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چکیده
این تحقیق در سال  ،2931جهت بررسی اثر تراکم بر بقاء و همجنسخواری مایسید گونه ( ،)Indomysis nybiniدر استخرهای
نگهداری مولدین میگو سفید هندی بندرکالهی استان هرمزگان انجام گرفت .آزمایش همجنسخواری با دو تیمار  T2با غذا و  T1بدون
غذا که هر کدام دارای چهار تکرار بودند انجام شد .میانگین دمای آب در زمان آزمایش  12/6±0/5درجه سانتیگراد بود .آزمایش
تراکم شامل  5تیمار  T2=20 ،T9=90 ،T 1=10 ،T2=20و T5=50عدد مایسید در هر لیتر با میانگین دمای  19/8±2درجه
سانتیگراد ،طی یک هفته انجام گرفت .غذادهی یک بار در روز و یک ساعت پس از تعویض آب انجام و از ناپلی آرتمیا برای تغذیه آنها
استفاده شد .نتیجه آزمایش تراکم نشان داد که بین تیمارهای مختلف تراکم مایسید از لحاظ درصد بقاء اختالف معنیدار آماری وجود
دارد ( .)P≥0/05از لحاظ درصد بقاء بین تیمارهای  T9 ،T1و  T2اختالف معنیدار آماری وجود نداشت ( .)P≤0/05نتایج نشان داد
که از لحاظ درصد بقاء بین تیمار  T2و  T5اختالف معنیدار آماری وجود داشت ( .)P≥0/05مایسید گونه  Indomysis nybiniبهعنوان
اولین گونه شناسایی شده در استان هرمزگان میباشد .باالترین میانگین بقاء در تراکم  T2مشاهده شد ،این گونه یک گونه الشهخوار
است.

کلمات کلیدی :تراکم ،همجنسخواری ،مايسيد  ،Indomysis nybiniهرمزگان
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مقدمه
از آنجاکه تکثير و پرورش آبزيان روز بهروز در حال توسعه
است لزوم استفاده از علم و تکنولوژي در بخشهاي مختلف اين
رشته ،بيش از پيش اهميت يافته است .تقاضاي روزافزون بشر
براي مصرف محصوالت آبزي از يک طرف و کاهش ذخائر وحشي
اين جانوران از طرف ديگر موجب تالشهاي زيادي در توسعه
آبزيپروري شده است ) Alisonو همکاران .)8002 ،براي گسترش
توليد شماري از گونههاي ماهيان دريايي ،غذاي زندهاي با ترکيب
و اندازه مناسب و اينکه محرک پاسخهاي تغذيهاي الرو ماهيان
دريايي باشد ،الزم ميباشد و در پرورش الرو ماهيان دريائي بايد
مورد توجه قرارگيرد .اساساً موفقيت پرورش الرو ،به قابل دسترس
بودن جيره غذايي مناسب بستگي دارد که بهراحتي مصرف شود
و قابليت هضم شدن را داشته باشد و اينکه نيازهاي غذايي الزم
را جهت رشد خوب و حفظ سالمتي فراهم کند ( Girriو همکاران،
 .)8008کيفيت غذايي غذاهاي زنده در آبزيپروري براي بقاء و
رشد الرو ماهيها مهم ميباشد .زئوپالنکتونها منبع ارزشمندي
از اسيدهاي آمينه ،اسيدهاي چرب ،مواد معدني و آنزيمها هستند
( .)8003 ،Falayiزئوپالنکتونهاي زنده شامل آنزيمهاي آميالز،
پروتئاز ،اگزونوکلئاز و استراز هستند که اين آنزيمها نقش مهمي
را در تغذيه الروها و هضمپذيري آسان بازي ميکنند (Fluchter
و  .)6821 ،Pembolماهيها ،بهطور موثر پروتئين را بهعنوان يک
منبع انرژي بهکار ميبرند .از اينرو آنها پروتئين را بهتر و سريعتر
به انرژي تبديل ميکنند ( .)8003 ،Falayiبهطور آشکار در طي
مراحل اوليه زندگي ماهي ،عمل رشد توسط کارائي دستگاه گوارش
براي فراهم کردن اسيدهاي آمينه الزم براي ساخت پروتئين و
توليد انرژي ،محدود ميشود .معموالً پروتئين ترکيب اصلي غذاي
ماهيهاست و ماهيها براي هضم آن متکي به پروتئازها هستند
( Blierو همکاران .)6881 ،کيفيت غذايي غذاهاي زنده در آبزي
پروري براي بقاء و رشد الرو ماهيها مهم ميباشد .از مهمترين
زئوپالنکتونهائي که براي تغذيه الرو ماهيان دريائي مورد استفاده
قرار ميگيرند ميتوان بهموارد زير اشاره کرد :روتيفرها که کوچک
بوده و اندازه آنها  80-350ميکرون است .اما با اين وجود بزرگتر
از اندازه دهان الرو بسياري از ماهيان دريايي در مرحله تغذيه
آغازين هستند ( Wullerو همکاران .)8008 ،روتيفرها پروفيل
غذائي مناسبي که مورد نياز الرو ماهيان دريائي است ،ندارند و
فاقد دکوزاهگزانوئيک اسيد ،ايکوزاپنتانوئيک اسيد و آراشيدونيک
اسيد هستند .روتيفرها فاقد قدرت طويل کردن زنجيره کوتاهتر
اسيدهاي چرب هستند و بنابراين قبل از اينکه مورد تغذيه الرو
832

ماهيان دريائي قرار بگيرند ،بايد غنيسازي شوند تا نياز اسيدهاي
چرب غيراشباع جبران شود ( Sargentو همکاران .)6881 ،آرتميا
يک غذاي زنده ناقص براي رشد الرو اکثر ماهيان دريائي است.
همانند روتيفرها داراي مقادير ناکافي دکوزاهگزانوئيک اسيد،
ايکوزاپنتانوئيک اسيد و آراشيدونيک اسيد براي الرو ماهيان
دريائي هستند .ناپلي آرتميا از طريق تفريخ شدن سيستهايي که
از محيط طبيعي جمعآوري ميشوند و دورهاي هستند ،بهدست
آورده ميشود و کمبود آن قابل پيشبيني نبوده و تأمينکننده
ميزان تقاضا نميتواند باشد و درنتيجه منجر به افزايش قيمت
ميشود و رويهم رفته منجر به افزايش هزينه توليد ميشود .عالوه
بر اين مشکل ديگر اين است که علت اختالف زماني در جمعآوري
سيستها باعث ايجاد اختالف در کيفيت غذائي ناپليهاي هچ
شده ميشود ( Clawsonو  .)6888 ،Lowellنقش پاروپايان در
سيستمهاي غذائي دريايي ،براي بقاء بسياري از گونههاي ماهيان
دريائي بسيار مهم است .پاروپايان قادر به سنتز اسيدهاي چرب
ضروري بدون غنيسازي ميباشند و مقادير دکوزاهگزانوئيک
اسيد ،ايکوزاپنتانوئيک اسيد و آراشيدونيک اسيد مورد نياز الرو
ماهيان دريائي را تأمين ميکنند .پاروپايان نياز به غنيشدن ندارند
و ارزش غذائي خود را بهدليل شستشو يا دفع از دست نميدهند.
اندازه ناپلي آنها در بين گونهها متغير بوده و از  32-880ميکرون
متغير است ( Girriو همکاران .)8008 ،مايسيدها سختپوستان
معمولي هستند که پراکنش جهاني دارند و يکي از ترکيبات اصلي
جوامع زئوپالنکتوني نواحي ساحلي و مصبي را تشکيل ميدهند
و نقش مهمي را بهعنوان منابع غذايي براي بسياري از موجوداتي
که از اين نواحي بهعنوان نوزادگاه استفاده نموده ،بازي ميکنند.
مايسيدها ،بهطورکلي همهچيز خوارند و از دتريتوسها ،جلبکها
و زئوپالنکتونها تغذيه ميکنند ( .)6820 ،Mauchlineآنها بهطور
انتخابي از گونههاي مختلف زئوپالنکتوني ،تغذيه ميکنند
( Cooperو  .)6820،Goldmanشاخههاي مختلف زئوپالنکتوني،
در مراحل مختلف زندگي مايسيدها اهميت دارند .مايسيدها اکثراً
از روتيفر تغذيه ميکنند و بهتدريج عادت تغذيهاي آنها به تغذيه
از دافنيها و پاروپايان تغيير مي يابد ( DeGraeveو ،Reynolds
 .) 6815آناليز اسيدهاي چرب مايسيدها مشخص کرد که در
مقايسه با آرتميا داراي درصد باالتري ايکوزاپنتانوئيک اسيد و
دکوزاپنتانوئيک اسيد ميباشند .درصد اسيدهاي چرب غيراشباع
 (HUFAs) n- 3در مايسيدها تقريباً دو برابر آرتمياست .همچنين
آناليز مستقيم مايسيدها آشکار کرد که پروتئين و چربي
مايسيدها در مقايسه با آرتمياي غنيشده بيشتر و ميزان آب آن
کمتر است ( .)8001 ،Woodsمايسيدها از شاخه بندپايان،
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زيرشاخه سختپوستان ،رده سختپوستان عالي و راسته مايسيداسه
هستند ( Bijuو :)8060 ،Panampunnayil
Animalia
Arthropoda
Malacostraca
Mysida
Mysidae
Indomysis
nybini

Kingdom:
Phylum:
Sub phylum:
Order:
Familly:
Genus:
Species:
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پس از تعويض آب انجام شد .از ناپلي آرتميا براي تغذيه آنها
استفاده ميشد .براي بررسي همجنسخواري  8تيمار درنظر گرفته
شد .به مايسيدهاي تيمار اول يا  T6هيچ غذايي داده نشد و به
مايسيدهاي تيمار دوم يا  60 ،T8عدد ناپلي آرتميا بهازاء هر
مايسيد داده شد .تيمارها بشرهاي  6ليتري بودند .به هر بشر يک
ليتر آب تصفيه شده دريا با شوري  30قسمت در هزار اضافه شد.
براي هر تيمار  2تکرار درنظر گرفته شد و به هر تکرار  60عدد
مايسيد بهصورت ترکيبي از نر و ماده با اندازههاي مختلف اضافه
شد .مدت زمان اين آزمايش نيز يک هفته بود .سه چهارم آب
بشرها هر روز از طريق سيفون کردن آب از کف ،تعويض شدند.
ارزيابي تيمارها بهوسيله شمارش تلفات در هر تيمار و مقايسه
ميانگين بقاء بين تيمارها بود .غذادهي  6بار در روز و  6ساعت
پس از تعويض آب انجام ميشد .دماي آب در زمان انجام آزمايش
 82/1±0/5درجه سانتيگراد و دوره نوري  68:68بود (Domingues
و همکاران.)6888 ،

شکل : 1مشخصات مورفولوژيک مايسيد
( Bijuو )0212 ،Panampunnayil
بندرکالهی

هدف از تحقيق کنوني بررسي اثر تراکم بر بقاء و همجنس
خواري مايسيد گونه  Indomysis nybiniموجود در استخرهاي
نگه داري مولدين ميگو سفيد هندي بندرکالهي واقع در استان
هرمزگان ميباشد.
N

مواد و روشها
منطقه نمونهبرداری :بندرکالهي در  30کيلومتري جنوب
غربي شهرستان ميناب و در طول جغرافيايي ' 51 º58شرقي و
عرض جغرافيايي' 81º3شمالي واقع شده است .محل نمونهبرداري
استخرهاي پرورش ميگو سفيد هندي ،واقع در منطقه تياب بندر
کالهي استان هرمزگان بود .بهدليل کاهش تعداد مايسيدها در
فصول ديگر ،نمونهبرداري درفصل پائيز و در سال 6386انجام
گرفت .براي نمونهبرداري از ساچوکي با چشمه  0/05ميليمتر
استفاده شد .نمونهها در اوايل صبح و در زمان جزر که مايسيدها
در سطح آب تجمع ميکردند ،جمعآوري و پس از صيد به آزمايشگاه
منتقل شدند .آزمايش تراکم شامل  5تيمار ،T8=80 ،T6=60
 T2=20،T3=30و  T5=50عدد مايسيد در هر ليتر با ميانگين
دماي  83/2±6درجه سانتيگراد که هر کدام داراي  2تکرار بودند،
در طي يک هفته انجام گرفت .غذادهي يکبار در روز و يک ساعت

نتایج
نتيجه آزمايش تراکم نشان داد که بين تيمارهاي مختلف
تراکم مايسيد از لحاظ درصد بقاء اختالف معنيدار آماري وجود
داشت ( .)P≥0/05از لحاظ درصد بقاء بين تيمارهاي  T3 ،T8و
 T2اختالف معنيدار آماري وجود نداشت ( .)P≤0/05نتايج نشان
داد که از لحاظ درصد بقاء بين تيمار T6و  T5اختالف معنيدار
آماري وجود دارد (.)P≥0/05
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جدول  :1ميانگين بقاء مايسيد گونه  Indomysis nybiniدر تراکم های مختلف ( ; n = 4انحراف ازمعيار ±ميانگين) بعد از هفت روز
تيمار

شوری

تراکم

(قسمت در هزار)

مايسيدها بهازاء هر ليتر

(انحراف از معيار ±ميانگين)

6

30

60

b

88/02±8/00

8

30

80

ab

81/21±2/10

3

30

30

2

30

20

5

30

50

آزمايش تعيين همجنسخواري در طي  3روز به پايان رسيد.
چون درتيماري که به مايسيدها هيچ غذايي داده نشد ( .)T6در
پايان  3روز تمام مايسيدها تلف شده بودند .نتايج آزمون T-test
اختالف معنيداري را بين دو تيمار بدون غذا و با غذا نشان نداد
( .)P≤0/05نتيجه آزمايش نشان داد که در تيمار  T6هر روز
جوونايلهاي مايسيد با ميانگين طول کل  6/2±0/5ميليمتر
حضور داشتند و تعدادي از مايسيدهاي تلف شده فاقد سر بودند.
در تمام تکرارهاي اين تيمار در طي  8روز پوستاندازي مايسيدها
مشاهده شد .نشان داد که با وجود الرو در بشر و عدم وجود غذا
در اين گونه همجنسخواري وجود ندارد .اين گونه از مايسيد
الشهخوار بوده و بعد از مرگ مايسيدهاي ديگر ،آنها را مورد
تغذيه قرار ميدادند .در تيمار  T8نيز هر روز پوستاندازي و رها
سازي جوونايل مشاهده شد .مايسيدها هرروز از ناپليهاي آرتميا
که بهمنظور تغذيه به آنها داده شد استفاده کردند .وجود رشتههاي
مدفوع در هر بشر گوياي اين مطلب بود.
جدول  :0مايسيدهای زنده خورده شده (همجنسخواری) و
الشههای خورده شده (الشهخواری) ،درآزمايش همجنس
خواری مايسيد گونه  ; n=4( Indomysis nybiniانحراف ازمعيار
 ±ميانگين) پس از سه روز آزمايش
تيمار
پارامتر
درصد مايسيدهای

تيمار بدون

تيمار با غذادهی

غذادهی ()T1

()T0

0±0

0±0

زنده خورده شده
درصدالشه های
خورده شده

820

33/33 ± 81/02

0±0

درصد بقاء

ab

81/62±1/61
ab

81/11±8/80

85/58±5/60a

بحث
تعيين تراکم بهينه يکي از فاکتورهاي مهم در پرورش
مايسيد ميباشد .در پرورش متراکم ،اگرچه مايسيد بيشتري در
فضاي کم وجود دارد ولي توليدمثل در آنها کاهش مييابد .اگر
سيستم پرورش بسيار متراکم باشد ،ممکن است همجنسخواري
مايسيدهاي بالغ افزايش يابد ،چون مايسيدهاي جوان فضاي
کمتري براي مخفي شدن دارند .زمانيکه مايسيدها با محدوديت
و کمبود غذا روبرو شوند تمايل زيادي به همجنسخواري دارند
( Dominguesو همکاران .)6888 ،نتيجه تعيين تراکم مناسب
براي پرورش مايسيد نشان داد که باال ترين ميانگين بقاء در تيمار
 )88/02±8( T6و کمترين ميانگين بقا در تيمار )85/58±5/6( T5
مشاهده شد .بين تيمارهاي  T3 ، T8و T2اختالف معنيداري
( )P≤0/05مشاهده نشد .نتيجه اين آزمايش مشابه تنها آزمايش
انجام شده بر روي يک گونه از مايسيد بود .چنانچه در آزمايشي
که  Dominguesو همکارانش ( )6888بر روي گونه Mysidopsis
 almyraانجام دادند بقاء در تراکم  600عدد مايسيد بهازاء هر
ليتر باالتر از بقيه تيمارها بود .همجنسخواري توسط مايسيدها
بهطور گسترده بررسي نشده است ،اما اين اطمينان وجود دارد
که اين اتفاق در شرايط آزمايشگاهي رخ ميدهد .اين اتفاق يعني
وجود آرواره مايسيد درون محتويات شکم مايسيدهاي جمعآوري
شده در شرايط پرورشي همجنسخواري غيرمعمولي را پيشنهاد
ميکند ) Nordinو همکاران .)8001 ،نتيجه بررسي تعيين
همجنسخواري نشان داد با وجود اينکه در محيط پرورشي،
مايسيدهاي کوچکتر و جوونايلها حضور داشتند اما همجنس
خواري مشاهده نشد .اگرچه وجود الشهخواري بهدليل خورده
شدن سر بعضي از اجساد مايسيدها ديده شد .که اين نتيجه مشابه
نتيجهاي است که  Alisonو همکارانش ( )8002بر روي Mysis
 relictaانجام دادند .چنانچه در آزمايش آنها نشان داده شد که
باالترين ميزان همجنسخواري  % 60بود و در شرايط آزمايشگاهي،
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