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  چكيده

) و Inbreedingجهت تكثير بصورت آميزش خويشاوندي ( High healthو  Molokaiگروه مولدين ميگوي   2از    

استفاده از پمپ در ابتدا آب خليج فارس با   ) استفاده شد. جهت تامين آب،Cross-breedingآميزش بين گروهي (

مخزن بتوني كوچكتر منتقل و در آنجا با استفاده از هيپوكلريت  2يك مخزن بتوني ريخته شده و پس از آن به 

ساعت و  12-24قسمت در ميليون ضد عفوني گرديد. پس از هوادهي شديد آب به مدت  50كلسيم به ميزان 

 1و  5/0، ابتدا از دستگاه اولترافيلتر با فيلتر هاي بررسي از بين رفتن كلر آب، جهت انتقال به سالن تكثير

  ميكرومتري و سپس از  دستگاه ماوراي بنفش  عبور داده شد.

،  9مولد در هر متر مربع ذخيره سازي شدند. تغذيه مولدين در ساعات  8-10مولدين نر و ماده با تراكم     

 Perinereis) و كرم پري نرئيس خليج فارس (Sepia pharaonisبا استفاده از ماهي مركب ( 20و  14، 30/11

nuntica (3 ) وعده در شبانه روز انجام و از جگر گاو و گوشت صدف مالليس خليج فارسSolen brevis (1  وعده

متر جهت  1متر و ارتفاع  4/2تني با قطر دهانه  4فايبرگالس گرد  مخازنيدر شبانه روز استفاده گرديد. از 

ليتري  300 مخازنيرسيدگي جنسي و جفتگيري مولدين نر و ماده و تخمريزي مولدين ماده استفاده شد. از 

براي پرورش . متر نيز جهت تخمريزي مولدين ماده استفاده شد 7/0متر و قطر مقطع  9/0پالستيكي با قطر دهانه 

روها از مخلوط غذاهاي دستي و طبيعي (جلبك كيتوسروس و ناپلي آرتميا) جهت تغذيه استفاده گرديد.  ال

آب مخازن اندازه گيري  pHبصورت روزانه ميزان اكسيژن محلول در آب، شوري آب، درجه حرارت آب و

  .  شد

قطعه پست الرو  3600ي هلث ، در آميزش خويشاوندي مولدين ها92در پايان اولين دوره تكثير مولدين در سال 

هاي ×و از مولدين مولوكاي پست الروي حاصل نگرديد. در آميزش بين گروهي مولدين  مولوكاي ماده  16

حاصل  7قطعه پست الرو  1500مولوكاي نر ×و از مولدين هاي هلث ماده 21پست الرو مرحله  1350هلث نر 

هزار قطعه پست  600، تعداد 93هاي هلث نر در سال ×مادهگرديد. در پايان دومين دوره تكثير مولدين مولوكاي 

توليد شد. در پايان سال اول تكثير مولدين، به دليل عدم دست يابي به تعداد كافي از مولدين ساير گونه  12الرو 

هاي هلث نر انجام شد. موفقيت بيشتر در تكثير مولدين در ×ها در سال دوم فقط تكثير مولدين مولوكاي ماده

دوم عمدتا ناشي از دسترسي به كرم پري نرئيس زنده و تازه منجمد شده بوده است. ميانگين درجه حرارت، سال 

 60/0درجه سانتي گراد،  16/29±30/1و 75/28 ±33/2آب در سال هاي اول و دوم به ترتيب،  pHاكسيژن و 

گيري شد. شوري آب در اندازه  15/8 ±20/0و   81/8 ± 03/0ميلي گرم در ليتر و  36/7±46/0و  ±51/6

 حفظ گرديد. 33 ±2محدوده 

 

آميزش خويشاوندي، آميزش بين گروهي، ميگوي عاري از بيماري خاص، مولوكاي، هاي كلمات كليدي: 

 هلث.
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 مقدمه-1

كه بومي خليج فارس مي باشددر سال هاي نخست توسعه پرورش  )Penaeus semisulcatus( ميگوي ببري سبز 

در ايران ميگو به عنوان اولين گونه بومي براي تكثير و پرورش مورد توجه قرار گرفت. تكثير آزمايشي اين گونه 

در مركز تحقيقات شيالتي خليج فارس در استان بوشهر بصورت محدود و در مقياس  1363-64در سال هاي 

در سطح انبوه و تجاري در مركز تكثير  1370انجام شد. ميگوي ببري سبز براي اولين بار در سال  آزمايشگاهي

عالوه بر مركز تكثير بندرگاه  1371. در سال گرديد هزار قطعه بچه ميگوتكثير 300بندرگاه استان بوشهر با توليد 

تكثير اين گونه در سطح تجاري نمود. بوشهر، مركز تكثير و پرورش ميگوي كالهي در استان هرمزگان اقدام به 

بين پرورش دهندگان از  ميگوي ببري سبز به علت تلفات و بازماندگي كم جايگاه خود را در 1376در سال 

  دست داد. 

در مركز تحقيقات ميگوي بوشهر  1374 از سال )Fenneropenaeus indicus( بررسي پرورش ميگوي سفيد هندي

ر گونه پرورشي از ميگوي ببري سيز، پرورش ميگوي  سفيد هندي در مقياس تجاري با تغيي 1377آغاز و از سال 

تا سال  1377از سال اين گونه بومي آبهاي استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان مي باشد. آغاز گرديد. 

  پرورش دهندگان فقط ميگوي سفيد هندي پرورش داداند.  1384

توسط موسسه تحقيقات به كشور  Litopenaeus vannamei)وانامي (با وارد نمودن مولدين ميگوي 1383از سال 

در پژوهشكده ميگوي كشور تحقيق در زمينه تكثير و پرورش ميگوي سفيد غربي آغاز و در سال ، شيالت ايران

ي مزارع پرورش ميگوي سطح در حال حاضر در تمام دست يافت. اين گونهتكنيك تكثير و پرورش به  1384

  پرورش داده مي شود.  واناميكشور، ميگوي 

 FAO, 2004در هاوايي ( 1989 -1990(عاري از بيماري خاص) براي اولين بار در سال  SPFتوليد ميگوي 

:Wybian, 2011 در آمريكا پرورش ميگو با ميگوهاي  2002) انجام شده است. در سالSPF  موجب دو برابر شدن

  ). FAO, 2004توليد ميگو گرديد (

مستلزم بررسي ادامه دار و منظم  SPF. توليد ميگوي استدر داخل كشور سابقه نداشته تاكنون  SPFتوليد ميگوي 

در برخي منابع  SPFبيماري هاي خاص از پيش مولدين، مولدين و الروهاي حاصله مي باشد. تكثير مولدين 

به روند  1992و همكاران در سال   Wybanبه زوايايي مختلف آن پرداخته شده است. بعنوان مثالعلمي تشريح و 

اشاره نموده و الزامات كنترل بهداشت و بيماري  SPFپرداخته و به مزاياي پرورش ميگوهاي  SPFتوليد ميگوي 

ند. محققين فوق گزارش هاي ميگوها را در مراحل مختلف تكثير و پرورش مولدين  مورد تاكيد قرار داده ا

ميزان تفريخ تخمها و ناپلي حاصله در مقايسه با جمعيت هاي غير  SPFنموده اند كه در نتيجه استفاده از مولدين 

SPF  درصد بيشتر بوده است.  25-50در حدود  
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FAO  به الزامات بهداشتي  2010در سالSPF  داده سازي ميگوها اشاره و الزامات شديدي را مورد تاكيد قرار

است. اين الزامات شامل ضد عفوني تورهاي دستي، ظروف مورد استفاده، الروهاي توليدي، وسايل غذادهي، 

آب و ناهنجاري هاي شكلي اشاره و تاكيد نموده  است. همچنين  گزارش گرديده كه در زمان تكثير مولدين 

وزن مناسبي برخوردار باشند. همچنين در  ميگوي سفيد غربي، مولدين نر و ماده مورد استفاده جهت تكثير بايد از

، عمق مخزن، به شرايط مناسب رسيدگي جنسي شامل درجه حرارت مناسب آب، قطرSPFراستاي تكثير مولدين 

  آب اشاره شده است. pHآب، تراكم مولدين در واحد سطح، شوري آب، درصد تعويض آب، دوره نوري و 

Newman  گزارش نموده كه فقط زماني ميگو،  2009در سالSPF  محسوب مي گردد كه شرايط قرنطينه و قوانين

  غربالگري را سپري نموده باشند.

يكي از معضالت موجود در سطح مراكز تكثير ميگو، بازماندگي كم الروهاي حاصله تا مرحله پست الرو 

مي باشد. عوامل مختلفي در اين زمينه موثر مي باشند.  پيشرفته و ضعيف بودن الروهاي توليدي در برخي موارد

كه از آنجمله مي توان به وزن كم مولدين، عدم رعايت نكات بهداشتي، فراهم نبودن شرايط مناسب نگهداري 

بايد مورد توجه قرار گيرد،  SPFمولدين و عدم تغذيه مطلوب آنها اشاره نمود. آنچه در زمان توليد ميگوي 

اردي است كه براي تكثير موفق مولدين مورد نياز است. در اين بين فرآهم سازي شرايط مناسب رعايت كليه مو

و پيشگيري و از بين بردن قارچ ها با استفاده از ماده ترفالن مي باشد.  EDTAشامل رسوب فلزات سنگين با 

در گلخانه و تغذيه همچنين رعايت اصول بهداشتي از ضروريات كار مي باشد. نگهداري مناسب پيش مولدين 

اصولي مولدين و الروهاي حاصله، كمك موثري در كسب نتيجه مطلوب مي باشد. در مجموع توليد الروهاي 

سالم، قوي و با درصد بازماندگي باال، مي تواند موجب افزايش سودهي در مراكز تكثير ميگو گرديده و در نتيجه 

ها را نيز به دنبال داشته باشد. گاهي اوقات ميزان الرو عالوه بر افزايش توليد الرو، كاهش قيمت پست الرو

توليدي در مراكز تكثير، جوابگوي نياز به پست الرو مزارع پرورش نمي باشد. كه از عمده ترين داليل آن مي 

  توان به بازماندگي كم الروها اشاره نمود. 

ن سوددهي است. جهت نيل به اين يكي از اهداف اصلي پرورش ميگو توليد ميگو با كمترين هزينه و بيشتري
هدف مهم، توجه به سابقه ژنتيكي، وضعيت ظاهري (مورفولوژي)، تغذيه، شرايط پرورش، وزن مولدين نر و ماده 
و وضعيت بهداشت و بيماري آنها از اهميت زيادي برخوردار است. پس از انتخاب جمعيت هاي مناسب ميگو، 

و تست هاي آزمايشگاهي از نظر عاري بودن از برخي بيماري هاي جهت تكثير و پس از سپري نمودن قرنطينه 
) مي تواند موجب بهبود شاخص هاي توليد مثلي F0باكتريايي، ويروسي و پروتوزوآيي تكثير چنين مولديني (

مثل هماوري، درصد تفريخ تخمها و درصد بازماندگي الروهاي حاصله گردد. عاري بودن از بيماريهاي خاص، 
امل مهمي در بهبود نتايج حاصله از تكثير چنين مولديني باشد. در پرورش اين ميگوها نيز افزايش مي تواند ع

. در واقع براي  (Wyban et al., 1992)وزن، بازماندگي، توليد و بهبود ضريب تبديل غذايي گزارش شده است
 F0رورش در گلخانه، مولدين ، از بين ميگوهاي پرورشي مناسب ترين آنها انتخاب و پس از پF0توليد مولدين 

براي توليد مولدين عاري از بيماري انتخاب و در شرايط قرنطينه اي نگهداري مي گردند. پس از تكثير مولدين 
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F0  و توليد نسلF1  الروهاي اين نسل نيز دائما از نظر ابتال به بيماري هاي ويروسي، باكتريايي و پروتوزوآيي
 SPFطي نمودن مراحل فوق و عاري بودن از بيمارهاي خاص، ميگوهاي تحت بررسي قرار گرفته و پس از 

 محسوب مي گردند. در صورت پرورش آنها تا حد مولد و عاري بودن از بيماري هاي خاص مولدين

SPF محسوب مي گردند. الروهايSPF  و مولدينSPF  از اختصاصات ويژه اي برخوردار بوده و مي توانند
يف بودن الروهاي حاصله و بازماندگي كم را تا حد زيادي برطرف نمايند. تقاضاي مشكالت موجود از جنبه ضع

زياد الرو ميگو در سطح استان بوشهر، نيازمند ارتقاي تكنيك هاي توليد مولد و پرورش الروهاي حاصله مي 
بيماريها بطور كلي ميگوي سفيد غربي، نسبت به ساير گونه هاي ميگو از مقاومت بيشتري نسبت به  باشد.

ليستي از بيماريهايي را كه در صورت عاري بودن ميگوي  1992در سال  Mente, 2003( .Wybanبرخوردار است (
) عاري از بيماريهاي خاص محسوب مي گردند را شامل tentativeسفيد غربي از آنها به عنوان ذخيره موقتي (

) و انگل هاي Haplosporidians و Microsporidians ،Gregarines، از پرتوزوآها (HPVو  IHHNV ،BPويروس ها 
چند سلولي گزارش نموده است. توجه ويژه به عاري بودن پيش مولدين، مولدين و الروهاي حاصله به بيماري 
هاي خاص، كمك موثري در مراكز تكثير و پرورش ميگو محسوب مي گردد. افزايش هماوري مولدين و 

ير ميگو مي تواند ميزان سود دهي را به ميزان زيادي افزايش و موجب بازماندگي پست الروها در مراكز تكث
گردد تا صاحبان مراكز تكثير بتوانند پست الروها را با قيمت كمتري در اختيار مزرعه داران قرار دهند. همچنين 

  اهد بود.در چنين شرايطي تامين پست الروهاي مورد نياز مزارع پرورش ميگو، با سهولت بيشتري قابل انجام خو
همچنين گزارش گرديده كه بلوغ تخمدان ميگو با تغييرات ماكروسكوپي در تخمدان همراه بوده و بدون برش 

). فرآيند رسيدگي جنسي به قسمت هايي قابل تقسيم Hill et al., 1990هاي ميكروسكوپي قابل تشخيص است (

. لب هاي تخمدان شفاف و 1كند.  مرحله  فسمت) كه با تغييراتي در شكل ظاهري تخمدان نمود پيدا مي 5است(

. لب هاي تخمدان كدر بوده و 2تداي رشدو نمو مي باشند. مرحله بقطر اش كمتر از روده است. اووسيت ها در ا

. لب هاي تخمدان متمايل به زرد بوده و از نظر قطر بزرگ تر از روده 3از نظر قطر همانند روده مي باشد. مرحله 

. لب هاي تخمدان يشدت رنگيزه اي و پشت بدن را 4وسيت ها تجمع يافته است. مرحله است. ويتيلين در او

. تخمدان پالسيده و لب هايش شل بوده و بيشتر چين خورده 5اشغال مي كند. اووسيت ها بالغ شده اند. مرحله 

چشم غير  از قسمت پشتي ميگوي زنده و با 4و  3مي باشند. تخمك ها در حال جذب شدن هستند. در مراحل 

مسلح قابل رويت مي باشد. رنگ تخمدان با نزديك شدن به تخمريزي تشديد مي گردد. رنگ نهايي تخمدان به 

ممكن است متمايل به  و رنگ تخمدان اغلب سبز زيتوني  ،گونه وابسته است. در ميگوهاي بشدت رنگيزه اي

ند رنگ تخمدان اغلب زرد يا زرد نارنجي خاكستري  باشد. در گونه هايي كه به مقدار كمي رنگيزه اي مي باش

  ). Dall et al., 1990بعنوان مرحله مناسب تعيين رنگ تخمدان مي باشد ( 4است. مرحله 

و مقايسه بازماندگي الروهاي حاصله در  هدف از انجام تحقيق تعيين قابليت تكثير مولدين جمعيت هاي مختلف 

 مراحل مختلف با يكديگر بود. 
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  هامواد و روش-2

  آماده سازي آب ورودي سالن تكثير -1-2

ميكرون در سالن هچري ايستگاه بندرگاه در  1با فيلتر  UV) ) و اولترا ويولت (UFنصب دستگاههاي اولترا فيلتر (

  انجام شد.  91نيمه دوم اسفند سال 

  

  
  ) سمت چپUF) سمت راست و اولترافيلتر (UVدستگاه اولتراويولت ( -1تصوير 

  نصب شده در پايلوت توليد ميگوي عاري از بيماري خاص 

  

تن  60در ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه، ابتدا آب خليج فارس با استفاده از پمپ در يك مخزن بتوني به ظرفيت 

متر مكعب)  15حوضچه بتوني (هر يك به ظرفيت  2تخليه و سپس از فيلتر شني عبور داده شده و پس از آن به 

قسمت در ميليون ضد عفوني و پس از هوادهي  50آنجا با استفاده از هيپوكلريت كلسيم به ميزان منتقل و در 

ساعت و بررسي از بين رفتن كلر آب، با انتقال به سالن تكثير، ابتدا از دستگاه اولترافيلتر  12-24شديد به مدت 

)Ultra Filter ميكرومتري و سپس از  دستگاه ماوراي بنفش ( 1) با فيلترUltra Violet عبور داده شده و در مرحله (

متر مكعبي ذخيره و پس از عبور از فيلتر مكانيكي با استفاده از پمپ كف كش  به  20بعد در يك مخزن بتوني 

  ).1) (تصوير FAO, 2010مخازن منتقل شدند (

(به ميزان   EDTA پس از كلر زني در مخزن ذخيره آب، آب از نظر باقي ماندن كلر مورد بررسي قرار گرفت. 

قسمت در ميليون  براي  05/0-1/0قسمت در ميليون) جهت رسوب فلزات سنگين و ترفالن به ميزان  40-20

   .FAO., 2010)مقابله با قارچ استفاده شد (

   



(  / ��
������ح � ��
  $#ارش 

 

 منبع تامين و تعداد پيش مولدين  -2-2

  ارائه شده است.) مشخصات مزارع و پيش مولدين تامين شده از آنها 1در جدول ذيل (جدول 

             

 مزارع و پيش مولدين تامين شدهبرخي اختصاصات   -1جدول 

  مزرعه

محل 

تامين 

  الرو

مساحت 

استخر 

  (هكتار)

بازماندگي 

  (درصد)

تراكم 

پرورش 

  (قطعه)

مدت 

  پرورش

  (روز)

  نسل  منشاء

ميانگ

ين 

وزن 

  (گرم)

  تعداد

تاريخ 

جمع 

  آوري

بندر 

ريگ 

(سيد 

حسن 

  موسوي)

رنگين 

  كمان
و  F3  مولوكاي  150  25  98  4/1

F4 
15  920  

27/07/

91  

حله 

  (سيار)

ميگوي 

  ارغواني
  F3 20  800  هاي هلث  140  25  94  3/1

08/02/

91  

 14دلوار 

(دكتر 

  موسوي)

الرو 

پروران 

  جنوب

2  85  60  150  

مولوكاي

+هاي 

  هلث

F3  و
F4 

24  250  
27/07/

91  

 14دلوار 

(دكتر 

  موسوي

الرو 

پروران 

  جنوب

2  94  20  150  

مولوكاي

+هاي 

  هلث

F3  و
F4 

24  250  
30/07/

91  

    

  1392تاريخ، ميانگين وزن و تعداد مولدين منتقل شده از گلخانه به سالن  تكثير در سال  -2جدول 

 

  موارد
  مولدين هاي هلث  مولدين مولوكاي

  ماده ها  نرها  ماده ها  نرها

  26/1/92  26/1/92  24/1/92  24/1/92  تاريخ انتقال

  40  4/37  40  7/36  مولدين (گرم)وزن 

  50  50  45  44  تعداد
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  انتقال مولدين از گلخانه به سالن تكثير -3-2

 High Healthمولد ماده  50مولد نر و  50تعداد  3/2/92، در مورخ 1عالوه بر مولدين منتقل شده بر اساس جدول 

تني فايبرگالس سالن تكثير منتقل و با غذاي تجاري تغذيه گرديدند.  4 مخازنگلخانه اي بترتيب به  2از استخر 

گلخانه اي اقدام و اين  1از استخر  Molokaiمولد ماده  50مولد نر و  50نسبت به انتقال  4/2/92همچنين در مورخ 

سال  تكثير در ميگو ها نيز با غذاي تجاري تغذيه گرديدند. وضعيت انتقال مولدين از استخر گلخانه اي به سالن

  ارائه گرديده است. 3و  2به ترتيب در جداول  93و  92هاي 

  

  1393ميانگين وزن و تعداد مولدين منتقل شده از گلخانه به سالن  تكثير در سال تاريخ،  -3جدول 

  موارد
  هاي هلث× مولدين مولوكاي

  ماده ها  نرها

  14/02/92  14/02/92  تاريخ انتقال

  39/36  12/32  وزن مولدين (گرم)

  115  121  تعداد

  

  فيلتراسيون آبمخزن  2آماده سازي  -4-2

، در پايين مخزن 2فيلتراسيون آب كامال تخليه و پس از شستشوي كامل  مخزن 2ابتدا ذغال ها و ماسه هاي     

الك ترين قسمت ذغال ريخته شد و سطح اليه ذغالي با توري ريز چشمه پوشانده شده و بر روي توري ، ماسه 

  . قسمت در ميليون هيپوكلريت كلسيم ريخته شد 20شده و شسته شده با محلول 

  

و معرفي مولدين ماده كامال رسيده به مخزن مولدين نر و  مخازنتراكم مولدين در  -5-2

  تنظيم ميزان نور

در مخازن نگهداري مولدين ماده، آنها  مولد در هر متر مربع ذخيره سازي شدند. 8-10مولدين نر و ماده با تراكم 

از نظر رسيدگي جنسي مورد بررسي قرار گرفته و مولدين رسيده به مخزن مولدين نر معرفي مي شدند. جهت 

بررسي رسيدگي جنسي مولدين ماده ابتدا آنها را با تور دستي صيد و در دست گرفته و با چشم ميزان رسيدگي 

رسيدگي جنسي به مخازن نگهداري مولدين نر  4ولدين ماده در مرحله تخمدان مورد بررسي قرار گرفت. م

معرفي شدند. هر روز غروب، مخازن جهت بررسي مولدين ماده جفت گيري كرده و اسپرماتوفور دريافت نموده 

مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي گاهي در صورت عدم دريافت اسپرمانوفور توسط مولدين ماده تا ساعت 

داده شد. در صورت بررسي مولدين ماده و دريافت اسپرماتوفور توسط آنها، مولدين اسپرماتوفور گرفته  ادامه 24

  ليتري رها گرديدند.   300تني و  4به مخازن تخمريزي 
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ساعت تاريكي تنظيم شد. ساعات  11ساعت روشنايي و  13در سالن مولد سازي، دوره تابش نور به صورت 

بامداد روز بعد بود. حداقل يك ساعت پس از خاموش كردن چراغ  3تا  16و شب از  16بامداد تا  3روشنايي از 

  ها، جستجو براي يافتن ميگوهاي ماده جفت گيري كرده آغاز مي شد.

  

  قطع پايه چشمي مولدين ماده -6-2

سالن  تني فايبر گالس 4گرد  مخازنيك هفته پس از ذخيره سازي ميگوهاي مولد در ،و دوم اول هاي در سال

 استخرهاي پايه چشمي مولدين ماده، از طريق سوراندن قطع گرديد. مولدين قبل از انتقال از 2يكي از تكثير، 

قسمت در ميليون ضد عفوني شدند (سازمان  20به سالن تكثير با حمام پويدين آيودين با غلظت  اي گلخانه

  ). 1387دامپزشكي كشور، 

  

  روش تغذيه مولدين-7-2 

درصد زي توده  10-25انجام گرديد. روزانه مولدين به ميزان  20و  14، 30/11،  9تغذيه مولدين در ساعات 

(باكرم  14(با ماهي مركب)،  30/11نرئيس)، پري (با كرم  9بار و در ساعات   4تغذيه  شدند. تغذيه مولدين 

اينچي و  3كرم نرئيس در اندازه بزرگ و  ).Wyban and Sweeney, 1991( (با ماهي مركب) انجام شد 20نرئيس) و 

 كنارند. غذا در دسانتي متري تقسيم و در يك آبكش شستشو داده ش 6/0ماهي مركب به قطعات مربع شكل 

ديواره مخازن به طور يكنواخت پخش گرديد در نوبت اول غذادهي كه بالفاصله پس از تميز كردن مخازن 

  ). Wyban and Sweeney, 1991انجام گرفت از كرم نرئيس استفاده شد (

  

  رسيدگي جنسي، جفتگيري و تخمريزي مخازناندازه  -8-2

متر جهت رسيدگي جنسي مولدين و جفتگيري  1متر و ارتفاع  4/2تني با قطر دهانه 4فايبرگالس گرد  مخازناز 

سانتي متر و  9/0ليتري پالستيكي با قطر دهانه  300 مخازني).  همچنين از 3مولدين نر و ماده استفاده شد (تصوير 

  ).2سانتي متر نيز جهت تخمريزي مولدين ماده استفاده گرديد (تصوير  7/0قطر مقطع 
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  مادهمولدين  ليتري تخمريزي  300 مخازن -2تصوير 

  

  آماده سازي مخازن تخم ريزي-9-2

ابتدا مخازن تخم ريزي با محلول كلر ضد عفوني و پس از آبكشي با آب شيرين با مواد شوينده شسته شدند. 

و  آبگيريمخازن تخم ريزي  با آب دريايي ابتدا هاي هوا نيز با دقت شستشو گرديدند.  شيلنگسنگ هاي هوا و 

قسمت در ميليون  ماده ضد قارچ ترقالن  1/0و   EDTA2Naقسمت در ميليون  3هوادهي آنها انجام و سپس مقدار 

  ).Wyban and Sweeney, 1991افزوده شد (

  

  برداشت ناپلي -10-2

تخم ريزي اندكي كنار زده شد تا ناپلي ها جذب نور  مخزن، درپوش ليتري 300 مخازنيدر  جهت برداشت ناپلي

كي به داخل يك سطل پالستيكي سيفون دقيقه، ناپلي ها با كمك يك شيلنگ پالستي 30گردند. پس از حدود 

شستشو  ترفالن قسمت در ميليون 1/0دقيقه با محلول   30به مدت يك بار و ناپلي هاي برداشت شده  شدند.

  ).  Wyban and Sweeny, 1991( گرديدند

  

  پرورش الروها-11-2

 مخازنيبراي پرورش الروها در مراحل پروتوزوآ، مايسيس و پست الروي از مخلوط غذاهاي دستي و طبيعي در 

جهت پرورش مراحل الروي همانند شرايط مخازن ). شرايط آب 3تني فايبرگالس استفاده شد (تصوير  4

ميزان اكسيژن محلول  درجه سانتي گراد) و 28-30نگهداري مولدين (درجه حرارت آب اندكي بيشتر و در حد

 . براي مراحل پروتوزوآ از مخلوط غذاهاي مصنوعي وارداتيBrock and Main, 1994)ميلي گرم در ليتر بود ( 5

توسروس و اسكلتونما) و در مرحله مايسيس از ناپلي آرتميا، پالنكتونهاي گياهي و غذاي يو طبيعي (ك (زيگلر) 
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ستي، جلبك كيتوسروس و ناپلي آرتميا استفاده گرديد. تراكم و در مرحله پست الروي از غذاي د وارداتي

قطعه در ليتر بود. آب مخازن پرورش الرو يك بار در روز  75ذخيره سازي ناپليوس ها در مخازن پرورش الرو 

پرورش الروها كه با قرار دادن يك قاب فلزي پوشيده شده با  مخازنيتعويض شد. پس از هر بار، تعويض آب 

قسمت در  10به ميزان  EDTAه پست الروي، لميكرون در مرح 500ميكروني در مرحله زوآ تا  100ل توري حداق

) به آب 16، در پايان هر روز (ساعت PL1ها گرديد. در تمام مراحل الروي تا رسيدن به مرحله  مخزنميليون به 

ترفالن مصرف  1حله پست الرو قسمت در ميليون برسد. پس از مر 05/0مخزن ترفالن افزوده شد تا غلظت آن به 

  نشد. 

  

  
  رسيدگي جنسي مولدين، تني مورد استفاده جهت  4 مخازن -3تصوير 

  پرورش مراحل الروي ميگوي سفيد غربيتخم ريزي مولدين و 

  

  اندازه گيري پارامترهاي آب -12-2

ها اندازه  مخزنآب  pHدرجه حرارت آب وشوري آب،  بصورت روزانه ميزان اكسيژن محلول در آب،     

  . گيري شد

  

  بهداشتياقدامات  -13-2

ر قسمت هاي تكثير داده شد. حوضچه هاي ضد گفقط به افراد مسئول اجازه ورود به سيستم مولدسازي و دي

قسمت در ميليون  50عفوني در جلوي درب هر يك از ورودي ها قرار داشته و با هيپوكلريت كلسيم با غلظت 
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كلر فعال پرگرديدند. قبل از ورود به سالن تكثير از چكمه هاي الستيكي و لباس مخصوص  استفاده شد. ظروف 

). 1387قسمت در ميليون پر گرديدند (سازمان دامپزشكي  كشور،  20يد در غظت محلول ضد عفوني دست ها با 

جهت تعويض آب در سطل هاي  و شيلنگ مورد استفاده شيلنگشامل ساچوك ها و  مخازنوسايل مورد نياز 

ضد عفوني شدند (سازمان دامپزشكي   مخزنقسمت در هزار بطور جداگانه براي هر  20ليتري و با محلول يد  20

  ). 1387كشور، 
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  نتايج-3

  مرحله اول تكثير  -1-3

و اولين  12/02/92) در مورخ Inbreedingاولين معرفي مولدين بصورت آميزش خويشاوندي ( در سال اول،    

و اولين توليد ناپلي در مورخ  04/03/92، اولين تخم ريزي در مورخ 01/03/92دريافت اسپرماتوفور در مورخ 

-Crossانجام شد. اولين معرفي مولد ماده مولوكاي و هاي هلث بصورت آميزش بين گروهي ( 08/03/92

breeding تكثير بصورت آميزش خويشاوندي (انجام شد. معرفي مولدين جهت  25/03/92) در مورخInbreeding (

  ادامه يافت. 12/04/92) تا مورخ Cross-breedingو بين گروهي (

قطعه مولد ماده مولوكاي با ميگو هاي نر  Inbreeding (7آميزش خويشاوندي ( 05/03/92در ادامه و در مورخ 

ولد ماده هاي هلث با ميگو هاي مولدنرهاي قطعه م 5انجام گرديد. در همين تاريخ تالقي درون گروهي  مولوكاي

قطعه مولد ماده هاي هلث اسپرماتوفور دريافت  2قطعه مولد ماده مولوكاي و  5هلث صورت پذيرفت كه تا شب 

ليتري قرار داده شدند. در بررسي انجام شده در شب  300 مخازننمودند. مولدين اسپرماتوفور گرفته در 

  . بودندتخم ها تفريخ نشده   05/03/92

قطعه مولد ماده  5حاوي ميگو هاي نر مولوكاي، و  مخزنقطعه مولد ماده مولوكاي به  10تعداد  7/3/92در مورخ 

مولدين نر هاي هلث معرفي شدند. در بررسي انجام شده در شب مشخص گرديد كه فقط  مخزنهاي هلث به 

يك قطعه مولد مولوكاي و يك قطعه مولد هاي هلث اسپرماتوفور دريافت نموده اند. در اين زمان تعداد تخم 

  هاي تفريخ شده كم بود و ناپلي توليد نشد. 

مولد  2، مولوكاي ميگو هاي نر مخزنرفي شده به قطعه مولد ماده مولوكاي مع 5از  8/3/92در مورخ 

  ليتري كم بود و ناپلي توليد نشد.  300 مخزناسپرماتوفور دريافت نموده بودند كه تعداد تخم هاي رهاشده در 

 مخزنمولد ماده هاي هلث به  2نر مولدين مولوكاي و  مخزنمولد ماده مولوكاي به  8تعداد   11/3/92در مورخ 

هلث معرفي گرديد. در بررسي مولدين ماده، فقط يك مولد ماده مولوكاي اسپرماتوفور دريافت  نر مولدين هاي

  ليتري معرفي و در نتيجه ناپلي حاصل نشد.  300 مخزننموده بود كه به 

، 22، 19، 18، 16، 13) مولدين ماده مولوكاي و نر هاي هلث در تاريخ هاي Cross-breedingآميزش بين گروهي (

  نيز انجام گرفت.  28/3/92و  25

در مجموع تخمريزي مولدين و ميزان ناپلي هاي توليدي قابل توجه نبود. تعداد مولدين معرفي شده، جفتگيري و 

  ارائه شده است. 4در جدول  12/04/92تا  012/02/92تخمريزي نموده از مورخ مورخ 

     

   




ب ��� از ... /  �� �����١٣ ����ه
� ا
 

  تعداد مولدين معرفي شده، جفتگيري و تخمريزي نموده  -4 جدول

  ).12/04/92تا  12/02/92(از مورخ در مرحله اول  در كل دوره تكثير

  موارد

  

  آميزش خويشاوندي

)Inbreeding(  

  

  آميزش بين گروهي

)Cross-breeding(  

 ×  مولوكاي ماده 

 مولوكاي نر

 ×هاي هلث ماده 

 هاي هلث نر

هاي  × مولوكاي ماده 

 هلث نر

 ×  هاي هلث ماده 

  مولوكاي نر

تعداد ميگوهاي ماده 

مرحله دار معرفي شده 

 براي جفت گيري 

246 189 62 

 

 

102 

 تعداد ميگوهاي جفت

 گيري كرده 

71 31 17 
 

23 

تعداد ميگوهاي تخم 

 ريزي كرده 

23 25 13 
 

23 

  

عدد  000/10  11/04/92نر) تكثير و  در مورخ  مولوكاي× در چند مرحله مولدين مولوكاي (مولوكاي ماده      

  23/4/92پرورش داده مي شد. در مورخ  4تني و در مرحله پست الرو  4 مخزناز الروهاي اين جمعيت در يك 

  الروي وجود نداشته است.  مخزندر اين 

  بود. 6و  5ول اتني انجام و بصورت جد 4 مخازنيشمارش الروهاي ميگو در  23/4/92در مورخ    

        

  12/04/92ميزان توليد مراحل مختلف الروي تا مورخ   -5جدول 

  مرحله الروي  رديف
× هاي هلث ماده

  هاي هلث نر

× مولوكاي ماده

  مولوكاي نر

× هاي هلث ماده

  مولوكاي نر

هاي × مولوكاي ماده

  هلث نر

  000/120  000/115  000/110  000/100  تخم  1

  000/85  000/100  000/80  000/70  ناپليوس  2

  000/75  000/70  000/50  000/40  زوآ  3

  500/6  500/5  000/35  000/6  مايسيس  4

5  4 Pl 000/5  000/10  000/5  500/5  

6  5 Pl 500/4  -  000/4  000/5  

7  7 Pl 200/4  -  000/2  500/3  

8  16 Pl 3600  -  700/1  450/1  

9  17 Pl -  -  1500  400/1  

10  21 Pl -  -  -  1350  
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هاي هلث نر، ×مولدين هاي هلث ماده ، درصد جفتگيري92اولين دوره تكثير مولدين در سال در پايان   

 16/40هاي هلث نر به ترتيب × مولوكاي نر و مولوكاي ماده× مولوكاي نر، هاي هلث ماده× مولوكاي ماده

همچنين درصد مولدين تخمريزي كرده نيز  درصد تعيين گرديد. 27/41درصد و  22/54درصد،  28/86درصد، 

ناپلي به پست الرو به درصد تبديل درصد بود.  76/47درصد و  100درصد،  32/39درصد،  80/64به ترتيب، 

 درصد محاسبه گرديد.  1/58و  1/50درصد و پس از آن صفر،  12/5در حدود  4، تا پست الرو 5/14ترتيب 

  درصد تعيين گرديد.  70/83و  86/95، 72/72، 70تخم به ناپلي به ترتيب درصد تبديل 

مولوكاي نر) بصورت آميزش خويشاوندي تكثير و در مورخ × در چند مرحله مولدين مولوكاي (مولوكاي ماده 

توليد شد.  4تني و در مرحله پست الرو  4 مخزنعدد از الروهاي اين جمعيت در يك  000/10تعداد  11/04/92

  مشاهده نشد.   مخزندر اين  الروي  23/04/92در مورخ 

تني فايبرگالس  4 مخزن 3عدد در  150هاي هلث نر تعداد × قطعه مولد مولوكاي ماده 1350نهايت از تعداد در 

  بندرگاه منتقل شدند. تحقيقاتي استخر گلخانه اي ايستگاه  ي از دونگهداري و بقيه به يك

قطعه مولد  66لد مولوكاي منتقل شده به سالن تكثير، قطعه مو 320از كل تعداد  23/06/92در مجموع در مورخ 

قطعه (بازماندگي  34هلث منتقل شده به سالن تكثير قطعه مولد هاي 207درصد) و از مجموع  6/20(بازماندگي 

    ).6درصد) باقي ماندند (جدول  4/16

  

  23/06/92تعداد مولدين نر و ماده موجود در سالن تكثير در مورخ  -6جدول 

  مولدين هاي هلث  مولدين مولوكاي

  نر  ماده  نر  ماده

18  48  12  21  

 

 11و   7به ترتيب در جداول   92روزه برخي پارامترهاي آب و تعداد الرو توليدي مولدين در سال 10ميانگين   

  ارائه شده است.
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  92سال سالن تكثيردر  مخازن برخي پارامترهاي آبروزه  10انحراف معيار) ±( ميانگين -7جدول 

  زمان

درجه حرارت 

  آب

  (درجه سانتيگراد)

اكسيژن محلول در 

آب (ميلي گرم در 

  ليتر)

  درجه حرارت آب

  (درجه سانتي گراد)
pH 

  13/8±09/0  73/26±47/0  55/7±44/0  73/26±47/0  روز اول ارديبهشت 10

  16/8±08/0  63/25±91/0  04/7±52/0  63/25±91/0  روز دوم ارديبهشت 10

  24/8±14/0  63/27±78/0  71/6±29/0  63/27±78/0  روز سوم ارديبهشت 10

  19/8±11/0  98/28±70/0  87/6±45/0  98/28±70/0  روز اول خرداد 10

  24/8±14/0  50/29±16/0  88/6±81/0  50/29±16/0 روز دوم خرداد 10

  21/8±03/0  63/29±55/0  00/6±55/0  63/29±55/0 روز سوم خرداد 11

  15/8±05/0  31/29±70/0  12/6±55/0  31/29±70/0 تيرروز اول  10

  11/8±06/0  64/30±35/0  67/5±42/0  64/30±35/0  روز دوم تير 10

  12/8±07/0  91/31±46/0  83/5±47/0  91/31±46/0  روز سوم تير 11

  18/8±03/0  75/28±33/2  51/6±60/0  75/28±33/2  ميانگين كل

  

  مرحله دوم تكثير  -2-3

 مخزنهاي هلث نر رسيده به × اولين معرفي مولدين ماده مولوكاي ماده ، 1393در سال  تكثيردر مرحله دوم      

در  توسط مولدين ماده ، اولين دريافت اسپرماتوفور27/02/93هاي هلث نر، در مورخ × مولدين نر مولوكاي ماده 

 30/02/93و اولين توليد ناپلي در مورخ  )8(جدول  30/02/93، اولين تخم ريزي در مورخ 29/02/93مورخ 

    ادامه يافت. 23/03/93مورخ انجام و تا 

  

  تعداد مولدين معرفي شده، جفتگيري و تخمريزي نموده  -8جدول 

  ).23/03/93تا  27/02/93دوره تكثير (از مورخ مرحله دوم در كل 

  موارد

  آميزش بين گروهي

)Cross-breeding(  

 هاي هلث نر × مولوكاي ماده 

تعداد ميگوهاي ماده مرحله دار 

 معرفي شده براي جفت گيري
426 

دهتعداد ميگوهاي جفت گيري كر  217 

 209 تعداد ميگوهاي تخم ريزي كرده
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     ).9است (جدول  هارائه گرديد 9مختلف الروي در جدول در مراحل  تعداد

 

  ).23/03/93تا  27/02/93(از مورخ  تكثير دومدر سال ميزان توليد مراحل مختلف الروي  -9جدول 

ردي

  ف
  مرحله الروي

  × مولوكاي مادهمولدين 

  هاي هلث نر

  000/750/2  تخم  1

  000/500/2  ناپليوس  2

  000/400/1  زوآ  3

  000/100/1  مايسيس  4

5  Pl 4 000/900  

6  Pl 5 000/850  

7  Pl 12 000/600  

به  ناپليدرصد تبديل  درصد بود. 36در حدود   4پست الروبه  ناپلي درصد تبديل، تكثير مولدين در سال دوم    

درصد تعيين  90/9بطور متوسط  تبديل تخم به ناپليدرصد درصد اندازه گيري شد  24در حدود   12پست الرو

  شد.

24/3/93تعداد مولدين نر و ماده موجود در سالن تكثير در مورخ  -10جدول   

  هاي هلث ×مولدين مولوكاي

  نر  ماده

35  67  
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  93سالن تكثيردر سال  مخازنيروزه برخي پارامترهاي آب  10انحراف معيار) ±( ميانگين -11جدول 

  زمان
 درجه حرارت آب

  (درجه سانتي گراد)

اكسيژن محلول در آب (ميلي 

  گرم در ليتر)
pH 

  17/8±08/0 43/8±06/0  57/26±56/0  روز اول ارديبهشت 10

  15/8±06/0 41/7±20/0 92/26±77/0  روز دوم ارديبهشت 10

  19/8±04/0 35/7±21/0 53/27±61/0  روز سوم ارديبهشت 10

  13/8±03/0 48/7±29/0 89/29±63/0  روز اول خرداد 10

  12/8±11/0 48/7±28/0 13/29±40/0 روز دوم خرداد 10

  18/8±03/0 36/7±11/0 91/29±70/0 روز سوم خرداد 11

  15/8±05/0 97/6±06/0 29/30±49/0 روز اول تير 10

  11/8±09/0 74/6±04/0 70/29±63/0  روز دوم تير 10

  16/8±08/0 49/6±13/0 40/30±65/0  روز سوم تير 11

  14/8±05/0 50/7±11/0 29/30±49/0 روز اول مرداد 10

  19/8±02/0 73/7±51/0 64/29±66/0  روز دوم مرداد 10

  12/8±06/0 48/7±41/0 72/29±18/1  روز سوم مرداد 11

  15/8±05/0  36/7±20/0  16/29±64/0  ميانگين كل
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  بحث و نتيجه گيري-4

با توجه به نقش آب در توليد ميگوي عاري از بيماري خاص، جهت آماده سازي آب ورودي به سالن تكثير، 

تن  60 ظرثيتابتدا آب خليج فارس در ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه، با استفاده از پمپ در يك حوضچه بتوني به 

وجود مترمكعب آب  15فيت با ظركوچكتر  مخزن 2 ،ذخيره آب مخزنتخليه گرديد. در قسمت جلويي اين 

و بر باالي ذغال ها با قرار دادن  كيلوگرم ذغال 100 در پايين ترين قسمت از آنها،دارد كه در كف هر يك 

 ,FAOقسمت در ميليون هيپوكلريت كلسيم ريخته شد ( 20ماسه غربال و شسته شده با محلول  ،توري ريز چشمه

ر آب را كه موجب اختالل در جفت گيري و رسيدگي جنسي ).  صافي ذغالي مواد آلي محلول موجود د2010

 Wyban and)مي شوند را حذف مي كند. استفاده از اين صافي مي تواند موجب بهبود كيفيت آب گردد (

Sweeney, 1991. متر مكعب) منتقل و در آنجا با  15حوضچه بتوني (هر يك با حجم  2فيلتر شدن، به  از آب پس

 12-24قسمت در ميليون ضد عفوني و پس از هوادهي شديد به مدت  50كلسيم به ميزان  استفاده از هيپوكلريت

) مجهز به Ultra Filter، ابتدا از دستگاه اولترافيلتر (نكثيرساعت و بررسي از بين رفتن كلر آب، با انتقال به سالن 

ر داده شده و در مرحله بعد در ) عبوUltra Violetميكرومتري و سپس از  دستگاه ماوراي بنفش ( 5و 1فيلترهاي 

 مخزنمتر مكعبي ذخيره و پس از عبور از فيلتر صنعتي با استفاده از پمپ كف كش  به  20يك حوضچه بتوني 

 1استفاده از فيلترهاي شني، كربني و  1994در سال  Mainو  Brock). 1) (تصوير FAO, 2010ها منتقل شدند (

ميكرومتري را براي تكثير مولدين ميگوي سفيد غربي توصيه نموده اند. در تحقيق حاضر نيز عالوه بر استفاده از 

 فيلترهاي فوق از اولترا فيلتر و اولترا ويولت نيز استفاده شده تا كيفيت آب به حداكثر برسد. آب مورد استفاده در

ميكرو متر، در  15با درجات متفاوتي نيازمند فيلتراسيون است. براي سيستم رسيدگي جنسي فيلتر  مراكز تكثير

ميكرومتر بترتيب با درجه  5/0-1ميكرو متر، تخمريزي و تفريخ  5نگهداري ناپلي و مراحل الروي  مخازني

درجه سانتي گراد  توصيه شده  29 -32درجه سانتي گراد و   28-32درجه سانتي گراد،  28-29حرارت هاي 

ميلي متري  1تا  5/0). همچنين گزارش گرديده كه عموما آب ورودي به تفريخ گاه، از فيلتر FAO, 2010است (

). اين تدابير به كاهش Stickney, 2000عبور داده شده، و تحت تابش ازون يا اشعه ماوراي بنفش قرار مي گيرد (

). برخي Stickney, 2000يي، ويروسي و آلودگي مواد آلي كمك مي كند (ورود عوامل بيماريزاي باكتريا

). در تحقيق حاضر عالوه بر Stickney, 2000) در مقابل اشعه ماوراي بنفش مقاوم مي باشند (Vibrio sppويبريوها (

ولت استفاده و از استفاده از حوضچه ذخيره اوليه، از صافي ذغالي و ماسه اي و دستگاه هاي اولترافيلتر و اولتراوي

  هيپوكلريت كلسيم نيز استفاده شده است. لذا تمام تدابير جهت هرچه بهتر نمودن نتايج به كار گرفته شده است.

جهت جلوگيري از آلودگي پس از قطع پايه چشمي مولدين ماده، عمل قطع پايه چشمي با گرم نمودن شديد 

ز قطع يك پايه چشمي با غذاهاي تر عمدتا ماهي مركب و پنس با گاز پيك نيكي انجام شد. مولدين ماده، پس ا

تغذيه شدند. تا رسيدگي جنسي مولدين ماده به حد  وكرم نرئيس و در مواردي با صدف مالليس و جگر گا
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مطلوب برسد. ميگوي سفيد غربي جزو ميگوهاي تليكوم باز مي باشد. جفت گيري در مرحله بين دو پوست 

رسيدگي كامل تخمدان انجام و يك تا دو ساعت بعد تخمريزي صورت مي گيرد   اندازي جانور ماده و پس از

)Wyban and Sweeny, 1991 به آساني  مراكز تكثير). در اغلب منابع علمي، گزارش گرديده كه اين گونه ميگو در

قابل تكثير است. البته تغذيه مولدين با جيره هاي غذايي مناسب، مي تواند در مولدين با وزن مناسب، نرها با 

)، موجب Brock and Main, 1994گرم ( 40گرم و ماده ها با ميانگين وزن بيش از  35ميانگين وزن بيش از 

). ميانگين وزن مولدين نر مولوكاي و Stickney, R. R., 2000روز گردد ( 15رسيدگي مولدين در مدت زمان تا 

گرم و ميانگين وزن مولدين ماده مولوكاي و هاي  4/37گرم و  7/36هاي هلث در زمان ذخيره سازي به ترتيب 

گرم بود. كه از نظر ميانگين وزن در حد مطلوب قرار داشتند. عوامل متعددي مي تواند بر  40هلث بطور يكسان 

مولدين ميگو تاثير گذار باشد. كه از آن جمله مي توان به سابقه ژنتيكي، وزن، نوع غذاهاي قابليت رسيدگي 

، pHشيميايي آب شامل درجه حرارت، اكسيژن محلول، -مورد استفاده جهت تغذيه مولدين، شرايط فيزيكو

ريخ تخم ها شوري و شدت نور را نام برد. در طول دوره نگهداري مولدين جهت رسيدگي جنسي، تخمريزي، تف

 2007در سال   FAOو سپري نمودن مراحل الروي تمامي تالش ها بايد بر حفظ شرايط مناسب معطوف گردد. 

رسيدگي جنسي در اتاق تاريك با آب تميز فيلتر شده نگهداري نموده و  مخازنگزارش نموده كه، مولدين در 

ي قطع مي گردد. توصيه گرديده كه يكي از پايه هاي چشمي مولدين ماده جهت تكرار رسيدگي و تخمريز

 Wybanجهت تغذيه مولدين قطع پايه چشمي شده از جانوران دريايي بصورت تازه يا منجمد شده استفاده گردد (

and Sweeny, 1991 در اين پروژه نيز به دليل تقاضاي زياد مراكز تكثير ميگو جهت خريداري كرم نرئيس امكان .(

د كمي ميسر گرديد. لذا تغذيه مولدين نر و ماده عمدتا با كرم نرئيس منجمد تهيه كرم بصورت زنده در موار

انجام شد. جهت تغذيه مولدين با غذاهاي تر، ابتدا غذاهاي تر از حالت انجماد خارج و سپس جهت تغذيه 

هايي مولدين مورد استفاده قرار گرفتند. گزارش گرديده كه، ميگوهاي تغذيه شده از غذاهاي تر نسبت به ميگو

). Wyban and Sweeny, 1991كه فقط از غذاهاي خشك و آماده تغذيه مي نمايند توان توليد مثلي باالتري دارند (

همچنين گزارش شده كه اسكوئيد اصلي ترين غذا براي برنامه رسيدگي جنسي مولدين ميگوهاي پنائيد مي باشد 

)Stickney, R. R., 2000كرم خوني (در تحقيق حاضر از كرم نرئيس خليج  ). اسكوئيد بطور نسبي ارزان تر از

). اسكوئيد ها حاوي Stickney, R. R., 2000فارس) بوده و هر دو منبع غذايي از نظر پروتئين غني  مي باشند (

مقادير زيادي از استرول ها، در حالي كه كرم هاي خوني داراي مقادير زيادي اسيدهاي چرب بلند زنجيره مي 

گزارش نموده كه، در محيط طبيعي مولدين ميگوي ببري  2003در سال  Stickney, R. R., 2000 .(ACEباشند (

 Mainو  Brock) عمدتا صدف ها و ميگوي سفيد غربي پلي كيت ها را ترجيح مي دهند. Penaeus monodonسياه (

يه نموده اند. در استفاده از اسكوئيد و كرم خوني را جهت تغذيه مولدين ميگوي سفيد غربي توص 1994در سال 

تحقيق حاضر جهت به حداكثر رسيدن رسيدگي جنسي مولدين نر و ماده ميگوي سفيد غربي از كرم نرئيس و 

گزارش نموده كه بلوغ جنسي  1995در سال   Verstraeteماهي مركب به عنوان غذاي اصلي غذاها استفاده شد. 
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همراه با يا بدون غذاي مصنوعي) رخ مي دهد. موفق ميگوي وانامي با جيره هاي غذايي تازه منجمد شده (

بار  6تا  4محققين فوق به اين نكته اشاره نموده اند كه وزن تخمدان ميگوي بالغ در مدت زمان تقريبي يك هفته 

مي تواند افزايش يابد. در اين مدت زمان، مواد مغذي كافي در تخم براي رشد و نمو طبيعي جنين و الروها در 

  يروني تجمع مي يابند.قبل از تغذيه ب

متر جهت رسيدگي جنسي مولدين و  1متر و ارتفاع  4/2تني فايبرگالس با قطر  4 مخازندر تحقيق حاضر، از 

مولد  8سانتي متر آبگيري و با تراكم  5/0-7/0تني به ارتفاع  4 مخازنجفتگيري مولدين نر و ماده استفاده شد. 

رسيدگي جنسي مولدين بايد  مخزن گزارش نموده كه  2010در سال  FAOدر هر متر مربع ذخيره سازي شدند. 

در  ACEعدد در هر متر مربع ذخيره سازي شوند.  6-8سانتي متر آبگيري و مولدين با تراكم  50-70در حدود 

در سال   Mainو  Brockعدد گزارش نموده است.  1-10تراكم مناسب مولدين ميگوي سفيد غربي را  2003سال 

مولد در متر مربع توصيه نموده اند. توصيه هاي فوق با  4-6كم مناسب ذخيره سازي مولدين ميگو ترا 1994

  عملكرد پروژه از نظر رعايت تراكم مولد در هر متر مربع و عمق آب مطابقت دارد. 

). Wyban and Sweeny, 1991متر باشد ( 5تا  3گزارش گرديده كه قطر مخازن رسيدگي جنسي مولدين ميگو بايد 

ي به رنگ مشكي، مخازنيرسيدگي جنسي مولدين بايد به  سالنگزارش نموده كه  2010در سال  FAOهمچنين 

توليد مثل مولدين ميگو  مخزنشكل  2003در سال  ACEمتر مجهز باشد.  5با ديواره هايي صاف و با قطر تقريبي 

نهاد نموده است. همچنين در ادامه اشاره نموده متر پيش 3را مهم ندانسته است. اما حداقل فاصله ديوار به ديوار را 

متر استفاده مي كنند.  7/0متر با عمق آب  3 ×متر 6مولدين  مخازناز  مراكز تكثيركه در تايوان به تازگي در 

با عمق (و اندازه  مخزنسانتي متر نگهداشته مي شود. اما  50-60عمق آب اغلب جهت مشاهده بهتر ميگو، 

تني گرد فايبرگالس مورد استفاده در  4 مخازنبزرگ تر) نتايج بهتري از جفتگيري را نشان داده است. قطر 

رسيدگي جنسي مولدين در زمان  مخازني متر مي باشد. كمتر بودن قطر  4/2ايستگاه بندرگاه كمتر و در حد 

انتخاب مولدين ماده با رسيدگي  16روز تا قبل از ساعت  جفتگيري تاثير بيشتري دارد. با توجه به اين كه هر

رسيدگي جنسي مولدين نر معرفي مي گردند در  مخازن و يا  مخزنكامل جنسي انجام و مولدين ماده رسيده در 

نتيجه در زمان غروب آفتاب، ميگوي نر به زير دم ميگوي ماده خزيده و جانور ماده سريعا به طرف باال حركت 

متر در وسط مخزن شنا و جانور نر در حالي  3تا  2موازات ديواره مخزن و يا در مسير مستقيم به طول  نموده و به

كه در زير و موازي با مولد ماده شنا مي كند، آن را تعقيب مي نمايد. برخي محققين بر اين عقيده اند كه حركت 

متري است. زيرا ممكن است در زمان  5جيحا متر و تر 5تا  3با قطر  مخازني موازي مولدين نر و ماده نيازمند 

مولدين نر و ماده در  جفتگيريها برخورد و روند جفتگيري نيمه كاره رها شود. البته  مخزنجفتگيري به بدنه 

جفتگيري خود  ،مولدين به نظر مي رسدست. بندرگاه انجام شده ا تحقيقاتي در ايستگاهمتري  4/2قطر  با مخزن

به گونه اي است . در اين حالت تعقيت مولدين و جفتگيري منطبق نموده اندتا حدودي با اين ابعاد  مخزنرا در 
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متر) بر مخازن با  5متر (ترجيحا  3-5با قطر  مخازنيبرخورد نكنند. ولي در مجموع استفاده از  مخزنبه ديواره  كه

  قطر كمتر ارجحيت دارد. 

). يكي از Stickney, 2000ب بصورت سياه توصيه مي گردد (نگهداري مولدين ميگو، اغل مخزنرنگ داخل 

با كف به رنگ  مخازنيمشكالت آن، عدم مشاهده خوب وضعيت تخمدان مولدين مي باشد. در حالي كه 

گزارش نموده  2000در سال  ACEروشن، بررسي وضعيت رسيدگي تخمدان را ميسر مي سازد. در همين ارتباط 

با  كف به رنگ روشن و ديواره هاي  مخازنن ميگو، اغلب سياه مي باشد. اما رسيدگي مولدي مخازنكه، رنگ 

  به رنگ روشن اغلب ترجيح داده مي شود. 

تني گرد فايبر گالس با رنگ ديواره و كف سياه جهت رسيدگي  4 مخزن 4در پروژه حاضر در سالن تكثير از 

مولدين نر استفاده شده است. يكي از مشكالت اين كار دشوار بودن  مخزنجنسي و معرفي مولدين ماده به 

بود. در نتيجه نياز به صيد مولدين و مشاهده  مخزنتشخيص ميزان رسيدگي جنسي مولدين ماده ميگو در آب 

با رنگ داخلي سياه از استرس كمتري  مخازنگزارش گرديده كه مولدين در آنها در مقابل نور مي باشد. البته 

  .Stickney, 2000)وردار مي باشند (برخ

ثانيه طول  16تا  3رفتار جفت گيري ميگوي سفيد غربي معموال بالفاصله قبل يا بعد از غروب خورشيد انجام و 

ر در زمان ذكر شده مولدين ماده فو). در صورت عدم دريافت اسپرماتوWyban and Sweeny, 1991مي كشد (

ساعت مولدين ماده به آرامي با تور دستي  2برگردانده شده و در فواصل تا نگهداري مولدين نر  مخزنمجددا به 

ادامه  24صيد و تليكوم آنها از نظر دريافت اسپرماتوفور مورد بررسي قرار مي گرفت. اين كار گاهي تا ساعت 

 4حله مي يافت. آنچه در يك جفت گيري موفق بين مولدين نر و ماده نقش مهمي دارد، رسيدگي مناسب (در مر

شدت رنگيزه اي و پشت بدن را اشغال نموده و اووسيت ها بالغ شده اند) مولدين ماده بلب هاي تخمدان  -بودن

مي باشد. در اين بين وزن مناسب مولدين نر و ماده و رسيدگي مناسب جنسي آنها از اهميت زيادي برخوردار 

  است. 

ولدين نر و ماده با پوسته سخت و زماني كه مولدين ميگوي سفيد غربي تليكوم باز مي باشد. يعني جفتگيري م

جنس در بين نرهاي با  2ماده كامال از نظر جنسي رسيده اند انجام مي شود. در ميگوهاي تليكوم بسته، جفگيري 

 3). در مراحل Hill et al., 1990;Lucas and Southgate., 2003پوسته سخت و ماده هاي با پوسته نرم انجام مي شود (

تخمدان از قسمت پشتي ميگوي زنده و با چشم غير مسلح قابل رويت است. رنگ تخمدان با نزديك شدن به  4و 

). در Dall et al., 1990بعنوان مرحله مناسب تعيين رنگ تخمدان مي باشد ( 4تخمريزي تشديد مي گردد. مرحله 

نگهداري مولدين نر به منظور  خازنمپروژه حاضر به اندازه تخمدان جهت انتخاب مولدين ماده جهت معرفي به 

گزارش نموده اند كه تخمدان ميگوي بالغ در مدت  2005و همكاران در سال  Woutersتخمريزي توجه گرديد. 

 مخازنجهت معرفي به  ،لذا معيار اصلي انتخاب مولدين ماده بار افزايش مي يابد.  6تا  4زمان تقريبي يك هفته 

  موضوع بود.  مولدين نر جهت جفت گيري  همين
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ساعت تاريكي است. ساعات روشنايي  11ساعت روشنايي و  13در سالن هاي مولد سازي دوره تابش نور شامل 

بامداد روز بعد است. حداقل يك ساعت پس از خاموش كردن چراغ ها  3تا  16و شب از  16بامداد تا  3از 

كافي براي انجام جفت گيري فراهم  جستجو براي يافتن ميگوهاي جفت گيري كرده آغاز مي شد تا فرصت

چراغ ها براي انتخاب مولدين روش مي شد.  18هر روز چراغ ها خاموش شدند. در ساعت  16گردد. در ساعت 

تغييرات سريع تابش نور موجب پريدن ناگهاني ميگوي سفيد غربي و احتماال وارد آمدن آسيب و يا استرس به 

 Wyban andور طبيعي تر بوده و از پريدن ميگوها جلوگيري مي كند (ميگوها مي شود. تغييرات تدريجي شدت ن

Sweeny, 1991.(ACE   ساعت رژيم تاريكي را مناسب گزارش  10ساعت نور روزانه و  14دوره  2003در سال

  منطبق بود. 1991در سال  Sweenyو  Wyban. در تحقيق حاضر، دوره نوري با توصيه ستنموده ا

، مولدين ماده  24درتحقيق حاضر پس از بررسي تليكوم ميگوهاي ماده رسيده از غروب آفتاب تا ساعت   

ليتري  300 مخازنيتني فايبرگالس منتقل شدند.  4ليتري و يا  300 مخازنيريزي به ماسپرماتوفور گرفته جهت تخ

متر و  4/2تني فايبرگالس داراي قطر  4 يمخازنمتر در قائده و  7/0متر در باال و  9/0از جنس پالستيك با قطر 

تخمريزي مولدين ميگو ميتواند از اندازه  مخازنيگزارش نموده كه،  2010در سال  FAOمتر بودند.   1ارتفاع 

 4متر مكعب بسته به نوع استفاده (معرفي انفرادي يا چند تايي مولدين) متفاوت باشد. مي توان تا  5-8ليتر تا  300

در تحقيق حاضر با معرفي انقرادي و يا چند تايي مولد ماده  در هر متر مكعب ذخيره سازي نمود. ميليون تخم را 

ليتري، حجم كافي آب براي تخمريزي مولد فرآهم  4000ليتري و  300 مخزناسپرماتور دريافت نموده به 

را توصيه نموده اند. لذا ليتر  2000تا  150تخمريزي گرد و با حجم  مخازن 1994در سال  Mainو  Brockگرديد.  

  مورد استفاده در تحقيق حاضر با گزارش ساير محققين مطابقت دارد.مخزن نوع 

كيفيت آب بويژه براي ميگوي سفيد غربي مهم است. مخازن تخمريزي با محلول كلر ضد عفوني و پس از 

هوا به خوبي با مواد شسته شدند. سپس مخازن  شيلنگ هايآبكشي با مواد شوينده شسته شده و سنگهاي هوا و 

به هر مخزن  EDTA2Naقسمت در ميليون  3تخم ريزي مجددا با آب دريا پرشده و هوادهي آن انجام و مقدار 

قسمت در ميليون به مخازن اضافه گرديد. عدم رعايت  1/0افزوده شد. همچنين ماده ضد قارچ ترفالن با غلظت 

  رصد تفريخ تخم ها تاثير بگذارد.اين موارد مي تواند بر د

FAO  گرم در هر بار تخم  50گزارش نموده كه،  مولدين ماده ميگوي سفيد غربي با ميانگين وزن  2007در سال

تخم هم ذكر   000/20 –000/30تخم به ازاي هر تخم ريزي توليد نمايد. البته ارقام  000/140ريزي بطور تقريب 

بار در ماه تخم ريزي مي نمايند. قطر تخم هاي  1-3ده قطع پايه چشمي شده شده است. بطور كلي ميگوهاي ما

درصد از تخم ها به  40-70ميكرون متغير است. همچنين گزارش گرديده كه  210-250ميگوي سفيد غربي 

گرم موجب گرديد كه  40ناپلي سالم تبديل مي شوند. در تحقيق حاضر استفاده از مولدين ماده با ميانگين وزن 

گزارش نموده كه  2007در سال  FAOدرصد متغيير بود.   95/86درصد تا  70درصد تفريخ تخم ها از حداقل 
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بالغ شده و در  گيماه 6-7گرم به باال در سن  28گرم و ماده ها از وزن  20ميگوهاي نر گونه سفيد غربي از وزن 

و همكاران در سال  Dall. مي نمايند ميلي متر را رها 22/0تخم با قطر  000/100-000/250گرم  30-45وزن 

كه باروري ميگوهاي پنائيد با وزن آنها داراي ارتباط مستقيم مي باشد.  يكي از اند گزارش نموده  1990

بازماندگي كم از مرحله ناپليوس تا پست  ،مشكالت تكثير مولدين ميگوي سفيد غربي، در مراكز تكثير ميگو

درصد هم گزارش شده است. در  5تا  درصد و حتي  20-30بين  الرو الروي است. اين درصد تا مرحله پست

 93و در سال درصد  14/5تا  5/1محدوده در 92سال  پروژه حاضر نيز  بازماندگي از ابتداي دوره تا پايان دوره در

بود. البته عوامل مختلفي بر موفقيت و يا عدم موفقيت تكثير ميگو مي تواند موثر باشد.  درصد 24در حدود 

عدد نيز براي ميگوي سفيد غربي  000/20-000/30همانگونه كه قبال نيز اشاره گرديد در مواردي هم آوري 

قابل توجه و در  93در سال  گزارش شده است. در تحقيق حاضر، تعداد پست الرو حاصله در پايان دوره تكثير

  مولوكاي نر به صفر رسيده است. × و حتي در مورد گروه مولوكاي ماده  كمتر  92سال 

و ترفالن و رعايت ساير موارد، مراحل الروي در مدت زمان هاي  EDTAدر پروژه حاضر در نتيجه استفاده از  

ناپليوس پنجمين زارش نموده كه گ 1991در سال  Wyban and Sweenyطبيعي سپري و از اين نظر با گزارش 

روز پشت سر  5تقريبا پس از  رازير مرحله  3 و يافته پوست اندازي خود را كامل نموده و به زوآ تغيير شكل 

مراحل پست  رسانده وروز به پايان  3مرحله مايسيس را در مدت  3 و و سپس وارد مرحله مايسيس شدهگذاشته 

  همخواني دارد.الروي آغاز مي گردد 

در مراحل الروي، آب مخازن پرورش الرو معموال يك بار در روز تعويض شد. تخليه آب با استفاده از يك 

ميكرون در مرحله  350ميكرون در مرحله زوآ،  100شيلنگ در داخل يك قاب فلزي پوشده شده با توري 

گرد فايبرگالس با  ازنمخميكرون در مراحل پست الروي انجام گرديد. جهت پرورش الروها از  500مايسيس و 

قسمت در ميليون و ترفالن با غلظت  10به غلظت  EDTAپرورش الرو،  مخازنيتن استفاده شد. به آب  4ظرفيت 

قسمت در ميليون افزوده شد تا كيفيت بهتري پيدا نمايد. زيرا بدون استفاده از اين مواد، الروها بيشتر به نوعي  1/0

مي شوند. تغيير در شكل پوشش خارجي مويچه ها، از عاليم اين عارضه است.  مبتال 1-بيماري به نام سندرم زوآ

به عناصر كمياب موجود در  EDTAبيشتر آنها مي ميرند. تصور مي شود كه  2و با ورود الروها به زير مرحله زوآ 

). Wyban and Sweeny, 1991آب كه مي توانند عامل اين ناهنجاري باشند، متصل شده و آنها را ته نشين مي كند (

و ترفالن در طي مراحل الروي ميگوي سفيد غربي مورد تاكيد مي باشد (قرباني  EDTAاثرات مفيد استفاده از 

  ).1390واقعي، 

FAO  گزارش نموده كه ناپلي ها داراي فتوتروپيسم مثبت قوي مي باشند. پس از صيد، تعداد ناپلي  2010در سال

درصد باشد.  70ي شود. در يك تكثير خوب، نسبت تفريخ بايد بيش از ها جهت تعيين نسبت تفريخ شمارش م

اگر نسبت هاي پايين تري شمارش شود، كل ناپلي ها بايد دور ريخته شده و دليل اين مشكل مشخص گردد. در 

  درصد بود.  70تحقيق حاضر نيز درصد تفريخ تخم ها در آميزش هاي خويشاوندي و بين گروهي بيش از 
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هزار عدد در هر ليتر در معرض نور، آب تميز و  000/20-000/40يد شده را مي توان در تراكم ناپلي هاي ص

هچري نگهداري نمود. تراكم ذخيره سازي ناپليوسها در مخازن  مخازنيهوادهي تا زمان ذخيره سازي در 

پليوس ها را از همان قطعه در ليتر ترجيح داده مي شود. نا 75پرورش الرو متفاوت است. در بيشتر موارد تراكم 

ابتدا (زير مرحله يك يا دو) مي توان به مخازن پرورش الرو منتقل كرد. اما زير مرحله هاي پاياني ارجحيت 

دارند. الروها تا رسيدن به مرحله الروي پيشرفته در اين مخازن باقي مي مانند. در تحقيق حاضر نيز ناپلي ها در 

منتقل و تا مرحله پست الروي در آنها نگهداري شدند. با توجه به اين كه تني فايبرگالس  4 مخازنيبه  4مرحله 

هزار عدد متغيير بود لذا با توجه به  000/75هزار عدد تا  000/40از حداقل  مخزنتعداد ناپلي رها شده در هر 

. لذا شتعدد ناپلي را دا 000/150گنجايش تا  مخزنتني فايبرگالس هر  4 مخازنيليتري  2000حداقل آبگيري 

مولدين  ، درصد جفتگيري92در پايان اولين دوره تكثير مولدين در سال تراكم رهاسازي ناپلي ها مناسب بود. 

هاي × مولوكاي نر و مولوكاي ماده× مولوكاي نر، هاي هلث ماده× هاي هلث نر، مولوكاي ماده×هاي هلث ماده

همچنين درصد  درصد تعيين گرديد. 27/41درصد و  22/54درصد،  28/86درصد،  16/40هلث نر به ترتيب 

درصد درصد بود.  76/47درصد و  100درصد،  32/39درصد،  80/64مولدين تخمريزي كرده نيز به ترتيب، 

 1/50درصد و پس از آن صفر درصد،  12/5در حدود  4، تا پست الرو 5/14ناپلي به پست الرو به ترتيب تبديل 

درصد تعيين  70/83و  86/95، 72/72، 70تخم به ناپلي به ترتيب ديل درصد تب درصد محاسبه گرديد.  1/58و 

  گرديد. 

در حدود   4پست الروبه  تبديل ناپلي ،درصد 90/9بطور متوسط  در سال دوم تكثير مولدين، تبديل تخم به ناپلي

پليوس تا نابازماندگي مرحله . )9(جدول  تعيين شددرصد  24در حدود   12پست الروبه  ناپليتبديل درصد،  36

. گزارش شده استدرصد)   5درصد (در مواردي تا  20-30 بطور ميانگين پست الروي در مراكز تكثير ميگو

احتماال آلودگي هاي ايجاد شده توسط استفاده از مقادير زياد جلبك كيتوسروس و  باقي ماندن مقاديري از 

و ترفالن و يا  EDTAيا مخازن پرورش و استفاده نادرست از  ها و مخزنضايعات پس از هر بار تعويض آب در 

مي توانند از عوامل اين موضوع نوع و روش غذادهي به مولدين و الروها  ،، ژنتيك مولدينعدم استفاده از آنها

كرم زنده و  امكان تهيهژنتيك مولدين و عدم عالوه بر موارد ذكر شده، به نظر مي رسد در تحقيق حاضر  .دنباش

نرئيس  پري تهيه كرم تكثير،در سال دوم  . باشند تازه منجمد شده در سال اول تكثير در اين زمينه نقش داشته

  لذا اين مورد نيز در بهبود شرايط تكثير مولدين نقش موثري داشته است. زنده و تازه منجمد شده ميسر گرديد. 

به چند نكته مهم مي توان اشاره كرد. تكثير  1393و  1392در مقايسه نتايج حاصله از تكثير مولدين در سال هاي 

. در اين بين نقش غذاي بودبه سال اول برخوردار  ري نسبتبه مراتب از وضعيت مطلوب  دومالروها در سال 

گروه هاي مولوكاي و هاي در سال اول مورد استفاده جهت تغذيه مولدين از اهمت زيادي برخوردار است.  

) تكثير شدند. ولي در Cross-breeding) و بين گروهي (Inbreedingآميزش خويشاوندي (بصورت  ،مولدينهلث 




ب ��� از ... /  �� '�����٢ ����ه
� ا
 

اين مولدين اقدام گرديد.  رهاي هلث نر نسبت به تكثي×تعداد مولدين مولوكا ي مادهبيشتر بودن سال دوم به دليل 

استفاده از فيلترهاي شني جنبه هاي وضعيت آب مورد استفاده جهت تكثير مولدين از  عالوه بر موارد ذكر شده،

و قارچ كش ترفالن و رعايت اصول بهداشتي در كل دوره تكثير را نبايد از نظر دور  EDTAو ذغالي، استفاده از 

 اغلب تهيه كرم پري نرئيس ،ميگو رميگو در فصل تكثي ربا توجه به افزايش شديد تقاضاي مراكز تكثيداشت. 

   بودمنجمد شده قابل تهيه از پيش دشوار و بصورت  بصورت تازه

قسمت در هزار  32-35درجه سانتي گراد و شوري  29-32از نظر كيفيت آب، درجه حرارت آب در محدوده 

ر يگزارش نموده كه براي تكث 2003در سال  Wyban and Sweeney., 1991( .ACE( براي تفريخ مناسب مي باشد

درجه حرارت مناسب تكثير  داده وقسمت در هزار را ترجيح  32عمدتا شوري  مراكز تكثيرميگوي سفيد غربي، 

باشد. در برخي گونه  8بايد نزديك به  pHدرجه سانتي گراد نگهداري و حفظ شود.  27-29 بايد در محدوده نيز

مي تواند به طور كامل رشد و نمو تخمدان را متوقف نمايد. اكسيژن محلول ترجيحا  7نزديك به   pH ،هاي ميگو

  .  )ACE, 2003( قسمت در هزار نگهداري شود 5نزديك به اشباع و حداقل 

 Brock  وMain  الرو ميگوي  توليد شيميايي آب براي-در ارائه محدوده مناسب پارامترهاي فيزيكو 1994در سال

ميلي گرم در ليتر،  5درجه سانتي گراد، اكسيژن محلول  28-32)، درجه حرارت آب L. vannamei(سفيد غربي 

pH 5/8-5/7  قسمت در هزار گزارش نموده اند.  30-32، شوريStickney  پارامترهاي مناسب براي  2000در سال

 pH، 27-29±2/0درجه حرارت  27-36±5/0رسيدگي جنسي مولدين ميگوهاي گرمسيري را شامل: شوري 

توصيه نموده كه  2010در سال  FAOپيشنهاد نموده است.  5±5/0، و ميزان اكسيژن محلول در آب 2/0±8/7

 30-35درجه سانتي گراد، با شوري  28-29رسيدگي جنسي مولدين، در محدوده  مخازندرجه حراررت آب 

 محلول در آب ، اكسيژنآب ميانگين درجه حرارتحفظ گردد. در تحقيق حاضر  pH 2/8-8قسمت در هزار و 

  51/6± 60/0درجه سانتي گراد،  16/29±64/0و 75/28 ±33/2آب در سال هاي اول و دوم به ترتيب،  pHو 

  33 ±2شوري آب در محدوده  واندازه گيري  15/8 ±05/0و   18/8 ± 03/0ميلي گرم در ليتر و  36/7±20/0و

-همان گونه كه مشاهده مي شود محدوده پارامترهاي فيزيكو .)11و 7(جداول  حفظ گرديدقسمت در هزار

  شيميايي آب با محدوده هاي ارائه شده توسط ساير محققين همخواني دارد.
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 پيشنهادها

 .استفاده شودزنده و يا تازه منجمد شده غذاهاي ،  از ميگو جهت تغذيه مولدين -

 .استفاده گرددو قارچ كش ترفالن در مراحل مختلف تكثير مولدين  EDTAاز  -

 .شودبه اختصاصات ژنتيكي مولدين مورد استفاده جهت تكثير توجه  -

 اصول بهداشتي در كل مراحل تكثير مولدين به خوبي رعايت گردد. -

  از مخازن مولدسازي، نگهداري و جفتگيري مناسب و استاتدارد استفاده شود. -
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  تشكر و قدرداني

از رياست محترم موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، معاونت محترم پژوهشي موسسه، رئيس محترم بخش  

آبزي پروري  موسسه، مدير محترم گروه تغذيه موسسه و ساير همكاران در موسسه،  رئيس محترم پژوهشكده 

م برنامه ريزي و پشتيباني ، رئيس محترم بخش آبزي ميگوي كشور،  معاون محترم پژوهشي و  معاون محتر

پروري پژوهشكده و ساير همكاران در پژوهشكده ميگو  و ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه تشكر و قدرداني مي 

  نمايم.  
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Abstract: 
we used Molokai and High health broodstocks for inbreeding and cross-breeding of them. For water security, in 

the first step Persian Gulf water with a pump pure in the concrete laver and then transfer in the two smaller laver, 

and disifected with 50 ppm calcium hypochlorite in the priod of 12-24 hours, and then transferred to the ultra-

filter and ultra violet before transfer to the hatchery. Broodstocks were stocked at the density of 8-10 ind/m2 in 

the 4 metric tones fiber glass tank. The feeding of broodstockes were done 4 times at the 9, 11.30, 14 and 20. 3. 

Three times with cattlefish (Sepia pharaonis) and sand worm (Perinereis nuntica) and 1 time with edible bivalve 

meat (Solen brevis) and cow livier. Maturation and mating of broodstocks was done in the 4 cubic meters round 

fiberglass tanks with the diameter of 2.4 m and 1 m height. For spawning of broodstockes we used tanks with 

300 liters content with the diameter of  0.9 m at the head and 0.7 m at the base and in the 4 cubic meteres fiber 

glass tank.  

Rearing of larvae were done with natural (Chaetacerous sp.) and artificial diet. The amount of dissolved oxygen, 

water tempreture, pH and salinity measured daily.    

 In the end of initial  propagation period, in the inbreeding of  High health 3600 Pl16 and from Molokai no 

obtained any postlarvae. In the cross-breeding of  female High heaith×male Molokai 1500 Pl7 and from female 

Molokai × male high health 1350 Pl21 were produced.  In the second year, in the propagation of  female 

Molokai×male High health, 600 thousands of  Pl12 was obtained. In the end of initial propagation period, only 

the survival of female Molokai×male High health  was suitable. Therefore in the second year, we only propagate 

this one. The better propagation of  broodstocks in the second year, was mainely due to use of live and fresh 

freeze perinereis nuntica worm and probably better broodstocks genetic characteristic. The mean tempreture, 

oxygen and pH of water measuered  28.75±2.33, 28.16±1.30 0 C, 6.51±0.60 and 7.360± 0.46 mg/land 

8.81±0.03 and 8.15±0.20. The salinity of water maintained at 32±2 PPT. 

         
Key words: Inbreeding, Cross-breeding, SPF shrimp, Molokai, High health. 
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