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تاثیر استفاده از ماکرو جلبک قرمز ( )Gracillaria sp.بر رشد و بازماندگی کرم پرتار
( )Perinereis nuntiaبهعنوان غذای زنده مولدین میگوی سفید غربی ()Penaeus vannamei
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:

تاریخ دریافت :تیر 1396
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چکیده
با توجه به ارزش غذایی مناسب و برابری نسبی ارزش غذایی کرمهای پرتار ( )Perinereis nuntiaبا نیازهای اولیه انواع آبزیان ازجمله
مولدین میگو ،دستیابی به تکنیک زیستی تکثیر و پرورش اقتصادی این گونه از اهداف مهم محسوب میگردد .به این منظور ،استفاده از جیرههای
غذایی که بیشترین رشد و کمترین تلفات را در فرآیند پرورش داشته باشند حائز اهمیت میباشد .در مطالعه حاضر بهمنظور بررسی اثر ایتمهای
مختلف غذایی بر روی میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار( ،)Perinereis nuntiaسه تیمار تغذیهای شامل غذای کنسانتره تجارتی ،جلبک
ماکروسکوپی سبز ( )Entermorpha sp.و قرمز ( )Gracillaria sp.بهمدت دو ماه جهت تغذیه کرمها استفاده گردید .پس از پایان دوره آزمایش،
کرمها برای بررسی میزان رشد و بازماندگی ،مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی ،نرخ ویژه رشد و بازماندگی کرمها
در بین تیمارهای غذایی مختلف دارای اختالف معنیداری بوده است ( .)p<0/05بیشینه میزان موارد مذکور بهترتیب با مقدار (1/980±0/005
گرم) )1/44±0/02( ،و ( )% 84±2/3در میان تیمارهای مختلف مرتبط با تیمار جلبک قرمز بوده است .با توجه به نتایج مربوط به میزان رشد و
بازماندگی  P. nuntiaدر تغذیه با جلبکهای قرمز ( ،)Gracillaria sp.لذا پیشنهاد میگردد کشت توام جلبکها با کرمهای پرتار بهعنوان یک
روش پرورش کرمهای مزبور انجام گردد.
کلمات کلیدی ،Perinereis nuntia :بازماندگی ،ماکرو جلبک قرمز ( ،)Gracillaria sp.کرمهاي پرتار
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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اصغری و همکاران

تاثیر استفاده از ماکروجلبک قرمز بر رشد و بازماندگی کرم پرتار بهعنوان غذای زنده مولدین میگو....

مقدمه
پلیکتها یا پرتاران ( )Polychaetaاز گونههای غالب بنتوزی در
منابع آبی هستند و بیشترین فراوانی را از نظر تعداد ،در میان گونههای
بنتیک دارند ( .)2008 ،Gopalakrishnanاین کرمها بزرگترین رده از
شاخه کرمهای حلقوی ( )Annelidaeبوده ،بیشتر آنها دریازی و زندگی
بنتوزی دارند و در داخل یا روی بستر و چسبیده به مواد روی بستر
زندگی میکنند .شرایط مختلف اکولوژیک مانند عمق ،دما ،دانهبندی
رسوبات و مقدار مواد آلی روی پراکنش آنها مؤثر میباشد (،Nybakken
 .)1993این جانوران با داشتن غنای گونهای باال و تنوع زیاد ،نقش
کلیدی در زنجیره غذایی آبها ایفا مینمایند و از نظر اکولوژی و حضور
در زنجیره غذایی نیز ارزش زیادی دارند ،بهطوریکه ماهیان خاویاری
و دیگر ماهیان بنتوزخوار از آنها تغذیه میکنند .بهعالوه سرعت معدنی
شدن مواد آلی رسوبات را افزایش داده و باعث تهویه رسوب میگردند
( .)2007 ،Gregoryپلیکتها دارای سطوح باالیی از اسیدهای چرب
ضروری بهویژه اسیدهای چرب غیراشباع هستند ()2005 ،Meunpol
که از مهمترین نیاز های غذایی برای توسعه و تکثیر میگوهای خانواده
پنئیده می باشند که البته میزان و نسبت این اسیدهای چرب متاثر از
نوع زیستگاه و رژیم غذایی کرمهای پرتار خواهد بود(،Techaprempreecha
 )2011از طرفی از آنها بهعنوان طعمه در صید ورزشی استفاده میشود
(طاهری و همکاران .)1386 ،همچنین این کرمها دارای فعالیتهای
ضدباکتریایی و قارچی هستند ( .)2010 ،Elarayajaجنس پری نرئیس
( )Perinereisمتعلق به شاخه کرمهای حلقوی  ،Annelidaeزیر شاخه
 ،Cheliceriformesدسته  ،Polychaetaراسته  Phyllodociaخانواده
 Nereidaeو زیر خانواده  Nereidinaeمیباشد .از سال  1993بعضی از
محققین نام خانواده را در این تقسیمبندی از  Nereidaeبه Nereididae
تغییر دادهاند ( Wilsonو 1993 ،Glasby؛  Bakkenو .)2005 ،Wilson
در زمینه پرورش کرمهای پرتار در سطح جهان کارهای علمی و پژوهشی
بسیار زیادی انجام شده است و ازجمله کارهایی که در ایران در این
زمینه انجام گرفته است میتوان بهموارد ذیل اشاره نمود .ساالرزاده
( )1387به بررسی پراکنش ،رشد و تولیدمثل کرمهای پرتار خانواده
نرئیده ( )Nereidaeدر منطقه جزرومدی سواحل بندرعباس و تاثیر
گونه غالب بر رسیدگی جنسی مولدین میگوی سفید هندی
( )Fenneropenaeus indicusپرداخته است .در مطالعهای دیگر ،آزور
( )1389به بررسی تاثیر تیمارهای غذایی مختلف بر روی ترکیبات
شیمیایی کرم پرتار  Perinereis nuntiaپرداخت .همچنین دریا و همکاران
( )1393به بررسی تاثیر جیرههای مختلف غذایی بر رشد و بازماندگی
کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر یک دوره سه ماهه پرداختند .محققین
در مطالعات فوق ،جلبکها را بهعنوان بهترین غذا جهت تغذیه این کرمها
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پیشنهاد کردند .مرحمتیزاده و همکاران ( )1394به بررسی تاثیر
مقادیر مختلف کرم پرتار مذکور بهعنوان غذای زنده مولدین میگوی
سفید غربی ( )Penaeus vannameiپرداختند .دریا و همکاران ()1395
برخی خصوصیات زیستشناختی و در تحقیقی مشابه تاثیر سطوح
مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia
در آبهای ساحلی خلیج فارس محدوده بندرعباس را مورد بررسی قرار
دادند .جلبکها ( )Sea weedsاز قدیمیترین ساکنان اقیانوسها و
آبهای شیرین می باشند .خلقت آنها نه تنها به میلیاردها سال قبل
از تاریخ حیات بشر برمیگردد ،بلکه پیش از تمامی گونههای جانوری
و گیاهی میزیستهاند و هم اکنون در طبیعت پیرامون ما وجود داشته
و نقش بسیار مهم و کلیدی را در اکوسیستم ایفا نموده و در دسترس
میباشند ( .)2006 ،Reetaاستفاده از جلبکهای ماکروسکوپی بهعنوان
غذای انسان ،دام ،کود و همچنین بهعنوان منبع داروهای سنتی به
 1500سال پیش برمیگردد که مردمان ساحلنشین کشورهای شرق
آسیا همچون چین ،ژاپن و کره بهعنوان بخشی از نیازهای تغذیهای
روزانه کاربرد داشته است ( .)2015 ،Turanدر ایران جلبکهای دریایی
در سواحل جنوبی کشور بهویژه در سواحل بندرعباس و سیستان و
بلوچستان (چابهار) فراوان یافت میشوند که براساس تقسیمبندی
گیاهشناسان از هر سه گروه جلبکهای سبز یا کلروفیت ،جلبکهای
قهوهای یا فیتوفیت و جلبکهای قرمز یا رودوفیت در این منطقه وجود
دارند ( Sasidharanو همکاران .)2007 ،متاسفانه در حال حاضر در
کشور جهت تامین کرمهای پرتار جهت اهداف صید و حتی استفاده به
عنوان غذای زنده برای مولدین در مزارع تکثیر آبزیان ،آنها را از طبیعت
جمعآوری مینمایند که هزینه باالیی را برای تولیدکننده در برداشته
و همچنین این امر لطمه زیادی به ذخایر طبیعی آنها وارد خواهد
ساخت  .از طرفی با توسعه صنعت پرورش میگو و جایگزین شدن
گونههای جدید و قطع صید مولد میگوی آماده برای تخمریزی از دریا،
نیاز به استفاده از این نوع کرم روز به روز بیشتر میشود و مطمئنا˝
جمعآوری آن از کنار سواحل نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه
مشکالت زیستمحیطی و ازبین رفتن محیط و اکوسیستم این گونه و
نهایتا˝ انقراض آن را نیز در پی خواهد داشت (سیفآبادی و همکاران،
 .)1386بهمنظور جلوگیری از این امر باید زمینه تکثیر و پرورش این
دسته از کرمها فراهم شود .این امر موجب میگردد تا تکثیرکنندگان
میگو بتوانند بهجای استفاده از کرمهای پرتار وحشی به سهولت از
کرمهای پرورشی بهعنوان غذای زنده در کار تکثیر مولدین میگو بهره
گرفته ،و تخم و پست الرو با کیفیت را به بخش پرورش عرضه نمایند.
این کار اوالً از صید ذخایر وحشی جلوگیری نموده و شاید از این طریق
هزینههای تولید تخم مولدین را نیز کاهش دهد .ثانیاً کرمهای پرتار در
تمام فصل تکثیر با یک کیفیت در اختیار بخش تکثیر خواهد
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بود و ثالثاً با توجه به وجود آلودگیهای محیط زیست و بیماریهای
مختلف ،در این صنعت به شرط رعایت نمودن کلیه موازین بهداشتی
در نگهداری مولدین امکان انتقال بیماری از طریق غذا به بخش تکثیر
و پرورش نیز تا حدودی کاسته خواهد شد .اولین مرحله در امر تکثیر
و پرورش هر موجود زندهای از آن جمله کرمهای پرتار تشخیص بستر
غذایی مناسب آنها است که در این زمینه بررسی میزان رشد و بقاء
کرمهای پرتار مذکور با استفاده از جلبکهای سبز و یا قرمز که در نوار
ساحلی بندرعباس وجود دارد ،از زمینههای جدیدی است که در ایران
کار چندانی بر روی آن انجام نشده است .هدف از انتخاب کرمهای
پرتار در بررسی فوق ،وجود جمعیت غالب آن در سواحل بندرعباس
میباشد (ساالرزاده .)1387 ،همچنین این پرتاران ازجمله کرمهای
تجاری با قابلیت سازگاری با شرایط پرورش بوده و در سطح جهانی در
کشورهایی مانند انگلستان ،استرالیا ،آمریکا ،چین و تایلند در مقیاس
تجاری تولید میشوند ( .)2006 ،Izukaاین تحقیق ،با هدف کاهش
هزینههای تأمین این کرم پرتار و در نتیجه کاهش هزینههای مولدسازی
میگو و همچنین حفظ ذخائر طبیعی این کرمها انجام شده است.

مواد و روشها
جمعآوری نمونه کرم پرتار  :P. nuntiaدر اواخر بهار  94کرمهای
پرتار مذکور از ناحیه جزر و مدی سواحل بندرعباس جمعآوری گردید.
برای نمونهبرداری با استفاده از بیل ،چالههایی به عمق  30سانتیمتر
حفر و سپس به جستجوی کرمها پرداخته شد .کرمهای جمعآوری شده
از محیط از نظر سالمت فیزیکی ،جداسازی و رسوبات حاوی کرم ،درون
یک ظرف تمیز حاوی آب دریا نگهداری گردید .کرمهای جمعآوری
شده در شرایط مرطوب و با کمترین استرس به آزمایشگاه پژوهشکده
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،انتقال داده شدند .شناسایی کرمها
با استفاده از میکروسکوپ نیکون با بزرگنمایی  10و  ،20لوپ نیکون
با بزرگنمایی  4و  10و با استفاده از کلیدهای شناسایی مربوطه ازجمله
 )2001( Bartholomevو  )1977( Fauchaldانجام گردید .در آزمایشگاه
کرمها به آرامی از رسوبات جدا و پس از شستشو با آب دریای فیلتر
شده و توزین با ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم به سبدهای
پرورش منتقل گردیدند.
تهیه و آمادهسازی بستر پرورشی :جهت فراهم کردن بستر
مناسب برای کرمها اقدام به تهیه رسوبات ماسهای از محل نمونهبرداری
شد .ابتدا رسوبات زیر نور آفتاب خشک و سپس ضایعات بزرگ با غربال
کردن جدا و برای از بین رفتن موجودات درون آن بهمدت  24ساعت
در دمای  90درجه سانتیگراد در آون قرار گرفت تا تمام سختپوستان،
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نرمتنان و یا کرمهای حلقوی موجود در رسوبات از بین رفته و از این
طریق آلودگی از بیرون به محیط آزمایش راه نیابد (.)1999 ،Fidalgo
نحوه جمعآوری و آمادهسازی جلبکها :دو گونه جلبک
ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت .جلبک سبز
 intistialisو جلبک قرمز  Gracilaria corticataاز ناحیه بین جزر و
مدی سواحل بندرعباس و در ماههای دی و بهمن سال  93جمعآوری
و پس از انتقال به آزمایشگاه توسط اطلس و کلیدهای شناسایی موجود
شناسایی شدند ( .)2003 ،Tronoبالفاصله بعد از جمعآوری ،نمونههای
جلبک بهصورت ابتدایی تمیز (جدا نمودن ذرات شن و ماسه و دیگر
ارگانیسمهای چسبیده به تال جلبکی) و با آب دریا شستشو شده و در
آزمایشگاه نیز نمونهها مجدداً با آب شیرین برای برداشت کامل مواد
زائد چسبنده شستشو گردید .نمونهها بعد از برداشت آب اضافه در
محیط اتاق ،خشک و بهکمک دستگاه خردکن ،پودر و سپس از خالل
الک  200میکرون عبور داده شده و در ظروف دربدار در یخچال و در
دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند.
Enthromorpha

تهیه و آمادهسازی جیرههای غذایی کرم پرتار :P.nuntiaدر
این مطالعه سه تیمار تغذیهای شامل غذای کنسانتره تجارتی (این غذا
درخصوص بعضی از گونههای کرم پرتار بهخصوص خانواده Nereididae
جنس  Perinereisموفقیتآمیز بوده است)( Bartelsو 1990 ،Zeeck؛
 Oliveو  ،)1981 ،Garwoodماکروجلبک سبز ) (Entermorpha sp.و
ماکروجلبک قرمز ) (Gracillaria sp.بهصورت خشک و آسیاب شده
مورد استفاده قرار گرفت .غذای کنسانتره پست الرو میگو دارای مشخصات
 % 55پروتئین % 8 ،چربی و  %12خاکستر %2 ،فیبر و  %1/2فسفر و با
مارک  Royal Seafoodاز شرکت  BERN AQUAساخت کشور بلژیک
از کارگاه تکثیر میگو در بندرجاسک تهیه شد .برای هر تیمار سه تکرار
جداگانه درنظر گرفته شد .پس از پایان دوره آزمایش ،کرمها از ظرفهای
تیمار جمعآوری شده و پس از شستشو ،توزین و از نظر میزان رشد و
بازماندگی مورد آزمایش قرار گرفت.
شرایط پرورش کرم پرتار  :P.nuntiaتعداد  25عدد از کرمهای
پرتار جمعآوری شده  P.nuntiaکه دارای میانگین وزنی 0/626±0/005
گرم بودند ،با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم توزین و
به سبدهای پرورش به طول و عرض  40×80و ارتفاع  30سانتیمتر که
از رسوبات ماسه دریا با عمق  15سانتیمتر (مشابه عمقی که کرمها در
طبیعت در آن قرار دارند) پر شده ،منتقل گردید .سپس سبدها به تعداد
 9عدد درون سه مخزن حاوی آب دریا همراه با هوادهی قرار گرفت
( Oliveو همکاران .)1998 ،سبدها به گونهایی در مخزن قرار گرفته
که بعد از خیس شدن کامل رسوبات ،حدود  2-3سانتیمتر آب روی
رسوبات وجود داشته باشد ( .)1971 ،Durchonجهت تامین روشنایی،
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و تحلیل قرار گرفت .همچنین با استفاده از آزمون آماری دانکن اختالف
معنیدار برای دادهها بررسی و مقایسه گردیده و سطح معنیدار برای
دادهها  p<0/05درنظر گرفته شد.

نور با کمک المپهای فلورسنت بهصورت  16ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی تنظیم گردید ( .)1999 ،Fidalgoتعویض آب برای همه
مخازن بهصورت روزانه و به میزان  %90انجام شد .هوادهی بهصورت
مداوم در طول  24ساعت شبانه روز برای ثابت نگهداشتن میزان اکسیژن
محلول آب بهوسیله پمپهای هواده مخصوص آکواریوم انجام و غذادهی
دوبار در روز ( 8صبح و  8شب) و میزان غذادهی براساس پیشآزمایشات
و ثبت مشاهدات بهمیزان  %7 -10وزن بدن برای تمام تیمارها درنظر
گرفته شد .کرمهای پرتار بهمدت  8هفته مورد تغذیه قرار گرفتند.
آزم ایشات مربوط به این مطالعه در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و
تقریباً همانند شرایط محیط طبیعی جانور بهترتیب اکسیژن محلول
( )4/6±0/2میلیگرم در لیتر pH ،حدود  ،7-8دمای آب ()28±2
درجه سانتیگراد ،شوری آب ( )41±0/02قسمت در هزار انجام گرفت.

نتایج
میانگین وزن بدن هر کرم در ابتدا و انتهای دوره ،نرخ ویژه رشد
( (SGRو درصد بازماندگی کرمها به تفکیک تیمارهای غذایی مختلف
در جدول  1و میزان ترکیبات بیوشیمیایی (پروتئین ،چربی ،رطوبت و
خاکستر) بدن کرمها در تیمارهای مختلف و کرمهای جمعآوری شده
از طبیعت (شاهد) در طول دوره پرورش در جدول  2ارائه گردیده است.
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها بهروش آنالیز واریانس یکطرفه نشان
میدهند که از نظر وزن اولیه اختالف معنیداری بین تیمارها وجود
نداشته ( ،)p>0/05ولی از نظر وزن نهایی ،اختالف معنیداری بین تیمارها
وجود دارد ( .)p<0/05نتایج مقایسه میانگین دانکن بین تیمارهای مختلف
بیانگر آن است که میانگین وزن نهایی ،نرخ ویژه رشد ( (SGRو بازماندگی
در میان تیمارهای مختلف دارای اختالف معنیداری بوده (،)P<0/05
بهنحوی که بیشینه میانگین وزن نهایی ( 1/980±0/005گرم) ،مربوط
به تیماری است که با جلبک قرمز تغذیه شده است و کمترین مربوط
به تیمار جلبک سبز ( 1/263 ±0/008گرم) میباشد .درخصوص نرخ
رشد ویژه نیز بین تیمارها اختالف معنیدار وجود داشته ( )p<0/05و
بین تیمارها از نظر نرخ رشد ویژه ،کرمهای تغذیه شده با جلبک قرمز
( )1/44±0/02شرایط بهتری داشته هرچند این تیمار با تیمار تغذیه
شده با غذای کنسانتره اختالف معنیداری نداشته ( )p>0/05ولی با تیمار
تغذیه شده با جلبک سبز اختالف معنیدار دارند ( .)p<0/05همچنین
نتایج مقایسه میانگین دانکن بین تیمارهای مختلف درخصوص بقا کرمها،
بیانگر آن است که بین تیمارها اختالف معنیدار وجود داشته ()p<0/05
و کرمهای تغذیه شده با جلبک قرمز ( )%84 ±2/3از بقای بیشتری
برخوردار بوده هرچند این تیمار با تیمار تغذیه شده با جلبک سبز اختالف
معنیداری ندارد ( )p>0/05ولی با تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره
اختالف معنیدار دارند (.)p<0/05

اندازهگیری میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار :P. nuntia
نرخ ویژه رشد ) (SGRدر هر سه گروه مورد آزمایش با استفاده از فرمول
زیر مورد محاسبه قرار گرفت ( Petrusewiczو :)1970 ،Macfadyen
SGR (% day) = 100 (Lnw2 –Lnw1)/T
 :Tمدت زمان دوره آزمایش :W2 ،وزن نهایی بدن :W1 ،وزن اولیه بدن

بهمنظور ارزیابی بازماندگی کرمها ،تعداد مرگ و میر کرمها در
پایان دوره آزمایش ،ثبت و درصد بازماندگی از طریق فرمول زیر تعیین
شد( Mathewو همکاران:)2007 ،
 -1 ×100تعداداولیه کرم ها × تعداد ثانویه کرم ها = درصد بازماندگی
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی بدن کرمها :میزان پروتئین با
استفاده از روش  Lowryو همکاران ( )1951و میزان چربی با استفاده
از روش  Blighو  )1959( Dyerتعیین گردید .میزان رطوبت و خاکستر
با استفاده از روشهای مرسوم  )1994( AOACمورد اندازهگیری قرار
گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری :بهمنظور انجام محاسبات ،کلیه اطالعات
بهدست آمده وارد سیستم نرمافزاری  Excelگردیده و نتایج توصیفی
بهصورت جدول و نمودار تهیه و با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و
تحلیل گردید .در ابتدا نتایج ،از نظر نرمال بودن دادههای بهدست آمده
بررسی ،سپس با استفاده از آنالیز واریانس یکراهه ()One way-ANOVA
شاخصهای اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف آزمایشی ،مورد تجزیه

جدول  :1میانگین وزن ،رشد و درصد بازماندگی در کرمهای پرتار  P. nuntiaدر تیمارهای غذایی مختلف در طول دوره پرورش
تیمارها
غذای تجاری پست الرو
ماکرو جلبک سبز Entermorpha sp.
ماکروجلبک قرمز Gracillaria sp.

میانگین وزن بدن هر کرم (گرم)
در ابتدا

در انتها

0/626 ± 0/014 a
0/620 ± 0/005 a
0/633 ± 0/008 a

1/913 ± 0/018 b
1/263 ± 0/008 c
1/980 ± 0/005 a

* حروف نامتشابه در هر ستون نشانه معنیدار بودن اختالف در سطح  5درصد میباشد.

466

درصد بازماندگی %
65/3 ± 5/8b
76 ± 2/3ab
84 ± 2/ 3 a

نرخ ویژه رشد

(SGR( %

1/42±0/03 a
1/03 ±0/01 b
1/44 ± 0/02a

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :2میزان ترکیبات بدن (پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر) در کرمهای پرتار  P. nuntiaدر تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش
نوع غذا

میزان ترکیبات شیمیایی بدن کرمها () Mean± SE
رطوبت ()%

پروتئین ()%

چربی ()%

خاکستر ()%

غذای کنسانتره

8/12 ± 0/01 b

2/79 ± 0/07 a

1/07 ± 0/02 a

85/05 ± 0/34 b

جلبک سبز

8/17 ± 0/03 b

2/61± 0/04 b

0/95 ± 0/01 b

86/37 ± 0/48 a

جلبک قرمز

9/46 ± 0/02 a

2/89 ± 0/01 a

0/91 ± 0/01 b

87/36 ± 0/18 a

* حروف نامتشابه در هر ستون نشانه معنیدار بودن اختالف در سطح  5درصد میباشد.

شکل  :2نمودار میزان نرخ ویژه رشد ) P. nuntia (SGRدر تیمارهای
شکل  :1نمودار میانگین وزن اولیه و وزن نهایی  P. nuntiaدر تیمارهای
غذایی مختلف

غذایی مختلف در طول دوره پرورش
* حروف نامتشابه در هر ستون نشانه معنیدار بودن اختالف در سطح  5درصد میباشد.

* حروف نامتشابه در هر ستون نشانه معنیدار بودن اختالف در سطح  5درصد میباشد.

بحث

شکل  :2نمودار درصد بازماندگی در کرم های پرتار  P. nuntiaدر
تیمارهای غذایی مختلف در طول دوره پرورش
* حروف نامتشابه در هر ستون نشانه معنیدار بودن اختالف در سطح  5درصد میباشد.

در تحقیق حاضر با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمایش انواع
تیمارهای تغذیهای ،بیشترین میزان رشد ،مربوط به تیمار ماکروجلبک
گراسیالریا با نرخ ویژه رشد ( )1/44±0/02گزارش شده که از نظر آماری
اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشته است (( )p>0/05جدول .)1
دلیل رشد بیشتر و در نهایت حصول وزن نهایی بیشتر در تیمار ذکر
شده احتماالً میتواند بهمیزان پروتئین باالی موجود در تیمار فوقالذکر
مربوط باشد .در زمینه تغذیه نرئیدیدهها مطالعات زیادی بهوسیله Goerke
( 1966و  Fauchald ،)1971و  )1979( Jumarsو همچنین Rouse
و  )1995 ( Fauchaldانجام شده و نشان دادهاند ،عمدتاً نرئیدیدهها
همهچیزخوار بوده ،امّا بعضی از جنسها ازجمله  Nereisو Perinereis
تغذیه واقعیشان شامل جلبکهاست که در افزایش نرخ ویژه رشد این
کرمها تاثیر بهسزایی را ایفا میکنند و این مسئله با توجه به نتایج به
دست آمده از آزمایش انواع تیمارهای تغذیهای در این مطالعه کامالً
مطابقت دارد .دریا و همکاران ( )1393در بررسی تاثیر جیرههای مختلف
غذایی بر رشد و بازماندگی کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر یکدوره
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سه ماهه جلبکها را بهعنوان بهترین غذا جهت تغذیه این کرمها پیشنهاد
کردند .سایر محققین نیز جلبکهای دریایی را بهعنوان غذای جایگزین
بهخاطر وجود منابع سرشار از پروتئین در آبزیپروری معرفی نمودهاند
( Rohaniو همکاران2012 ،؛  Turanو همکاران2015 ،؛  Riisgardو
2006 ،Nielsen؛  Abbotو همکاران .)1976 ،از طرفی جلبک Gracillaria
غنی از ویتامینهای  D ،C ،B ،Aو  Eاست و مقدار قابل توجهی پروتئین
دارد ( Manivannanو همکاران2009 ،؛  Norziahو 2000 ،Ching؛
 Goffو  ،)1994 ،Zuccarelloکه باال بودن میزان رشد و افزایش پروتئین
بدن در تیمار مربوط به جلبک قرمز نشاندهنده همسو بودن نتایج با
این مطالعات میباشد .مطالعات  Gremareو همکاران ( )1997و Marsh
و  )1990( Tenoreنیز بیانکننده عملکرد پروتئین بهعنوان شاخص
کیفیت غذا با فراهم آوردن اسیدهای آمینه جهت رشد بدن موجودات
زنده است.
در تحقیق حاضر پس از گذشت دوره دوماهه پرورش ،کمترین
میزان بازماندگی متعلق به تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره بود.
علت این موضوع میتواند باقیمانده غذای اضافه در محیط و آبشویی
غذا و در نهایت آزاد شدن مقدار زیادی مواد پروتئینی و معدنی به آب
و بستر پرورشی باشد .این مواد به مرور بر کیفیت بستر تاثیر منفی
گذاشته و حتی دیده شد که در اواخر دوره پرورش ،بستر تیره رنگ
شده و احتماالً شرایط خاک سیاه در آن بهوجود آمده بود .در این
آزمایش بازماندگی در تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره پس از دو
ماه برابر با ( )%65/3±5/8محاسبه شد )1991( Prevedelli .در بررسی
اثرات دما و رژیمهای غذایی مختلف روی بازماندگی Perinereis rullieri
چنین بیان نمود که بازماندگی کرم پرتار مذکور تحت تاثیر ترکیبات
غذایی قرار داشته و بسته به نوع غذا در تیمارهای مختلف تغییر میکند.
اما در دماهای مختلف فاقد تفاوت معنیداری با هم بودند .همچنین
 Prevedelliو  )1997( Vandiniدر بررسی اثرات شوری و رژیمهای
غذایی مختلف ،پس از استفاده از دو تیمار غذایی شامل غذای خشک
تترامین میکرومین ماهی و دیگری غذای خشک تترامین میکرومین
ماهی غنی شده با جلبک تحت چهار شوری مختلف در کرم پرتار
 ،Perinereis rullieriنتیجه گرفتند که شوری بهمیزان زیادی بر بازماندگی
و رشد اثرگذار است ،درحالیکه غنیسازی غذای مذکور با جلبک ،تاثیر
معنیداری بر بازماندگی و رشد در تمام تیمارهای شوری نداشته است.
در تحقیق حاضر از آنجاکه جلبکها به تنهایی بهعنوان غذا استفاده
شدهاند بر بازماندگی اثر معنیداری داشته که شاید بتوان علت آنرا
اینگونه توصیف کرد که در مطالعه  Prevedelliو )1997( Vandini
غذای خشک تترامین میکرومین پایه اصلی غذایی در هر دو تیمار بوده
است .بنابراین احتماالً بهدلیل وجود پودر ماهی و ترکیبات پروتئینی
موجود در غذای تترامین میکرومین خشک ماهی اثرات نامطلوب آن بر
468

کیفیت بستر در هر دو تیمار موجود بوده است که در تحقیق حاضر این
اثرات نامطلوب بهدلیل استفاده از جلبک به تنهایی ،حذف شده است.
شاید بههمین دلیل درصد بازماندگی در تحقیق حاضر در تیمارهای
جلبکی بهطور معنیدار بهبود یافته است و همانطورکه دریا و همکاران
( )1393نیز اظهار داشتند تغذیه کرم پرتار با غذای تجاری میگو و ماهی
با پروتئین باال نسبت به تیمار جلبک تلفات بسیار بیشتری را به همراه
دارد .آزور ( )1389با بررسی انواع تیمارهای غذایی مختلف ،بهترین
میزان بازماندگی ( )% 100و میزان نرخ ویژه رشد ( )%0/6را در تیمار
ماکروجلبک قرمز مشاهده نمود .این مساله با توجه به نتایج بهدست
آمده در این مطالعه کامالً مطابقت دارد .به گونهای که بیشترین میزان
رشد و بازماندگی مربوط به تیمار تغذیهای با جلبکهای گراسیالریا
بوده که میزان بقا در این تیمار ( )% 84 ± 2/3بود که از نظر آماری
اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشته است (( )p>0/05جدول .)1
در تحقیقات مشابه ،ساالرزاده ( ،)1387پس از گذشت دو ماه از دوره
پرورش ،کمترین بازماندگی پرتار  Perinereis nuntiaرا در تیمار مشابه
 ،%53/3آزور ( )1389این مقدار را  %76/7و دریا ( ،)1393پس از دوره
پرورش سه ماهه  %58/3گزارش کردهاند که مشابه نتایج حاضر میباشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که انباشت مواد غذایی در بستر و درصد
باالی پروتئین غذا و رها شدن آن در محیط ،علت اصلی نامناسب شدن
بستر و در نتیجه بروز تلفات سنگین در تیمار تغذیه شده با غذای
کنسانتره بوده است
یکی از مشکالت اصلی در این مطالعه اندازههای متفاوت کرمها
بود که این امر در بیشتر مطالعات انجام شده توسط محققین دیگر نیز
ذکر شده است ( Nielsenو همکاران1995 ،؛  Fidalgoو همکاران،
 .)2000با این وجود  SGRبهدست آمده در این مطالعه باالتر از SGR
است که به وسیله سایر محققین گزارش شده است .علت این اختالف
را به دو چیز میتوان ارتباط داد )1 .نوع گونه و جنس مربوطه  )2میزان
تراکم کرم (که عمالً تعداد کرم در هر تیمار کمتر بوده است) .دادههای
حاصله با نتایج بهدست آمده بهوسیله  )1976( Bertoutتطابق دارد.
نامبرده گزارش نمود زمانیکه تراکم باال باشد کاهش در رشد مشاهده
خواهد شد و این بهواسطه رقابت بر روی فضا و نیز غذا میباشد .همچنین
اثر تراکم بر روی میزان رشد در کرمهای پرتار گونه Upatva asicolata
طی یکدوره  60روزه در مرکز آبزیپروری دریای مدیترانه توسط Safavik
( )2006انجام شد که طی این مطالعه پرورش کرمها در سه نوع تراکم
 500و  1000و  1500عدد کرم در مترمکعب مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش تراکم کرمها ،شاهد
افزایش تلفات در نتیجه کاهش میزان اکسیژن و ایجاد رقابت برای
بهدست آوردن غذا بوده است .بههمین خاطر در بررسی کنونی سعی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شد که حداقل تراکم برای بهبود پارامترهای رشد درنظر گرفته شود.
در جنوب کشور در نوار ساحلی شهرستان بندرعباس انواع جلبکهای
دریایی قرمز و نیز سبز وجود دارد .نظر به اینکه براساس آزمایش انجام
شده در این مطالعه کرمهای پرتار  Perinereis nuntiaبقاء و رشد مناسبی
با استفاده از جلبکها ،خصوصاً ماکروجلبکهای قرمز ()Gracillaria sp.
داشته که این امر بهواسطه بهبود ترکیبات پروتئین و چربی در بدن
کرمها بعد از تغذیه با جلبکها میسر گردیده و از طرف دیگر بهبود
وضعیت پروتئین و چربی نیز موجب مطلوبتر شدن پروفیل اسیدهای
آمینه و نیز اسیدهای چرب موجود در بدن کرمها خواهد شد که در
نهایت خود باعث تولیدمثل ،رشد و بقا در میگوهایی خواهد گردید که
از این کرمها تغدیه مینمایند .لذا پیشنهاد میگردد کشت توام جلبکها
با کرمهای پرتار بهعنوان یک روش پرورش کرمهای مزبور انجام گردد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات تمامی افرادی که به نوعی در مراحل مختلف
این تحقیق ،نویسندگان را یاری نمودند ،بهخصوص پرسنل پژوهشکده
خلیج فارس و دریای عمان کمال تشکر بهعمل میآید.
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