالاسرربه وزن ه  م یب ا

 (.Girri et al., 2002) شد میأقس گحهایب  أعداد م

 رشد یهامحاسبه شاخص .2.0

 شیافزادرصد ، افزایش وزنرشرد شرامل    یهاشرا   

در طحل  ییغذا لیأبد بیو ضرر  ژهی، ن خ رشررد ووزن بدن
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 رواب هدله ب  اسررا   کی یدر فحاصررل زمان شیدوره آزما

 :(Choi et al,2015) دیمالاسبه گ د  یز

 وزن اولیه )گ م( –= وزن نهایی )گ م( افزایش وزن

155× 
افزایش وزن  = (میانگین وزن اولیه-میانگین وزن  انحیه)

 وزن اولیه بدن )%(

 

155× 
ن خ  = (یهاول وزن یعیطب یلملگار -ییوزن نها یعیطب یلم)لگار

 پ ورش یروزها یژهرشد و

 
 مص ف شده )گ م( یغذا

 ییغذا یلأبد یبض  =
 وزن )گ م( یشافزا

 

 آب یفیک هایشاخص  .2.5
، ی آبدمااز جمفه  ییایمیو شرر یکیزیف یهاشررا   

 گی یبه صحرت روزانه اندازه  یو شحر pHمالفحل،  ژنیاکس

 ، شررحری وی آبمامیانگین د (.Girri et al., 2002) شررد

 ±51/5در طحل دوره پ ورش برره أ أیررب  pH مالرردوده

و قسرررمت در هزار  50/31 ±01/5سرررانلیگ اد و  11/31

أ یی ات میزان اکسررریژن مالفحل در  .برحد  50/1-35/5

 ق ار داشت. 01/6-50/6مالدوده 

 بدن بیوشیمیایی بیترک یریگاندازه .2.2
، شررامل رطحبت گحهایگحشرت م  ییایمیشر بیح باتیأ ک

 انجام و  اکسررل  ب  اسررا  دسررلحرالعمل یچ ب ن،یپ وأئ

کل با اسررلداده از  نیپ وأئ زانی. م(,AOAC 2002) شررد

شد.  ی یگها اندازهدسرلگاه کجفدال و پس از هضرم نمحنه  

و  Bligh and Dyer (1959)کل با اسلداده از روش  یچ ب

اسررلت اج و سنجش   وف مملانحل و کف یهابا کمک حالل

ها در کحره پس از سحزاندن نمحنه زی اکسل  ن زانیشرد. م 

 6گ اد به مدت یدرجه سرررانل  555 یدر دمرا  یکیالکل 

 شد. نییساعت أع

 یگوارش یهامیآنز تیسنجش فعال .2.7
 گحیدسلگاه گحارش ده م ،یمیآنز تیسنجش فعال یب ا

باف  در انلتاب، جدا و  ماریاز ه  أ یبره صرررحرت أصرررادف 

با اسلداده از  حاصل . مالفحلدیهمح ن گ د میفسردات سد 

نظ  به عنحان عصاره آنزیمی روده در صاف و  ،یکاغذ صراف 

 الز،یسنجش آم ی. ب ا(Akbary et al., 2020) گ فله شرد 

محالر  یفیم 05نشاسله در  صددر 1سحبسل ا با اسلداده از 

محالر  یفیم 6/5 ی، ماللح3/6 لهیدی)اس میفسدات باف  سد

 5/5(. Natalia et al., 2004شرررد ) هی( أهمیسرررد دیکف 

سررحبسررل ا  ل یلیفیم 5/5روده با  یمیعصرراره آنز ل یلیفیم

درجرره  55 قرره،یدق 3) دیررمتفحط و وارد انکحبرراأحر گ د

 دیاسررر ل یلیفیم 5/5، متفحط حاصرررل به(. گ ادیسرررانل

اضافه و پس از ق ار گ فلن در حمام  کیفیل وسرالسر  ینید

نانحمل  ق ائت  505آب جحش و  نرک شررردن، جذب در  

گ م( در یفیماللحز آزاد شرررده )ب حسرررب م زانی. مدیگ د

به عنحان  قهیدق 3 یگ اد در ط یسرررانل درجه 55 یدمرا 

شرررد. ه  آزمحن با  لهدر نظ  گ ف الزیآم تیواحد فعال کی

 ب  میب  حسررب واحد آنز تیفعال زانیسرره أک ار انجام و م

 میآنز تیررفعررال زانیم گزارش شرررد. نیگ م پ وأئ یفیم

و   Nataliaپ وأئاز ب  اسرررا  روش کک  شرررده أحسررر  

 65/5کررازئین )% ( و بررا اسرررلدرراده از 0550)همکرراران 

 1/1) نی وزیأوزنی/حجمی( برره عنحان سرررحبسرررل ا و  

شررد. مقدار  ی یاندازه گبه عنحان اسررلاندارد  محالر( میفی

 35 ی( در دماک وگ میآزاد شرررده )ب حسرررب م نی وزیأ

واحد  کیبه عنحان  قهیدق 15به مدت  گ ادیدرجه سرررانل

حرت صررر هب تیفعال زانیپ وأئاز در نظ  گ فله و م تیفعال

 ی یگاندازه گزارش شررد. نیگ م پ وأئیفیب  مآنزیم واحد 

روش کک  شده أحس   ب  اسرا  پاز یل میآنز تیفعال زانیم

Furné ( 0555و همکاران ) سرررحبسرررل ا  با اسرررلداده ازو

 انجررام وینیررل الکررلروغن زیلحن بک  در پفیامحلسررریحن 

 امحلسیده لیل  سحبسل امیفی 1به صرحرت  الصره   . گ فت

 کیدریکف  دیاسو  درصد1 وینیل الکلشده در مالفحل پفی

 لیل  برراف  سررریل ات فسررردررات میفی 5/5بررا ن مررال،  1/5

(1  =pH )لیل  عصررراره آنزیمی متفحط و به میفی 5/5 و

درجه سانلیگ اد انکحبه گ دید. پس  35سراعت در   0مدت 

اأانحل -اسرررلحناز انکحبراسررریحن، أحق  واکنش با مالفحل  

واکنش چند قط ه به متفحط در ادامه، ( انجام شرررد. 1:1)



 1051أابسلان  ،0، شماره 55 ان، دوره یا یعیالت، مجفه مناب  طبیش 300

 

 اضرررافرره و بررا در اأرانحل(  %1) نیفنرل فلررالئ  کرراأحریانرد 

. در ادامه أیل  گ دیدن مال  55/5 میسرررد دیدروکسررریه

 1هیدرولیز  شرررد.نرانحمل  ق ائت   015جرذب مالفحل در  

چ ب در مدت زمان یک واالنرت از اسررریردهای  میک واکی

درجه  35و دمای  pH=5/5در شررر ای  آزمایش )سررراعت 

یک واحد فعالیت آنزیم لیپاز در نظ  سرررانلیگ اد به عنحان 

 .شدگ فله 

 تجزیه و تحلیل آماری داده ها .2.8
 ک وسررافتیها با اسررلداده از ن م افزار مارسررم نمحدار

 أجزیه روش از اسلداده با هاداده لیو أالف هیاکسرل و أجز 

( در ن م افزار one way ANOVA) ط فررهکیرر انسیرروار

SPSS   یهاشا   نیانگیم سهیانجام شد. مقا 11نسرته 

برا اسرررلداده از پس آزمحن دانکن و در سرررط    مرار یه  أ

ن مال بحدن  یب رس یدرصد انجام گ فت. ب ا 5 دارییمعن

از آزمحن  بیبه أ أ هاانسیوار همگنی نیها و هم چنداده

 .دش اسلداده لحن  و  نحفیلمحگ اف اسمحک

 

 . نتایج1

وزن )ب  حسرررب گ م( و طحل )ب  حسرررب   نیانگیررم

ده با ش هیأ د پاسردید غ بی  یگحی( پسرت الرو م مل یفیم

 35 یط نیمتلف  ففحروأان یهاغفظت یحاو ییغذا  هیج

طحل و  نیانگینشرران داده شررده اسررت. م 1روز در نمحدار 

 مل یفیم 05/13ب اب  با  بیبه أ أ هیاول یوزن پست الروها

طحل و وزن  ،پ ورش یروزها شیبحد. با افزاگ م  01/15و 

 افررتیرر شیافزا یداریبرره طحر معن مررارهررایأ یأرمررام 

(55/5>P)یهاگ وه انیدر م ش،یافزا زانیوجحد م نی. با ا 

 یحهاگیدر م شیافزا زانیم نیمتلف  ملداوت بحد و باالأ 

 نیدرصرررد ففحروأان 5 یحاو ییغذا  هیشرررده با ج هیأ ذ

 یعنی شیدوره آزما ی. در انلها( P<55/5) دیمشاهده گ د

 نیففحرأان یمارهایدر أ گحهایوزن م نیانگیهدلره پنجم، م 

، 35/1335ب اب  با  بیو شررراهرد به أ أ  درصرررد 1، 3، 5

. (P<55/5)بحد گ م میفی 13/331و  11/305، 50/1115

طحل و وزن در  زانیم نیبرراالأ ، دوره پ ورش یدر انلهررا

درصرررد  5 یوحا  هیشرررده با ج هیأ ذ یگحهایابلدا در م

  هیشرررده با ج هیأ ذ یگحهایو در ادامه در م نیففحروأران 

، در ( P<55/5) دیمشاهده گ د نیدرصد ففحروأان 3 یحاو

أداوت  نیشررراهد و ففحروأان یمارهایأ انیکره در م  یحرال 

 .( P>55/5)دوره وجحد نداشت  یدر انلها یداریمعن

ب   نیمتلف  ففحروأان  یمقاد یحاو ییغذا  هیج  یأرث  

 پاسدید غ بی یگحیپست الرو م هیرشد و أ د یهاشا  

نشان داده شده است.  1هدله پ ورش در جدول  5 یدر ط

 زانیوزن به مافزایش  نیمتلف ، باالأ  یمارهایأ انیدر م

و  درصرررد 5 نیففحروأرران مرراریگ م در أمیفی 03/1005

 60/105 زانیگ وه شررراهد به م یگحهایآن در م نیکمل 

، وزنافزایش . از نظ  ( P<55/5)گ م وجحد داشرررت میفی

 یحاو  هیشده با ج هیأ ذ یگحهایشاهد و م یگحهایم نیب

وجحد نداشرررت  یداریأداوت معن نیدرصرررد ففحروأران  1

(55/5<P )  ییوزن برردن، کررارا شیافزادرصرررد . از نظ 

 <1 نیمتلف  بره صرررحرت شررراهرد=ففحروأان   یهرا  هیج

 زانیم نیبحد. کمل  درصررد 5 نیففحروأانو  <3 نیففحروأان

شاهد  ماریدر روز در أ گ میفیم 50/06 زانین خ رشد به م

در روز در  گ میفیم 31/35 زانیآن برره م نیأ  شیو ب

درصررد  5 یحاو  هیشررده با ج هیأ ذ یگحهایم یگحهایم

ن خ  زانیم نی. باالأ ( P<55/5)وجحد داشررت   نیففحروأان

 ماریدر أ زیدرصرررد در روز ن 01/3 زانیم هبر  ژهیرشرررد و

 لیأبد بیض  زانی. مدیمشراهده گ د  درصرد 5 نیففحروأان

 مرراریدر أ 05/1شررراهررد أررا   مرراریدر أ 53/0از  ییغررذا

 ی. در أمام( P<55/5)بحد   یمل  درصرررد 5 نیففحروأران 

 یحاو ییغذا  هیجشده،  یب رس هیرشد و أ ذ یهاشا  

درصرررد  3 یاوح  هیو در ادامه ج نیدرصرررد ففحروأران  5

 نیکه ب یرا نشرران داد، در حال  ییکارا نیباالأ  نیففحروأان

 1 یحاو  هیشررده با ج هیأ ذ یگحهایشراهد و م  یگحهایم

 دیمشررراهده نگ د یداریأداوت معن نیدرصرررد ففحروأران 

(55/5<P ). 

ت در پسررر ، پ وأئاز و لیپازالزیآم میآنز میزان فعرالیت 

 ییغذا  هیشرررده با ج هیأ د پا سررردید غ بی یگحیالرو م

دوره  یدر انلهررا نیمتلف  ففحروأرران یهرراغفظررت یحرراو

نشان داده شده است.  0 شرکل  روزه در نمحدار 35پ ورش 
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 ن،یففحروأان یحاو ییغذا  هیشده با ج هیأ ذ یگحهایدر م

 نیوأانبسرررلره به غفظت ففحر ه  سررره آنزیم  میآنز زانیم

 هیذأد یگحهایدر م تیفعال زانیم نیملدراوت بحد و براالأ   

 نیدرصد ففحروأان 5 یحاو ییغذا هیج یحاو  هیشده با ج

شرررده با  هیأ ذ یگحهایدر ادامره م . دیر گ د مشررراهرده 

 تیفعال نیباالأ  نیدرصرررد ففحروأان 3 یحاو ییغرذا  هیج

آمیالز و  میآنز تی. أداوت فعال( P<55/5)را داشلند  میآنز

درصرررد  1 یحاو  هیشررراهد و ج یمارهایأ نیبپ وأئراز  

در آنزیم لیپرراز نیز  .(P>55/5)نبحد  داریمعن نیففحروأرران

درصررد مشاهده  5باالأ ین میزان فعالیت در ه  در غفظت 

ها گ دیرد که به طحر معنی داری نسررربت به دیگ  غفظت 

 .( P<55/5)أ  بحد بیش

 

 
روز  53 یط نیمختلف فلوروتان یهاغلظت یحاو ییغذا رهیشده با ج هیتغد پا سفید غربی یگویوزن و طول پست الرو م نیانگیم نمودار -1شکل 

 (است ییغذا یهارهیج نیب درصد 3در سطح  داریتفاوت معن انگریبها یکسان در باالی ستون غیر یسی)حروف کوچک انگل

 

 ( تأثیر جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف فلوروتانین mean+sdمیانگین) -1جدول 

 هفته پرورش. 3در طی  پا سفید غربیهای رشد و تغدیه پست الرو میگوی بر شاخص

  جی ه غذایی

%5ففحروأانین  %3ففحروأانین   %1ففحروأانین     شاهد 

c 15/50 ± 03/1005 b 55/60 ± 11/1535 a 01/50 ± 05/155 a* 13/50 ± 60/105 )افزایش وزن )گ م 
c 50/55 ± 35/1303 b 10/65 ± 11/1110 a 55/55 ± 05/333 a 00/55 ± 60/331 درصد افزایش وزن بدن 

c 55/0 ± 31/35 b 51/1 ± 13/31 a00/1 ± 10/06 a03/1 ± 60/06 ( ن خ رشدmg/day) 

c 10/5 ± 01/3 b 13/5 ± 13/3 a10/5 ± 31/0  a13/5 ± 35/0 ن خ رشد ویژه (%/day) 

c 56/5 ± 05/1 b 55/5 ± 50/1 a 50/5 ± 11/0 a 51/5 ± 53/0 ض یب أبدیل غذایی 

 درصد است. 5دار ه  شا   در سط  بیانگ  أداوت معنی یکسان در ه  ردی  غی  ح وف کحچک انگفیسی *
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 یحاو ییغذا رهیشده با ج هیتغد پا سفید غربی یگویپست الرو م از، پروتئاز و لیپالزیآم می( آنزارمعی انحراف ±) نیانگیم نمودار -2شکل 

 (است درصد3در سطح آنزیم  داریتفاوت معن انگریب یکسان در هر ردیف غیر یسیروز )حروف کوچک انگل 53 یط نیمختلف فلوروتان یهاغلظت

 

 تغدیه شده  پا سفید غربی( درصد ترکیبات تقریبی بیوشیمیایی در وزن خشک میگوی mean+sdمیانگین ) -2جدول 

 روز 53های مختلف فلوروتانین طی با جیره غذایی حاوی غلظت

  جی ه غذایی

%5ففحروأانین  %3ففحروأانین   %1ففحروأانین     شاهد 

a 36/5 ± 03/00 a 00/5 ± 51/05 b 01/5 ± 05/00 b* 36/5 ± 10/00 )%( ماده  شک 
a 00/5 ± 60/55 a 65/5 ± 10/55 b 33/5 ± 01/50 b 56/5 ± 60/53 پ وأئین 

a 11/5 ± 31/6 a 01/5 ± 13/6 b00/5 ± 10/5 b03/5 ± 60/5 چ بی 

a 36/5 ± 01/15 a 10/5 ± 13/15 a33/5 ± 10/15  a03/5 ± 35/15  اکسل  

 درصد است. 5دار ه  شا   در سط  بیانگ  أداوت معنی یکسان در ه  ردی  غی  ح وف کحچک انگفیسی *

 

دید پا سررر یگحیم یبیأق  باتیأ ک زانیدر م  اتییأ 

 یحاو ییغذا  هیشرررده با ج هیأ د پا سررردید غ بی غ بی

نشررران داده  0در جدول  نیمتلف  ففحروأان یهرا غفظرت 

 نیمتلف ، باالأ  ییغذا یها هیج انیشرررده اسرررت. در م

 یگحهررایشرررده در م ی یگانردازه  یو چ ب نیپ وأئ زانیم

داشت که به طحر  وجحددرصد  3و  5 نیففحروأان یمارهایأ

 درصد1 نیشاهد و ففحروأان یمارهاینسبت به أ یداریمعن

 نی رراکسرررل ، ب زانی. از نظ  م( P<55/5)بحد  أ شیب

 وجحد نررداشررررت  یداریمتلف  أدرراوت معن یمررارهررایأ

(P > 0.05.) 

 گیری. بحث و نتیجه0

 یکی پ ورییرشد در آبز ییغذا هایاسلداده از مکمل

غذا و  ییوزن، کارا شیبهبحد افزا یملداول ب ا هایاز روش

 اسرررت  یپ ورشررر هررایگحیدر م یمرراریمقرراومررت برره ب

(Choi et al., 2015 .)متلف  نشرران داده اسررت  قاتیأالق

  ملث  یپ ورش یها یدر مال گحیم هیرشد و أ ذ زانیکه م

شررامل نحع گحنه، سررن، نحع غذا و أعداد  یاز عحامل متلفد

 انی. در ماسرررتو ...  یطیمال یفاکلحرها ،یدفعات غذاده

رشرررد و  زانیدر مرا عحامرل متلف ، أ رذیه نقش حیاأی   

. بسله به نحع ندسررررالمت پرررر ورش میگررررح بازی می ک
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 از یاریهرا در بسسیسلم پ ورشرری، اسررلداده از مکمررل   

باشد. چ ا که کیدیت  دیمد أحاندیپ ورش م یاهسرلم یسر 

در بهبحد ضرر یب أبدیل، رشررد سرر ی  و   أحاندی حراک م

أفدات کمل  میگررررح و کیدیررررت بهلرررر  آب م    باشد.  

 یربا أث ی گذا أحاندیکیدیرت  حراک و أ رذیه م   نیچنهم

چندجانبه در کیدیت آب و أحلید میگحی مقراوم و سالم أ  

ی هرا در مبراحث مدی یلی پ ورش و   و کنل ل ب وز بیمرار 

 جیأک یررر  میگرررح از اهمیرررت  اصی ب  حردار باشد. نلا 

متلف   یهامطالعه حاضرر  نشرران داد که افزودن نسرربت 

 یادرصد( اسلت اج شده از جفبک قهحه 5و  3) نیففحروأان

 داریمعن شیبراعث افزا  ییغرذا   هیسرررارگراسرررحم بره ج  

پا  یگحیدر م ییغذا لیأبد بیرشررد و ضرر   یهاشررا  

 یگحهایبا م سررهیدوره پ ورش در مقا یدر ط سرردید غ بی

. ( P<55/5)شده است  یمعمحل  هیشده با ج هیشاهد أ ذ

نشرران داد  زین بیدو أ ک نیمتلف  ا یهاغفظت سررهیمقا

شررده با  هیأ ذ یگحهایرشررد در م یهاکه بهبحد شررا  

 گ ینسبت به د نیدرصد ففحروأان 5 یحاو ییغذا یها هیج

. ( P<55/5)است بحده درصرد باالأ    1و  3 یعنیها غفظت

 هیرشررد و أ ذ یهابهبحد شررا   نهیاگ چه أاکنحن در زم

 یهابرا اسرررلداده از مکمل  پرا سررردیرد غ بی   یگحیدر م

سررارگاسررحم  یااسررلت اج شررده از جفبک قهحه نیحروأانفف

 یقیأالق یهامنلشرر  نشررده اسررت، اما گزارش  یگزارشرر

 یهابا اسلداده مکمل هیرشد و أ ذ شیدرباره افزا یملعدد

( 0501و همکاران ) Bameriوجحد دارد.  انیمتلف  در آبز

ه   یبه ازا ۀگ م عصرررار 5و  3، 1سرررطح  متلف  )  یأث 

 ایحرنکیسررال تیهالحف اهیگ ی( عصرراره اأانحل هیج فحگ میک

(Salicornia persicaدر ج )یهاب  شرررا   ییغذا  هی 

 یغ ب دیررجحان پرراسرررد یگحهررایم هیرررشررررد و أ ررذ

(Litopenaeus vannameiدر ط )05دوره پ ورش  کی ی 

عمفک د رشررد  نیو گزارش نمحدند که بهل  یروز را ب رسرر

وجحد داشررله اسررت.  نحلگ م عصرراره اأا 5 یحاو  هیدر ج

Akrami ( أررث ی  سرررطح  متلف  0513و همکرراران )

گ م در  5/0و  3، 5/1) دیپ بیحأیرک مرانران الیگحسررراکار   

 یو بازماندگ هیرشررد، أ ذ ی( ب  شررا   ها هیج فحگ میک

د و عمفک د رش نیأ شیو ب یب رس پا سردید غ بی  یمیگح

درصد  3 یحاو  هیشرده با ج  هیأ ذ یگحهایرا در م هیأ ذ

 خ ها نمشرراهده نمحدند. آن دیپ بیحأیک مانان الیگحسرراکار

درصد به  3 ماریرا در أ ییغذا لیأبد بیو ضر   ژهیرشرد و 

گزارش نمحدند که از  00/3درصررد در روز و  51/1 بیأ أ

  هیه  دو نحع ج ینسررربت به مطالعه ما ب ا ییلالرا  کارا 

زن و زانیأداوت فارغ از م نیل ایبحد. دال أ نییپا اریر بسررر

ها آن سرررتیز  یشررر ا نیو هم چن گحهایملداوت م هیاول

ده فعال اسررلداده ش سرت یز باتینحع أ ک لیبه دل أحاندیم

نشرران داده اسررت  یدر مطالعه حاضرر  باشررد. مطالعات قبف

 دها،یر فعرال متلف  شرررامرل آلکرانحئ    سرررتیز برات یأ ک

(، نی)ففحروأان یفنحل برات یهرا، أ ک رنگردانره   دهرا، یر فالونحئ

سرررحلداأه محجحد در عصررراره  یدهایسررراکاریها و پفأ پن

در رشررد و اشررلها  شیدر افزا لیاز عحامل د  یکی اهانیگ

رو به  نی(. از اRempel and Schlenk, 2008) استآبزیان 

ا پ یگحیم یرشد در پست الروها شیکه افزا رسرد ینظ  م

 اتبی کأ نیوجحد ا لیدر مطالعه حاض  به دل سردید غ بی 

رشد با اسلداده از  یها. بهبحد شرا   باشرد فعال  سرت یز

 ستیز باتیأ ک یحاو یهاشرده با عصراره   یغن یها هیج

ت. اسرر دهیبه ا بات رسر  زین یپ ورشر  انیآبز گ یفعال در د

حد رشد و بهب شیکه افزا دهدینشان م یقبف جینلاب رسری  

دوره پ ورش با اسرررلداده از  یدر ط گحیدر م هیأ ذ ییکارا

باعث  أحاندیمتلف  م هایپحدر جفبک ایعصررراره جفبک 

رشررد وابسررله به   نیا زانیو م ددگ  هاگحیبهبحد رشررد م

مشررراهده  زیدر مطالعه ما ن ییالگح نیغفظرت اسرررت. چن 

رشرررد در  زانیم نیباالأ  ،ییغذا  هیو در ه  دو ج دیگ د

درصررد  5 یحاو ییغذا یها هیشررده با ج هیأ ذ یگحهایم

درصد  3و  1 یعنی ها هیج گ یبا د سره یدر مقا نیففحروأان

و  Dashtiannasab. ( P<55/5) تشرراهد وجحد داشرر  ای

 حد گزارش نمحدنررد کرره  قی( در أالق0510همکرراران )

شررده با  هیأ ذ پا سرردید غ بی یگحهایرشررد در م زانیم

متلف  جفبک سررارگاسررحم   یهانسرربت یحاو یها هیج

(Sargassum angustifolium) ملداوت  یداریبه طحر معن

 در هاجفبک یو وابسررله به غفظت بحده اسررت. سررحدمند 

د وجح لدلی رشد احلماالً به شیو افزا  هجی عمفک د بهبحد

فعال و ملعاقباً  سرررتیز باتیأ ک ،حاد معدنیم ،هانیلامیو
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 است ییو بهبحد جذب محاد غذا هادیپیل سمیملابحل لیأعد

(Radhakrishnan et al., 2016.) 

 نایدر بدن آبز یگحارش یهامیآنز تیفعال زانیو م وجحد

غذا،   شیپذ یابیمهم در ارز یهااز شررا   یکی یپ ورشرر

 در طحل انیآبز ییغذا ازین زانیم نیگحارش و أتم تیر ظ ف

 زانی(. سنجش مAkbary et al., 2020) دوره پ ورش است

 رد پازیپ وأئراز و ل  الز،یآم یگحارشررر یهرا میآنز تیر فعرال 

فعال  سرررتیز باتیمطالعه حاضررر  نشررران داد وجحد أ ک

برراعررث  یدار یبرره طحر معن ییغررذا  هیج در نیففحروأرران

 جیانل یب رس نیچنشرده است. هم  یمیآنز تیفعال شیافزا

 یگحهایدر م یمیآنز تیفعال شیافزا زانینشررران داد که م

 نیسطح  باالأ  ففحروأان یحاو ییغذا  هیشرده با ج  هیأ ذ

ت بحده اس أ شیشراهد ب  ای أ نییپا یهانسربت به غفظت 

(55/5>P ) .    زانیم شیافزاأراکنحن در مطرالعات متلف 

 ییغذا یها هیشرررده با ج هیأ ذ انیدر آبز یمیآنز تیفعال

 باتیأ ک یحاو یهاجفبک ای ییدارو اهانیگ باشررده  یغن

و همکاران  Shahrakiاست.  دهیفعال به ا بات رس سرت یز

 ی حراک زی( در پژوهش  حد نشررران دادند که أجح0505)

 باتیأ ک زانی( با مZingiber officinale) لیعصرراره زنجب

پا  یگحیم یگحارشرر یهامیآنز تیباال ب  فعال الفع سررتیز

 یحهاگیدر م یمیآنز تیم    بحده و سط  فعال یغ ب دیسد

عصاره  یباال یهانسبت یحاو ییغذا  هیشرده با ج  هیأ ذ

بحده است که  أ شینسربت به شراهد ب   یداریبه طحر معن

نشان داده است  قاتیدر أطابق با مطالعه حاض  است. أالق

 ،یدانیاکسررریفعال عالوه ب   حاص آنل تسررریز باتیأ ک

م هض لیو أسه یگحارش یهامیأ شر  آنز  شیمنج  به افزا

 گ دنرردیم هررایچ ب ژهیر برره و یری مرحاد غررذا   یر سررر 

(Venkatramalingam et al., 2007هم .)مشررت   نیچن

 دیدر أحل ینقش مهم ییغذا یهاشرررده اسرررت که مکمل

ب ونزا دارند که مسرررئحل جذب محاد  یگحارشررر یهامیآنز

 یگحارشررر یهامیأ شررر  آنز کیبحده و باعث أال  یم ذ

 پا سدید غ بی یگحیم یزا دسلگاه گحارش در الروهادرون

 نیچنمطالعه هم نیا جی(. نلاZhou et al., 2009) شحندیم

( اسرررت که 0510و همکاران ) khan جیدر أطرابق برا نلا  

 فعال محجحد در عصررراره سرررتیز باتیگزارش نمحدند أ ک

دسرررلگاه گحارش،  تیفعال کیباعث أال  ییارود اهران یر گ

  یکاهش زمان عبحر غذا از دسررلگاه گحارش و جذب سرر  

 .گ ددیم یپ ورش  یدر ش ا ییمحاد غذا

و ملعاقبررراً  یآبرررز کیررربررردن  ییایمیشررر بررراتیأ ک

دوره پرر ورش برره عحامررل متلفرر     یآن در طرر  اتییررأ 

  یگحنرره، سررن، جررنس، شرر ا  لیررقباز  یکاأرر  یررو غ یکاأرر

وابسررله بررره آن   یو فاکلحرهررا  هیرررفصررل، أ ذ  ،یطرر یمال

پررژوهش  جی(. نلرراDeng et al., 2011) دارد یبسررلگ

متلفرر   ییغررذا یهررا هیررج انیررحاضرر  نشرران داد در م

 یو چ برر  نیپرر وأئ  زانیرر م نیشررده، برراالأ    اسررلداده 

  هیررشررده بررا ج هیررأ ذ یگحهررایشررده در م ی یررگانرردازه

وجرحد داشرله اسرت     نیدرصرد ففحروأران   5 یحراو  ییغذا

(55/5>P)یمارهررایأ نی اکسررل ، برر  زانیرر. از نظرر  م 

وجررررحد نداشررررت   یدار یمتلفرررر  أدرررراوت معنرررر 

(55/5<P) بررردن از  ییایمیشررر بررراتیأ ک ی ی پرررذی. أآ

در طرررحل دوره پررر ورش در  ییغرررذا  هیرررج  اتییرررأ 

 دهینشران داده شرده و بره ا برات رسر      یمطالعات متلفدر 

( عمفکرر د رشررد و  0505و همکرراران ) Akbaryاسررت. 

 یغ برر دیپررا سررد یگررحیچرر ب در م یهررادیاسرر بیررأ ک

(Litopenaeus vannameiأ ذ )شررده بررا سررطح     هیرر

( Dunaliella salina) الیمتلفرر  عصرراره جفبررک دونررال

در سررط   الیو اسررلداده از عصرراره جفبررک دونررال یرا ب رسرر

بهبرحد عمفکر د رشرد و     یغرذا را بر ا   فرحگ م یگ م بر  ک  1

 یغ بر  دیپاسرد  یگرح یچر ب بردن در م   یدهایاسر  بیأ ک

  ی( أرررث 0501و همکررراران ) Bameriک دنرررد.  شرررنهادیپ

 تیرررهالحف اهیرررگ یسرررطح  متلفررر  عصررراره اأرررانحل  

برر   ییغررذا  هیررج( در Salicornia persica) ایکحرنیسررال

در  یغ برر دیجررحان پاسررد یگحهررایم ییایمیشرر برراتیأ ک

دار گرزارش نمرحده   یدوره پر ورش را م برت و معنر    یانلها

 ایکحرنیسررال اهیررو نشرران دادنررد کرره اسررلداده از عصرراره گ 

هررا الشرره دارد. آن برراتیأ ک و برر  رشررد  یم بلرر  یأررا 

گرر م در  5 زانیرربره م  ایکحرنیسررال اهیر اسرلداده از عصرراره گ 

 دیپاسررد یگررحیغررذا در م اکررز پرر ورش م  فررحگ میهرر  ک

عصرراره و  تیرراز لالررا  کمنمحدنررد کرره  هیأحصرررا  یغ برر

در  نیبرا غفظرت مشرابه ففحروأران     سره یآن قابرل مقا  ییکارا
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 بیرربهبررحد أ ک لیرر. عمحمرراً دلاسررتمطالعرره حاضرر   

 ییغررذا  هیرربررا ج یهررادر پررژوهش گررحیبرردن م ییایمیشرر

بره  رحش طعررم    یجفبکر  برراتیأ ک ایر مر أب  برا جفبرک    

 یدهایدرصررد(، اسرر 53) نیپرر وأئ یبررحدن و سررط  برراال 

 ایررهررا چرر ب در جفبررک یدهایو اسرر هررانیلررامیو نرره،یآم

هررا نسرربت داده شررد، کرره بررا قرر ار گرر فلن در   عصرراره آن

باعررث  میبرره طررحر مسررلق أحانرردیمرر گررحیم ییوعررده غررذا

برردن  ییایمیشرر بیررسرر عت رشررد و بهبررحد أ ک شیافررزا

در   ییر أ  گر  ید انیر بره ب (. Jaimes et al., 2006) گر دد 

دوره  یدر طرر گررحی ررام برردن م یو چ برر نیپرر وأئ زانیررم

 برات، یأ ک نیر در سرنلز ا   ییر از أ  یاشر ن أحانرد یپ ورش م

 گحهرا یرشرد متلفر  م   زانیر در عضرالت و م   هیک  زانیم

 ی. برره طررحر کفرر(Radhakrishnan et al., 2016) باشررد

 یدیر کاروأنحئ هرای فعرال و رنگدانره   سرت یز باتیأ کانحاع 

برر   ینقررش قابررل أررحجه  أحانرردیمحجررحد در جفبررک مرر 

  تیررو در نها هررایو چ برر هررانیسررح ت و سرراز پرر وأئ  

 داشررررله باشررررد  گررررحیالشرررره م تیرررردیبهبررررحد ک

(Akbary et al., 2020.) 

 گیری کلینتیجه
 باتیحاضر  نشران داد که اسلداده از أ ک   قیأالق جینلا

 یااسررلت اج شررده از جفبک قهحه نیفعال ففحروأان سررتیز

منج  به بهبحد عمفک د  أحاندیم ییغذا  هیسارگاسحم در ج

 ییایمیش بیو أ ک یگحارش یهامیآنز تیفعال ه،یرشد، أ ذ

.  دددوره پ ورش گ یدر ط پا سررردید غ بی یگحیبردن م 

 نیأ شیمکمرل وابسرررلره بره غفظت بحد و ب     یأرث   زانیم

 بیأ ک درصد 5سررط   یحاو ییغذا یها هیدر ج ییکارا

 .دیفعال مشاهده گ د ستیز

 

 تقدیر و تشکر
م کزی دانشررگاه از أمامی کارشررناسرران آزمایشررگاه   

دریرانحردی و عفحم دریرایی چابهار و آقای مهند  ا دری   

 گ دد.صمیمانه أقدی  و أشک  می
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