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 Opossum shrimp  (Indomysis nybini) يخوارجنسهم و ءبقا بر تراکم ريتاثبررسی 
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 9314 بهمنتاریخ پذیرش:            9314 آبانتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 ی(، در استخرهاIndomysis nybini) گونه دیسیما یخوارجنسو هم بقاء تراکم بر اثر بررسی ، جهت2931سال در  قیتحق نیا            

بدون  1Tبا غذا و  2T ماریبا دو ت یخوارجنسهم شیاستان هرمزگان انجام گرفت. آزما یبندرکاله یهند دیسف گویم نیمولد یدارنگه

 شیمابود. آز گرادسانتی درجه 6/12±5/0  شیآب در زمان آزما یدمامیانگین شد.  امچهار تکرار بودند انج یغذا که هر کدام دارا

 درجه 8/19±2 یدما نیانگیبا م تریدر هر ل دیسیعدد ما 5T=50و 2T، 10=1 T، 90=9T، 20=2T=20 ماریت 5تراکم شامل 

 هاآن هیذتغ یبرا ایآرتم یو از ناپل انجامآب  ضیساعت پس از تعو کیبار در روز و  کی یهفته انجام گرفت. غذاده کی ی، طگرادسانتی

وجود  یدار آماریاز لحاظ درصد بقاء اختالف معن دیسیمختلف تراکم ما یمارهایت نیتراکم نشان داد که ب شیآزما جهیاستفاده شد. نت

نشان داد  جی(. نتاP≥05/0)  نداشت وجود یدار آماریمعن اختالف 2Tو  1T، 9T یمارهایت نی(. از لحاظ درصد بقاء بP≤05/0) دارد

عنوان بهIndomysis nybini گونه  دیسی(. ماP≤05/0) وجود داشت یدار آماریف معناختال 5Tو  2T ماریت نیکه از لحاظ درصد بقاء ب

 خوارگونه الشه کیگونه  نیا ،مشاهده شد 2Tبقاء در تراکم  نیانگیم نیباشد. باالتریشده در استان هرمزگان م ییگونه شناسا نیاول

 .است
 

 

  هرمزگان ، Indomysis nybiniخواری، مايسيدجنستراکم، هم کلمات کلیدی:

 amirbahri25@yahoo.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
روز در حال توسعه که تکثير و پرورش آبزيان روز بهجااز آن       

هاي مختلف اين است لزوم استفاده از علم و تکنولوژي در بخش

رشته، بيش از پيش اهميت يافته است. تقاضاي روزافزون بشر 

براي مصرف محصوالت آبزي از يک طرف و کاهش ذخائر وحشي 

ادي در توسعه هاي زيان از طرف ديگر موجب تالشاين جانور

براي گسترش (. 8002و همکاران،  (Alison پروري شده استآبزي

 اي با ترکيبهاي ماهيان دريايي، غذاي زندهتوليد شماري از گونه

اي الرو ماهيان هاي تغذيهکه محرک پاسخو اندازه مناسب و اين

الرو ماهيان دريائي بايد  باشد و در پرورشالزم مي دريايي باشد،

مورد توجه قرارگيرد. اساساً موفقيت پرورش الرو، به قابل دسترس 

 راحتي مصرف شودبودن جيره غذايي مناسب بستگي دارد که به

که نيازهاي غذايي الزم و قابليت هضم شدن را داشته باشد و اين

و همکاران،  Girri) را جهت رشد خوب و حفظ سالمتي فراهم کند

پروري براي بقاء و کيفيت غذايي غذاهاي زنده در آبزي. (8008

ها منبع ارزشمندي زئوپالنکتون .باشدها مهم ميرشد الرو ماهي

 ها هستنداسيدهاي چرب، مواد معدني و آنزيم ،از اسيدهاي آمينه

(Falayi ،8003) .هاي آميالز، هاي زنده شامل آنزيمزئوپالنکتون

همي ها نقش ماستراز هستند که اين آنزيمپروتئاز، اگزونوکلئاز و 

 Fluchter)کنند پذيري آسان بازي ميرا در تغذيه الروها و هضم

عنوان يک طور موثر پروتئين را بههها، بماهي. (Pembol ،6821 و

تر عرا بهتر و سري ها پروتئينرو آنبرند. از اينکار ميهمنبع انرژي ب

طور آشکار در طي هب .(Falayi ،8003) کنندبه انرژي تبديل مي

 دستگاه گوارش کارائي توسط مراحل اوليه زندگي ماهي، عمل رشد

کردن اسيدهاي آمينه الزم براي ساخت پروتئين و  براي فراهم

شود. معموالً پروتئين ترکيب اصلي غذاي توليد انرژي، محدود مي

 ها براي هضم آن متکي به پروتئازها هستندهاست و ماهيماهي

( Blier ،کيفيت غذايي غذاهاي زنده در آبزي 6881و همکاران .)

ترين از مهم باشد.ها مهم ميپروري براي بقاء و رشد الرو ماهي

هائي که براي تغذيه الرو ماهيان دريائي مورد استفاده زئوپالنکتون

 روتيفرها که کوچک موارد زير اشاره کرد:توان بهگيرند ميقرار مي

تر ميکرون است. اما با اين وجود بزرگ 80-350ها آن بوده و اندازه

از اندازه دهان الرو بسياري از ماهيان دريايي در مرحله تغذيه 

روتيفرها پروفيل (. 8008 و همکاران، Wuller) آغازين هستند

غذائي مناسبي که مورد نياز الرو ماهيان دريائي است، ندارند و 

يک نتانوئيک اسيد و آراشيدونفاقد دکوزاهگزانوئيک اسيد، ايکوزاپ

ر تهستند. روتيفرها فاقد قدرت طويل کردن زنجيره کوتاه اسيد

که مورد تغذيه الرو اسيدهاي چرب هستند و بنابراين قبل از اين

 سازي شوند تا نياز اسيدهايماهيان دريائي قرار بگيرند، بايد غني

رتميا آ. (6881و همکاران،  Sargent) چرب غيراشباع جبران شود

يک غذاي زنده ناقص براي رشد الرو اکثر ماهيان دريائي است. 

همانند روتيفرها داراي مقادير ناکافي دکوزاهگزانوئيک اسيد، 

براي الرو ماهيان  ايکوزاپنتانوئيک اسيد و آراشيدونيک اسيد

 هايي کهشدن سيست از طريق تفريخ دريائي هستند. ناپلي آرتميا

دست هاي هستند، بشوند و دورهميآوري از محيط طبيعي جمع

نده کنبيني نبوده و تأمينشود و کمبود آن قابل پيشآورده مي

تواند باشد و درنتيجه منجر به افزايش قيمت ميزان تقاضا نمي

وه شود. عالمي رفته منجر به افزايش هزينه توليد همو روي شودمي

وري آجمع بر اين مشکل ديگر اين است که علت اختالف زماني در

هاي هچ ها باعث ايجاد اختالف در کيفيت غذائي ناپليسيست

نقش پاروپايان در (. Lowell ،6888 وClawson ) شودشده مي

يان هاي ماههاي غذائي دريايي، براي بقاء بسياري از گونهسيستم

قادر به سنتز اسيدهاي چرب  پاروپايان دريائي بسيار مهم است.

باشند و مقادير دکوزاهگزانوئيک يسازي مضروري بدون غني

از الرو مورد ني اسيد، ايکوزاپنتانوئيک اسيد و آراشيدونيک اسيد

ندارند  شدنکنند. پاروپايان نياز به غنيدريائي را تأمين مي ماهيان

د. دهندليل شستشو يا دفع از دست نميو ارزش غذائي خود را به

ميکرون  32-880وده و از ها متغير بها در بين گونهاندازه ناپلي آن

پوستان مايسيدها سخت(. 8008 ،و همکارانGirri ) متغير است

معمولي هستند که پراکنش جهاني دارند و يکي از ترکيبات اصلي 

هند دجوامع زئوپالنکتوني نواحي ساحلي و مصبي را تشکيل مي

عنوان منابع غذايي براي بسياري از موجوداتي و نقش مهمي را به

ند. کنعنوان نوزادگاه استفاده نموده، بازي ميين نواحي بهکه از ا

ا هها، جلبکچيز خوارند و از دتريتوسطورکلي همههمايسيدها، ب

طور هها بآن .(Mauchline ،6820) کنندمي ها تغذيهو زئوپالنکتون

 دکننهاي مختلف زئوپالنکتوني، تغذيه ميانتخابي از گونه

(Cooper و Goldman،6820) .هاي مختلف زئوپالنکتوني، شاخه

مايسيدها اکثراً  در مراحل مختلف زندگي مايسيدها اهميت دارند.

ها به تغذيه اي آنتدريج عادت تغذيهو به کنندتغذيه مي از روتيفر

، Reynoldsو  DeGraeve) دها  و پاروپايان تغيير مي ياباز دافني

رد که در (. آناليز اسيدهاي چرب مايسيدها مشخص ک6815

مقايسه با آرتميا داراي درصد باالتري ايکوزاپنتانوئيک اسيد و 

 باشند. درصد اسيدهاي چرب غيراشباعدکوزاپنتانوئيک اسيد مي

n- 3 (HUFAs)  ين چندر مايسيدها تقريباً دو برابر آرتمياست. هم

آناليز مستقيم مايسيدها آشکار کرد که پروتئين و چربي 

 تر و ميزان آب آنشده بيشا آرتمياي غنيمايسيدها در مقايسه ب

بندپايان،  شاخه از مايسيدها .(Woods، 8001) است ترکم
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 اسهمايسيد راسته و عالي پوستانسخت رده پوستان،سخت زيرشاخه

 (:Panampunnayil  ،8060وBiju ) هستند
Animalia Kingdom: 
Arthropoda Phylum: 
Malacostraca Sub phylum: 
Mysida Order: 
Mysidae Familly: 
Indomysis Genus: 
nybini Species: 

 
 مشخصات مورفولوژيک مايسيد : 1شکل

( BijuوPanampunnayil  ،0212) 
 

س جنتراکم بر بقاء و هم هدف از تحقيق کنوني بررسي اثر       

موجود در استخرهاي  Indomysis nybini هخواري مايسيد گون

داري مولدين ميگو سفيد هندي بندرکالهي واقع در استان نگه

 باشد.هرمزگان مي

 

 هاروشمواد و 
کيلومتري جنوب  30کالهي در بندر: برداریمنطقه نمونه       

شرقي و  58º 51'غربي شهرستان ميناب و در طول جغرافيايي 

برداري محل نمونهشمالي واقع شده است.  3º81'جغرافيايي عرض

استخرهاي پرورش ميگو سفيد هندي، واقع در منطقه تياب بندر 

دليل کاهش تعداد مايسيدها در هکالهي استان هرمزگان بود. ب

انجام  6386برداري درفصل پائيز و در سالفصول ديگر، نمونه

متر ميلي 05/0برداري از ساچوکي با چشمه . براي نمونهگرفت

ها در اوايل صبح و در زمان جزر که مايسيدها استفاده شد. نمونه

اه گپس از صيد به آزمايش و آوريجمع کردند،مي تجمع آب سطح در

، 6T ،80=8T=60 رتيما 5منتقل شدند. آزمايش تراکم شامل 

30=3T،20=2T 5=50 وT  عدد مايسيد در هر ليتر با ميانگين

تکرار بودند،  2گراد که هر کدام داراي درجه سانتي 2/83±6دماي 

بار در روز و يک ساعت در طي يک هفته انجام گرفت. غذادهي يک

ا هپلي آرتميا براي تغذيه آنپس از تعويض آب انجام شد. از نا

تيمار درنظر گرفته  8 خواريجنسهم شد. براي بررسيمي استفاده

هيچ غذايي داده نشد و به  6T يا شد. به مايسيدهاي تيمار اول

ازاء هر عدد ناپلي آرتميا به 8T ،60مايسيدهاي تيمار دوم يا 

 ر يکليتري بودند. به هر بش 6مايسيد داده شد. تيمارها بشرهاي 

قسمت در هزار اضافه شد.  30ليتر آب تصفيه شده دريا با شوري 

عدد  60تکرار درنظر گرفته شد و به هر تکرار  2براي هر تيمار 

 هاي مختلف اضافهصورت ترکيبي از نر و ماده با اندازهمايسيد به

سه چهارم آب شد. مدت زمان اين آزمايش نيز يک هفته بود. 

 .، تعويض شدندکردن آب از کف فونيس قيبشرها هر روز از طر

 هسيو مقا ماريتلفات در هر ت ارششم لهيوسبه مارهايت يابيارز

ساعت  6بار در روز و  6 يغذاده .بود مارهايت نيبقاء ب نيانگيم

دماي آب در زمان انجام آزمايش  .شدانجام ميآب  ضيپس از تعو

 Domingues) بود 68:68 نوري دوره و گرادسانتي درجه 5/0±1/82

 (.6888 و همکاران،
 

 

 

 نتایج
نتيجه آزمايش تراکم نشان داد که بين تيمارهاي مختلف        

دار آماري وجود تراکم مايسيد از لحاظ درصد بقاء اختالف معني

و  8T ،3T(. از لحاظ درصد بقاء بين تيمارهاي P≤05/0) داشت

2T  دار آماري وجود نداشتاختالف معني (05/0≤P نتايج نشان .)

دار اختالف معني 5Tو  6Tداد که از لحاظ درصد بقاء بين تيمار

 (.P≤05/0) آماري وجود دارد

 

 

 

 

 

N 

ندرکالهیب  

N 

http://eol.org/pages/1/entries/20651367/overview
http://eol.org/pages/164/entries/20652034/overview
http://eol.org/pages/1157/entries/20652035/overview
http://eol.org/pages/7365/entries/20666090/overview
http://eol.org/pages/7367/entries/20666091/overview
http://eol.org/pages/44776/entries/20694895/overview
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 ميانگين( بعد از هفت روز ±انحراف ازمعيار ;  n= 4) در تراکم های مختلف Indomysis nybini  ميانگين بقاء مايسيد گونه :1جدول 

 شوری تيمار

 )قسمت در هزار(

 تراکم 

 هر ليتر ازاءيسيدها بهما

 درصد بقاء

 ميانگين( ±)انحراف از معيار

6 30 60  b 00/8±02/88 

8 30 80  ab 01/2±21/81 

3 30 30 ab 61/1±62/81 

2 30 20 ab 08/8±11/81 

5 30 50 a06/5±58/85 

روز به پايان رسيد.  3 خواري در طيجنستعيين همآزمايش        

در  .(6T) ها هيچ غذايي داده نشدچون درتيماري که به مايسيد

 T-test روز تمام مايسيدها تلف شده بودند. نتايج آزمون 3 پايان

داري را بين دو تيمار بدون غذا و با غذا نشان نداد اختالف معني

(05/0≤P نتيجه آزمايش نشان داد که در تيمار .)6T  هر روز

متر ميلي 2/6±5/0هاي مايسيد با ميانگين طول کل جوونايل

حضور داشتند و تعدادي از مايسيدهاي تلف شده فاقد سر بودند. 

اندازي مايسيدها روز پوست 8طي  در تمام تکرارهاي اين تيمار در

مشاهده شد. نشان داد که با وجود الرو در بشر و عدم وجود غذا 

خواري وجود ندارد. اين گونه از مايسيد جنسدر اين گونه هم

ها را مورد ز مرگ مايسيدهاي ديگر، آنخوار بوده و بعد االشه

اندازي و رها نيز هر روز پوست 8T تيمار دادند. درتغذيه قرار مي

هاي آرتميا سازي جوونايل مشاهده شد. مايسيدها هرروز از ناپلي

اي هرشته وجود کردند. استفاده ها داده شدتغذيه به آن منظورکه به

 مدفوع در هر بشر گوياي اين مطلب بود. 

 

خواری( و جنس)هم مايسيدهای زنده خورده شده  :0جدول 

 جنسخواری(، درآزمايش همهای خورده شده )الشهالشه

 انحراف ازمعيار ; Indomysis nybini (4=n خواری مايسيد گونه

 ميانگين( پس از سه روز آزمايش ±

 تيمار

 پارامتر

بدون  تيمار

 (1Tغذادهی )

غذادهی  با تيمار

(0T) 

مايسيدهای  درصد

 زنده خورده شده

0 ± 0 0 ± 0 

درصدالشه های 

 خورده شده

02/81 ± 33/33 0 ± 0 

 

 

 بحث
پرورش  تعيين تراکم بهينه يکي از فاکتورهاي مهم در       

تري در بيش باشد. در پرورش متراکم، اگرچه مايسيدمي دمايسي

اگر  يابد.ها کاهش ميدارد ولي توليدمثل در آن فضاي کم وجود

خواري جنسممکن است هم بسيار متراکم باشد،سيستم پرورش 

 چون مايسيدهاي جوان فضاي  مايسيدهاي بالغ افزايش يابد،

که مايسيدها با محدوديت تري براي مخفي شدن دارند. زمانيکم

 دارند يخوارجنسبه هم ياديز ليتما دشون غذا روبرو و کمبود

(Domingues 6888 ،و همکاران) . نتيجه تعيين تراکم مناسب

 راي پرورش مايسيد نشان داد که باال ترين ميانگين بقاء در تيمارب

6T (8±02/88 )5 تيمار ترين ميانگين بقا درو کمT (6/5±58/85 )

 دارياختالف معني 2Tو 8T  ،3T مشاهده شد. بين تيمارهاي

(05/0≤P ) مشاهده نشد. نتيجه اين آزمايش مشابه تنها آزمايش

در آزمايشي چه مايسيد بود. چنان انجام شده بر روي يک گونه از

 Mysidopsis بر روي گونه (6888) و همکارانش  Domingues که

almyra  ازاء هر عدد مايسيد به 600انجام دادند بقاء در تراکم

خواري توسط مايسيدها جنس. همبودليتر باالتر از بقيه تيمارها 

شده است، اما اين اطمينان وجود دارد گسترده بررسي ن طوربه

دهد. اين اتفاق يعني  شرايط آزمايشگاهي رخ مي که اين اتفاق در

آوري وجود آرواره مايسيد درون محتويات شکم مايسيدهاي جمع

معمولي را پيشنهاد خواري غيرجنسشده در شرايط پرورشي هم

 ن ي تعيينتيجه بررس (.8001و همکاران،  (Nordin ندکمي

که در محيط پرورشي، خواري نشان داد با وجود اينجنسهم

جنس ها حضور داشتند اما همتر و جوونايلمايسيدهاي کوچک

دليل خورده خواري بهچه وجود الشهخواري مشاهده نشد. اگر

شدن سر بعضي از اجساد مايسيدها ديده شد. که اين نتيجه مشابه 

 Mysis ( بر روي8002و همکارانش ) Alisonاي است که نتيجه

relicta ها نشان داده شد که چه در آزمايش آنچنان .انجام دادند

شرايط آزمايشگاهي،  در و بود % 60 خواريجنسباالترين ميزان هم
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نوع خود را حمل هاي هماغلب مشاهده شده که مايسيدها الشه

(  8001و همکارانش )  Nordinکنند.ها تغذيه مياز آن و احتماالً

را مورد  Mysis relicta خواريجنسوضعيت همدرياچه  1در 

خواري جنسبررسي قرار دادند. آناليز شکم اين مايسيدها، هم

 (.8001 ،همکاران وYamada ) دادها نشان درياچه بااليي را در اين

خواري در آزمايش کنوني نشان داد که با وجود جنستعيين هم

خواري  وجود جنسگونه همر بشر و عدم وجود غذا هيچجوونايل د

خواري ، الشهدليل خورده شدن سر اجساد مايسيدهانداشت و به

 شود.در اين گونه ديده مي
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