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  :چكيده 

در راستاي بومي سازي ميگوي » )  ( Litopenaeus vannameiبررسي امكان مولدسازي از ميگوي سفيد غربي «پروژه

وانامي و خارج شدن از وضعيت تك محصولي ميگوي سفيد هندي و نيز يافتن جانشين مناسب اين گونه در 

   ..صورت بروز مشكالت پرورشي ،در پژوهشكده ميگوي كشور انجام گرديد

در اين پروژه پست الروهاي حاصل از ميگوهاي وارداتي پس از گذراندن دوره پرورش، به منظور توليد مولدين 

بعد از قطع پايه چشمي . پرورشي در استخر گلخانه اي زمستان گذراني شدند و سپس به سالن هچري انتقال يافتند

مولدين ماده رسيده كه جدا از نرها نگهداري مولدين ماده و ايجاد شرايط مناسب رسيدگي جنسي در ميگوها، 

  .مي شدند جهت جفت گيري به استخر حاوي مولدين نر معرفي گرديدند 

در طول اجراي پروژه مولدين نر وماده رسيدگي كامل جنسي پيدا كردند كه از آغاز ارديبهشت ودماي باالتر از 

 مورد 12ه اي بارز مشاهده گرديد ودر نهايت از  رسيدگي وميل به جفت گيري در آنها به گوندرجه سانتيگراد25

  . جفت گيري ، در يك مورد از تخم هاي حاصله ناپلي مناسب به دست آمد

 شرايط رسيدگي بهتري داشتند و از نظر =pH 8 -3/8  وPPT 33- 30  وشوري28±1ميگوها در شرايط دماي

همچنين با توجه به شرايط دمايي .ر باروري آنها تاثير بااليي داشت تغذيه، كرم دريايي وماهي مركب تازه د

  .منطقه ، فصل بهار بهترين زمان مولدسازي اين گونه بنظر مي رسد 

oc

  ميگوي سفيد غربي، مولدسازي ، خليج فارس ، بوشهر: كلمات كليدي 

  

  

  

  
  
  



    گزارش نهايي طرح تحقيقاتي/ 2

  مقدمه  -1

 سال تجربه ي تحقيقات 70زده است و با بيش از در جهان امروز صنعت پرورش ميگو از صنايع پر رونق و زود با

 و )Lucas & southgates, 2003(. علمي وسيع ، يكي از صنايع رايج غالب كشورهاي داراي كرانه هاي ساحلي  مي باشد 

   ).Perez & kensley, 1997( كشور جهان در اين صنعت فعالند 60بيش از 

ي مقاوم تر در مقابل بيماري و شرايط محيطي گشته كه تكنولوژي پيشرفته اين صنعت باعث گزينش ميگوها

عالوه بر كاهش ميزان خطر پذيري، بازده محصول در هكتار را در حد چشمگيري افزايش داده است بطوريكه 

افزايش تقاضا براي مصرف، زمان كوتاه . پرورش گونه هاي آبزي را به خود اختصاص داده است% 30بيش از 

  .  را مي توان از عوامل پيشرفت اين صنعت دانستپرورش و سودآوري محصول

 رغم فراز و نشيب هاي بسيار از جايگاهي مناسب بهپرورش ميگو در كشور ما پس از گذشت يك دهه، 

  .برخوردار است و چشم انداز آينده آن رضايت صاحب نظران را جلب نموده است

  ،Penaeus merguiensis) (، موزي (MetaPenaeus afinnis)از گونه هاي پرورشي بومي ايران شامل ميگوي سفيد

 به استثناي گونه سفيد هندي ساير گونه ها به )(Penaeus indicus  و سفيد هندي(Penaeus semisulcatus)ببري سبز 

و براي رهايي از . هر دليل نتوانستند توجيه اقتصادي پيدا كنند و تقريباً از چرخه پرورش كنار گذاشته شده اند

تك محصولي، تحقيقات شيالت ايران واردات، تكثير و پرورش و بومي سازي ميگوي پاسفيد غربي را وضعيت 

  .در برنامه خود قرار داد 

بومي  .)PereZ & Kensley, 1997( شناخته شد Litopenaeus vannamei و سپس Penaeus vannameiميگوي وانامي در ابتدا با نام 

 تا سواحل كشور پرو است ؛ مناطقي كه دماي آب در طول  ي وجنوبيآبهاي سواحل مكزيك و آمريكاي مركز

   نمي شوددرجه سانتيگراد20سال كمتر از 

 (Rosenberrym , 2002) با ورود به 1978 در كشورهاي امريكايي و درآسيا از سال 70پرورش آن در اواخر دهه 

 به صورت تجاري در كشورهاي چين ، 1996ل  اين گونه  به چين معرفي شد واز سا1988در سال . فيليپين آغاز شد 

 وانامي داراي ويژگيهاي منحصر به فرد از جمله سريع الرشد بودن .( FAO , 2004 )توليد شد ... تايوان ، فيليپين ، اندونزي و 

 نسبت به ساير گونه هاي تجاري، سازگاري به دامنه وسيع دما و شوري، درصد باالي  بازماندگي در مرحله الروي و

  . (Piumsombun  et al , 2005)و  . )Mente , 2003(پرورش و محصول نهايي مناسب  مي باشد 
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 90 تا 80 بازماندگي  گرم در هفته با5/1 تا 1 قطعه در متر مربع رشدي معادل 150 تا 60  اين گونه قادر است در تراكم

را )  گرم 20تا وزن (شد تا سه گرم در هفته در تراكم پايين پتانسيل ر . )Chamberlain , 2003(درصد را بيابد  

 برداشت از اين ميزان(Wyban & sweeny, 1991) داراراست وپس از آن مي تواند يك گرم در هفته رشد كند 

   .( Wang , 2003) تن در هكتار نيز گزارش شده است 60انگيز  گونه تا رقم شگفت

ي به ميگوي مولد آن به سادگي ميسر نمي باشد  و با توجه به اما از آنجا كه اين گونه بومي ايران نبوده و دسترس

اين تجربه كه در ساير كشورها نشان داده در شرايط كم يابي و رقابت باال، هزينه خريد ميگوهاي غير بومي و 

 و از سوي ديگر خطر ورود بيماريهاي)  Chen , 1990  (;)  Kuljis & Brown , 1992(دور از دسترس بسيار باالست 

احتمالي ميگو  ازطريق كشور وارد كننده، آنچنان كه در كشورهاي  آسياي جنوب شرقي رخ داد نيز ناممكن 

، موسسه تحقيقات شيالت ايران همزمان با ورود اين گونه  مولد سازي آن را ) 1385دشتيان نسب ، (نمي باشد 

را با شرايط بومي ايران سازگار كرده و در قالب پروژه اي مشخص در اين برنامه گنجاند  تا ميگوي سفيد غربي 

 سال پرورش ميگو در 10در كشور ما كه طي . از ميگوهاي پرورشي اين گونه مولدهاي مناسب را به دست آورد

سازي در و مولددو مرحله بيماري لكه سفيد، پرورش ميگو را در استان هاي خوزستان و بوشهر به تعطيلي كشاند ، كنترل 

مولد سازي اين گونه عالوه بر . نوان يكي از راههاي جلوگيري از ورود بيماري ضروري ساخته استدرون كشور را به ع

كنترل بهتر بهداشت وبيماري مولدين والروهاي حاصله ، دسترسي آسان به مولدين را فراهم مي سازد كه به تبع آن 

   .دهد يش مي ماندگاري اين صنعت را افزاازهزينه توليد كاسته شده ونيز ضريب اطمينان

  

  مولد سازي  -1-1

هر چند در اعتقاد عموم الروهاي مولدين وحشي ارجحيت دارد اما الروهاي مولدين پرورشي داراي مزايايي 

 باالتري نسبت به مولد وحشي داشته ن را مي شناسيم و امنيت بيولوژيكهستند از جمله اينكه منشأ و نژاد و سن آ

 همچنين تخم هاي حاصل از مولدين وحشي ممكن است باعث ورود عوامل .و قابليت دسترسي به آن بهتر است

  .)Jorry , 1997 (بيماري زا، شكارچيان و يا رقباي ميگو به محصول گردند

اصول مولد سازي شامل تغذيه، كنترل كيفيت آب و نگهداري معموالً مشابه است و تنها تفاوت عمده در 

  ؛  در ميگوي هاي با هاي با تليكوم باز و بسته مي باشدميگوي گيري و رسيدگي تخمدان ها در  جفت



    گزارش نهايي طرح تحقيقاتي/ 4

ميگوها ابتدا پوست اندازي كرده سپس به مرحله رسيدگي كامل جنسي رسيده،  جفت گيري مي نمايد :باز تليكوم

پس از پوست اندازي : ولي در ميگوهاي با تليكوم بسته.؛تخم ريزي معموالدر شب جفت گيري انجام مي گردد

وسته ميگو نرم مي باشد جفت گيري انجام مي شود سپس رسيدگي جنسي و تخم ريزي صورت وهنگامي كه پ

همچنين نسبت نر به ماده در ميگوهاي تليكوم باز از يك تا سه به يك و در تليكوم بسته عكس اين . مي گيرد 

  .) Lucas & Southgates , 2003 (حالت است

  

  مولد سازي در ايران  -2-1

ضمن بررسي روش هاي قطع پايه چشمي بر روي مولدين وحشي ضرورت مولد سازي در پژوهشكده ميگو 

همزمان . كه كار بر روي مولد سازي سفيد هندي آغاز گرديد) 1376اژدري ، (پرورشي مورد توجه قرار گرفت 

معاونت تكثير (در شيالت بوشهر به صورت موردي مولد سازي از گونه هاي پرورشي سفيد هندي انجام گرديد 

 تكثير  از ميگوهاي پرورشي سفيد هندي به صورت انبوه در كارگاههاي 79تا اينكه در سال ) 1375, آبزيان 

و در نهايت پروژه حاضر براي اولين بار بر روي ميگوهاي سفيد ) 1379, معاونت تكثير (خصوصي انجام پذيرفت 

هاي اين گونه در زمان دلخواه با غربي به منظور به دست آوردن اطالعات وشرايط مناسب جهت توليد الرو

  هزينه كمتر انجام شد
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  مواد و روش ها  -2

  : اجراي اين پروژه در ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه وبا امكانات زير انجام گرديد 

استخر گلخانه اي ، استخر بتوني، تانك فايبر گالس ، سالن سر پوشيده ، سيستم آبرساني و فيلتراسيون ، سيستم 

  .متر، شوري سنج و دستگاه شوفاژ و بخاري  pHواده مركزي ، ترازوي ديجيتال، اكسيژن متر، ه

  

  روش كار  -1-2

 جفت  ميگوي مولد از 76شامل )  Litopenaeus vannamei( اولين محموله ميگوهاي سفيد غربي 18/5/83در تاريخ 

كنترل، . تحقيقاتي بندرگاه بوشهر منتقل گرديدهاوايي با واسطه كشور مالزي به  ايران وارد و سپس به ايستگاه 

انجام گرديد »پانتاس رايا«مراقبت و غذا دهي مولدين طبق برنامه زير نظر كارشناس خارجي شركت مشاوره اي 

 تنها دو ميگو تخم ريزي نمودند كه پست الروهاي حاصل از اين تخم ريزي در استخرهاي 20/7/83در مورخه 

 50 محموله دوم شامل 26/2/84همچنين در تاريخ.  هكتار نگهداري شدند 4/0 و 2/0د پرورش سايت حله با ابعا

 از يكي از مولدين مورد تكثير 1/4/84وارد گرديد كه در تاريخ » پانتاس رايا«جفت مولد ميگوتوسط شركت 

  .قرار گرفت 

  

  شرح عمليات   -2-2

ورشي از سايت حله به بندرگاه منتقل گرديد و  ميگوي پر3200 در دو نوبت تعداد10/8/84 و 8/8/84در تاريخ 

 قطعه ازميگوهاي 1500 و 83 قطعه ازميگوهاي 1700ميگوها شامل . در دو استخر گلخانه اي ذخيره سازي شدند 

 متر بود كه دردهانه خروجي استخرها  شاندر و 2و ارتفاع آن ) m2 160) m8×20مساحت استخرها .  بود84

هوادهي بوسيله دستگاه مركزي و لوله هاي پلي اتيلن نيم اينچ انجام شد و آب مورد . دريچه توري تعبيه شده بود

دماي مناسب درون . نياز از دريا به استخر ذخيره و آرامش پمپاژ شده و سپس به استخر گلخانه اي وارد گرديد

د و در چهار نوبت ميگوها در استخر تحت مراقبت بودن.تامين گرديد) در فصل زمستان(گلخانه بوسيله بخاري 

، 15/1/85 و 16/12/84غذادهي شدند تا اينكه در تاريخ ) هورراش( با غذاي كنسانتره 24و18، 12 ،6ساعت هاي 

  .  ميگوي ماده از استخر گلخانه اي وارد سالن سرپوشيده هچري گرديد 100 نر و 200 قطعه پيش مولد شامل 300
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 متر مكعب و نرها نيز در دو استخر سيماني به 4 تانك با حجم 6پس از ضد  عفوني كردن ميگوها، ماده ها در 

 5/35ميانگين وزني ميگوهاي ماده .  رها سازي شدندm2 32 و يك استخر جفت گيري به مساحت m2 6مساحت 

  .  گرم بود32و ميگوهاي نر 

  

  قطع پايه چشمي  -3-2

در اين . قه چشمي، قطعه پايه چشمي شدند  به روش سوزاندن سا20/1/85 و 6/1 قطعه ميگوي ماده در تاريخ 100

پنس را حرارت داده تاكامالً داغ شود سپس ميگو را با دست چپ ) پيك نيك(روش ابتدا باحرارت چراغ گازي 

گرفته و قست دم آن را در زير انگشت كوچك قرار داده مي شود و بوسيله پنس داغ ساقه چشمي راست را فشار 

جه داشت كه هنگام فشار دادن، ساقه چشمي كشيده نشود بلكه با فشار دادن و بايد تو. مي دهيم تا قطع شود

همچنين قبل از سوزاندن شاخك هاي ميگو در يك طرف قرار داده شود تا در معرض . سوختن قطع شود

  . حرارت قرار نگيرد

  

   تغذيه-4-2

فت و در مواقع نبود يا كمبود تغذيه مولدين در سه نوبت با ماهي مركب، مالليس و كرم نرئيس تازه انجام گر

وزن بدن % 20 تا 15ميزان تغذيه . كرم دريايي از مالليس يا ماهي مركب به عنوان غذاي جايگزين استفاده شد

  .)Vaca & Alfaro , 2000(و ) Alfaro et al,2004(. ميگو انجام گرفت

  

   سيستم آبرساني و ضد عفوني آب -5-2

به استخر ذخيره منتقل شد و پس از ته نشين و عبور از فيلتر شني )  موتوژنkw 15( اينچ 6آب دريا به وسيله پمپ 

به وسيله پمپ ) لر در متر مكعبك gr14ميزان (وارد استخر آرامش گرديد و پس از كلر زني و خنثي سازي 

تنظيم شوري اينچ به استخر فيلتراسيون دوم درون سالن رفته و پس از گذراندن از فيلتراسيون دوم وارد استخر  سه

 آب آماده انتقال به استخرهاي ميگو مي گرديد PPM 3 تا 2 به ميزان EDTAدر اين مكان، پس از افزودن .گرديد

  .  بودPP33 تا 30شوري استخرها .  اينچ وارد سالن هچري مي شد2كه به وسيله يك پمپ 
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  هوادهي  -6-2

 ساعت يك 12 كيلو واتي استفاده گرديد كه هر 5/7) ايربلوئر(براي هوادهي استخرهاي ميگو ازدودستگاه هواده 

 اينچ 2اكسيژن مورد نياز استخرها به وسيله يك لوله . هواده مورد استفاده قرار مي گرفت و ديگري خاموش بود

به درون سالن منتقل شده و در كنار تانك با خروجي نيم اينچ انشعاب يافته و بر روي اين لوله ها سوراخ هاي 

در .  شده و هوادهي انجام گرفتشيلنگ هاي آكواريومي بوسيله رابط به اين منافذ متصل. گرديدريزي تعبيه 

ميزان هوادهي .  شيلنگ آكواريومي كه به سنگ هوا متصل بود نصب گرديد6 تا 4تانك چهار متر مكعبي هر

  . بوسيله يك شير قابل كنترل تنظيم مي گرديد

  

  فت گيري رسيدگي ميگوها و معرفي به مخزن ج -7-2

بررسي ميگوهاهر روز حدود ساعت .ميگوها در شرايط محيطي و غذاي مناسب رسيدگي جنسي پيدا مي كردند 

 بعدازظهرانجام مي شد و ميگوهاي رسيده انتخاب و به استخر جفت گيري منتقل مي شدند همچنين هر شب  3

دند تا در صورت اسپرم گيري به  جهت اطالع از لقاح احتمالي ،ميگوهابررسي مي گردي30/23 تا 23ساعت 

 ليتري كه به منظور تخم ريزي آماده شده بود منتقل گردند، درصورت عدم جفت گيري 300مخزن پالستيكي 

  .به مخزن اوليه برگشت داده مي شدند

 

  دما  -8-2

 بخاري و براي تنظيم دماي آب از) انرژي(براي نگهداري دماي مناسب سالن در ايام سرد از بخاري گازوئيلي 

عالوه بر آن، آب دريا پس از تنظيم شوري به استخر شوفاژ منتقل شد و پس از .  استفاده گرديدKW2برقي 

  . مناسب شدن دماي آن، تعويض آب صورت گرفت

 متر مكعبي در دو تيمار 4 تانك فايبر گالس 6در نيمه دوم تيرماه در روش كار تغييراتي داده شد بدين نحو كه 

 قطعه 10از هر تيمار يك تانك شامل . ا زمينه سياه و سه تانك با زمينه روشن انتخاب گرديدشامل سه تانك ب

 قطعه نر و ماده به صورت مساوي ذخيره سازي 20 قطعه ميگوي نر و در تانك سوم 10ميگوي ماده و ديگري 

   ميگوي 100 و همچنين استخر بتوني جفت گيري به وسيله تور چشمه ريز به دو قسمت مساوي تقسيم. گرديد
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 وات 100بر روي هر مخزن يك المپ .  ميگوي نر به صورت جداگانه  در هر قسمت رها سازي شد100ماده و 

 شب روشن و بقيه 7 صبح تا 7. ( ساعته خاموش و روشن مي شدند12روشنايي نصب بود كه به صورت تناوب 

 در شب نيز به تدريج كم شده و خاموش مي نور المپ ها قابل كنترل بود و در صبح به تدريج زياد و) خاموش

  .)Alfaro  et al, 2004( و  )Treece & Fox , 1993(. شدند

 در اين ايام معرفي ميگوهاي ماده به استخر جفت گيري طبق روال قبل انجام پذيرفت و در مخازن توام عالوه بر 

 مي گرفت تا وضعيت تخم ريزي بررسي وضعيت رسيدگي ميگوها در شب، هر روز صبح نيز مورد بررسي قرار

  . مشخص گردد

  

  ابتكار عمل هاي موردي  -9-2

از اوايل مرداد حين انجام پروژه ، در دو استخر بتوني و يك تانك فايبر گالس تعدادي مولد ذخيره سازي 

يد به نظر مي رس. يك استخر بتوني به ميگوهاي نر و دو مخزن ديگر به ميگوهاي ماده اختصاص يافتند. گرديد

از جمله كارهاي انجام شده در اين مخازن .. كه ممكن است تغييراتي در روش انجام كار، باعث پيشرفت گردد

همچنين تغيير در . كشت جلبك سبز و غذا دهي با آريمتاي زنده و پليت آرتميا به عنوان غذاي كمكي بود

 به منظور سفت شدن پوسته و نيز سيستم نوري و استفاده از نور كم در طول روز، آهك زني استخر ماده ها

هوادهي مخازن از ارتفاع ده سانتي متري سطح آب به منظورآرام شدن كف استخر و هوادهي ماليم از مواردي 

  . بود كه در اين مخازن انجام گرفت

  

  شرايط فيزيكوشيميايي آب  -10-2

 mg/l                              pHاكسيژن                             PPTشوري      ocدماي آب 

33-28                  33-30                               5/5-7/4                        3/8-8         
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  نتايج  -3

اي به گونه . به باال با غذادهي مناسب رسيدگي جنسي پيدا كردند درجه سانتيگراد  25ميگوهاي ماده در دماي  

درجه سانتيگراد  32 كه در فروردين و ارديبهشت رسيدگي جنسي در سطح  بااليي بود و با رسيدن دماي آب به 

به طور متوسط در فروردين ماه روزانه ده قطعه ميگوي ماده رسيده به استخر نرها . يافترسيدگي جنسي كاهش 

 11اين رقم در ماه ارديبهشت به بيش از ). ند به استخر نرها معرفي شد12/1/85ميگوها از تاريخ (معرفي گرديد 

 قطعه بود كه تا 4در تير ماه متوسط تعداد ميگوهاي معرفي شده .  قطعه رسيد5قطعه و در خرداد ماه به حدود 

 ادامه داشت و پس از آن به علت كمبود غذاي كرم دريايي و ماهي مركب و نيز باال رفتن دماي آب، 12/5/85

 ميگوها داراي مرحله  درصد15 تا 10مناسبي پيدا نكردند در شرايط غذادهي مناسب ميگوهاي ماده مرحله 

  . رسيدگي مي شدند

 مورد جفت گيري انجام شدكه در دو مورد 12 ماده هاي رسيده مرتباً به استخر جفت گيري معرفي شدند كه 

تخم ها تبديل به ناپلي  مورد علي رغم تخم ريزي، 9، در) جذب تخم توسط مولدين ( تخم ريزي انجام نشد

مورد مذكور در . نشدند و در نهايت در يك مورد جفت گيري پس از تخم ريزي ،تخمها تبديل به ناپلي شدند

 =pH 15/8 و    درجه سانتيگراد28ارديبهشت ماه صورت پذيرفت كه درجه حرارت آب در زمان تخم ريزي 

مشخصات ميگو وفاكتور ها در زمان جفت .ه دست آمد  هزار ناپلي ب110هزار تخم و 130ريزي  در اين تخم.بود

  :گيري وتخم ريزي به شرح زير بود 

  

       ميزان ناپلي     ميزان تخم ريزي   وزن ميگو               شوري            اكسيژن       آب      pH   دماي آب    

  28             15/8              7/4               PPT30            gr42                130         هزار110        هزار  oc
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  بحث  -4

  ميگوي سفيد غربي از گونه هاي تليكوم باز مي باشد و برخالف ميگوهاي تليكوم بسته كه مي توانند اسپرم هاي 

اين گونه . گهداري اسپرم براي مدت طوالني نيستدريافتي را تا شروع پوست اندازي نگهداري نمايند، قادر به ن

رت اسپرم ها رها شده ، از بين ميگو  معموال در شب جفت گيري تخم ريزي مي نمايد اما در غير اين صو

 كامل تخم ها صورت مي گيرد و بايد همزمان بنابراين در اين گونه ميگوجفت گيري پس از رسيدگي. روند مي

بر خالف مراحل . ميگوهاي ماده و نر رسيده مهيا باشد تا جفت گيري و تخم ريزي مناسب صورت پذيرد

 است و PPT35-30شوري مناسب مولدين  ) Mente , 2003(پرورش كه دامنه شوري وسيعي را تحمل مي كند 

  ) .Alfaro et al , 2003(و ) Vaca & Alfaro , 2000(سب ترين است  براي اين ميگو مناPPT 33معموالً شوري 

 كه )Treece & Fox , 1993(ذكر گرديده درجه سانتيگراد  30 تا26دماي مناسب رسيدگي جنسي متفاوت و بين 

  درجه سانتيگراد28دماي  ) بوشهر(نتايج تحقيقات انجام شده نشان داد در شرايط آب و هوايي منطقه ايران 

در دماي . ميگوهاي ماده در اين دما از رسيدگي خوبي برخوردار بودند. رين درجه حرارت آب مي باشدبهت

 10 مورد جفت گيري صورت گرفته 12از . به باال تعداد رسيدگي جنسي كاهش مي يابددرجه سانتيگراد 32

 هنگامي تخم ريزي 83همچنين مولدين وارداتي .  بوددرجه سانتيگراد28مورد آن در ارديبهشت و در دماي 

  .  كاهش يافتدرجه سانتيگراد28 كردند كه دماي آب به 

  البته دما را مي توان با قالب هاي يخ و يا گردش آب سرد درون تانك كاهش داد اما تجربه نشان داد كه اين 

داشته؛ و عمل باعث نوسانات دما در طول شبانه روز شده و استرس ناشي از تغييرات دما اثرات منفي بيشتري 

هر دو مورد باال در هنگام نگهداري ميگوهاي وارداتي اعمال شد و به تجربه مشخص . موفقيت آميز نمي باشد 

در واقع هر چند شمارش ميگوهاي ماده رسيده امكان پذير نمي باشد اما در . گرديد كه نتيجه مثبت نخواهد بود

 قطعه بود كه 10 استخر جفت گيري معموالً بيش از ماههاي فروردين و ارديبهشت مولدين رسيده معرفي شده به

اما در اواخر خرداد و شروع فصل تابستان مولدين رسيده معرفي شده . از بين سايرين گزينش گزينش شده بودند

 قطعه و گاهي كمتر بود كه مويد اين نكته مي باشد كه كل ميگوهاي رسيده 5به استخر جفت گيري حدود 

 آب تقريباً PHالبته .  و اكسيژن بودpHساير فاكتورهاي دخيل در رسيدگي جنسي شامل . همين تعداد بوده اند

    بود كه نوسان5 و در استخر جفت گيري حدود 5-7/5 و اكسيژن نيز در تانك ها 3/8 تا 8ثابت و بين 
L

mgmg
L



Litopenaeus vannamei   /...  11 بررسي امكان مولد سازي از ميگوي سفيد غربي                                      

. رل و با تعويض آب تنظيم مي گرديد و نوسان خاصي نداشتهمچنين شوري مخازن روزانه كنت. زيادي نداشت

  .از عوامل بسيار موثر در رسيدگي ميگوها، ميزان غذادهي، نوع ومقدار آن مي باشد

از غذاهاي معمول مولد سازي مي توان كرم نرئس، ماهي مركب، مالليس، خرچنگ و ساردين نام برد همچنين 

در اين پروژه از . مخصوص جفت گيري به عنوان مكمل استفاده مي شوداز آرتمياي زنده، پليت آرتميا و غذاي 

تغذيه با ماهي ساردين در ايران مرسوم نشده و تهيه آن نيز . مالليس، ماهي مركب  و كرم نرئيس استفاده گرديد 

چنگ خر. به خاطر كميابي در فصل تكثير و نبود زيستگاهها در كرانه هاي همجوار مراكز تكثير مشكل مي باشد

مولدين وانامي به غذاي تازه رغبت . نيز خاطر جلوگيري از انتقال بيماري از ليست غذاهاي مولدين حذف گرديد

بااليي دارند و غذاي زنده منجمد شده را با رغبت مصرف نمي كنند و يكي از مشكالت مهم در اين پروژه نبود 

تابستان ماهي مركب يافت نمي شد و ماهي در فصل . غذاي تازه و با كيفيت در تمام مدت مولد سازي بود

 بود كه به ناچار خريداري گرديد اما ميزان مصرف آن در ميگوها بسيار 2مركب خريداري شده از نوع درجه 

ته و صيد آن كرم نرئيس نيز با گرم شدن هوا كمياب مي شود و در هنگام شدت گرما به عمق رف. پايين بود

بت با بخش خصوصي در خريد كرم براي پژوهشكده امكان پذير نبود و به پذير نمي باشد همچنين رقا امكان

همين دليل يك وعده غذاي كرم نرئيس به صورت روزانه ميسر نمي شد و در بيشتر مواقع ناچار به جايگزيني 

نكته حائز اهميت در اين زمينه آن است كه . مالليس، ماهي مركب و حتي غذاي كنستانتره به جاي نرئيس شديم

ر غذادهي مولدين نبايد خللي ايجاد شود و تغيير يا حذف غذا در يك روز مي تواند تمام اثرات غذادهي د

اين مسئله به خاطر كمبود مواد مورد نياز در . روزهاي قبل را از بين برده و تا روزهاي متوالي اثر آن باقي بماند

 )Harrison , 1997(مي باشد ... هاي آمينه، هورمون ها و رسيدگي و توليد مثل ميگوها از قبيل ليپيدها، پروتئين ، اسيد

 در رژيم )HUFA(همچنين كمبود . بيش از دوران پرورش است % 3معموالً مقدار ليپيد مورد نياز در مولدين 

 )Alava et al , 1993( )Teshima,1988(. غذايي مولدين اثر منفي بر رشد تخمك ها، باروري و كيفيت تخم ها دارد

فسفوليپيد % 2يپيدها نيز از مواد ضروري براي رسيدگي تخم ها مي باشند؛ غذاي مولدين مي بايست حداقل فسفول

از ديگر مواد ضروري  . )Cahu et al ,1994(تخم ها نيز اين گونه اند % 50داشته باشد تا مطمئن شويم حداقل 

به نظر مي رسد تري اسيل گليسريد . )Harrison , 1990(كلسترول است كه در اسكوئيد و صدف ها يافت مي شود 

    همچنين در بررسي به عمل آمده بر روي وانامي)Palacios et al , 1998(منبع انرژي در تخم ها و ناپلي ها باشد 
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                  مشخص شده كه ميگوهاي با پروتئين بيشتر در قسمت هپاتو پانكراس، تخم ريزي بهتري داشته اند

)Palacios et al , 2000 (. عالوه بر موارد فوق هورمون ها مي توانند باعث افزايش توليد مثل گردند و بيومس آرتميا

  .)Laufer et al , 1997 (و كرم خوني به دليل دارا بودن برخي هورمون ها در افزايش توليد مثل موثرند

ل تاثير گذار در رسيدگي همانگونه كه ذكر گرديد كليه فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب و غذادهي از عوام

، اكسيژن ، شوري، دما و فلزات pHجنسي ، جفت گيري و تخم ريزي ميگوها مي باشند، اين فاكتورها از قبيل 

سنگين هر كدام به تنهايي مي توانند روند رسيدگي جنسي را مختل نمايند به گونه اي كه روزها و هفته ها نياز 

پانتاس «به عقيده كارشناسان خارجي شركت مشاوره اي . ست بياورداست تا ميگو شرايط آرماني خود را به د

كه در رابطه با مولد سازي در ايستگاه حضور يافتند مولد وانامي براي سازگاري با شرايط جديد حداقل به »رايا

 ماه وقت نياز دارد، و اين مسئله ضرورت كنترل و آماده سازي كامل شرايط براي مولدين را روشن مي 5/1

 و pHتنظيم شوري و جلوگيري از نوسانات آن، كنترل كيفيت آب و هوادهي جهت ثابت نگه داشتن . زدسا

 EDTAاكسيژن آب و تنظيم دماي آب با وسايل گرمايشي نظير بخاري برقي و شوفاژ در فصل سرد و استفاده از 

آل مي باشد اكسيژن مناسب  بود كه ايده 15/8آب در حالت عادي  pH. مواردي بود كه با موفقيت انجام گرفت

،عالوه بر موارد فوق سيستم ) Treece & Fox , 1993 ( با هوادهي به راحتي امكان پذير گرديد5آب نيز 

اما عدم امكان تهيه غذا به صورت منظم وكافي مخصوصاً  كرم  .  ساعته انجام گرفت12روشنايي نيز در تناوب 

دما در فصل تابستان را مي توان دو عامل بسيار مهم و تاثير گذار در اين پروژه دانست، كه نرئيس و باال رفتن 

 مولد سازي را بايد بسيار نقش كمبود غذا و حتي قطع شدن غذاي كرم دريايي و ماهي مركب در جريان

دگي رشد جنسي اتفاقي كه متاسفانه در طول پروژه به هر دليل رخ مي داد و باعث عقب مان. تر دانست پررنگ

با توجه به نتايج . اين دو عامل در فصل تابستان  باروري ميگوها را به شدت كاهش داد. ميگوها  مي گرديد

حاصله به نظر مي رسد در شرايط آب و هوايي منطقه، زمان مناسب مولد سازي از نيمه دوم اسفند تا اواخر  

 زمان مناسب  مولد سازي است اما براي پست الروهاي خرداد باشد همچنين در اواخر شهريور تا پايان مهر ماه

 به علت دير تكثير 83چنانچه در تكثير مولدين وارداتي سال . اين فصل شرايط مناسب پرورش فراهم نخواهد بود

  )1385فقيه ، . (شدن ميگوها، پرورش آن به خاطر فرا رسيدن فصل سرما با مشكل مواجه گرديد

l
mg
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 زنده و پليت آرتميا به عنوان غذاي كمكي هر چند تاثير كمي در رسيدگي همچنين استفاده از آرتمياي

معموالً افزودن . ميگوهاي ماده داشت به علت كمبود در غذاي اصلي، كمك مناسبي در روند پروژه ننمود

                   )Magarelli , 1981(. آرتميا به غذاي اصلي را به منظور افزايش تخم كشي در ميگو انجام مي دهند

)Wouters , 1999( تغيير در سيستم نوري و هوادهي نيز اثر قابل مالحظه اي بر روند رسيدگي و جفت گيري 

  .ميگوها بروز ندادند

در نهايت هرچند بر خالف انتظار تنها يك مورد تكثير منجر به توليد ناپلي گرديد اما نه تنها توانستيم براي اولين 

ي وانامي موفق شويم بلكه تجارب و اطالعات ارزنده اي در اين زمينه به دست بار در تكثير مولدين پرورش

  :آمدكه ميتوان به موارد زير اشاره كرد 

  در شرايط آب و هوايي بوشهر، فصل بهار جهت مولد سازي وانامي مناسبترين زمان  است -1

 . وانامي در منطقه پيشنهاد  مي گردد براي مولد سازيPPT 33-30 و شوري oc28±1شرايط دمايي  -2

برنامه غذادهي مستمر و منظم با غذاي زنده در طول دوره پرورش از اركان اصلي مولد سازي اين گونه  -3

 .سفيد غربي است

مديريت كليه فاكتورها نظير شوري ، دما،  رژيم غذايي ، رژيم نوري و فيلتر آب در رسيدگي جنسي ،  -4

بوده ونقصان هر كدام از فاكتورها ميتواند موجب اختالل در يكي از اين  امي موثرجفت گيري وتكثير مناسب وان

  .مراحل گردد 
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  ها پيشنهاد

با توجه به رقابت شديد در خريد كرم دريايي و صيد بي رويه آن، احتمال دارد ذخاير آن در سالهاي آتي  -1

ورشي به جاي كرم دريايي وحشي از ضروريات بررسي امكان پرورش اين گونه و جايگزين كرم پر. كاهش يابد

 .صنعت پرورش ميگوي كشور مي باشد

با توجه به نياز خاص غذايي مولدين ،تحقيق وتهيه غذاي ويژه مولدين وانامي در اولويت موسسه تحقيقات  -2

 .قرار گيرد 

 از ميگوهاي پرورشي وانامي مورد بررسي قرار گيرد SPR وSPFامكان توليد مولدين -3
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  :تشكر وقدرداني

از عزيزانــي كــه در اجــراي ايــن پــروژه  مــا را يــاري دادنــد ؛ آقايــان دكتــر محمدرضــا  مهرابــي رياســت محتــرم   

پژوهشكده،محمدرضا سياح معاونت مالي اداري ،دكتر عقيل دشتيان نسب معاونـت تحقيقـاتي ،  صـمد  راسـتي ،                   

ك قايدنيا، فرخ انصاري،رسول غالم نژاد وكليـه پرسـنل ايـستگاه            كامبوزيا خورشيديان ،عباسعلي  زنده بودي ، باب       

  .تحقيقاتي بندرگاه  به  پاس همكاري و راهنمايي هاي ارزنده ايشان ،كمال سپاس و امتنان داريم 
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 Abstract 
 
In order to domesticate  Litopenaeus vannamei as a soloution to single species shrimp aquaculture of penaeus 
indicus and to reduce risk of  shrimp culture in emergency cases, this study was carried out. 
Initially the postlarva reared from imported L. vannamei were cultured. After culture season the adult shrimps 
were transported to green house ponds for  wintering. It is then relocated to hatchery saloon.  
After eye stalk ablation and maturation the female brood stocks were intrduced to matured male for copulation at 
ponds. 
During the study period , male and female shrimps attained ful maturation at end – april by  temperature over 
25ºC, the copulation process was started significantly. Finally of the 12 instanses of copulation, one insance 
resulted nauplii production . 
The best maturationwas observed at 28  and salinity30 to 33PPT and pH of 8 to 8.3 1±oc
Fresh sea worms and squid showed the highest effect on fecundity in brood stocks . Besides, the spring season 
was obtained to be the best period for  brood stock production in Bushehr province. 
Key word : Litopenaeus vannamei, brood stocks, Persian gulf, Bushehr   
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