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 چکیده

عنوان غذای زنده برای با توجه به اندازة مناسب و ارزش غذایی نسبتاً مطلوب، پتانسیل بسیار مناسبی به، پوستان راستة آنوستراكاسخت

قیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی آب قرار صورت مستههای مختلف آبزیان ارزشمند دارند. عملکرد زیستی تمامی آبزیان بگونه

ترین عوامل در موفقیت رشد و تولیدمثل ازجمله مهم pHدما، سختی آب و  نظیرهای آبی، عوامل غیرزنده دارند. برای موجودات زنده اكوسیستم

لسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و های مختلف كباشند. این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبتمی

گرم در میلی 110انجام گردید. در این تحقیق تیمار شاهد )آب آزمایشگاه با سختی  Phallocryptus spinosaكیفیت الرو پریان میگو گونة  

های مورد آزمایش با شد. سپس در سختیدرنظر گرفته  برحسب كربنات كلسیم گرم در لیترمیلی 1000، ۵00، ۲00سطح سختی  ۳لیتر( و 

  0:100و  ۲0:۸0، ۵0:۵0، ۸0:۲0، 100:0كلسیم به منیزیم شامل  مختلف هایآب پایة آزمایشگاه نسبت افزودن كلرید كلسیم و كلرید منیزیم به

لی و كیفیت الرو شامل درصد تفریخ های ارزیابی عملکرد تولیدمثهای پریان میگوها به تیمارهای مورد نظر وارد شد. شاخصتهیه شد و سیست

های مختلف كلسیم و منیزیم بر روی عملکرد سیست سیست، اندازة الرو و درصد تلفات الروها بودند. نتایج اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت

 كربنات كلسیم گرم در لیتریمیل ۵00، سختی %7/۲۵با میانگین  تفریخ این گونهبرای ( میزان سختی P≤0۵/0پریان میگو نشان داد كه بهترین )

چنین ها و همدار اندازه ناپلیچنین افزایش میزان سختی، افزایش معنیهم باشد.می ۵0:۵0نیز نسبت  %6۲با میانگین و بهترین نسبت كلسیم و منیزیم 

 همراه داشت. ها را بهمیزان مرگ و میر آن

 یزیم، کیفیت الروفالوکریپتوس اسپینوزا، سختی، کلسیم، من کلمات کلیدی:

 krtavabe@ut.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 دیگری دسته از استفاده اخیر هایسال در پروری آبزی توسعه با       

 زیادی توجه مورد آنوستراکا راسته به متعلق شیرینآب پوستانسخت از

 فردمنحصربه بیولوژیکی مشخصات با موجودات این. است گرفته قرار

 کنند زیست فمختل محیطی شرایط از وسیعی طیف در قادرند خود

 از بسیاری و سیست سریع تولید و رشد باال، بیومس تولید توانایی با و

 آبزی صنعت در آرتمیا یعنی خود پسندشوری خویشاوندان شرایط

 آنوستراکاها(. Ali ،1995) باشد آن برای مناسبی بالقوه جایگزین پروری

 سال ابتدای از کهطوریبه برخوردارند دنیا در وسیعی پراکندگی از

 راسته این از گونه 266 و جنس 27 خانواده، 9 تعداد تاکنون 1910

 موجودات میگوها . پریان (Mura ،2000و  Brtek) شده است شناسایی

 و پایانآبشش رده زیر پوستان،سخت ردة بندپایان، شاخه به متعلق

 اغلب و دارپایه مرکب هایچشم دارای که هستند پوششانبی راسته

 سه از متشکل مانند میگو و کشیده بدن و بوده شنا پای جفت 11

 برای که بوده طویل دوم آنتن دارای نرها. دارند دم و سینه سر، ناحیه

 کیسه دارای هاماده. رودمی کاربه گیریجفت هنگام هاماده گرفتن

(. کشور 1386 ،همکاران و صیدگر) باشندمی خود شکم بر روی تخم

 آب تنوع از خاورمیانه منطقة وسیع شورهایک از یکی عنوانبه ایران

 را ایبالقوه شرایط و است برخوردار نظیریبی و باال بسیار هوایی و

 برای مناسب دائمی و فصلی آبگیرهای از شماریبی انواع ایجاد برای

 میدانی هایبررسی. آوردمی فراهم پوستانسخت تولیدمثل و زیست

 گونه هایجمعیت زیست هایمحل از اطالعات آوریجمع منظوربه

Phallocryptus spinosa است گرفته انجام (فارس و یزد) ایران جنوب در 

 آبگیرهای در خوبی از پراکنش گونه این که نشان داده است نتایج و

  (.1392  همکاران، و است )آتشبار برخوردار الر و بافق شهرهای اطراف

 و زیست توان طیمحی شرایط از بزرگی گسترة در میگوها پریان

 این های. سیست(Denton ،1991و   Clyde) هستند دارا را بازماندگی

 رشد به شروع سرعتبه الروها و تفریخ شده بهار اوایل در هاگونه

 چند از پس مولدین و رسندمی بلوغ به روز 20-15 از پس و کنندمی

. روندمی بین از بهار اواخر در دما افزایش با زمانهم تولیدمثل دورة

 را گرم در لیتر  40-6 شوری محدوده گونه این مختلف هایجمعیت

 هاآن زیست محیط آب  pHو  الکتریکی هدایت میزان. کنندمی تحمل

 و آتشبار)گردید  ثبت 5/8-2/7 و μS cm 2250-51000 ترتیببه

 عنوانبه شیرینآب آنوستراکای اخیر هایسال در .(1392 ،همکاران

 آبزیان به دارو انتقال برای حامل جانوران شیرین،آب یانماه برای غذا

 چنینهم و (Bioencapsulation) بیوانکپسولیشن فرایند طریق از

 مورد آلوده هایآب اکوتاکسیکولوژی بررسی در شاخص هایارگانیسم

 العادهخارق توانایی از شده انجام هایبررسی. است گرفته قرار زیادی توجه

 میگوها پریان کهطوریهب کند،می حکایت هاباکتری صفیهت در موجود این

 هر در را Esherichia coliباکتری  5/2×106 ساعت هر در توانندمی

 صورتهب آبزی موجودات تمامی (.Ali ،1995)نماید  فیلتر لیترمیلی

 قرار آب شیمیایی و فیزیکی خواص تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم

 نیازهای تمامی آبزی . جانوران(2008کاران، و هم Gillis) گیرندمی

 از تغذیه طریق از را معدنی مواد به نیاز از بخشی از غیربه خود غذایی

 و گیاهی مواد از تربیش مواد این که آورندمی دستهب غذایی مواد

 شرایط اقتضای به برخی و آیدمی دستبه طبیعت در موجود جانوری

 آبزی علم پیشرفت با. پردازندمی خواریپالیده خود به گوارش دستگاه

 غیر غذایی مواد تولید به زنده غذای از استفاده کنار در اگرچه پروری

 و الرو تولید چنانهم اما شودمی ورزیده مبادرت آن از استفاده و زنده

 (.Pillay ،1995) است استوار زنده غذای از استفاده پایه بر ماهیانبچه

 منابع. است پروریآبزی در آب فاکتورهای رینتمهم از یکی آب سختی

 فیزیولوژی و زیستی اثرات که باشندمی منیزیم و کلسیم سختی ایجاد

 و ماهیان در استخوان و فلس گیریشکل قبیل از گذارندمی آبزیان بر

 کلسیم. پوستانسایرسخت و میگوها در اندازیپوست فرایند در دخالت

 آبزیان در اسمزی تنظیم در را حیاتی و اهمیت با بسیار نقش محیطی

 تأثیرات قلب عملکرد و عضالت حفظ و عملکرد بر چنینهم دارد برعهده

و منیزیم دو  کلسیم. (Durborow ،1992و  Wurts) گذاردمی سزاییهب

های اکوفیزیولوژی بسیاری از ماکرومولکول مهم در برای انجام فعالیت

و   Roy؛2013و همکاران،  Tavabe) شوندپوستان محسوب میسخت

 (.Greenway ،1993؛ 1993و همکاران،   Davis؛ 2009همکاران، 

آلی مهم در بخش عنوان اولین و دومین عامل غیرهکلسیم و منیزیم ب

 آیندحساب میپوستان بهکاراپاس و اسکلت خارجی سخت

(Greenway ،1993 ؛Feiber  وLutz ،1985). سزایی هب نقش عناصر این

داری اسکلت خارجی دارا هستند شیرین برای نگهپوستان آبختدر س

 یابدشدت کاهش میهایی که میزان سختی آب بهخصوص در زمانبه

(Adhikari  ،2007و همکاران)در آب یتئقلیا درجه معمول طوره. ب 

باشد می لیتر در گرممیلی 300-30 بین شیرین هایآب در پروریآبزی

(Chand ،2000). سنگین فلزات سمی اثرات که است داده نشان عاتمطال 

 است مرتبط آب سختی به شیرین هایآب به متعلق موجودات در

(Markich  ،؛ 2006و همکارانRathor وKhangarot  ،2003؛Pyle   و

 نشان چنین مطالعاتهم .(2001و همکاران،  Kim؛ 2002همکاران، 

 سنگین فلزات یتسم میزان کاهش باعث سختی میزان افزایش دادند

؛ Shazilli ،2008و  Vedamanikam) شد خواهد آبزی موجودات در

Martins  ،؛2004و همکارانKim   ،هایکربنات(. 2001و همکاران 

 دهندتشکیل می را پوستانسخت اسکلت اعظم بخش منیزیم و کلسیم

. (Greenway ،1985) شودمی بازجذب اندازیپوست پیش مرحله در که

 رانای در هامتفاوت از آنوستراکا هایگونه تیه وجود جمعبا توجه ب

خاطر پریان میگوها به بود و ضروری نهیزم نیدر ا قیتحق کی وجود الزمه
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صورت بالغ و تولید انبوه هصورت ناپلی و چه بهارزش غذائی زیاد چه ب

نقش مهمی در  توانندیمناسب، م زانیهای مقاوم و بادوام با مسیست

خصوص در مراحل الروی، نوزادی و ههای شیرین، بان آبتغذیه آبزی

 اثرات بررسی هدف با تحقیق . بنابراین، اینپس از آن داشته باشند

 سختی منیزیم و کلسیم مختلف هاینسبت و سختی مختلف سطوح

  گونة میگو پریان الرو کیفیت و سیست تولیدمثلی عملکرد بر آب

Phallocryptus spinosa گردید انجام. 

 

 هامواد و روش

آبگیرهای  از تحقیق  Phallocryptus spinosaمیگوپریان سیست       

آوری و به آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه جمع شرقیاستان آذربایجان

 عدد 30تهران منتقل شد. برای انجام تحقیق در هر تیمار تعداد 

لیتری میلی 100ظروف  در Phallocryptus spinosa میگو پریان سیست

گراد و در نور درجه سانتی 20با سه تکرار همراه با هوادهی در دمای 

دار قرار داده شد. بعد از لوکس در انکوباتور یخچال 2000با شدت 

با تراکم  .Scenedesmus spتفریخ الرو در طول دوره تحقیق از جلبک 

 لیتر تغذیه شدند.عدد در هر میلی 3×106

های برای رسیدن به مقادیر و نسبت: نظر سختی آب مورد تهیة       

مورد نظر سختی برحسب کربنات کلسیم، نمک محلول کلریدکلسیم، 

ه کلریدمنیزیم ساخت شرکت مرک آلمان به آب پایه آزمایشگاه اضاف

گرم میلی 1000، 500، 200های موردنظر برای رسیدن به سختی شد.

یزیم سیم و کلریدمندر لیتر از فرمول زیر برای اضافه کردن کلریدکل

 گرم در لیتر استفاده شدمیلی 110به آب پایه آزمایشگاه با سختی 

(Rezaei tavabe  ،2015و همکاران:) 

Totalhardness(CaCo3mg/l)=2/497(Ca2+mg/l)+(Mg2+mg/l)4/118 

در این : پریان میگوها گیری کیفیت الروهای اندازهشاخص       

 املش الرو کیفیت و تولیدمثلی کردعمل ارزیابی هایتحقیق، شاخص

رای بودند و ب الروها تلفات درصد و الرو اندازة سیست، تفریخ درصد

 مشاهده روند تفریخ سیست پریان میگوها و شمارش میزان مرگ میر

ه و برای در آزمایشگا موجود هایدادن در تیمارها از لوپ ها برای قرارآن

توردار های مانیو میکروسکوپ نئوبار الم از میگوها پریان طول گیریاندازه

 ه شد.استفاد image jافزار کامپیوتری در آزمایشگاه محل تحقیق و نرم

 بودن نرمال واریانس، آنالیز انجام از قبل: تجزیه و تحلیل آماری       

 . برایگردیدمی بررسی Shapiro-Wilk آزمون از استفاده با هاداده

  (One way-ANOVA)طرفهجزیه واریانس یکها از آنالیز تداده آنالیز

سطح )با  مختلف تیمارهای میانگین مقایسهچنین هم .شداستفاده 

نسخه  SPSS افزاراز نرم با استفاده و دانکن آزمونبا  (p≤05/0 یدارمعنی

 .شد انجام 21

      نتایج

گرم میلی 1000و  500، 200تیمار  در میگوها تفریخ پریان درصد       

 کهطوریبه ،دداری نشان دامعنی لیتر نسبت به تیمار شاهد افزایشدر 

 بود % 26 حدود لیتر در گرممیلی 500 تیمار در نفریخ میزان ترینبیش

رصد ترین میزان دگرم در لیتر که بیشمیلی 500در تیمار  .(1)شکل 

رد تفریخ در آن مشاهده شد بهترین نسبت میزان کلسیم و منیزیم مو

به  رار گرفت که بهترین نسبت، نسبت برابر کلسیم و منیزیمبررسی ق

 .(2)شکل  بود %62دیگر تیمارها بود که میزان تفریخ در این تیمار 

 با افزایش میزان سختی نسبت به تیمار: پریان میگوها ةانداز       

 کهطوریبههمراه بود  یافزایش روند شاهد اندازه پریان میگوها نیز با

تری گرم در لیتر افزایش طول بیشمیلی 500و  200در تیمارهای 

در  (.3)شکل  نسبت به دیگر تیمارهای سختی آزمایش مشاهده شد

ترین میزان درصد تفریخ گرم در لیتر که بیشمیلی 500تیمار سختی 

ترین طول پریان میگوهای تفریخ شده در آن مشاهده چنین بیشو هم

میگوهای تفریخ  مختلف کلسیم و منیزیم بر طول پریان نسبت تأثیر شد

مختلف تفاوت  اندازة پریان میگوها در تیمارهایشده بررسی شد که 

 .(4داری را نشان ندادند )شکل معنی

 

 
 (Mean±Sd) مختلف هایسختی در میگوها پریان سیست تفریخ درصد نمودار :1شکل

 

 
ای مختلف درصد تفریخ سیست پریان میگوها در نسبت ه نمودار :2شکل

 (Mean±Sd)  گرم در لیترمیلی 500سختی کلسیم و منیزیم
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 های مختلف کلسیم و منیزیم: درصد تفریخ پریان میگوها در سختی و نسبت1جدول 

 

 های مختلف کلسیم و منیزیم: اندازه پریان میگوها در سختی و نسبت2جدول 

 تأثیردست آمده در مورد هنتایج ب: ریان میگوهاپ تلفاتدرصد        

های مختلف کلسیم و منیزیم در میزان چنین نسبتسختی و هم میزان

درصد مرگ و میر پریان میگوها نشان داد که افزایش میزان سختی 

طوری هباعث افزایش میزان درصد تلفات در پریان میگوها شده است ب

گرم میلی 1000و  500ر تیمارهای داری دیصورت معنهب مقدار که این

گرم در لیتر میلی 200چنین تیمار در لیتر نسبت به تیمار شاهد و هم

(.5 شکل) تر بودبیش

های مختلف کلسیم و نسبت تأثیردست آمده در مورد هنتایج ب       

های مختلف کلسیم و منیزیم در میزان نسبت در تیمارهای بامنیزیم 

داری تفاوت معنیپریان میگوهای تفریخ شده  و تلفات مرگ و میر

 .(6 شکلنشان ندادند )
 

 منیزیم های مختلف کلسیم و: درصد مرگ و میر پریان میگوها در سختی و نسبت3جدول 

 100منیزیم 80منیزیم، 20کلسیم 50منیزیم، 50کلسیم  20منیزیم، 80کلسیم 100کلسیم  شاهد 
 a14±2 a15±2 a14±2 b37±2 a21±8 c6±4 200سختی 
 a14±2 c4±4 a16±4 b62±4 a17±6 a27±5 500سختی 
 a14±2 a18±7 a22±8 a22±4 a29±2 a16±4 1000سختی 

 100منیزیم 80منیزیم، 20کلسیم 50منیزیم، 50کلسیم  20منیزیم، 80کلسیم 100کلسیم  شاهد 
 a04/0±61/0 b01/0±83/0 a009/067/0 b01/0±82/0 a01/0±69/0 a02/0±62/0 200سختی 
 a04/0±61/0 a009/0±68/0 a05/0±71/0 b016/±89/0 ab04/0±78/0 a014/0±66/0 500سختی 
 a04/0±61/0 ab02/0±73/0 a02/0±58/0 ab01/0±69/0 ab03/0±68/0 a02/0±77/0 1000سختی 
       

   

 

 

 

 (Mean±Sd)های مختلفاندازه پریان میگوها در سختی  نمودار   :3شکل
 اندازه پریان میگوها در نسبت های مختلف کلسیم و منیزیم  نمودار  :4شکل 

 (Mean±Sd)گرم در لیترمیلی 500سختی
   

 

 

 

 های مختلفدرصد مرگ و میر پریان میگوها در سختی نمودار   :5شکل
(Mean±Sd) 

های مختلف کلسیم و درصد مرگ و میر پریان میگوها در نسبت نمودار :6شکل 

 (Mean±Sd) گرم در لیترمیلی 200سختی منیزیم
   

 100منیزیم 80منیزیم، 20کلسیم 50منیزیم، 50کلسیم  20منیزیم، 80کلسیم 100کلسیم  شاهد 
 a80/10±15 a66/6±4/9 a3/13±8/18 a2/3±3/14 a2/10±13 a7/20±6/27 200سختی 
 a80/10±15 a5/15±11 a41/1±6/26 a24/1±66/24 a20/10±33/37 a32/11±33/18 500سختی 
 a80/10±15 a77/3±66/27 a79/5±66/23 a6/12±31 a12/6±66/32 a55/12±66/17 1000سختی 
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صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت هتمامی موجودات آبزی ب       

 های شیمیایی آب قرار دارندچنین ویژگیتأثیر خواص فیزیکی و هم

(Gillis  ،2008و همکاران.) های آبی، برای موجودات زنده اکوسیستم

اچ ازجمله یرزنده ازجمله دما، جریان آب، سختی آب، پیعوامل غ

، Mazerolle) باشندترین عوامل در موفقیت رشد و تولیدمثل میمهم

ترین اچ و سختی آب مهم. پی(1996و همکاران،  Menni؛ 2005

های پوستان در اکوسیستمفاکتورهای آب در جمعیت پویای سخت

.ترکیبات یونی (2015 اران،همک و Youngenum) شوندمی آبی محسوب

های آبی سزایی را بر روی تمامی موجودات اکوسیستمهآب نقش ب

ترین نقش را رو که غلظت یون کلسیم و منیزیم اساسیداراست از این

شیرین خصوص در موجودات متعلق به آبهدر تنظیم یونی موجودات ب

ین موجودات ها میزان نفوذپذیری را در اباشند زیرا این یوندارا می

آزمایش تأثیر  .دهندشان تحت تأثیر قرار مینسبت به محیط اطراف

های مختلف کلسیم و منیزیم بر روی رشد سختی و نسبت میزان سطح

ها و های آبزی اعم از ماهیو ماندگاری و تولیدمثل انواع مختلف گونه

ا هپوستان انجام پذیرفته است اما متاسفانه تاکنون انجام بررسیسخت

طور خاص پریان میگوی گونه تأثیر سختی بر روی پریان میگوها و به

Phallocriptous Spinosa های های مختلف یوننسبت تأثیر چنینهم و

های مختلف بر روی این گونه انجام نشده کلسیم و منیزیم در سختی

 Gobiocypris rarusدر گونه است. تغییرات نسبت کلسیم و منیزیم نیز
. این در (2016و همکاران،  Si luo) ایجاد سمیت کرده بود برای گونه

گونه تلفات و مرگ و میر ست که در مطالعه حال حاضر هیچاحالی

غیرطبیعی که ناشی از فشار عامل سمی و هر عامل دیگری به چشم 

تواند های مشاهده شده بین این دو مطالعه مینخورده است. تفاوت

های مورد استفاده در این مطالعات ناشی از تفاوت در ماهیت گونه

 Phallocriptous و ماهی گونه یک Gobiocypris rarus که چرا باشد داشته

Spinosa میزان پوست بوده و نسبت به ماهیان نیاز بهگونه سخت

باشد. زیرا تری ترکیبات یونی ازجمله کلسیم و منیزیم را دارا میبیش

اندازی صورت موجودات پوستهای مختلف زندگی در این در طی دوره

پوستان برای تشکیل پوسته جدید نیاز به موادی پذیرفته و سخت

باشند. تأثیر سطوح سختی و چون کلسیم و منیزیم را دارا میهم

شیرین و تأثیرات های کلسیم و منیزیم بر روی میگوی بزرگ آبنسبت

ه نشان چنین کیفیت الروهای حاصلآن بر روی کارایی تولیدمثلی و هم

کلسیم به منیزیم  1:1گرم در لیتر با نسبت میلی 150داد که سختی 

 M. rosenbergiiچنین کیفیت الرو را در هم و تولیدمثلی کارایی بهترین

. نتایج این آزمایش (2015و همکاران،  Rezaee) دنبال خواهد داشتبه

 یبا  ای بین این دو مطالعه دارای نتایج تقربا توجه به اختالف گونه

های مطلوب کلسیم و منیزیم برای میزان تفریخ یکسانی از نظر نسبت

 Phallocriptus میگوی پریان و شیرینآب بزرگ میگوی الروهای کیفیت و

Spinosa باشد. میزان اندازه پریان میگوی آمریکای شمالی در می

میزان سختی کل بوده و با افزایش میزان سختی دماهای ثابت بسته به

،  Sheauو Anderson) یابدمی کاهش شده تفریخ میگوهای پریان هانداز

 Phallocriptusپریان میگوی  این آزمایش و در که دردرصورتی (1990

Spinosa  .با افزایش میزان سختی در اندازه پریان میگوها مشاهده نشد

اثر ترکیبی دما و شوری بر میزان تفریخ سیست سه گونه پریان میگوی 

Phallocryptus spinosa، Branchinecta orientalis و Streptocephalus 

torvicornis دست آمده در رابطه با زمان اولین هنتیجه ب  انجام رسیدبه

یک روز بعد از انکوباسیون  Phallocryptus spinosaتفریخ در گونه 

درجه  15گراد تا حدود هفت روز در دمای درجه سانتی 30در دمای 

ها در این غیر بوده است. اولین گزارش تفریخ سیستگراد متسانتی

ساعت  60گراد با گذشت حدود درجه سانتی 20آزمایش در دمای 

پس از شروع انکوباسیون انجام پذیرفته است. از طرفی بهترین درصد 

گراد اعالم درجه سانتی 25-20تفریخ هم در مورد این گونه در دمای 

 Atashbar) گزارش شد %88ز رو 10گردید که درصد تفریخ در طی 

. مقایسه اولین زمان تفریخ بین این دو آزمایش (2014و همکاران، 

های کلسیم چنین نسبتنتیجه گرفت که میزان سطوح سختی و هم

و منیزیم در افزایش یا کاهش طول دوره انکوباسیون برای اولین تفریخ 

د تفریخ ترین درصکه بیشجابی اثر بوده است. از سوی دیگر از آن

گزارش شد با  %88درجه  25-20سیست در گزارش باال در دمای 

درجه عمل  20مقایسه آن نسبت به آزمایش حاضر که در دمای 

 %63انکوباسیون انجام شد و میانگین میزان تفریخ  بهترین تیمار را 

به افزایش  کمکی سختی میزان که افزایش گرفت توان نتیجهمی داد نشان

تواند باعث رده است چه بسا افزایش میزان سختی میمیزان تفریخ نک

کاهش میزان تفریخ شود. در نهایت تحقیق حاضر نشان داد بهترین 

 (، سختیP≤05/0داری )گونه در سطح معنی این تفریخ سختی میزان

 نسبت نیز منیزیم و کلسیم نسبت بهترین و لیتر در گرممیلی 500

میزان مرگ و میر در پریان ترین که کمباشد. درصورتیمی 50:50

که جانآگرم در لیتر مشاهده شد. اما از میلی 200میگوها در سختی 

گرم در لیتر به میلی 500میزان تفریخ در این تیمار به نسبت تیمار 

 500ترین رشد نیز در تیمار تر بود و بیشداری کمیمیزان معن

ان تأثیرگذارترین عنوهگرم در لیتر مشاهده شد، این تیمار را بمیلی

کلسیم به منیزیم را بهترین نسبت برای  50:50سطح سختی و نسبت 

معرفی  Phallocriptous Spinosaپریان میگو  کیفی هایویژگی و تفریخ

کنیم. میزان افزایش طول در تیمارهای این آزمایش نسبت به تیمار می

ن داری بودند اما نسبت به تحقیقات پیشییشاهد دارای رشد معن

توان آن را ناشی از دیگر عوامل کاهش چشمگیری مشاهده شد که می

توان آزمایشی و شرایط آزمایشگاه بیان نمود که ازجمله فواید آن می
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عنوان غذای زنده در مراحل اولیه هبه اندازه مناسب آن برای استفاده ب

ها در مطالعه حاضر تأثیر میزان سطوح نوزاد آبزیان اشاره کرد. بررسی

های کلسیم منیزیم را در طی دوره تفریخ و چنین نسبتختی و همس

و مورد بررسی  Phallocriptous Spinosa میگوی پریان ایدوره دارینگه

دهد که بهترین دست آمده از آن نشان میهقرار داده است که نتایج ب

تفریخ سیست این گونه پریان میگو نسبت  کلسیم و منیزیم برای نسبت

هرچه نسبت کلسیم و منیزیم  باشد ومی 1:1یم به منیزیم مساوی کلس

کنند از میزان تفریخ در تمام سطوح سختی هم تغییر مینسبت به

 شود.کاسته و بر میزان تلفات افزوده می
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