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بررسی رشد و بقاء پریان میگوی )Crustacea:Anostraca( Phallocryptus spinosa
در تغذیه با تراکمهای مختلف جلبک Haematococus sp.
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چکیده
برای تعیین مقدار بهینه غذا برای رشد و بقای پریان میگوی  Phallocryptus spinosaتحت شرایط آزمایشگاهی استاندارد ،از
جلبک دونالیال ترتیولکتا در پنج تراکم مختلف 27×601 ،45×601 ،61×601 ،61×601 :و  00×601cells ml-6استفاده
گردید .در این تحقیق ،رشد و بقای پریان میگوها در روزهای پرورشی  67 ،0 ،1 ،6و  64مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج اختالف
معنی داری در رشد و بقای پریان میگوها تغذیه شده با تراکمهای مختلف جلبک نشان داد .بیشترین رشد و کمترین میزان بقا در
موجودات تغذیه شده با تراکم  00×601 cells ml-6در روز پانزدهم مشاهده شد .پریان میگوهای تغذیه شده با تراکم

cells ml-6

 45×601بیشترین بقا را در بین سایر تیمارها داشتند .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که رشد و بقای  P. spinosaبا افزایش جلبک تا
حد مشخصی افزایش مییابد و هرگونه تغیر در غلظت جلبک ،تاثیر منفی روی رشد و بقای  Phallocryptus spinosaمیگذارد.
کلمات کلیدی :پریان میگو ،Haematococus sp. ،Phallocryptus spinosa ،رشد ،بقا

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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بررسی رشد و بقاء پریان میگو در تغذیه با تراکمهای مختلف جلبک

مقدمه
تامین غذای زنده مناسب بهعنوان یکی از اصلیترین اقالم
تغذیه آغازین آبزیان ،از مهمترین عوامل موفقیت در زمینه آبزی
پروری پایدار محسوب میشود .استفاده از غذای زنده با کیفیت
باال مانند آرتمیا در مراحل اولیه رشد نوزادگاهی ماهیان دریایی
برای افزایش کیفیت ماهیان رهاسازی شده به دریا در جهت
اهداف حفظ و افزایش ذخایر آنها ضروری میباشد (،Bengtson
3002؛  Sorgeloosو همکاران3002 ،؛ .)2890 ،Sorgeloos
بهعلت بحران موجود در سطح نوزادگاهی صنعت آبزیپروری از
نظر دسترسی به سیست آرتمیا با توجه به کاهش محصوالت
حاصله از دریاچه بزرگ نمک و وجود مواد سمی و فلزات
سنگین در سیستهای این دریاچه و افزایش مقررات صید و
برداشت آرتمیا از برخی منابع آبی و کمبودهای منابع غذایی
ماهی در سراسر جهان لزوم توجه به تامین منابع دیگر غذای
زنده اجتناب ناپذیر میباشد (.)3002 ،Bengtson
پریان میگوها دستهای از سختپوستان آب شیرین متعلق
به راسته بیپوششان ( )Anostracaمیباشند که بهعنوان یک آبزی
قابل پرورش با ارزش غذایی فراوان و با صرفه اقتصادی برای
تامین غذای زنده آبزیان پرورشی آبهای شیرین و لبشور مانند
ماهی قزلآال ،کفال ،ماهیان خاویاری ،میگوی آب شیرین
( ،)Macrobrachium rosenbergiشاه میگو یا خرچنگ دراز
( )Astacus leptodactilusو ماهیان تزئینی در دنیا مطرح هستند
( Dumontو 2881 ،Munuswamy؛  .)2883 ،Muraپریان میگوها
اغلب ساکن آبهای شیرین هستند اما تعدادی از گونههای آنها
در آبهای شور و لبشور یافت میشوند .هر چند بیشتر
زیستگاههای آنها دائمی نیستند اما تعدادی از گونههای این
موجودات را میتوان در آبگیرهای دائمی کشور نیز مشاهده کرد
(آتشبار و همکاران .)2291 ،این موجودات بهطور گستردهای در
پنج قاره جهان در زیستگاههای طبیعی مانند برکهها و
آبگیرهای موقت بهاره عاری از شکارچی که در نواحی خشک و
نیمهخشک فراوان هستند دیده میشوند ،گسترش یافتهاند
( Brendonckو  .)3009 ،Rogersپریان میگوها در بخشی از
مناطق نیمکره شمالی شامل مغولستان ،ایران ،تبت ،پامیر،
افغانستان ،مناطق استپی اکراین و اسپانیا پراکنده شدهاند (،Brtek
2891؛  .)2820 ،Dadayدر ایران نیز وجود پریان میگوها پیش
از این در مناطق خاصبان ،تیمورلو و آالقیه واقع در استان
آذربایجانشرقی گزارش شده است (کاظمی و همکاران2283 ،؛
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صیدگر و همکاران .)2299 ،آنها برای غلبه بر بیثباتی محیط
زیست خود تخمهای مقاوم به خشکی تولید میکنند.
استفاده از پریان میگوها بهعنوان غذای زنده در مراکز
تکثیر ماهیان دریایی و آب شیرین بهعلت بلع آسان ،سهولت
هضم ،دارا بودن تمام مواد مغذی مورد نیاز و عدم تاثیر بر روی
کیفیت آب پرورشی ( Watanabeو همکاران )2892 ،و قابلیت
تولیدمثلی خوب ،زیتوده قابل توجه هر یک از الروهای پرورش
یافته و رشد سریع و دارا بودن مقادیر فراوان اسیدهای چرب
غیراشباع ضروری (( )PUFAصیدگر2291 ،؛  Veluو ،Munuswamy
 )3002رو به گسترش میباشد .گونههای پریان میگوها عالوه بر
ارزش غذایی دارای ارزش بهداشتی زیادی در مزارع تکثیر و
پرورش آبزیان آب شیرین میباشند .بهطوریکه کارشناسان
روسیه ضمن استحصال و انتقال زنده  Strepto cephalusبه
مزارع پرورش ماهیان خاویاری از این موجود برای مبارزه
بیولوژیک با برگپایان راسته پوششداران مانند گونههای
لپتستریا ( )Leptestheria spp.که آفت مزارع بوده و با گلآلود
کردن آب استخرهای پرورش ماهی سبب کاهش تولیدات اولیه
و ثانویه و اکسیژن محلول میشوند ،استفاده میکنند (شفیع
زاده.)2211 ،
پریان میگوهای زنده چه بهصورت الرو و چه بهصورت بالغ
را میتوان بهعنوان غذای زنده برای تغذیه مراحل پرورشی و
بلوغ انواع آبزیان بهویژه ماهیان زینتی ( Prasathو همکاران،
 ،)2881ماهیان آب شیرین و ماهیان خاویاری (،Munuswamy
3001؛  )2881 ،Aliبهکار برد .سیستهای پریان میگوها حاوی
 % 11-10پروتئین و  % 1-9چربی بوده و برای تامین نیازهای
غذایی الروی آبزیان مناسب میباشند .پریان میگو از نظر مقدار
ماده مغذی با آرتمیا قابل مقایسه است و دارای ترکیبات
کاروتنوپروتئینی ( )Carotenoprotein Complexesو مقادیر زیاد
ترکیب کاروتنوئیدی با مقادیر فراوان آستاگزانتین و کانتاگزانتین
و آنتراگزانتین میباشند (3001 ،Munuswamy؛  Veluو همکاران،
 .)3002استفاده از پریان میگوها بهعنوان غذای زنده ،تشکیل
رنگدانه در میگو و ماهی قرمز حوض را بهبود میبخشد ضریب
تبدیل غذائی حاصله از پریان میگوها در مقایسه با سایر غذاهای
زنده مانند آرتمیا و الرو شیرونومیده خیلی باالست (،Munuswamy
 .)3001از طرفی کیفیت تغذیهای پریان میگوها را میتوان با
غنیسازی آنها توسط مواد مغذی بهبود بخشید .ثابت شده که
غنیسازی غذای زنده با اسیدهای چرب غیراشباع ()n3-HUFA
خصوصاً ایکوزاپنتانوئیک اسید ( )EPAو دیکوزاهگزانوئیک
اسید ( )DHAو همچنین با ویتامین  Cدر غذادهی به
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الروها و بالغین سودمند است .روتیفرها و آرتمیا بهطور معمول
از نظر  HUFAو  DHAفقیر هستند ،این نقص را میتوان با
تغذیه آنها توسط محصوالت غنی شده با ،Noshirvani( UFA
3009؛ آذریتاکامی و همکاران )2291 ،و یا تغذیه آنها با پریان
میگوها جبران کرد.
جنس  Phallocryptusمتعلق به خانواده Thamnocephalidae
است و سه گونه شورزی را شامل میشود .تمام این گونهها
ساکن مناطق خشک و نیمهخشک میباشند 31 .گونه از این
خانواده تاکنون شناسایی شده است بهطوریکه  30گونه آن
بومی استرالیا بوده و بقیه در سایر نقاط دنیا پراکندهاند (یک
گونه در چین ،یک گونه در آفریقای جنوبی و شمال هند ،یک
گونه در اوراسیا ،عربستان سعودی و آفریقا و چهار گونه در
شمال آمریکا) .یکی از گونههای مهم پریانمیگو Phallocryptus
 spinosaاست که در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار
گرفته است .بهنظر میرسد گونههای متعلق به این خانواده به
دلیل توانایی رشد در آبهای شور و شیرین از پراکندگی وسیعی
برخوردار باشند ( Brtekو  .)3000 ،Muraاین گونه در مناطقی
از اطراف دریاچه ارومیه واقع در شمالغربی ایران نیز دیده
میشود ( Gharibiو همکاران3022 ،؛  Muraو ،Azari Takami
 .)3000بررسیهای میدانی نشان داده است که این گونه معموالً
در برکههایی با شوری پائین ( 1گرم در لیتر) و گاهاً در شوریهای
باالتر بههمراه  Artemiaزندگی میکند .در اوایل بهار ،زمانیکه
دمای آب به باالتر از  21درجه سانتیگراد میرسد شروع به رشد
کرده و معموالً در اواخر فصل که دمای آب به باالی  20درجه
سانتیگراد میرسد از بین میرود.
پریان میگوها از نظر تغذیهای موجوداتی فیلترکننده
غیرانتخابی هستند که از جلبکهای میکروسکوپی ،باکتریها،
مخمرها ،آغازیان ،روتیفرها و ذرات مواد فاسد شده Detritus
استفاده میکنند ( .)2812 ،Pennakزئوپالنکتونها بهسرعت به
تغییرات کمی و کیفی غذایی پاسخ میدهند ( XIو همکاران،
 .)3001تراکم غذایی نشان داده شده است که یکی از مهمترین
عوامل موثر بر زئوپالنکتونها در هر دو محیط طبیعی و آزمایشگاهی
میباشد ( Lampertو  .)2881 ،sommerتعیین میزان رشد و بقا
در سطوح جلبکی مختلف میتواند بینش ارزشمندی مبنی بر
مناسب بودن شرایط محیط برای زئوپالنکتونها فراهم کند
(.)2819 ،Stearns
جلبکهای تکسلولی  Haematococus sp.در محیطهای
طبیعی حاوی پریان میگوها به وفور دیده میشوند و با توجه به
ارزش غذایی باال ،اندازه مناسب و دامنه تحمل شوری
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و دمایی مناسب ،گزینه مناسبی برای پرورش گونه
می باشد .تراکم جلبک از فاکتورهای بسیار مهم و تاثیرگذار در
پرورش انبوه زئوپالنکتونهاست ( .)2898 ،Vijverbergدر این
تحقیق سعی بر آن است تا با تغذیه پریان میگوها با تراکمهای
مختلف جلبک ،غلظت غذایی مناسب برای تغذیه  P. spinosaرا
بهدست آورد.
P. spinosa

مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشکده آرتمیا و
جانواران آبزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت .ابتدا سیست پریان
میگو  P. spinosaاز برکههای اطراف دریاچه ارومیه ('E: 11º 21
' )N: 21º 23جمعآوری شد و سیستها در ظروف استوانهای
شکل در دمای  33درجه سانتیگراد ،9/1 pH ،میزان اکسیژن 9
میلیگرم در لیتر و نوردهی  2100لوکس بهمدت  19ساعت
تخمگشائی گردیدند و تعداد  200عدد الرو اینستار  2به ظروف
حاوی یک لیتر آب  1( 1 pptگرم در لیتر) با دمای مشابه 30
درجه سانتیگراد منتقل گردیدند .در این تحقیق از جلبک
 Haematococus sp.بهعنوان جیره غذایی استفاده گردید .این
آزمایش با پنج تیمار با تراکم های مختلف جلبک بهترتیب از
تیمار اول تا پنجم (،29×209 cells ml-2 ،29×209 cells ml-2
)80×209 cells ml-2 ،13×209 cells ml-2 ،11×209 cells ml-2
و سه تکرار انجام گردید و هر ظرف بهکمک پیپت پالستیکی و
لولههای هوادهی از ته ظرف هوادهی شدند .الزم بهذکر است
مقدار شوری  1 pptو تراکمهای مختلف جلبک با توجه به
شرایط محیط طبیعی انتخاب گردیده است .درصد بقا در طول
دوره پرورش و در روزهای پرورشی 23 ،8 ،9 ،2و  21تعیین
شدند .میزان رشد نیز (طول بدن از سر تا انتهای بند شکمی)
در روزهای مورد بررسی توسط دستگاه دیجیتایزر اندازهگیری
شد (2881 ،Sorgeloos؛  Booneو .)2282 ،Bass-Becking
برای آنالیز دادهها از برنامه نرمافزار آماری  SPSSو آنالیز
واریانس یکطرفه ) (ANOVAدر سطح اطمینان  81درصد
استفاده شد.

نتایج
میزان رشد :میزان رشد پریان میگو مورد نظر در شکل 2
نشان داده شده است .از روز نهم تغییر در میزان رشد این گونه
در تیمارهای مختلف دیده میشود ( .)p<0/01که این تفاوتها
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با افزایش روزهای پرورش بهخصوص در روز پانزدهم بهخوبی دیده
میشود .بیشترین میزان رشد در تغذیه با تراکم 80×209 cells ml-2
و کمترین میزان رشد هم در تراکم  29×209 cells ml-2مشاهده
گردید .بین تیمارهای دو ،سه و چهار هم در نهایت اختالف
معنیداری از لحاظ رشد مشاهده نگردید ( .)p<0/01در کل

میتوان گفت که تراکمهای مختلف جلبک در روزهای ابتدایی
زندگی پریان میگوها تاثیر زیادی در میزان رشد ندارد ولی با
گذشت زمان تغییرات چشمگیری در رشد پریان میگوها در
تیمارهای مختلف مشاهده میگردد.
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شکل :1رشد  P. spinosaدر تیمارهای غذایی مختلف

تغذیه شده با تراکم جلبکی( 80×209 cells ml-2تیمار پنجم)
دیده شد .پس میتوان گفت که افزایش بیش از تراکم بهینه
جلبک میتواند بهشدت بقای پریان میگوها را تحت تاثیر قرار
دهد و بهطور چشمگیری میزان بازماندگی آنها را کاهش دهد.

درصد بقا :درصد بقای پریان میگو مورد بررسی در شکل
 3نشان داده شده است .طبق مشاهدات بین تیمارهای اول تا
چهارم هیچ تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( )p<0/01و از روز
ششم ،بین تیمار پنجم و مابقی تیمارها اختالف معنیدار
مشاهده گردید بهطوریکه کمترین میزان بقا در پریان میگوهای
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شکل :2بقاء  P. spinosaدر تیمارهای غذایی مختلف

بحث
تحقیقات فراوانی بر روی تاثیرات سطوح غذایی مختلف بر
روی رشد و بقای زئوپالنکتونها انجام گرفته است (،Deng Xie
3002؛  Coleو همکاران3003 ،؛  Doksaterو ،Vijverberg
3002؛  Giebelhausenو 3002 ،Lampert؛  Amarasingheو
502

همکاران2881 ،؛  Mckeeو 2889 ،Ebert؛  Orcuttو ،Porter
 .)2891با اینحال تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تاثیر سطوح
غذایی مختلف بر رشد و بقای پریان میگوها انجام گرفته است.
مطالعات رشد و بقا در سطوح غذایی مختلف برای بهینهسازی
شرایط محیط برای کشت انبوه پریان میگو ضروری میباشد
بنابراین تخصیص نسبی انرژی دریافتی برای تولیدمثل،

سال هفتم ،شماره  ،3پاییز 9314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

رشد و بقا تابع مقدار مناسب از مواد غذایی در دسترس است
( XIو همکاران.)3001 ،
یافتههای این تحقیق نشان داد که رشد و بقا P. spinosa
مانند برخی از کالدوسرها ازجمله Daphnia magna, Pleuroxus

و میر پریان میگوها میشود .پس میتوان برای جلوگیری از اتالف
انرژی و همچنین بازماندگی مناسب ،تراکم جلبکی29×209
 cells ml-2را برای پرورش پریان میگو  P. spinosaپیشنهاد داد.

تحت تاثیر مستقیم سطوح غذایی مختلف بود ( Nandiniو ،Sarma
3000؛  Roseو همکاران .)3000 ،در این تحقیق نیز بقای
پریان میگو تا غلظت cells ml-2 13×209تغییرات معنیداری را
نشان نداد ولی در غلظت  cells ml-2 80×209بهشدت ،بقا P.
 spinosaکاهش یافت که این یافتهها ،تائیدی بر نتایج سایر
محققین میباشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
 Xiو همکاران ( )3001نشان دادند که بقا Monia macrocopa
با افزایش تراکم جلبک از یک حد معینی موجب کاهش بقای
این گونه میشود .همچنین  Roseو همکاران ( )3000کمترین
میزان بقا در  Cerio daphniaرا در بیشترین تراکم جلبکی
مشاهده کردند و  Pietrzakو همکاران ( )3020نشان دادند که
با افزایش تدریجی تراکم جلبک میزان بقای Daphnia magna
کاهش مییابد .از اینرو میتوان گفت میزان بازماندگی پریان
میگوها تا یک حد مشخصی از غلظت غذایی قابلقبول میباشد
ولی افزایش بیش از حد غلظت غذایی موجب مرگ و میر پریان
میگوها میشود .در این تحقیق همچنین معلوم گردید که بین
افزایش تراکم جلبک و رشد پریان میگو همبستگی مثبتی وجود
داشته و با افزایش میزان غلظت جلبک ،رشد  P. spinosaنیز
افزایش مییابد .همچنین  Yanو همکاران ( )3008نشان دادند
که میزان رشد  Diaphanosoma celebesisبا افزایش ترکم
جلبکی افزایش یافته که این با نتایج حاصل از این تحقیق
مشابهت دارد .همچنین طبق گزارشات  Roseو همکاران
( )3000کاهش تراکم جلبک موجب کاهش رشد در daphnia
 Cerioگردیده است .همینطور  Nandiniو همکاران ()3002
گزارش کردند که نرخ رشد هفت گونه از کالدوسرها ( Alona
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