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ها بجاي آرتمیا در پرورش پست الرو میگوي  بررسی امکان جایگزینی ریزجیره

و اثرات آن بر فاکتورهاي رشد، ) Fenneropenaeus indicus(سفید هندي 

 بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوري پست الرو 

فر سید حسین حسینی
*

 نعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد وارمی: 

98615-538: ، صندوق پستیگروه شیالت دانشگاه زابل: پرویز زارع  

14118-13389: شناسی، تهران صندوق پستی مرکز ملی اقیانوس: کاظم درویش بسطامی

 1388 مرداد :                      تاریخ پذیرش1388خرداد :   تاریخ دریافت

 چکیده

ی ریز جیره به جاي آرتمیا در پرورش پست  الرو میگوي سفید هندي و اثرات آن بر هدف از انجام این آزمایش بررسی امکان جایگزین

 ماه در کارگاه تکثیر و پرورش 4 بمدت 1387در سال این مطالعه . در برابر تنش شوري بودالرو گی و مقاومت پست درشد، بازمان

. به جاي آرتمیا تغذیه شدند)  درصد100، 50، 0(ره نی ریزجییپست الروها با سطوح مختلف جایگز. پرور، چابهار  انجام شد آبزي

نتایج این مطالعه نشان داد . با تیمارهاي آزمایشی تغذیه شدند) PL11(تا ) PL1(پست الروهاي میگو از مرحله یک پست الروي 

 کل، طول کاراپاس، وزن نهایی، طول(دار فاکتورهاي رشد  جایگزینی نسبی یا کامل آرتمیا با ریز جیره آزمایشی سبب کاهش معنی

عالوه براین تغذیه پست الروها با ریز جیره اثر منفی بر ). P<0,05(شود  و بازماندگی می) میزان رشد روزانه و تعداد خار روي روستروم

بی توان گفت استفاده از ریز جیره، راهکار مناس اساس نتایج بدست آمده میبر). P>0,05(مقاومت  آنها در برابر تنش شوري نداشت 

ها  جهت جایگزینی آرتمیا نبوده و هنوز تحقیقات بیشتري در رابطه با نیازهاي غذایی پست الرو میگو و اصالح مراحل ساخت ریز جیره

 .باشد نیاز می

 Fenneropenaeus indicus، جیره، رشد، بازماندگی، تنش شوري، میگوي سفید هندي آرتمیا فرانسیسکانا، ریز :کلمات کلیدي

 

 مقدمه

 حیاتی در زندگی ۀپوستان بعنوان مرحل حله الروي سختمر

در پرورش الرو و پست الرو میگوها . رود آنها به شمار می

گذار است که از آن  زیادي بر رشد و بازماندگی تاثیرفاکتورهاي

توان به کیفیت تخم، نوع غذا، درجه حرارت، شوري و  جمله می

ذکر شده، موفقیت در میان عوامل . )16(کیفیت غذا اشاره نمود 

نوع و کیفیت (اي  پرورش الرو و پست الرو عمدتاً به راهبرد تغذیه

 بطور باید بطوریکه غذاي داده شده .بستگی دارد) غذاي مصرفی

کارآمد گوارش شده و مواد مغذي مورد نیاز براي رشد و سالمتی 

الروها، خصوصاً در مراحل تغذیه آغازین . )22، 6(را فراهم کند 

هاي کشور به  امروزه در اکثر هچري. به غذاي زنده هستندوابسته 

مناسب از غذاي ) microdiet(دلیل در دسترس نبودن ریزجیره 

فراهم نمودن غذاي زنده مانند آرتمیا و ریز . شود زنده استفاده می

باشد بطوریکه بخش قابل  گیر و پرهزینه می جلبک، عملی وقت

این  افزون بر. )12(د شو توجهی از هزینه تولید را شامل می

مسائلی از قبیل نیاز به نیروي کار زیاد و نیز عدم ثبات منابع 

تأمین سیست سبب ناپایداري قیمتها و افزایش هزینه تولید 

hoseinifar@ut.ac.ir :پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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 میلیون 800میزان سیست آرتمیا موجود ساالنه . شود هچري می

را فراهم پروري   نیاز آبزي درصد40تن است که این میزان تنها 

بررسی امکان جایگزینی غذاي زنده با ریز جیره . )20( سازد می

در پرورش الرو و پست الرو میگو در چندین مطالعه مورد بررسی 

 و موفقیتهاي )23، 20، 19، 11، 10، 9، 8، 4(قرار گرفته 

محدودي در این زمینه بدست آمده است با این حال برخی از 

ر پرورش محققین جایگزنی کامل غذاي زنده را با ریز جیره د

یکی از مشکالت عمده در راه . )18(اند  میگو گزارش کرده

ها کاهش کیفیت آب در اثر تجمع غذاي  استفاده از ریز جیره

مواد مغذي ) leaching( بعالوه آبشویی. )14(خورده نشده است 

تواند رشد و بقا الرو و پست الرو میگو را از طریق ازدیاد  می

با توجه . )14، 7(ثیر قرار دهد ها در محیط آبی تحت تا باکتري

به مشکالت ذکر شده در راستاي تأمین و استفاده از غذاي زنده، 

بررسی راهبردهاي غذادهی جایگزین در مرحله الروي و پست 

رشد و بقا . )23، 19(پوستان اهمیت بسیاري دارد  الروي سخت

اي بر الرو  فاکتورهاي مهمی براي بررسی اثرات راهبردهاي تغذیه

بنابراین در . )3(پست الرو میگوهاي خانواده پنائیده هستند و 

این مطالعه اثرات غذاي زنده و سطوح مختلف جایگزینی آن با 

ریزجیره بر رشد، بقاء و مقاومت پست الرو میگوي سفید هندي 

 .در برابر تنش شوري بررسی شده است

 

 مواد و روشها

پرور  زياین مطالعه در کارگاه تکثیر و پرورش میگوي آب

اي در نظر   راهبرد تغذیه3 در این تحقیق .چابهار صورت پذیرفت

گرفته شد که شامل سطوح مختلف جایگزینی غذاي زنده با ریز 

بود ) T3 ( درصد100و ) T2 ( درصد50، )T1 (صفر درصد :جیره

پست الروها از . و براي هرتیمار سه تکرار در نظر گرفته شد

 پست الروي با 11مرحله تا ) PL1( پست الروي 1مرحله 

 .تیمارهاي آزمایشی تغذیه شدند

گیري   مولد ماده جفتسه تعداد به منظور تأمین پست الروها

اساس  بر گرم60/47  و16/37، 2/45ا وزنهاي ب) دار اسپرم(کرده 

 و از ندسالمت ظاهري و رسیدگی اولیه تخمدان انتخاب گردید

ی تخمدان در طریق قطع یک جانبه پایه چشمی رسیدگی نهای

  مرحله نهایی رسیدگی از رسیدن بهپسمولدین .  شداءآنها الق

منتقل و بطور یزي ر براي تخمریزي به اتاق مخصوص تخمجنسی

 لیتري، حاوي 1000هاي مستطیلی بتونی  جداگانه در حوضچه

 pH گرم در لیتر و 37، شوري درجه سانتیگراد 5/30(آب دریا 

پس از . سازي شدند ذخیره) رون میک5/0(فیلتر شده ) 1/8- 2/8

ها خارج و تخمها تا رسیدن به  تخمریزي مولدین از حوضچه

ها نگهداري و با میکروآلگها  مرحله پست الروي در همان حوضچه

پس از اتمام مرحله مایسیس و در . و ناپلی آرتمیا تغذیه شدند

ها استحصال  پست الروها از حوضچه ابتداي مرحله پست الروي،

لیتر در ظروف  در هر  پست الرو50 شمارش به تعداد  پس ازو

سازي  هذخیر)  لیتر آب دریا فیلتر شده5حاوي ( لیتري 20

  .گردیدند

 پست الروها با ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا تازه هچ T1در تیمار 

 وعده در روز 6 ناپلی به ازاي هر پست الرو، 15شده به میزان 

 25مان و رشد پست الروها به این مقدار با گذشت ز. تغذیه شدند

 مقادیر T2در تیمار . )25(ناپلی به ازاي هر پست الرو رسانده شد 

ذکر شده براي غذاي زنده و ریز جیره نصف شده و پست الروها 

به طور ترکیبی با ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا و ریز جیره تغذیه 

 ™Royal پست الروها با ریز جیره تجاري T3در تیمار  .شدند

)BernAqua bvba, Belgium ( 100-200با قطر ذرات 

 Britoمیکرون و براساس جدول میزان غذادهی ارائه شده توسط 

ترکیب . تغذیه شدند)  وعده در روز6( 2001در سال و همکاران 

 .  آمده است1ریز جیره مذکور در جدول 

 

 فاکتورهاي مورد بررسی 

  فاکتورهاي کیفی آب  -

امل دما، شوري، میزان اکسیژن فاکتورهاي کیفی آب ش

 .گیري و ثبت شد  بطور روزانه اندازهpHمحلول و 

  رشد -

براي انجام ) PL1( پست الرو 20در ابتداي آزمایش تعداد 

مخزن تخمریزي (هاي اولیه از مخزن اصلی  سنجی زیست

 میگو عدد 20در انتهاي آزمایش نیز تعداد . برداشت شد) مولدین

ها در  نمونه. برداري شد  از هر واحد نمونه11در مرحله پست الرو 

 درصد فیکس شده و براي سنجش فاکتورهاي رشد به 4فرمالین 

همچنین پست . ندآزمایشگاه شیالت دانشگاه زابل منتقل گردید

 گرم توزین شدند 000001/0الروها با ترازوي دیجیتالی با دقت 

)1(. 
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  ترکیب تقریبی ریز جیره آزمایشی:1 جدول

 میزان تقریبی رکیبنوع ت

 )درصد (50 پروتئین خام

 )درصد (15 چربی خام

 )درصد (2 فیبر خام

 )درصد (20 خاکستر خام

 )درصد (2 کلسیم

 )درصد (5/1 فسفر

A20000 IU/Kgویتامین 

 D3 4000   IU/Kgویتامین 

 E 400      IU/Kgویتامین 

 )گرم در گرم میلی( C1100ویتامین 

)گرم در گرم میلی(  25 1هوفا

 )گرم در گرم میلی( 12 2دکوزاهگزانوئیک اسید

 )گرم در گرم میلی( 8 3ایکوزا پنتانوئیک اسید

                                                          

١ (n-٣)HUFA

٢ DHA

٣ EPA
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  بازماندگی-

 پست الروهاي هر سطل با عبور از صافی ،در پایان آزمایش     

در . ند میکرونی جداسازي شده و مورد شمارش قرار گرفت200

 نسبت به پست 11عداد پست الرو نهایت بازماندگی با مقایسه ت

 .)1( بدست آمد 1الرو 

 ): QI) Quality Index شاخص کیفیت یا -

شاخص کیفیت با محاسبه درصد پست الروهاي زنده 

 15 گرم در لیتر به 37باقیمانده بعد از تغییر ناگهانی شوري از 

 پست الرو 10بدین منظور از هر ظرف . گرم در لیتر بدست آمد

 لیتري حاوي آب 5فی انتخاب شده و در ظروف به طور تصاد

 استرس به منظور کاهش. )3(دریاي فیلتر شده قرار داده شدند 

 دقیقه در همان ظرف 15ها به مدت ناشی از انتقال، پست الرو

با هوادهی مداوم نگه داشته شده و سپس با دقت به آن آب مقطر 

.  یابد گرم در لیتر کاهش15 به 37اضافه شد تا شوري آن از 

سپس پست الروها شمارش شده و الروهاي غیر متحرك در برابر 

شاخص کیفیت از . )1(تحریک با میله فلزي مرده محسوب شدند 

 : طریق معادله زیر بدست آمد

١٠٠









b

a

PL

PL
QI 

PLa: تعداد پست الروهاي )PL11 ( زنده باقی مانده بعد از تغییر

 ناگهانی شوري 

PLb :الروها قبل از تغییر ناگهانی شوري تعداد کل پست  

 ها  آنالیز آماري داده-

ها ابتدا نرمال بودن آنها با  آوري و ثبت داده پس از جمع

آنالیز . اسمیرنف بررسی شد-استفاده از آزمون کولموگراف

 one-wayهاي بدست آمده از تیمارهاي مختلف با  واریانس داده

ANOVA مارها با استفاده از دار بین تی انجام و اختالف معنی

 تعیین گردید%  5اي دانکن در سطح احتمال  آزمون چند دامنه

(P<0,05) .افزار  هاي آماري با استفاده از نرمکلیه آنالیزSAS 

ver.6انجام شد  . 

 

 نتایج

 کیفیت آب -

بترتیب  pHدر طول مدت آزمایش دماي آب، شوري و 

 1/8±2/0ر و گرم در لیت35±5/0 درجه سانتیگراد، 8/0±1/29

گیري شده در محدوده  بود که تمام فاکتورهاي کیفی اندازه

 .مطلوب براي پرورش پست الرو میگوي سفید هندي بودند

   فاکتورهاي رشد -

گیري فاکتورهاي رشد نشان داد پست الروهاي تغذیه  اندازه

شده با غذاي زنده وزن نهایی، طول کاراپاس، نرخ رشد ویژه 

)SGR(وي روستروم ، تعداد خار ر) و طول کل بیشتر ) 1نمودار

). 2جدول  ((P<0,05)داري نسبت به سایر تیمارها داشتند  معنی

پست الروهاي تغذیه شده با ریز جیره و ترکیب ریز جیره و 

داري از نظر فاکتورهاي رشد نداشتند  آرتمیا تفاوت معنی

(P>0,05). 

   شوريبازماندگی و مقاومت پست الروها در برابر تنش -   

هاي مربوط به بازماندگی نشان داد تغذیه با  بررسی داده

 دهد در داري افزایش می غذاي زنده بازماندگی را بطور معنی

حالیکه سطوح مختلف جایگزینی غذاي زنده با ریز جیره اثري بر 

 (P>0,05)بازماندگی پست الروها در انتهاي آزمایش نداشت 

، )T1(غذیه شده با آرتمیا همچنین پست الروهاي ت). 2نمودار (

هیچ تفاوتی از نظر مقاومت در ) T3(و ترکیب آنها ) T2(ریز جیره 

 ).3نمودار (برابر تنش شوري نداشتند 
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 فاکتورهاي رشد پست الروها تغذیه شده با تیمارهاي مختلف: 2جدول 

 .باشد دار بین تیمارهامی حرف غیرمشابه نشاندهندة اختالف معنی

 

 

 

 

 

 

  تعداد خار روي رستروم پست الروها در تیمارهاي مختلف:1مودارن

 

 

 

 

 

 

  درصد بازماندگی پست الروها تغذیه شده با تیمارهاي مختلف:2نمودار

 

 ن نهایی وز تیمارها

 )میلیگرم(

 نرخ رشد ویژه

 )روز/ میلی متر(

 طول کل 

 )میلیمتر(

 طول کاراپاس

 )میلیمتر(

 )T1(غذاي زنده 
a 09/0±88/0 a 0013/0±0117/0 a 18/0±58/2 a82/0±76/12 

 T2( b 03/0±61/0 b 0002/0±0078/0 b 14/0±46/2 b73/0±04/11(تغذیه ترکیبی 

 T3( b 06/0±54/0 b 0010/0±0061/0 c 20/0±29/2 c00/1±35/10(ریز جیره 
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  درصد بقا پست الروهاي تیمارهاي مختلف پس از مواجهه با تنش شوري:3نمودار

 بحث

 است پرهزینهگیر و  فراهم نمودن غذاي زنده عملی وقت

هاي سراسر جهان بطور گسترده  ناپلی آرتمیا در هچري. )13(

 میلیون تن 800میزان سیست موجود ساالنه .شود استفاده می

. )20(باشد  پروري می  تقاضاي کلی آن در آبزي درصد40یا 

یش هزینه نوسان در عرضه سیست سبب ناپایداري قیمتها و افزا

هایی که در زمینه  با توجه به محدودیت. دگرد تولید هچري می

 اًپروي وجود دارد و هزینه نسبت تأمین غذاي زنده براي آبزي

باالي آن، تاکنون تالشهاي متعددي براي رفع نیاز و کاهش 

هاي غذادهی یق راهبردوابستگی به این منبع غذایی از طر

نتایج . )24، 18، 17، 11، 10، 9، 8، 5(جایگزین شده است 

متفاوتی از سطوح مختلف جایگزینی غذاي زنده با ریز جیره 

در این مطالعه مشخص شد جایگزینی نسبی و . بدست آمده است

اختالف . شود کامل غذاي زنده با ریز جیره سبب کاهش رشد می

داري از نظر کاهش رشد بین جایگزینی نسبی و کامل  معنی

 نتایج بدست آمده با تحقیق انجام شده توسط. دمشاهده نش

Robinson  همخوانی دارد که در آن 2005در سال و همکاران 

مطالعه نیز جایگزینی نسبی و کامل غذاي زنده با جیره 

 F. aztecus سبب کاهش رشد پست الرو میگوي 4میکروباند

و همکاران  Gallardoنتایج مشابهی در مطالعه . شده بود

                                                          

٤ microbound

 در زمینه جایگزینی غذاي زنده با جیره میکروباند و که) 2002(

که در زمینه ) van Horebeek )2003و  Woutersمطالعه 

با .  بود بدست آمد5جایگزینی غذاي زنده با جیره میکروکپسوله

این وجود جایگزینی غذاي زنده با جیره میکروباند در پرورش 

عالوه . )24(پست الرو میگوي وانامی اثرات منفی بر رشد نداشت 

)  درصد100 و 50، 25(بر این بررسی سطوح مختلف جایگزینی 

 25غذاي زنده با جیره میکرو باند، کاهش رشد در سطوح باالي 

در مطالعه حاضر نیز کاهش رشد از . )18( را نشان داد درصد

 50تر از  البته سطوح پایین.  مشاهده شد درصد50سطوح باالي 

مستلزم انجام این ته بود که  مورد بررسی قرار نگرفدرصد

یکی از دالیل کاهش رشد که در اکثر . مطالعات بیشتر است

مطالعات گزارش شده، تولید احتمالی ترکیبات سمی نیتروژنی از 

. )21(باشد  طریق تولید آمونیاك و نیتریفیکاسیون می

Robinson  ساعت  24تنها ندگزارش کرد) 2005(و همکاران

حت سمی آمونیاك در آب مشاهده شده بعد از غذادهی سطوح ت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد جایگزینی غذاي زنده با ریز . است

نتایج مشابهی با این . شود جیره سبب کاهش بازماندگی می

البته . )24، 17، 5(تحقیق در چندین مطالعه گزارش شده است 

Samocha بازماندگی تنها در ندگزارش کرد) 1999( و همکاران 

                                                          

٥ Microencapsulated diet
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 50 و 25( تر سطوح پاییندر یابد و  زنی کامل کاهش میجایگ

و  Jones با این وجود. این کاهش بقاء مشاهده نشد) درصد

 جایگزینی کامل جیره ند کهگزارش کرد) 1989(همکاران 

میکروکپسوله در پرورش میگوي ببري سیاه اثر منفی بر 

همچنین جایگزینی غذاي زنده با جیره . بازماندگی ندارد

باند اثري منفی بر بازماندگی پست الرو میگوي ببري سیاه میکرو

 .)11(نداشت 

مقاومت در برابر تنش شوري یکی از تستهایی است که 

در مطالعه . )15(باشد   کیفیت پست الرو تولیدي میةنشاندهند

حاضر مشخص شد پست الروهاي تغذیه شده با ریز جیره تفاوت 

اي تغذیه شده با غذاي داري از نظر کیفیت با پست الروه معنی

با این وجود مطالعات قبلی نشان داده بود جایگزینی . زنده ندارد

دار مقاومت  غذاي زنده با جیره میکروباند سبب کاهش معنی

.Fپست الروهاي  azetcusو L. setiferus در برابر تنش شوري 

دلیل اختالف نتایج بدست آمده مشخص نیست . )17، 3(شود  می

ام مطالعات دقیقتر در زمینه اثرات جایگزینی آرتمیا و مستلزم انج

هاي مختلف بر ایمنی و مقاومت پست الروها در برابر  ریز جیره

توان گفت  با توجه به نتایج بدست آمده می. باشد تنش شوري می

استفاده از این ریزجیره، راهکار مناسبی براي جایگزینی آرتمیا 

مشابه پست الروهاي تغذیه البته با توجه به کیفیت . نبوده است

شده با غذاي زنده و ریز جیره مطالعات بیشتري در این زمینه به 

 .صورت پذیرد باید تر ریز جیره آزمایشی  منظور ارزیابی دقیق
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Abstract 
In this study, post larvae were fed with different level of Artemia franciscana nauplii 

replacement (0%, 50%, 100%) with microdiet. Post-larvae were fed with experimental treatments 

from (PL1) stage to (PL11) stage. The results have shown that partial or complete replacement 

of live food with microdiet significantly decrease survival, total length, carapace length, 

weight and the number of spine over the rostrum of post-larvae (P<0,05). However, 

substitution of live food with microdiet had no negative effects on resistance to salinity stress 

(P>0,05). According to these using commercial microdiet is not a proper replacement for live 

food in post-larva culture and still there is a need for further studies regards nutritional 

requirement of shrimp larvae and post-larvae and diet manufacturing process.
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