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 پژوهشی

 چکیده

 پارامترهای تولیدی کیفیت آب، بر دریای خزر آب با مقایسه شور در هرزآب از استفاده اثردر این تحقیق، 

رم و طول گ 83/1 ±90/9میگوها با میانگین وزن  .شد آزمایشگاهی شرایط و متابولیکی میگوی وانامی در

ه تکرار( ب 8تیمار آزمایشی و هر یک با  6لیتر ) 09مخزن با حجم آبگیری  13در  مترسانتی 11/7 89/9±

( و Sو دریا:  Wروز پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی میگو شامل دو محیط پرورش )هرز آب:  89مدت 

. ضریب تبدیل غذایی با بودند میگو در هر مخزن( 50و  89، 10شامل  Hو  L ،Mسازی )سه تراکم ذخیره

رشد )وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد  پارامترهای داری افزایش یافت، امامعنی طور بهافزایش تراکم 

سازی نداشت. با افزایش تراکم ذخیره وجود( تراکم و آب) مختلف هایگروه بین داریمعنی تفاوت ویژه(،

 WHت. فعالیت گلوکز، پروتئین و هموسیانین در تیمارهای غلظت آمونیاک، نیترات و فسفات افزایش یاف

 آمینوترانسفراز آسپارتات داری افزایش یافت. فعالیتمعنی طور  بهدر مقایسه با دیگر تیمارها  WMو 

(AST )آمینوترانسفراز آالنین و (ALT )در تیمار SH این  نتایج ،یطورکل به .بود بیشتر داریمعنی طور به

آزمایشگاهی  هرزآب شور با تراکم متوسط در شرایط که پرورش میگوی وانامی در داد نشانتحقیق 

 پذیر است.امکان

 مقاله: تاریخچه

 19/91/03دریافت: 

 95/90/03اصالح: 

 96/11/03پذیرش: 

 :کلمات کلیدی

 سازیتراکم ذخیره

 متابولیکی فعالیت

 کیفیت آب

 میگوی وانامی 

 هرزآب
 

 

 هـمقدم

درپی در اکثر های پیسالی های کشاورزی و صنعتی به همراه خشکمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیترشد روزافزون ج

و منابع آب با یابد که تقاضا برای آب افزایش است های اخیر موجب شده کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک در سال

های نامتعارف ای به منابع وارد آید. تفاوت آب طبیعی با آبهبرداری خود برسند و فشار بیش از اندازکیفیت مطلوب به اوج بهره

و های فیزیکی گیری متغیرباشد. بنابراین اندازهمی در آندر نوع و درصد عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موجود 

 Shayegan and)شد تواند در شناخت و مدیریت آن حائز اهمیت باهای جهانی میکیفیت آب و سنجش آن با معیار ییایمیش

Afshari,  2004 .)های شور که قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی ها و آبتوان به زه آبهای نامتعارف میترین آباز مهم

و  مؤثربسیار  یسال خشکهای نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی کشور در مدیریت را ندارند اشاره کرد. استفاده از آب

 گردد.های توسعه بخش کشاورزی و صنعتی محسوب میهای نامتعارف یکی از راهو استفاده از آبکارآمد است 

                                                           
 :نویسنده مسئول، پست الکترونیک  adineh.h@gmail.com 

adineh.h@gonbad.ac.ir                                   
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توان به  منتشر شده است که در این ارتباط می ییها گزارشهای موجود در طبیعت در راستای استفاده از پساب و هرز آب

 Adineh, 2017شده از ضایعات کشتارگاه طیور )ه( در پساب تصفیCyprinus carpioسنجی پرورش ماهی کپور معمولی )امکان

Harsij and  ،)های مختلف پساب تصفیه شده صنایع کاغذسازی پارس )خوزستان( بر برخی فاکتورهای نسبت ریتأث

ارتباط مدل رشد با  ،(Nematdoost Hagi and Banaee, 2016)( Alburnus mossulensisبیوشیمیایی در کبد ماهی کولی )

 ,.Wijaya et al( پرورش یافته در فاضالب اکسیداسیون شده )Oreochromis niloticus)ماهی تیالپیای  یفیت غذافاکتور کی

( channa punctatusو هماتولوژی کبد و عضله بدن ماهی ) ییایمیوشیبپساب کارخانه کاغذ بر پارامترهای  ریتأث (،2015

(Shahi et al., 2013،) ر پارامترهای فیزیولوژیکی ماهی اثر پساب کارخانه کاغذسازی ب(Rutilus rutilus) (Jeney et al., 

 (Pimephales promelasسازی در ماهی کپور قنات )خانه فاضالب بر بازماندگی، رشد و غلظت زردهاثرات پساب تصفیه (،2002

(Griffin and Harrahy, 2014.اشاره کرد ) 

  یها گونهلیمی کشور و وجود منابع آب شور و لب شور زیاد، امکان پرورش به تنوع اق با توجهپژوهشگران گزارش دادند که 

ها از جمله مقاوم به شوری از جمله ماهیان خاویاری فیل ماهی، تیالپیا، خامه ماهی، ماهی شانک، آرتمیا، میگو و ریز جلبک

اقتصادی و استراتژیک در  فعالیت کامالًها هم اکنون یک اسپیرولینا نیز کاندیداهای خوبی هستند که پرورش تمامی این گونه

 .باشددر سطح جهانی می ییزدا ابانیبغذا و   نیتأم

اما برای درک بهتر مکانیزم اثر  ،باشدهای نامتعارف در بخش تولیدات کشاورزی میحاکی از استفاده آب ها گزارشکه با این

نیاز به مطالعات  ،بر کیفیت آب ریتأثوری تغذیه و همچنین های نامتعارف در سیستم پرورش آبزیان بر عملکرد رشد و بهرهآب

( Litopenaeus vannamei) میگوی وانامی وجود دارد. میگوی سفید اقیانوس آرام از جمله بیشتر و تخصصی برای انواع آبزیان

و رتبه اول پرورش در ( FAO, 2010; Pauly and Froese, 2012)گردد های پرورشی در دنیا محسوب میگونه نیتر مهمیکی از 

افزایش مصرف این گونه در دنیا باعث شده تا از نظر مطالعات بیشتر مورد توجه قرار گیرد  ایران را به خود اختصاص داده است.

(Zhang et al., 2014.) به  1918میلیون تن تولید در سال  119/1میزان تولید جهانی پرورشی میگوی وانامی از  فائو طبق آمار

 . (FAO, 2016)رسید  1916یلیون تن در سال م 100/5

( اما Tovar et al., 2000صنعت پرورش آبزیان را به سمت پرورش متراکم سوق داده است ) ،افزایش مصرف غذاهای دریایی

(. Braun et al., 2010زیادی بر روی سوخت و ساز بدن، رشد و استرس دارد ) یرتأثسازی تراکم ذخیرهباید توجه داشت که 

تواند ما را در درک میزان استرس موجود در محیط پرورش و پاسخ فیزیولوژی آبزی کمک های متابولیکی میررسی شاخصب

 ها آنگلوکز و الکتات اثر مستقیم داشته و مقادیر  یفاکتورهاتواند بر میزان های محیطی میوجود انواع استرساز طرفی نماید.

مقادیر  ،تغذیه (. همچنین برای ارزیابی وضعیتMugnier and Justou, 2004; Aparicio-Simón et al., 2010را افزایش دهد )

های مختلف بدن در پروتئین که همواره با مقادیر دیگر فاکتورهای تجدیدپذیر همچون گلوکز در فرایند سوخت و ساز بافت

وستان ساختار اصلی هموسیانین که در پدر سخت ،(. عالوه بر اینRosas et al., 2002ارتباط است نیز مورد توجه است )

 ؛باشدهای بدن میدهد که وظیفه اصلی آن انتقال اکسیژن به بافتشود را پروتئین تشکیل میهپاتوپانکراس ساخته می

های متابولیکی در جهت مشاهده وضعیت زیستی است برای محققین حائز بنابراین بررسی این فاکتورها که به عنوان شاخص

 اشد.باهمیت می

استان گلستان، که  -زا دیگچه شهرستان گنبدکاووسدر منطقه شوره میگو های کشاورزی و پرورشآبوری از زهمنظور بهرهبه

در  هرز شور در مقایسه با آب دریای خزر سنجی پرورش میگوی وانامی در آبامکانبا هدف  مطالعه ،قابلیت کشاورزی ندارد

 سطوح مختلف تراکم انجام شد.

 ها روشاد و مو
 میگوی وانامی  ینتأم
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قطعه میگو به همراه آب دریای خزر از سایت پرورش میگو گمیشان تهیه و هرزآب شور از بخش مرکزی، منطقه  1099تعداد 

در مخازن پرورش به آزمایشگاه مهندسی آبزیان دانشگاه گنبد کاووس انتقال یافت. برای  یریکارگ بهدیگچه گنبد تهیه و برای 

 . ندروز نگهداری شد 7ری با شرایط آزمایشگاهی میگوها به مدت سازگا

 طرح آزمایش

سطح  8( شامل 8×1متر در قالب طرح فاکتوریل )سانتی 11/7 ±89/9گرم و طول  83/1 ±90/9میگوها با میانگین وزنی 

روز پرورش یافتند.  89 ه مدتبنوع محیط آب )آب هرز شور و آب شور دریای خزر(  1تراکم )تراکم پایین، متوسط و باال( در 

سازی میگو با تراکم پایین لیتر و میزان ذخیره 09تکرار( با حجم آبگیری  8تیمار و هر یک با  6تانک مدور ) 13در مجموع 

 کیلوگرم در مترمربع( و تراکم باال برابر با 31/9قطعه ) 89کیلوگرم در مترمربع(، تراکم متوسط برابر با  51/9قطعه ) 10برابر 

  کیلوگرم در مترمربع( بود. 15/1قطعه ) 50

کیلوگرم  0/9منتشر شده در سیستم فوق متراکم پرورش میگو در حدود  ی ها گزارشتراکم پرورش میگوی وانامی بر اساس 

های (. طراحی تیمارهای آزمایشی محیط پرورش با آب شور دریا با تراکمda Silva et al., 2016ریزی شد )در متر مربع برنامه

( و باال WM(، متوسط )WL( و همچنین محیط پرورش با هرزآب شور با تراکم پایین )SH( و باال )SM(، متوسط )SLپایین )

(WH) آماده شدند . 

 آنالیز کیفیت آب محیط پرورش

وشیمیایی فاکتورهای فیزیک بار یکدرصد از کف مخازن انجام پذیرفت. در طول دوره پرورش هر سه روز  10تعویض آب روزانه 

اچ آب با استفاده از ساخت آمریکا و پی 1999مدل   HACHآب شامل شوری، درجه حرارت و اکسیژن محلول با دستگاه 

گیری شد. بر اساس روش استاندارد آزمایشگاهی منتشر شده توسط انجمن متروم ساخت سوئیس اندازه 317متر مدل اچ پی

( با طول TANآزمایش مقادیر آمونیاک ) 89و  19، 19اه اسپکتروفتومتر، روزهای بهداشت عمومی آمریکا و با استفاده از دستگ

گیری شد. نانومتر اندازه 609نانومتر و فسفات کل با طول موج  519( با طول موج NO3-Nنانومتر، نیترات ) 659موج 

 (. APHA, 1998همچنین قلیائیت به روش تیتراسیون سنجیده شد )

 عملکرد رشد و تغذیه

نوبت بود. هر روز قبل از غذادهی، عمل سیفون کردن آب برای  8طول دوره آزمایش میزان غذادهی به میزان سیری و در در 

میگوها توسط ترازوی دیجیتالی با  سنجی یستزخروج مدفوع انجام شد. پایان دوره آزمایش برای بررسی روند رشد و تغذیه 

م شد. معیارها محاسباتی شامل افزایش وزن، درصد رشد روزانه، نرخ رشد متر انجامیلی 1گرم و خط کش با دقت  91/9دقت 

ویژه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی، کارایی تبدیل غذا و نسبت کارایی پروتئین و همچنین درصد بازماندگی بود که بر 

 :ندآنالیز گردیدزیر های اساس فرمول

 ]وزن نهایی )گرم( / وزن اولیه )گرم([افزایش وزن = 

 199 ×  ]لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی(/ مدت روز پرورش -)لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی [رشد ویژه وزن = نرخ 

 199×  ] متر(وزن نهایی )گرم(/ توان سوم طول کل ماهی )سانتی[= وضعیت یا ضریب چاقی فاکتور

 ](آمده )گرم به دستمقدار غذای مصرفی)گرم( / وزن [  =ضریب تبدیل غذایی

 199 ×]آمده ماهی)گرم(/ غذای خشک خورده شده به دستوزن  = [کارایی تبدیل غذا

 سنجش فاکتورهای متابولیکی هپاتوپانکراس

های هپاتوپانکراس از بدن میگو جدا شد. سپس هپاتوپانکراس به لوله الفاصلهب ،پایان دوره آزمایش بعد از انجام بیومتریدر 

تا زمان  گراد یدرجه سانت -39نتقل و در یخچال فریزر آزمایشگاهی با دمای گذاری شده مدار شمارهدرب پالستیکی
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نجیده ها هموژن و با روش برادفورد سبرای سنجش غلظت پروتئین تام نمونهگیری پارامترهای مورد نظر نگهداری شدند.  اندازه

 (.Bradford, 1976; Shi et al., 2006عنوان استاندارد استفاده شد ) ( بهBSAن سرم گاوی )ین منظور از آلبومیاه شد که ب

نانومتر مورد سنجش  056غلظت گلوکز به روش گلوکز اکسیداز با کیت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 

در ( ALT( و آالنین آمینوترانسفراز )ASTهای آسپارتات آمینوترانسفراز )(. برای سنجش آنزیمKunst et al., 1983قرار گرفت )

)فدراسیون بین المللی  IFCCهپاتوپانکراس میگو از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون بر اساس روش پیشنهادی 

( با 1991و همکاران ) Adachiشیمی بالینی و طب آزمایشگاهی( انجام شد. هموسیانین بر اساس روش ارائه شده توسط 

 یری شد. گنانومتر اندازه 859دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 

 آنالیز آماری

در محیط ویندوز انجام گرفت. این  SPSSو  Excel افزار نرمبا استفاده از  یببه ترتها رسم نمودار و تجزیه و تحلیل داده

 به دستهای تکرار( انجام پذیرفت. نرمال بودن داده 8تیمار آزمایشی و هر یک با  6) 1×8پژوهش در قالب طرح فاکتوریل 

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه برای بررسی اثر متقابل نوع  -کولموگروف آمده با آزمون

 One-Way ANOVAسازی )پایین، متوسط و باال( استفاده گردید. از آزمون آب )آب دریا و هرزآب شور( و تراکم ذخیره

( برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف Tukeyروش توکی )از  ( برای مقایسه آماری تیمارهاطرفه یک)تجزیه واریانس 

 استفاده شد.  9p/>90 در سطح احتمال تیمارهای مختلف آزمایشی ها یانگینمبین  دار یمعن

 جـنتای

شده است. نتایج پرورش میگو در دو محیط آب با سه نوع تراکم نشان داد که ارائه  1آنالیز پارامترهای رشد و تغذیه در جدول  

 SMکه بیشترین مقدار آن در تیمار  یطور به( <90/9pزن نهایی تفاوت آماری بین تیمارهای مختلف آزمایشی نداشت )و

آمد. افزایش وزن و درصد رشد روزانه بین  به دستگرمWH (86/9±79/8  )گرم( و کمترین مقدار آن در تیمار  81/9±91/5)

(. تفاوت آماری از نظر نرخ رشد ویژه بین تیمارها وجود نداشت <90/9pداری نداشت )تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

(90/9p> که بیشترین آن در تیمار )WM  آمد. بیشترین و کمترین فاکتور وضعیت در تیمارهای  به دست 58/8±19/9برابر

سازی بر عملکرد خیرهکلی نتایج نشان داد که نوع محیط آبی )دریا و هرزآب شور( و تراکم ذ طور  بهآمد.  دستبههرزآب شور 

بر پارامترهای  دو عاملدار آماری نداشت. همچنین بررسی اثرمتقابل بین آب و تراکم نشان از عدم اثر این معنی یرتأثرشد 

داری بین تیمار با تراکم باال در مقایسه با تیمارهای با تراکم پایین و رشد بود. ضریب تبدیل غذایی اختالف آماری معنی

( و بیشترین آن در تیمار 15/9±00/9) SL(. کمترین مقدار این معیار در تیمار >90/9pمحیط آبی داشت )متوسط در دو 

WH (59/9±81/1 )داری آمد. کارایی تبدیل غذا و نسبت کارایی پروتئین بین تیمارهای آزمایشی تفاوت آماری معنی به دست

در تیمار با  ها آنهای با تراکم پایین و متوسط و کمترین مقادیر در تیمار ها آنکه بیشترین مقادیر  یطور به( >90/9pداشت )

که تراکم  نداشت در حالی یریتأثوری تغذیه نشان داد که محیط آب بر آن آمده از بهره به دستآمد. نتایج  به دستتراکم باال 

ین آب و تراکم نشان از عدم اثر این . همچنین بررسی اثرمتقابل بداشتدار آماری معنی یرتأثوری تغذیه سازی بر بهرهذخیره

 (.<90/9pبر پارامترهای تغذیه بود. در این آزمایش درصد بازماندگی بین تیمارهای آزمایش تفاوت آماری نداشت ) دو عامل

های مختلف )پایین، متوسط و زیاد( در معیارهای فیزیکوشیمیایی آب محیط پرورش میگو )آب دریا و هرزآب شور( با تراکم

گرم در لیتر و در هرزآب  89/18 ±86/8ارائه شده است. میانگین مقادیر ثبت شده شوری در آب شور دریای خزر  1 جدول

(. میانگین دما و اکسیژن محلول آب بین تیمارهای <90/9pداری نداشت )گرم در لیتر، تفاوت معنی 50/15 ±70/9شور 

 13/7 ±53/9گراد و  یدرجه سانت 33/17 ±57/9ش برابر مختلف آزمایشی تفاوت آماری نداشت که در طول دوره پرور

  WLی که بیشترین میزان در تیمار طور بهدار آماری بین تیمارها داشت اچ اختالف معنی(. پی<90/9pگرم در لیتر بود ) میلی

فاکتورهای آمده از  به دست(. مقادیر >90/9pآمد ) به دستSM (11/9± 53/7 )( و کمترین آن در تیمار 09/7 10/9±)

 (.<90/9pدار بین تیمارهای مختلف آزمایشی بود )هدایت الکتریکی و مواد جامد محلول نشان از عدم اختالف معنی
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 انحراف معیار( میگوی وانامی پرورش یافته در دو محیط آبی با سه نوع تراکم در شرایط آزمایشگاهی ±عملکرد رشد و تغذیه )میانگین. 1جدول 

      W   S  پارامترها

  
L M H L M H 

 اثرمتقابل  تراکم آب

 تراکم ×آب

 

 NS 31/9 68/9 10/9 00/8±18/9 91/5±81/9 00/8±88/9 79/8±86/9 03/8±17/9 39/8±13/9 وزن نهایی )گرم(

 NS 69/9 51/9 63/9 56/3±03/9 88/3±81/9 16/3±87/9 89/3±17/9 09/3±16/9 96/3±11/9 متر(طول نهایی )سانتی

 NS 68/9 00/9 88/9 53/1±10/9 01/1±17/9 09/1±86/9 15/1±86/9 06/1±18/9 17/1±10/9 وزن )گرم(افزایش 

 NS 68/9 00/9 88/9 16/3±09/9 86/3±01/9 88/3±11/1 56/7±11/1 08/3±70/9 07/7±07/9 رشد روزانه )درصد(

 NS 59/9 58/9 57/9 10/8±95/9 17/8±19/9 17/8±86/9 90/8±87/9 58/8±19/9 98/8±89/9 نرخ رشد ویژه

 NS 77/9 87/9 60/9 66/9±15/9 60/9±98/9 79/9±95/9 65/9±90/9 65/9±91/9 71/9±97/9 فاکتور وضعیت

 b18/9±90/1 b11/9±11/1 a59/9±81/1 b15/9±00/9 b11/9±19/1 a11/9±00/1 11/9 99/9 81/9 NS ضریب تبدیل غذایی

 a30/11±51/01 a63/7±03/31 b13/7±01/58 a05/15±68/191 a10/0±66/38 b11/8±85/01 11/9 99/9 70/9 NS کارایی تبدیل غذا

 a19/9±38/9 a96/9±75/9 b96/9±80/9 a18/9±01/9 a93/9±70/9 b91/9±56/9 11/9 99/9 70/9 NS نسبت کارایی پروتئین

 NS 35/9 91/9 50/9 86/01±79/8 00/00±07/1 199 07/33±60/0 00/08±57/8 89/07±01/8 بازماندگی

 (<90/9pدار بین تیمارهای آزمایشی است )عدم وجود حروف التین نشان از نبود اختالف آماری معنی

 ( و بالعکس>90/9pدار آماری است )بود نشان از تفاوت معنی 90/9تراکم کمتر از  ×سازی و همچنین اثر متقابل آبآنالیز دوطرفه اثر آب محیط پرورش، تراکم ذخیره که یدرصورت
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 انحراف معیار( ±معیارهای فیزیکوشیمیایی آب محیط پرورش میگو )میانگین .2جدول 

  W   S  

 L M H L M H 

 شوری

 )گرم در لیتر(

11/8± 99/18 

(86/17-13/0) 

35/8± 09/18 

(01/13-03/3) 

91/8± 59/18 

(51/17-16/0) 

53/9± 03/15 

(91/10-79/18) 

05/9± 80/15 

(17/10-79/11) 

00/9± 01/15 

(81/10-09/11) 

 دمای آب 

 گراد()سانتی

86/9± 63/17 

(10/13-80/17) 

05/9± 95/13 

(75/13-50/17) 

08/9± 35/17 

(79/13-88/17) 

79/9± 77/17 

(78/13-11/17) 

83/9± 01/17 

(09/13-53/17) 

86/9± 95/13 

(65/13-71/17) 

 اکسیژن محلول

 گرم بر لیتر()میلی

11/9± 69/7 

(07/7-51/7) 

67/9± 81/7 

(90/3-56/6) 

60/9± 06/6 

(77/7-09/0) 

88/9± 88/7 

(09/7-99/7) 

5/9± 18/7 

(09/7-79/6) 

68/9± 86/7 

(30/7-16/6) 

pH 
a10/9± 09/7 

(93/3-71/7) 

a17/9± 36/7 

(90/3-61/7) 

ab15/9± 67/7 

(01/7-10/7) 

ab18/9± 65/7 

(30/7-00/7) 

b11/9± 53/7 

(68/7-81/7) 

ab11/9± 71/7 

(09/7-80/7) 

 هدایت الکتریکی

)میلی زیمنس بر 

 (متر یسانت

93/0± 71/11 

(19/13-09/10) 

99/6± 68/11 

(09/89-70/15) 

70/5± 61/11 

(89/13-79/10) 

61/9± 80/15 

(99/10-59/18) 

16/1± 10/15 

(89/10-89/11) 

31/9± 90/15 

(79/15-09/11) 

 مواد جامد محلول

 در لیتر( گرم یلیم)

90/8± 55/11 

(31/16-06/3) 

30/8± 90/18 

(88/13-13/3) 

07/1± 09/11 

(09/16-53/3) 

07/9± 96/15 

(61/15-19/18) 

51/9± 10/15 

(63/15-07/18) 

57/9± 81/15 

(69/15-87/18) 

 (<90/9pدار بین تیمارهای آزمایشی است )عدم وجود حروف التین نشان از نبود اختالف آماری معنی

    

      
 

           
 

 ییرات مقادیر غلظت آمونیاک، نیترات، فسفات و قلیائیت آب محیط پرورش میگوی وانامی تغ .1شکل 

  

شده است. مقادیر نشان داده  1آزمایش در شکل  89و  19، 19سنجش مقادیر آمونیاک، نیترات، فسفات و قلیائیت در روزهای 

بیشتر بود. نتایج  ،ه تیمارهای با تراکم متوسط و باال( نسبت بSLو  WLآمده از آمونیاک در تیمارهای با تراکم پایین ) به دست

گرم در لیتر( در مقایسه با هرزآب شور میلی 16/9 ±91/9نشان داد که مقدار آمونیاک در محیط پرورش با آب شور دریا )
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-میلی  08/3 ±18/5گرم در لیتر تا میلی 39/1 ±56/9گرم در لیتر( کمتر بود. مقدار نیترات در محدوده میلی 16/9 90/9±)

گرم در لیتر به ثبت رسید که در محیط هرزآب شور در مقایسه با آب دریا بیشتر بود. مقدار فسفات در دو محیط آبی تفاوت 

بود و با افزایش تراکم مقدار فسفات نیز افزایش یافت. بیشترین مقدار  یرگذارتأثچندانی نداشت در حالیکه تراکم بر میزان آن 

آمد. میزان قلیائیت در  دستبه( SHو  WH( و کمترین آن در تیمار با تراکم باال )SLو  WLا تراکم پایین )فسفات در تیمار ب

 (.1تیمارهای آب دریا کمتر از تیمارهای هرزآب شور به ثبت رسید )شکل 

 

   
   

   
 

 
 

ب دریا و هرزآب شور( با سه تراکم )پایین، های متابولیکی هپاتوپانکراس میگوی وانامی پرورش یافته در دو نوع آب )آفعالیت

دار آماری اختالف معنی ،شده است. مقدار پروتئین کل بین تیمارهای مختلف آزمایشینشان داده  1متوسط و زیاد( در شکل 

( و کمترین این معیار در WMو  WL( بطوریکه بیشترین آن در تیمارهای هرزآب شور با تراکم کم و متوسط )>90/9pداشت )

آمده از هپاتوپانکراس میگوی پاسفید بین تیمارهای آزمایشی  به دستآمد. مقادیر گلوکز  به دستدیگر تیمارهای آزمایشی 

های آمده از آنزیم به دست(. در این تحقیق مقادیر >90/9pدار آماری داشت )سازی( تفاوت معنیتراکم ذخیره -)نوع آب

( >90/9pدار داشت )( بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیALT) ن آمینوترانسفرازآالنی( و AST) آسپارتات آمینوز ترانسفراز

میانگین میزان فعالیت متابولیکی  .2شکل 

هپاتوپانکراس میگوی وانامی پرورش یافته در دو نوع 

 شور و دریای خزر( با سه سطح تراکمآب )هرزآب 
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به ثبت رسید. هموسیانین هپاتوپانکراس میگوی وانامی پرورش یافته در هرزآب  SHها در تیمار بطوریکه بیشترین این آنزیم

 گر تیمارها رسید.( به بیشترین مقدار آماری در مقایسه با دیWMو  WLشور با تراکم کم و متوسط )

 بحث 

-این منابع برای پرورش آبزیان است. میگوی وانامی یکی از گونه یریکارگ بههای شور، های استفاده بهینه از هرزآبیکی از راه

تراکم در شرایط تحمل داشتن های مهم اقتصادی در ایران است که با داشتن تحمل نوسانات محیطی مانند شوری و دما، 

باشد. برای پرورش این های آبزی پرورشی میهای با اهمیت در بین گونهجزء گونه ،هازی و مقاومت به بیماریساباالی ذخیره

باشد. در این آزمایش اثر یزرع مورد توجه میهای لمگونه دو فاکتور محیطی همچون دسترسی به آب شور دریا و وجود زمین

روز دوره  89سازی )پایین، متوسط و زیاد( پس از ( و تراکم ذخیرهدو عامل نوع آب محیط پرورش )آب دریا و هرزآب شور

-آمده از پارامترهای رشد نشان داد که نوع آب محیط پرورش و تراکم ذخیره به دستپرورش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

گرم( و کمترین  81/9±91/5) SMدار آماری نداشت. بیشترین مقدار وزن نهایی در تیمار سازی بر این فاکتورها اثر معنی

دار ای بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنیآمد. پارامترهای تغذیه به دستگرمWH (86/9±79/8  )مقدار آن در تیمار 

-سازی باعث تغییرات معنیتراکم ذخیره که یدرحال ،نبود یرگذارتأثکه نوع آب محیط پرورش بر این پارامترها  یطور بهداشت 

پروری بررسی میزان ضریب تبدیل غذایی و ارتباط آن با میزان تراکم های مهم تغذیه در صنعت آبزیدار شدند. یکی از شاخص

سازی در واحد سطح است. در این پژوهش، بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی و کمترین کارایی تبدیل غذا در ذخیره

 یرتأثتوان اظهار کرد که نوع آب بر این معیار آمده می به دستآمد. بر اساس نتایج  به دستی با تراکم باالی پرورش  تیمارها

سازی باال باعث شد تا ضریب تبدیل غذایی افزایش یابد. عوامل محیطی مانند کیفیت آب نداشت در حالیکه تراکم ذخیره

 Jobling etبر فیزیولوژی و فرآیند رشد و تغذیه آبزیان هستند ) مؤثر یاکتورهامحیط پرورش و عوامل زیستی مانند تراکم از ف

al., 1994( بررسی امکان پرورش پست الرو مرحله دوازده میگوی سفید غربی .)L. vannamei( با آب شور دریا )گرم در  80

از نظر میانگین وزن نهایی، بازماندگی،  دار آماریگرم در لیتر( نشان داد که تفاوت معنی 5لیتر( و آب لب شور زیرزمینی )

 Zendehboudi andآمد ) به دست 13/1تا  19/1میانگین تولید در واحد سطح وجود نداشت و ضریب تبدیل غذایی بین 

Ghorbani Vagheie, 2012 به (. اگرچه تفاوت در نوع منبع آبی بین تحقیق فوق الذکر و پژوهش حاضر وجود دارد اما نتایج

به همسو بود. در مطالعه حاضر فقط ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف آزمایشی اختالف آماری داشت که   آمده دست

 09تا  1سازی با تعداد باال نسبت به تیمارهای با تعداد متوسط و کم بود. میگوی وانامی در محدوده شوری تراکم ذخیره یلدل

شور و حتی های دریایی، سطحی و زیرزمینی لبطلوبیت پرورش این گونه در آباز م گرم در لیتر قابلیت پرورش دارد که نشان

توان اظهار داشت که میگوی وانامی قابلیت تنظیم یونی و ( بنابراین میFlores et al., 2008باشد )نزدیک آب شیرین می

های کمی و کیفی آب برای پرورش ها مختلف کیفی آب را دارد. در مطالعه حاضر، میانگین فاکتوراسمزی باالیی در محیط

(. آنالیز میانگین کیفیت آب همچون Van Wyk and Scarpa, 1999میگو در محدوده استاندارد برای پرورش متراکم میگو بود )

 ؛اچ، هدایت الکتریکی و مواد جامد محلول در دو محیط پرورش آب شور دریا و هرزآب شور اختالف آماری نداشتشوری، پی

تا  79/11گرم در لیتر و آب دریا بین  01/13تا  03/3وجه داشت دامنه شوری در هرزآب شور در این آزمایش بین اما باید ت

نامتعارف و هرز آب متغیر  یها آبهای دریایی تقریباً ثابت است اما این نسبت در ها در آبگرم در لیتر بود. نسبت یون 81/10

( 1اچ، هدایت الکتریکی و مواد جامد محلول )جدول یی همچون شوری، پیهمین دلیل دامنه عددی فاکتورهاه باشد بمی

های آب تغییرات زیادی نسبت یون ،های نامتعارف با تغییر زمان و همچنین تغییرات مکانباشد. در آبدارای نوسان زیاد می

زیابی قابلیت یک منبع آبی برای پرورش حاکی از این است که در ار ها گزارشدارد اما در آب دریا این تغییر بسیار ناچیز است. 

چون  ؛عالوه بر سنجش میزان شوری بایستی ترکیبات امالح مانند پتاسیم، سدیم و منیزیم نیز مورد آزمایش قرار گیرد ،میگو

(. عدم وجود اختالف در Davis et al., 2004شود )آبزی دچار کاهش رشد و بازماندگی می ،هادر صورت عدم تعادل این یون

تواند نشان از متعادل بودن نسبت ترکیبات یونی عملکرد رشد و تغذیه بین تیمارهای استفاده از آب دریا و هرزآب شور می

 0/811تا  0/161ی آزمایش در محدوده 89و  19، 19هرزآب شور و تشابه آن با آب دریای خزر باشد. قلیائیت در روزهای 

گرم در لیتر و قلیائیت آن بیش از  0/9که برای پرورش میگو بیش از است ارش شده گرم در لیتر بود که در این راستا گزمیلی
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-معنی طور بهدمای آب نسبت به شوری  ،(. بر اساس تحقیقات صورت گرفتهDavis et al., 2005گرم در لیتر باشد )میلی 70

های مناسب فاکتورهای کیفی وجود غلظت (.Tsuzum et al., 2000هستند ) یرگذارتأثداری بر رشد میگوهای خانواده پنائیده 

 McGrawگردد )اندازی مرتب و در نتیجه رشد میگو مینظیر قلیائیت، فسفات و نیترات در آب محیط پرورش موجب پوست

and Scarpa, 2003اندازی وابسته است.پوستان به پوست( زیرا فرایند رشد و بقاء سخت 

باشد که بر رشد، بازماندگی، میزان برداشت محصول در صنعت پرورش میگو می سازی یکی از فاکتورهای مهمتراکم ذخیره

(. در  et al.,2006, Lin  et al.,Li 2015داری دارد )معنی راتیتأثهای متابولیکی نهایی، کیفیت آب محیط پرورش و فعالیت

سازی بدیل غذایی در تراکم باالی ذخیرهداری نداشت اما بر ضریب تمعنی ریتأثسازی بر روند رشد این پژوهش تراکم ذخیره

-دهد با افزایش تراکم ذخیرهدر تضاد با مطالعه حاضر وجود دارد که نشان می ییها گزارشدار آماری داشت. منفی معنی ریتأث

ی میزان رشد و بقاء یک رابطه آلومتریک منف ،مترمربعقطعه میگو در  139به  09از  P. vannameiسازی میگوی سفید غربی 

تا  109وری رشد در تراکم پرورش میگوی وانامی به تعداد (. در همین راستا، بیشترین بهرهMarcelo et al., 2008داشت )

 Farabi (.Krummenauer et al., 2011کیلو در مترمربع( در سیستم بیوفالک گزارش شده است ) 0/8میگو در مترمربع ) 899

سازی پست الرو میگو قطعه در مترمربع ذخیره 69و  00، 09، 50های مختلف کمای اثر ترا( در مطالعه1917و همکاران )

نشان داد که با  ها آنشور دریای خزر را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج ( بر میزان رشد و بازماندگی با آب لبPL12وانامی )

رشد روزانه کاهش یافت که با نتایج مطالعه  افزایش تراکم میزان افزایش وزن، نرخ بازماندگی، ضریب رشد ویژه و میانگین

سازی و یا شرایط پرورش میگو در محیط آزمایشگاه باشد. میزان تراکم ذخیره لیدل بهحاضر تناقض داشت که ممکن است 

سازی قابلیت پرورش دارند که در پذیری نسبت به تراکم ذخیرههای مختلف میگو بر اساس توانایی فیزیولوژیکی سازشگونه

به  Palaemonetes sinensisسازی میگوی تراکم ذخیره ریتأثین راستا مدیریت تغذیه و کیفیت آب حائز اهمیت است. مطالعه ا

روز آزمایش نشان داد که  89مدت قطعه در لیتر بر عملکرد رشد و پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی به 19و  19، 0، 0/1تعداد 

(. کاهش  et al.,Dong 2018قطعه در لیتر در مقایسه با دیگر تیمارها بود ) 19در تراکم بهترین شرایط پرورش برای این گونه 

افزایش تراکم پرورش در دو محیط آب شور خزر و هرزآب شور با دیگر مطالعات انجام شده برای این  لیدل بهنرخ رشد و بقاء 

 منفی رفتاری، تداخالت (. افزایشDavis et al., 2004; Roy et al., 2010) های مختلف همسو بودگونه در شوری و تراکم

 گرفته نظر در باال سازیذخیره تراکم در میگو رشد و بقاء کاهش اصلی علت عنوانبه نیتروژن وجود ترکیبات و بالیسمکانی

نی مانند سازی باعث افزایش میزان ترکیبات نیتروژ(. در این مطالعه افزایش تراکم ذخیره et al.,Arnold 2005شود )می

آمونیاک و نیترات شد. مطابق با آزمایش حاضر، نتایج حاصل از بررسی کیفیت آب و رسوب محیط پرورش میگو با تراکم پایین 

جزء سازی بر همه فاکتورهای کیفی آب بهمیگو در مترمربع نشان داد که تراکم ذخیره 119میگو در مترمربع و تراکم زیاد  69

روز  80که با افزایش تراکم میزان آمونیاک کل، نیترات و نیتریت در طول  یطور بهبوده است  رگذاریتأثسولفیدهیدروژن 

 (.  et al.,Wiyoto 2016آزمایش افزایش یافت )

 های متابولیکی که با پاسخ استرسهای شاخصزا با استفاده از آزمونهای استرسهای آبزی موقعیتگونه از بسیاری در

سازی که هر شوند. در تحقیق حاضر دو فاکتور نوع منبع آبی پرورش و تراکم ذخیرهمی شناسایی ند،دار فیزیولوژیکی مطابقت

زا باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ متابولیکی همچون گلوکز و پروتئین کل در تیمارهای با تواند عامل استرسیک می

هرز آب استفاده شده  دار آماری داشت. درخزر افزایش معنیتراکم زیاد و متوسط هرزآب شور نسبت به تیمارهای آب دریای 

وجود آب زهکش کشاورزی و پرورش ماهی، شور بودن زمین، راکد بودن آب و غیره امکان اینکه از  یلبه دلدر این آزمایش 

ی برخی از ها ارشگزنظر فیزیولوژیکی میگو برای انطباق خود با شرایط زیستی دچار استرس شود نیز وجود دارد. در تضاد با 

( و قرارگیری در معرض مترمربعقطعه میگو در  199و  19سازی )تراکم ذخیره یرتأثحاضر، نتایج بررسی  مطالعهمحققین و 

بر میزان  یریتأثسازی هیچ استرس بیماری ویروسی لکه سفید بر پاسخ متابولیکی میگوی وانامی نشان داد که تراکم ذخیره

Palaemonetes سازی میگوی (. تراکم ذخیرهet al.,Molina -Apún 2017هموسیانین ندارد ) فعالیت پروتئین، گلوکز و

sinensis  روز دوره آزمایش نشان داد  89قطعه در لیتر( طی  19و  19، 0، 0/1گرم به میزان ) 10/9 ±91/9با میانگین وزنی
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عنوان تراکم مناسب معرفی  منفی نداشته و به یرتأث ییراختصاصغقطعه در لیتر بر روند رشد و فاکتورهای ایمنی  19که تراکم 

 (. et al., Dong 2018گردد )می

سازی )پایین، متوسط و باال( بر عملکرد در این تحقیق اثرمتقابل نوع منبع آب )هرزآب شور و آب دریای خزر( و تراکم ذخیره

رفت. منبع آب محیط پرورش بر فاکتورهای رشد، رشد، تغذیه و کیفیت آب محیط پرورش میگوی وانامی مورد بررسی قرار گ

وری قرار نداد اما با افزایش تراکم بهره یرتأثسازی میگو عملکرد رشد را تحت نداشت. تراکم ذخیره یریتأثتغذیه و کیفیت آب 

ان اظهار داشت توو نیترات و همچنین فسفات افزایش داشت. در مجموع می ترکیبات نیتروژنی مانند آمونیاک تغذیه و برخی از

توان با کنترل و مدیریت هرز آب و رعایت اصول می زا دیگچه شهرستان گنبدکاووس )استان گلستان(منطقه شورهکه در 

 بهداشتی میگوی وانامی را پرورش داد.  
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