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  چكيده

از دهه هشتاد به بعد در نوار ساحلي جنوب دچار ركود شديد گشت، كه  درايران صنعت تكثير و پرورش ميگو

 پائينبيماري لكه سفيد و پائين بودن قيمت ميگو  در خارج از كشور و توليد  بروزبخشي از داليل اين ركود 

اي عمان موجب شد كه برخي از پرورش گونه داخلي بود. با ورود كشند قرمز در آبهاي خليج فارس و دري

. عامل كشند كه ناشي از شكوفائي دچار واهمه گردند از ذخيره دار كردن ميگو1388 دهندگان ميگو در سال

، لذا بيم آن مي رفت كه در گرديدجلبك كوكلودينيوم  بود، باعث تلفات ماهي و ساير آبزيان در نوار ساحلي 

در آب هاي  Cochlodinium polykrikoiesايد. با توجه به خطرات شكوفايي استخر نيز همين خسارت را وارد نم

خليج فارس در سال هاي اخير و اهميت صنعت پرورش ميگو در كشور، بخصوص در آب هاي جنوب و نگراني 

پرورش دهندگان از خطرات شكوفايي جلبكي تحقيق حاضر انجام گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر 

سلول بر ليتر) بر رشد و بقاي بچه  2000000و  C. polykrikoides )200000 ،600000مختلف جلبك  غلظت هاي

ميگوي سفيد غربي طي سي و پنج روز در شرايط پرورش در تانك در آزمايشگاه بود. در اين خصوص از 

و ذخيره شد و بر قطعه بچه ميگ 10ليتري جهت انجام آزمايش استفاده شد كه درون هر كدام  40آكواريوم هاي 

اساس تراكم هاي فوق جلبك مربوطه به آب اضافه گشت و در طي مدت پرورش تراكم جلبكي با همان ميزان 

در دوره پرورش غذاي دستي استارتر به صورت جيره كور جهت تغذيه بچه ميگوها بكار  .ثابت بود "فوق تقريبا

تا انتها ي دوره پرورش با عنايت به اينكه در  ز ابتدان مي دهد كه بچه ميگوها انتايج حاصل از تحقيق نشا .رفت

شرايط مناسب رشد جلبك كوكلودينيوم  قرار داشتند، عالوه بر استفاده از غذاي دستي از جلبك ها نيز تغذيه 

ي هم  بر رشد بچه ميگو ياثر سو ظاهر عالوه بر اينكه باعث تلفات نشد در مي نمودند و جلبك كوكلودينيوم 

 .ايجاد نكرد

استان ، Cochlodinium polykrikoidesجلبك  ، Litopenaeus vannamei ،كلمات كليدي : ميگوي سفيد غربي

  خليج فارس  ،هرمزگان
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  مقدمه -1

ز نظر اقتصادي و سياسي نيز  عالوه بر تامين بخشي از نياز غذائي كشور هاي پيشرفته، ا امروزه منابع عظيم آبي، 

كيلومتر مرز آبي در جنوب و شمال جزء معدود  2792ور پهناور ايران با حدود اهميت ويژه اي يافته است. كش

كشورهائي است كه از اين نعمت سرشار الهي برخوردار است. درياي عمان و خليج فارس اين آبراه سرشار از 

ر آغاز و كيلومتر از دماغه گوات 1800مربع مرز آبي حدود  كيلومتر  239000با مساحتي حدود  مواهب خدادادي، 

 20تا اروند رود ادامه يافته است. آب رودخانه هاي دجله وفرات و كارون به آن مي ريزد و عمق سواحل آن از 

  متر تجاوز نمي كند و از اهميت ويژه اي جهت صيد ميگو برخوردار است.

ي باشد. در پرورش ميگو به عنوان يكي از فعاليتهاي مهم آبزي پروري در ايران در حال توسـعه و گسترش م

كشور ما با توجه به گستردگي سواحل جنوبي و گسترش سريع صنعت و پرورش ميگو در طول اين مناطق با 

توجه به تحقيق، بررسي و مطالعه در اين زمينه از شاخص ترين رسالت هاي محققين مرتبط با امر تكثير و پرورش 

ايش توليدات غذايي در سطح جهان، پراكنده شده ميگو مي باشد. استفاده از گونه هاي غير بومي به منظور افز

Litopenaeus vannamei  ميگوي سفيد غربي با نام علمي رش وانامي اشاره نمود.است كه از جمله مي توان به پرو و  

White leg shrimpنام عمومي  بطور طبيعي در سواحل درياي مكزيك، مركز و جنوب امريكا و جنوب پرو يافت  

  .شود مي

منطقه از  5رمزگان يكي از استان هاي پر توليد در زمينه پرورش ميگو مي باشد. مزارع پرورش ميگو در استان ه

در ، سايه خوش، جزيره هنگام، تياب شمالي و جنوبي، و بندر سيريك واقع شده است. بندر مقامشامل اين استان 

كاهش يافت  هكتار 500به حدود به علت بروز كشند قرمز سطح زير كشت ميگو در استان هرمزگان 1388سال 

  .عمده فعاليت در منطقه تياب شمالي و جنوبي مي باشدو در حال حاضر 

حرفه پرورش ميگو شامل مراحل مختلفي است كه هر يك به نوبه خود در توليد محصول با كميت وكيفيت 

ايت آنها اجباري است مورد قبول حائز اهميت است. اگر چه اهميت اين مراحل با يكديگر يكسان نيست ولي رع

و عدم توجه به هركدام از مراحل موجب كاهش موفقعيت و يا شكست خواهد شد. فرايند مراحل پرورش ميگو 

شامل آماده سازي استخر (شخم زدن، آهك پاشي، شستشو، خشكاندن)، آبگيري  استخر و ذخيره دار كردن 

نامند. رنگ آب در  ثل سريع پالنكتون گياهي را ميشكوفايي يا بلوم توليد م باپست الرو ميگو مي باشد.استخر 

هاي جلبكي وجود دارد تغيير مي كند، به همين جهت اين پديده را  هايي كه در اين سلول اثر حضور رنگدانه

اي، سبز و ارغواني ديده شده و گاهي  نامند. تغيير رنگ آب بصورت قرمز، زرد، نارنجي، قهوه كشند قرمز نيز مي

هاي خليج فارس  شود. همچنين در آب هاي جهان ديده مي رسد. اين پديده در اكثر آب ه مشام ميبوي بدي نيز ب

هاي متعددي در مورد اين پديده وجود دارد. اين رويداد اگر به صورت موقت و ناپايدار  بارها مشاهده و گزارش

باشد ولي اگر بصورت پايدار  نمي هايي كه سميتي براي آنان ذكر نشده باشد چندان نگران كننده و ناشي از گونه

 .)1389در آيد ممكن است خسارات جبران ناپذيري بر اكوسيستم آبي و آبزيان وارد نمايد (تيغ ساز زاده، 
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تواند سبب كمبود اكسيژن منطقه (شب هنگام) شده و در نتيجه خفگي آبزيان را در  شكوفايي بصورت پايدار مي

و چسبنده ديده مي شود بطوري كه وقتي آب را در دست گرفته از بين  بر داشته باشد و گاهاً به حالت لزج

شود كه در اين مرحله بيشترين مرگ و مير موجودات دريايي اتفاق  انگشتان بصورت يك توده غليظ خارج مي

  ).1387مي افتد (قاسمي، 

استان  فارس ليجدر آبهاي خ .Cochlodinium polykrikoies دار در پي وقوع شكوفايي گسترده جلبك تاژك

و بخشي از درياي عمان و مرگ و مير آبزيان منطقه، فعاليت صيد وصيادي مورد تهديد قرار داده است  هرمزگان

رود كه مشكالت زيست محيطي و اكولوژيكي را در پي داشته باشد. همچنين با توجه به نزديك  و بيم آن مي

با كيفيت مطلوب، اگر اقدامي فوري در جهت يافتن راه هاي تكثير به آب  شدن فصل تكثير ميگو و نياز كارگاه

حلي مناسب براي بهبود كيفيت آب صورت نگيرد، عواقب ناشي از اين شكوفايي، صدمات جبران ناپذيري را بر 

صنعت پرورش ميگو وارد نموده و آنرا با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. لذا الزم است پيش از شروع فعاليت 

و بررسي جامعي در خصوص اثرات منفي اين شكوفايي و راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با تكثير و پرورش ميگ

 Cochlodiniumبا توجه به مطالب ياد شده و خطرات شكوفايي  آن در قالب پروژه تحقيقاتي صورت گيرد.

polykrikoies  در در آب هاي خليج فارس در سال هاي اخير و اهميت صنعت پرورش ميگو در كشور، بخصوص

آب هاي جنوب و نگراني پرورش دهندگان از خطرات شكوفايي جلبكي تحقيق حاضر انجام گرفته است. هدف 

و  Cochlodinium polykrikoides )200000 ،600000از اين مطالعه بررسي اثر غلظت هاي مختلف جلبك 

شرايط پرورش در تانك  درطي سي و پنج روز سلول بر ليتر) بر رشد و بقاي بچه ميگوي سفيد غربي  2000000

  در آزمايشگاه بود.  
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  كليات -2

  پرورش ميگو -1-2

ميگوها جانوراني خونسرد هستند كه مجموعه فعاليتهاي فيزيولوژيكي آنها مطابقت با محيط آبزي دارد. درجه 

 27حرارات داخلي بدن با درجه حرارات محيط يكي است. بطور كلي ميگوها در آب هاي كم عمق درياها بين 

متري و در مناطقي كه از نظر طبقات تحت االرضي سست ونرم  22تا  15متري و در خليج فارس بين  180تا 

 باشند،  زندگي مي كنند.

ز نظر اقتصادي و سياسي نيز  عالوه بر تامين بخشي از نياز غذائي كشور هاي پيشرفته، ا امروزه منابع عظيم آبي، 

كيلومتر مرز آبي در جنوب و شمال جزء معدود  2792با حدود  اهميت ويژه اي يافته است. كشور ايران

كشورهائي است كه از اين نعمت سرشار الهي برخوردار است. درياي عمان و خليج فارس اين آبراه سرشار از 

كيلومتر از دماغه گواتر آغاز و تا  1800كيلومتر مرز آبي حدود  239000با مساحتي حدود  مواهب خدادادي، 

متر  20ادامه يافته است. آب رودخانه هاي دجله وفرات و كارون به آن مي ريزد و عمق سواحل آن از  اروند رود

صنعت پرورش ميگو يكي از مهم ترين  تجاوز نمي كند و از اهميت ويژه اي جهت صيد ميگو برخوردار است.

 گويشك م يب مي باشد.فعاليتهاي آبزي پروري در جهان و ايران است كه به سرعت در حال توسعه و گسترش 

از  يكي يوابسته به آن به صورت تجار عيبوده و صنا ايدر دن ييايدر يغذا نيو پر مصرف تر نيشناخته تر

 محصول  ني، ا2003كه بر اساس آمارها در سال  يرود، به طور يبه شمار م ييايدر يفرآورده ها عيصنا نيمهمتر

(تيغ  باشد يم يالتيش يكاال نيتر يو اصل نيهمترم ا،يدن در انيدرصد از كل سهم تجارت آبز 18با اختصاص 

با توجه به گستردگي سواحل جنوبي در ايران، استفاده از گونه هاي غير بومي به منظور افزايش  ).1389ساز زاده، 

با نام  سفيد غربي توليدات غذايي يكي از رسالت هاي محققيق صنعت تكثير و پرورش ميگو مي باشد. ميگوي

Litopenaeus vannamei  علمي و نام عمومي   white leg shrimp (ميگوي پاسفيد) متعلق به سواحل غربي آمريكاي  

). اين گونه با توجه به خصوصياتي نظير تحمل 1التين از پرو در جنوب تا مكزيك در شمال مي باشد (شكل 

تر به پروتئين حيواني در تغذيه طيف گسترده اي از دما، تحمل تراكم هاي باال، سهولت در به گزيني، نياز كم

نسبت به ساير گونه ها و مقاومت نسبت به بيماري ها و رشد سريع يكي از مهم ترين گونه هاي پرورش ميگو در 

  ).1389جهان مي باشد (تيغ ساز زاده، 

  

  

  

  

  . ميگوي سفيد غربي1شكل 
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  ) SEAFED1984. چرخه زندگي ميگو ( 2شكل 

  

  Litopenaeus vannameiميگوي سفيد غربي  كلياتي بر  -2-2
 تعريف علمي و رده بندي -1-2-2

Litopenaeus vannami  نيز ناميده مي شود، يكي از گونه هاي مهم اقتصادي ميگو در  ميگوي پاسفيدكه ميگوي

درآبزي كه شامل گونه هاي زيادي بوده و    Penaeidaeيكي از جنس هاي خانواده   Litopenaeusجهان مي باشد. 

  پروري داراي ارزش اقتصادي باال مي باشد. رده بندي گونه اي به شكل زير است:
Scientific classification  
Phylum:  Arthropoda 
class: Crustacea 
Order: Decapoda 
Suborder: Penaeoidea 
Family: Penaeidae 

(Boone, 1931) )Penaeus(Litopenaeus  Genus: 
)Boone, 1931( naeus vannameiLitope Species:  

  

  Litopenaeus vannameiميگوي  چرخه زندگي -2-2-2
ساعت بعد از تخم ريزي صورت مي گيرد. براي رشد  12تا  8بسته به درجه حرارت شكوفايي تخم ها ظرف 

الرو ميگو بايستي از مراحل مختلف و متمايز قبل از رسيدن به مرحله پست الروي عبور نمايد. مرحله ناپلئوسي 

زير مرحله مي باشد. مرحله پروتوزوآ و  مايسيس هر كدام  6ده و تغذيه نمي كند و شامل كه الرو شناگر آزاد بو
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شامل سه زير مرحله بوده كه بعد از آن الرو وارد مرحله پست الروي شده كه از نظر ظاهري شبيه بالغين است 

 ).2(شكل 

از جلبك هاي ميكروسكوپي و  الرو ميگو در مرحله ابتدايي ناپلئوسي از كيسه زرده تخم تغذيه كرده و سپس

زئوپالنكتون ها در مراحل پروتوزوآ استفاده مي نمايد. از مرحله مايسيس و مراحل بعدي الرو ميگو و ميگوهاي 

جوان قادر هستند از طيف گسترده اي از ارگانيسم هاي غذايي همچون آرتميا، كرم پلي كت، سخت پوستان 

  ).1379د (ويالين، كوچك و همچنين دتريتوس بستر تغذيه نماين

  

  تاريخچه پرورش ميگو در جهان -3-2

آسيايي ها نخستين فعاليت هاي آبزي پروري را به نام خود ثبت كرده اند. چيني ها از دوازده قرن پيش از ميالد 

قرن پيش با پرورش خامه ماهي و سايز گونه ها مانند  15مسيح با پرورش كپورماهيان و اندونزيايي ها از 

دريايي، راهي كه امروزه به عنوان يكي از اميدهاي بشر براي تأمين مواد غذايي مورد نياز جمعيت رو ميگوهاي 

به تزايد انساني مطرح است را پايه گذاري نمودند. پرورش ميگو در بدو تولد بشكل بسيار ساده انجام مي گرفت 

برخي موارد به عنوان موجود ناخواسته  و معموالً ميگو به عنوان محصول جانبي در كنار ماهيان دريايي حتي در

 1930پرورش مدرن ميگو از سال  ).Rosenberry, 2001در حوضچه هاي ساحلي (جزر و مدي) پرورش مي يافت (

شروع شد، هنگامي كه موتوساكا فوجي ناگا فارغ التحصيل دانشگاه توكيو، موفق به تخم كشي از ميگوي كروما 

)Marsupenaeus japanicusو الرها را تا سايز بازاري در آزمايشگاه پرورش داد و موفق به توليد انبوه در ) شد. ا

  ).Rosenberry, 2001مقياس تجاري شد  (

ماهيگيران و مراكز تكثير مقدار زيادي بچه ميگو را عرضه نمودند كه موجب افزايش ميزان  1970از اواسط دهه 

 1970تن رسيد. در اواخر سالهاي  22600مقدار آن به  1975توليد ميگوي پرورشي گرديد، به طوري كه در سال 

ميگوي سفيد غربي از مكزيك و پرو به سواحل امريكاي التين انتقال يافت، سپس به شمال غربي  1980تا 

سواحل امريكا و هاوايي منتقل شد و در سواحل شرقي اتالنتيك از كاروليناي شمالي و تگزاس در سرتاسر شمال 

ه و برزيل منتشر گرديد. اكثر اين كشورها هم اكنون در حال پرورش ميگوي سفيد غربي مي مكزيك، نيكاراگوئ

باشند. همچنين در آسياي جنوب شرق و كشورهايي مانند چين، تايوان، تايلند، فيليپين و مالزي اين گونه پرورش 

زمايشي و پژوهشي، در زمان داده مي شود. با توجه به نتايج خيره كننده و مناسب ميگوي سفيد غربي در مرحله آ

كوتاهي پرورش تجاري آن نه تنها در مناطق بومي آن، بلكه در ساير كشورهاي داراي صنعت پرورش ميگو از 

جمله كشورهاي عمده آسياي جنوب شرقي توسعه پيدا كرد. با توجه به گسترش سريع مزارع پرورش ميگوي 

تن رسيده است و رتبه  1386000به بيش از  2004ر سال سفيد غربي در آسيا و باالخص چين و تايلند توليد د

). اين گونه براي اولين بار توسط موسسه FAO, 2003نخست را در بين گونه  هاي ميگوي پرورشي دارا مي باشد (
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جهت انجام كارهاي پژوهشي به ايران معرفي گرديد (تيغ ساز زاده،  1383تحقيقات شيالت ايران در تابستان 

1389.(  

سفيد غربي داراي توانايي متعددي از جمله جزء سريع الرشدترين گونه هاي تجاري ميگو، مقاوم به دامنه  ميگوي

وسيعي از تغييرات دما و شوري، ماندگاري باال در مراحل الروي در نوزادگاه و در شرايط استخرهاي پرورشي 

صرف شناخته شده، توليد الين هاي مولد مي باشد. نياز پروتئيني پايين نسبت به ساير گونه هاي ميگو، بازار م

) و نهايتا هزينه توليد پايين مي باشد. اين SPF) و الين هاي مـولد عــاري از بيماري (SPRمقاوم به بيماري (

خصوصيات مناسب، اين ميگو را به عنوان جايگزين خوبي براي ميگوهاي تجاري و پرورشي مناطق مختلف دنيا 

  ي كشنده مانند لكه سفيد توان توليـد انبوه را از دست داده اند مي باشد.كه به علت ابتال به بيمار

  

  تاريخچه پرورش ميگو در ايران -4-2

به دليل امكان تكثير و پرورش ميگو و شرايط مناسب آب و هوايي در سواحل جنوبي كشور، شركت سهامي 

به بررسي و شناسايي امكان تكثير و  60دهه شيالت ايران كه متولي توليدات آبزيان در ايران نيز بود، از اواخر 

پرورش و همچنين مكان يابي براي ايجاد مراكز وابسته در استان هاي جنوبي كشور پرداخت (معاونت تكثير و 

  ).1376پرورش شيالت ايران، 

رسي در استان بوشهر بر 1363براي اولين بار در ايران به منظور مطالعه چگونگي و پرورش ميگو از بهمن ماه 

تخم كشي شد، كه منجر به توليد الرو  P. Semisulcatusاز ميگوي  1368هايي صورت گرفت و در ادامه در سال 

از  P. monodonقطعه پست الرو ميگوي  300000در سطحي نسبتاً باال شد. پرورش ميگو عمالً با وارد كردن 

. در همين سال در بندر كالهي توسط شيالت ايران در بوشهر صورت پذيرفت 1371كشور مالزي در سال 

انجام  Metapenaeus affinisو  P. semisulcatus ،P. merguensisهرمزگان نيز پرورش آزمايشي چند گونه از قبيل 

  ).1376گرفت (معاونت تكثير و پرورش شيالت ايران، 

 P. indicusگونه  را مي توان سال ورود ايران به عرضه تجاري ميگوي پرورشي دانست. در اين سال 1374سال 

گونه رسمي پرورشي بود، اما پس از بروز بيماري لكه سفيد و كاهش توليد ميگو در استان هاي جنوبي، ميگوي 

L. vannamei  از هاوايي وارد گرديد و درحال حاضر گونه غالب پرورشي در ايران مي باشد. استان هرمزگان يكي

منطقه از   5). مزارع پرورش ميگو در 1389باشد (تيغ ساز زاده،  از استان هاي پرتوليد در زمينه پرورش ميگو مي

  اين استان واقع شده است:

  كيلومتر غرب بندرلنگه10هكتار مزرعه واقع در  300الف: بندر مقام با حدود 

  كيلومتر شرق بندرلنگه50هكتار مزرعه واقع در  1600ب: منطقه سايه خوش با حدود 

  كتار مزرعه واقع در جنوب جزيره قشمه 35ج: جزيره هنگام با حدوده 

  كيلومتري شرق بندرعباس 135هكتار مزرعه واقع در  1800د: تياب شمالي و جنوبي با حدود 
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  .ه: منطقه سيريك (سايت عدالت) كه در حال حاضر غير فعال مي باشد

تار كاهش يافته هك 500به علت بروز كشند قرمز سطح زير كشت ميگو در استان هرمزگان به حدود  88در سال 

  .است. كه عمده فعاليت در منطقه تياب شمالي و جنوبي مي باشد

مناطق ياد شده هر كدام با توجه به شرايط اكولوژيك خاص خود جهت ايجاد سايت پرورش ميگو مطالعه، 

طراحي و ساخته شده است. با توجه به اهميت ميگو، وقوع پديده كشند قرمز در استان هرمزگان و نگراني 

رورش دهندگان ميگو از اثرات مخرب شكوفايي جلبك كوكلودينيوم  موجب گرديد پروژه اي كنوني درباره پ

اثرات جلبك ياد شده در تراكم هاي مختلف بر روي ميگوي سفيد غربي بررسي گردد. اگر چه كه كشند قرمز 

رد نمود اما در همين سال در خساراتي را به بخشي از آبزيان سواحل بندر عباس وا 88در زمستان و اوائل سال 

بعضي از مناطق هرمزگان از جمله سواحل كالهي و تياب و بندر عباس ميزان صيد خرچنگ و ميگو افزايش 

  چشمگيري پيدا نمود ( مشاهدات مجري).

حرفه پرورش ميگو شامل مراحل مختلفي است كه هر يك به نوبه خود در توليد محصول با كميت وكيفيت 

اهميت است. اگر چه اهميت اين مراحل با يكديگر يكسان نيست ولي رعايت آنها اجباري است  مورد قبول حائز

و عدم توجه به هركدام از مراحل موجب كاهش موفقعيت و يا شكست خواهد شد. فرايند مراحل پرورش ميگو 

ر كردن شامل آماده سازي استخر (شخم زني، آهك پاشي، شستشو، خشكاندن) آبگيري  استخر و ذخيره دا

استخر با بچه ميگوي با كيفيت است، كه در اينجا مرحله دوم يعني آ بگيري و ذخيره دار كردن استخر ها مورد 

  بررسي قرار مي گيرد.

و سپس شفافيت  pHين كيفيت آب ورودي به استخر ها بايد به فاكتورهاي مهمي از جمله شوري، دما، يجهت تع

توني باتوجه به ورودي آب از دريا و يا خور متفاوت است كه بخشي از پالنكتوني توجه نمود كه شفافيت پالنك

اين تفاوت ناشي از تغيرات جمعيت پالنكتون در دريا مي باشد، يعني وجود جلبك هاي مضر و مفيد در نوار 

ساحلي و مدخل ورودي خوريات و ايستگاهاي پمپاژ آبگيري استخرها. وجود برخي جلبك هاي فوق كه در اثر 

مي شوند قبل از ورود به استخر بايد شناسائي و شمارش شوند. منظور جلبك هاي مضر است  كه  1شكوفاكشند 

  ) ظاهر مي شوند.Red tide( بصورت بلوم هاي وسيع

  

  2كشند قرمز -5-2

هايي كه  شكوفايي يا  بلوم ، توليد مثل سريع پالنكتون گياهي در محيط دريايي مي باشد. در اثر حضور رنگدانه

هاي جلبكي وجود دارد رنگ آب تغيير مي كند، به همين جهت اين پديده را كشند قرمز نيز  اين سلولدر 

اي، سبز و ارغواني ديده شده و گاهي بوي بدي نيز  نامند. تغيير رنگ آب بصورت قرمز، زرد، نارنجي، قهوه مي

                                                 
1
 -Bloom 

2
 - Red tide 
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د نشان داده است كه تعداد و هاي مضر يك پديده جهاني بوده و شواهد جدي شكوفايي جلبكرسد.  به مشام مي

شدت آن در حال افزايش است. آنها خطري جدي براي سالمت انسان، آبزي پروري، شيالت و اكوسيستم دارد. 

باشند كه مطالعات كمي در مورد متابوليسم آنها  هاي محيط دريا مي دينوفالژالها گروه مهمي از فيتوپالنكتون

هاي سبز صورت گرفته است و اين كمبود،  ها و جلبك همچون دياتومههاي فيتوپالنكتوني  نسبت به ساير گروه

باشد. شكوفايي  بخشي ناشي از مشكالت كشت و تهيه محيط كشت مناسب براي اين گروه از فيتوپالنكتوني مي

هاي آبي و  هاي فيتوپالنكتوني به ويژه دينوفالژالها مشكالت زيادي را براي اكوسيستم ناشي از برخي از گونه

ها عالوه بر توليد سموم، از طريق  شكوفايي ناشي از اين گروه از فيتوپالنكتونپروري ايجاد نموده است.  زيآب

مير آبزيان در  و كاهش ميزان اكسيژن محيط به ويژه هنگام تجزيه، باعث افت شديد ميزان اكسيژن محيط و مرگ

شكوفايي و كاهش اثرات شكوفايي اين  راهكارهاي زيادي براي كنترل. )Smayda, 1997معرض خواهد گرديد (

 هچري همچون منطقه محدود يك در فقط كنترل حال هر ها صورت گرفته است ولي در گروه از فيتوپالنكتون

 اين كنترل جهت مختلف روشهاي به جهت دستيابي تحقيقات و باشد مي عملي وپرورش تكثير استخرهاي و ها

ن گونه از پالنكتونها در دهه اخير، از نظر زمان و محدوده پراكنش، شكوفايي اي باشد. مي گسترش حال در پديده

افزايش يافته و سبب مرگ ومير وسيع آبزيان و آسيب هاي جدي به مزارع پرورش و همچنين صخره هاي 

مرجاني بخصوص در نواحي شرق و جنوب شرقي آسيا گرديده است . هر ساله در مناطق مختلف دنيا، شكوفايي 

 2002و 2004فات زيادي را در برداشته كه از آنجمله مي توان به مواردي از قبيل سواحل امريكا (اين جلبك، تل

) اشاره نمود كه در تمامي اين موارد، انواع آبزيان بخصوص 2005) و شرق مالزي (2005)، فيليپين (1996و

با ايجاد  پديده كشند  كفزيان در مقياس زيادي تلف شده بودند. در سواحل كره، وجود جلبك كوكلودينيوم 

مكانيسم و  ).1389بصورت ساالنه خساراتي را بر صنعت پرورش ماهي در قفس وارد مي كند (تيغ ساز زاده، 

مرگ و مير آبزيان در زمان شكوفايي جلبك كوكلودينيوم  مورد بحث است ولي آنچه مي توان گفت اينكه 

را دارد، مي تواند  1نجائيكه توان توليد اكسيژن واكنشگرآوجود سم در اين موجود به اثبات نرسيده است ولي از 

سبب مرگ ومير آبزيان گردد. همچنين عالوه بر مصرف اكسيژن آب در هنگام شب و خفه كردن آبزيان وحتي 

ممانعت از انجام عمل فتوسنتز در آبهاي عمقي تر در روز (بدليل ايجاد كدورت در آب ونرسيدن نور خورشيد) 

وليد اكسيژن، اين گروه از پالنكتونها پس از مرگ و متالشي شدن به يكديگر چسبيده و تشكيل و بالطبع عدم ت

توده ژالتيني را مي دهند كه در صورت وارد شدن به آبشش ماهي ها وساير آبزيان مي تواند سبب مسدود 

و وجود اين نمودن آبشش وجلوگيري از كسب اكسيژن از آب و بالطبع خفگي ومرگ آبزيان گردد. از اين ر

جلبك با تراكم باال در دريا و نوار ساحلي باعث تلقات سنگيني در مزارع پرورش ماهي (قفس هاي دريايي) مي 

) و از طرفي چنانچه از طريق خوريات و يا كانال هاي آبرسان مزارع پرورش ميگو در ساحل وارد 3شود (شكل 

  بب مرگ و مير گردد.استخرها شود، ممكن است با توجه به تراكم جلبكي باال س

                                                 
1
- Reactive Oxygen 
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  )Fukuyo.,2006(. مرگ و مير ماهي ناشي از بلوم جلبكي3شكل
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  مواد و روش ها -3

 تهيه بچه ميگو -1-3

 جاسكمتر از كارگاه تكثير ميگوي  ميلي 15قطعه بچه ميگو با ميانگين طول  500جهت انجام آزمايش تعداد 

و به  ستخر هاي پرورش ميگو براي تكثير استفاده گرديده است)تهيه (در اين كارگاه از مولدين توليد شده در ا

سالن تكثير بخش آبزي پروري پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان انتقال يافت. بچه ميگوها درون 

سازي گرديد. شايان ذكر  ليتر آب دريا فيلترشده به منظور آداپتاسيون ذخيره 150ليتري حاوي  200تانك هاي 

 pHگراد و  درجه سانتي 28، درجه حرارت  ppt 37منظور آداپتاسيون، از آب درياي فيلترشده با شوري است به 

  ).4استفاده گرديد (شكل  8/7معادل 

  

  

  

  

  

  . تانك هاي استفاده شده جهت آداپتاسيون بچه ميگو4شكل 

  تغذيه بچه ميگو -2-3

بلژيك) مورد تغذيه قرار  3(شركت اينوه 2آغازينو  1چه ميگوها با غذاي  پيش آغازينب پيش از شروع آزمايش،

اند. بدين منظور با توجه به اينكه در ماه نخست پرورش معموال تغذيه بچه ميگو براساس جيره كور صورت  گرفته

گيرد، ميزان غذاي روزاته تا سيرشدن كامل و سه بار در بيست وچهار ساعت غذا دهي صورت گرفته است.  مي

بود، روزانه با  ppt 25 با توجه به شوري پائين تر كشت جلبك كوكلودينيوم كه ت  كهاسالزم به يادآوري 

بود، اقدام  ppt 37افزودن آب شيرين نسبت به كاهش شوري تانك حاوي بچه ميگو كه در ابتداي آداپتاسيون 

  و دما نيز به طور روزانه چك گرديده است. pHشوري، گرديد. همچنين فاكتورهاي 
                                                 

1
 -Pre-starter 

2
 - Starter 

3
 - Inve 
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  رداري و خالص سازي جلبك ميكروسكوپينمونه ب -3-3

 در و ساحل  از دور و ساحلي آبهاي مختلف مناطق از 1387 آبان در Cochlodinium polykrikoies برداري نمونه

 بردار نمونه يهاي بطر از استفاده با بود، داده رخ اينگونه شكوفايي كه مناطقي از يا و ساحل متري 200 -300 فاصله

 شود. جدا اصلي نمونه از زائد مواد  تا شده داده عبور ميكرون 100 پالنكتون تور خالل از زا سپس گرفته صورت

 منتقل آزمايشگاه به شود، وارد آنها به زيادي فيزيكي ضربات اينكه بدون و آرامي به جلبك محتوي آب سپس

پذيرد. بنابراين ابتدا به آرامي پس از انتقال جلبك ها به آزمايشگاه ابتدا بايد عمل آداپتاسيون اوليه صورت  شد.

آب محتوي جلبك را در داخل ظروف شيشه اي مختلف ريخته و درب آن را بسته تا ارتباط آن با محيط بيرون 

قطع شده، سپس بدون اينكه ظروف را جابجا نموده و يا تكان داده شود، در مجاورت نور مهتابي قرار داده و 

روز به طول مي انجامد. در طـول  5-7ازي گرديد. اين مرحله معموالً  دماي اتاق همانند دماي محيط يكسان س

اين مدت بدليل تغييرات دمايي كه معموالً در طــول شبانه روز اتفاق مي افتد و تقريباً هم غير قابل كنترل مي 

 باشد، باعت مي شود سلول هاي ضعيف تر و آسيب ديده، به ته ظرف رسوب نموده و سلول هاي سالم تر و

پس از مرحله اول آداپتاسيون، مرحله دوم آن يعني  .)Guillard,1975(فعال تر در فضاي آب شناور شوند 

به منظور حفظ آداپتاسيون با آب درياي فيلتر شده صورت پذيرفت. بدين صورت كه ابتدا آب درياي تازه را 

%  ميكرون عبور داده 45غذ صافي فلور باكتريايي بدليل همزيستي احتمالي اين جلبك با باكتري، از خالل كا

% از حجم يا ارتفاع آن تيره شده بود، ريخته و 80(بدون اتوكالو شدن) و در داخل ظروف استريل كه تقريباً 

نگهداري شد. در اين مرحله سلول هاي جمع شده از ظرف قبل به ظروف جديد منتقل مي شوند و اين عمل 

  كشت محيطدر مرحله بعد آب درياي استريل شده را به همراه ود. روز  تكرار مي ش 5-7چند بار و به فاصله 

SI- F2 )Guillard,1975(  ارتفاع آن  تيره شده، به همراه انواع % 80در درون لوله هاي آزمايش استريل شده اي كه

دهيم. مختلف آنتي بيوتيك ريخته و سپس سلول هاي جمع آوري شده از مرحله قبل را به اين لوله ها انتقال مي 

در اين لوله ها بدليل فضاي محدود رقابتي جهت دريافت نور از يك طرف و وجود آنتي بيوتيك هاي مختلف 

)Droop,1967( محيط در ) آب از طرف ديگر و همچنين بدليل تحرك زياد اين جلبكC. polykrikoides و (

لوله آزمايش) به سرعت افزايش يافته  فتوتروپيسم مثبت آنها، باعث مي شود تا تراكم شان در اليه بااليي آب (

و اين عمل خود باعث جلوگيري از نفوذ نور به اليه هاي پايين تر شده و در نتيجه از تكثير ساير موجودات از 

جمله دياتومه ممانعت بعمل مي آيد. اين فرايند به همراه جابجايي و انتقال پي در پي و مداوم در فاصله زماني 

ماه ، باعث مي شود تا استوك خالص از اين گونه بدست آيد اين روش كه  4-5زمان  روز و در يك مدت 7-5

 Kim et( باشد مي نازك هاي پيپت كمك به (جابجايي) شستشو تكرار روش با كمك نور صورت مي پذيرد، بنام

al, 2004.(  

ام شده است، بدين نسبت به جداسازي و خالص سازي جلبك اقددر آزمايشگاه با استفاده از روش هاي موجود 

صورت كه با جمع آوري نمونه جلبكي از دريا و حمل آن به آزمايشگاه و سپس با استفاده از آب دريا اتوكالو 
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تغير يافته افزوده شده است، در دماي بيست و پنج درجه سانتيگراد و با شوري  F2 شده كه به آن محيط كشت 

عمليات كشت صورت مي گيرد. مدت زمان كشت جلبك سي و دو گرم در ليتر دورن آكواريوم چهل ليتري 

از وارد شدن به آكواريم تا تراكم قابل قبول حدود پانزده الي بيست روز طول مي كشد. شايان ذكر است از 

آنجائي كه جلبك كوكلودينيوم به هوادهي حساس است از سنگ هوا استفاده نمي شود و همچنين سطح 

پس از كشت جلبك چنانچه شرايط محيطي در طول دوره مساعد  مي شود.اكواريم بوسيله پالستيك پوشانده 

شروع به بلوم نموده و در روز  15الي  10باشد و دچار نوسانات زياد بخصوص حرارتي نشود، جلبك از روز 

  .به اوج خود رسيده و قابل برداشت مي باشد 28-24
 

  تيماربندي و پرورش ميگو در شرايط آزمايشگاهي -4-3

تيمار مجزا،   6ام آزمايش پس از مراحل باال در بخش فايكولب جلبك مورد نياز براي آزمايش تهيه و جهت انج

 به ترتيب زير براي آزمايش اثر جلبك بر روي ميزان رشد و بقاي بچه ميگوي سفيد غربي تهيه گرديد:

  ليتر سلول جلبكي كوكلودينيوم در 200000: پرورش بچه ميگو در محيط آبي حاوي   1تيمار 

  : پرورش  بچه ميگو در محيط حاوي جلبك كوكلودينيوم بدون استفاده از غذاي دستي 2تيمار 

  سلول جلبكي كوكلودينيوم در ليتر 600000:   پرورش بچه ميگو در محيط آبي حاوي  3تيمار 

  سلول جلبكي كوكلودينيوم در ليتر 2000000: پرورش بچه ميگو در محيط آبي حاوي 4تيمار 

  يدست يغذاي بااستفاده آب طيدر مح گويپرورش بچه م: تيمار شاهد  5تيمار 

  : محيط حاوي عصاره جلبك وبچه ميگو با استفاده از غذاي دستي. 6تيمار 

بدين منظور  كشت جلبك كوكلودينيوم در آزمايشگاه فايكولب پژوهشكده انجام و غلظت هاي مختلف تهيه 

گرديد   ليتري تزريق 40هر كدام از غلظت هاي فوق درون آكواريم  وگرديد هر تيمار در سه تكرار انجام شده 

از آنجائي كه شرايط كشت جلبك در محيط آزمايشگاهي  قطعه بچه ميگو به هر آكواريم معرفي شد و 10و 

درجه مطابق با شرايط  25جام آزمايش نيز درجه سانتيگراد نتيجتا  محيط ان 25انجام گرفته و دماي مورد نياز 

 چون جلبك نسبت به هوادهي حساس است (عبدالعليانكشت جلبك كوكلودينيوم  تعيين شد و از طرفي 

و پرورش بچه ميگو بدون هوادهي انجام گرفته  سنگ هوا در آكواريم استفاده نشد نوع ). از هيچ 1391

  .)5است(شكل 
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  در فايكولب پژوهشكده. كشت كوكلودينيوم 5شكل 

  تغذيه بچه ميگو طي دوره پرورش  -5-3

و شوري نيز روزانه اندازه  pHمطابق با جيره كور و تا سير شدن كامل انجام گرقته و دما،  تغذيه سه بار در روز و

تر ميلي ليتر از نمونه سلول هاي جلبكي برداشت شده و با استفاده از الم هموسيتوم 1-2. هر روز گيري گرديد

شايان ذكر است تراكم سلول  شمارش گرديده است تا تراكم سلول هاي جلبكي در تمام تيمار ها مشخص شود.

جلبكي كوكلودينيوم روزانه كاهش مي يابد و علت اين كاهش تغذيه كامل بچه ميگو از جلبك است و جلبك 

سه روز يكبار بر اساس تراكم هر باشد در نتيجه هر دو الي  در شرايط پرورش ميگوئي فوق قادر به تكثير نمي

آكواريم به همان ميزان جلبك اضافه گرديد تا تراكم به ميزان اوليه تيمار برسد. هر دو روز يكبار بوسيله سيفون 

كردن غذاي اضافي و مدفوع ميگو و ضايعات ديگر خارج و هر هفته ميگوها توسط ترازوي با حساسيت 

  گوها ثبت گرديد.دهم گرم وزن شده و ميانگين وزن مي يك
 

  بقاء تعيين طول كل، ميزان رشد ويژه و -6-3

خط كش  ازعدد الرو را بطور تصادفي از هر تيمار انتخاب نموده و با استفاده  5براي تعيين طول كل بدن تعداد 

  گيري گرديد. مدرج از نوك روستروم تا انتهاي تلسون اندازه

1ميزان رشد ويژه ( 
SGR ( با استفاده از فرمو) ل زير محاسبه گرديدKim et al, 2004 (.  

SGR = 100 [(lnTLf – lnTLi)/t]  
 

SGR (بر حسب گرم بر روز) نرخ رشد ويژه =  

TLiبرحسب ميلي متر= طول كل در شروع پرورش) (  

TLf  =(برحسب ميلي متر) طول كل در پايان دوره پرورش  

                                                 
1
 - Specific Growth Rate 
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t  .مدت زمان (بر حسب روز) مي باشد  =  

ز با شمارش تعداد الرو ميگو در هر تيمار با استفاده از بشر مدرج و به كمك فرمول زير درصد بقاي الرو ني

  بدست آمده است:

  
  

  تجزيه و تحليل آماري -7-3

وارد شده و نتايج توصيفي بصورت جدول و نمودار تهيه  Excelافزار  هاي بدست آمده در نرم اطالعات و داده

طرفه   هاي پارامتري (آناليز واريانس يك و با بكارگيري آزمون SPSS 13.0گرديد. تحليل آماري نتايج در برنامه 

  % استفاده شد.95) انجام گرفت. براي انجام محاسبات از سطح اطمينان Duncanهاي تفريقي  و دو طرفه و آزمون
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  نتايج -4

  ومهاي مختلف جلبك كوكلوديني ميانگين رشد وزني و طولي ميگوي سفيد غربي با تراكم  -1-4

هفته در معرض تيمارهاي  6گرم) طي  ميزان رشد ميگوي سفيد غربي بر حسب ميزان وزن (ميلي 1جدول شماره 

cell L مختلفي از جلبك كوكلودينيوم  (
)، عصاره آبي استخراجي از كشت اين 2000000و  600000، 1200000-

  دهد. جلبك و همچنين شاهد را نشان مي

  

  
انحراف معيار) در تيمارهاي مختلف  ±گرم) ميگوي سفيد غربي (ميانگين  زان رشد وزني (ميليمي: 1جدول

  در طي شش هفته دوره آزمايش Cochlodinium polykrikoiesجلبك 

   

هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم و  اند كه تيمارهاي بچه ميگوها در معرض تراكم نتايج به روشني نشان داده

تخراجي از كشت اين جلبك همراه با غذاي پليت بخوبي رشد كرده و افزايش وزني از همچنين عصاره آبي اس

هفته دوره آزمايش رسيده است كه اختالف معني  6) در طي 2گرم (به جزء تيمار  ميلي 767گرم به  ميلي 218

 ميگوي بدونكه در آن بچه  2. اين درحاليست كه تيمار (P> 0.05)) نشان نداده است 1داري با شاهد (تيمار 

هفته  6گرم در طي  ميلي 533گرم به  ميلي 217غذادهي در معرض كوكلودينيوم قرار گرفت، افزايش وزني از 

  .(P< 0.05)داري را با ديگر تيمارها و همچنين شاهد نشان داده است  دوره آزمايش رسيده كه اختالف معني

هفته در معرض  6متر) طي  زايش طول (ميليميزان رشد ميگوي سفيد غربي بر حسب ميزان اف 2جدول شماره 

cell L تيمارهاي مختلفي از جلبك كوكلودينيوم  (
)، عصاره آبي استخراجي از 2000000و  600000، 1200000-

اند كه تيمارهاي بچه ميگوها در  دهد. نتايج به روشني نشان داده كشت اين جلبك و همچنين شاهد را نشان مي

ك كوكلودينيوم و همچنين عصاره آبي استخراجي از كشت اين جلبك همراه با هاي مختلف جلب معرض تراكم

هفته  6) در طي 2متر (به جزء تيمار  ميلي 1/61 متر به ميلي 7/16غذاي پليت بخوبي رشد كرده و افزايش طولي از 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم ه سومهفت هفته دوم هفته اول تيمار

T1 1 ± 218 a 17 ± 336 a 1 ± 415 a 10 ± 517 a 4 ± 651 a 2 ± 767 

T2 2 ± 217 b 7 ± 302 b 4 ± 333 b 8 ± 378 b 13 ± 463 b9 ± 533 

T3 3 ± 217 a 5 ± 335 a 3 ± 416 a 5 ± 525 a 5 ± 645 a 2 ± 767 

T4 3 ± 218 a 8 ± 342 a 3 ± 417 a 12 ± 523 a 3 ± 644 a 3 ± 763 

T5 1 ± 219 a 3 ± 337 a 3 ± 417 a 10 ± 515 a 2 ± 643 a 3 ± 762 

T6 1 ± 218 a 6 ± 334 a 5 ± 418 a 7 ± 524 a 3 ± 647 a 5 ± 764 

 )P < 0.05در هر رديف نمايانگر اختالف معني دار در بين ميانگين ها مي باشد ( bو  aحروف كوچك 
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اين درحاليست . (P> 0.05)) نشان نداده است 1دوره آزمايش رسيده است كه اختالف معني داري با شاهد (تيمار 

 0/17كه در آن بچه ميگوي بدون غذادهي در معرض كوكلودينيوم قرار گرفت، افزايش طول از  2كه تيمار 

داري را با ديگر تيمارها و  هفته دوره آزمايش رسيده كه اختالف معني 6متر در طي  ميلي 0/49متر به  ميلي

  .(P< 0.05)همچنين شاهد نشان داده است 

  
  

ميانگين) در تيمارهاي مختلف  ±متر) ميگوي سفيد غربي (انحراف معيار  رشد طولي (ميلي: ميزان 2جدول 

 در طي شش هفته دوره آزمايش Cochlodinium polykrikoiesجلبك 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تيمار

T1 1/0± 9/16 ab 3/0 ± 5/25 ab2/0±4/36 a 4/0± 7/43 a 1/0± 4/50 a 1/0± 4/61 

T2 2/0±0/17 b 2/0 ± 2/25 b 2/0±0/35 b 6/0±5/41 b 7/0±1/46 b0/1 ± 0/49 

T3 4/0±7/16 a 1/0±6/25 a 3/0± 5/36 a 4/0±8/42 a 2/0±5/50 ab 5/0 ± 5/61 

T4 2/0 ± 9/16 a 1/0 ± 7/25 a1/0 ± 4/36 a2/0 ± 2/42 a3/0 ± 0/50 ab 1/0 ± 7/61 

T5 1/0 ± 0/17 a1/0 ± 6/25 a2/0 ± 3/36 a1/0 ± 4/44 a2/0 ± 3/50 ab 5/0 ± 1/60 

T6 1/0 ± 9/16 a1/0 ± 6/25 a1/0 ± 2/36 a4/0 ± 0/44 a2/0 ± 3/50 6/0 ± 1/61 

 )P < 0.05در هر رديف نمايانگر اختالف معني دار در بين ميانگين ها مي باشد ( bو  aحروف كوچك 

  

  هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم غربي با تراكمنرخ رشد ويژه ميگوي سفيد  -2-4

 6ميزان رشد ويژه ميگوي سفيد غربي به ترتيب بر حسب ميزان وزن و طول (هفته) طي  7و  6شكل هاي شماره 

cell L هفته در معرض تيمارهاي مختلفي از جلبك كوكلودينيوم  (
)، عصاره 2000000و  600000، 1200000-

اند كه نرخ رشد  دهد. نتايج به روشني نشان داده ك و همچنين شاهد را نشان ميآبي استخراجي از كشت اين جلب

)، تيمارهاي بچه ميگوها در 1كه پارامتر طول كل بچه ميگو مد نظر قرار گيرد (شكل شماره  ويژه، هنگامي

ا هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم و همچنين عصاره آبي استخراجي از كشت اين جلبك همراه ب معرض تراكم

) را نشان نمي 1هفته دوره آزمايش اختالف معني داري با شاهد (تيمار  6) در طي 2غذاي پليت (به جزء تيمار 

كه در آن بچه ميگوي بدون غذادهي در معرض كوكلودينيوم قرار  2. اين درحاليست كه تيمار (P> 0.05)دهد 

  .(P< 0.05)مچنين شاهد را نشان داده است داري را با ديگر تيمارها و ه گرفت، ميزان رشد ويژه اختالف معني
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هفته در معرض تيمارهاي مختلفي  6ميگوي سفيد غربي بر حسب طول طي  (week-1): ميزان رشد ويژه 6شكل 

  از جلبك كوكلودينيوم.

 

 

  

  

  

  

  

  
مختلفي  هفته در معرض تيمارهاي 6) ميگوي سفيد غربي بر حسب وزن طي week-1: ميزان رشد ويژه (7شكل 

  از جلبك كوكلودينيوم.

  

)، نرخ رشد ويژه همانند 2كه پارامتر طول كل بچه ميگو مد نظر قرار گيرد (شكل شماره  از سوي ديگر هنگامي

هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم و همچنين عصاره آبي  باال در تيمارهاي كه بچه ميگوها در معرض تراكم

هفته دوره آزمايش اختالف  6) در طي 2ي پليت (به جزء تيمار استخراجي از كشت اين جلبك همراه با غذا

كه در آن بچه ميگوي بدون غذادهي در  2و در تيمار  (P> 0.05)) نشان نداده است 1معني داري با شاهد (تيمار 

داري را با ديگر تيمارها و همچنين شاهد نشان  معرض كوكلودينيوم قرار گرفت، ميزان رشد ويژه اختالف معني

هفته در معرض  6ميزان رشد ويژه ميگوي سفيد غربي بر حسب ميزان وزن و طول طي  .(P< 0.05)ده است دا

  نشان داده شده است. 4و  3تيمارهاي مختلفي در جدول شماره 
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گرم) در تيمارهاي مختلف  ) ميگوي سفيد غربي بر جسب وزن (ميليweek-1: ميزان رشد ويژه (3جدول شماره 

  در طي شش هفته دوره آزمايش Cochlodinium polykrikoiesجلبك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )P < 0.05در هر رديف نمايانگر اختالف معني دار در بين ميانگين ها مي باشد ( bو  aحروف كوچك 

  

متر) در تيمارهاي مختلف  ربي بر جسب طول (ميلي) ميگوي سفيد غweek-1: ميزان رشد ويژه (4جدول شماره 

  در طي شش هفته دوره آزمايش Cochlodinium polykrikoies جلبك

  )P < 0.05در هر رديف نمايانگر اختالف معني دار در بين ميانگين ها مي باشد (  bو  a حروف كوچك 

  بازماندگي ميگو -3-4

اكم هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم  عالي بوده است و در پايان آزمايش درصد باز ماندگي ميگوها در تر

  هيچگونه تلفاتي نداشته است كه نشان از بازماندگي صد در صدي دارد.

                                 SGR پايان آزمايش شروع آزمايش تيمار

T1 1 ± 218 a 2 ± 767  a 001/0± 252/0 

T2 2 ± 217  b9 ± 533 b 008/0± 180/0 

T3 3 ± 217 a 2 ± 767 a 003/0± 253/0 

T4 3 ± 218 a 3 ± 763 a003/0 ± 0251/0 

T5 1 ± 219 a 3 ± 762 a002/0 ± 249/0 

T6 1 ± 218 a 5 ± 764 a001/0 ± 250/0 

  تيمار
 

 SGR پايان آزمايش شروع آزمايش

T1 1/0± 9/16 a 1/0± 4/61 a 001/0± 258/0 

T2 2/0±0/17 b0/1 ± 0/49 b 005/0± 211/0 

T3 4/0±7/16 ab 5/0 ± 5/95 a 006/0± 252/0 

T4 2/0 ± 9/16 ab 1/0 ± 7/95 a002/0 ± 249/0 

T5 1/0 ± 0/17 ab 5/0 ± 1/60 a002/0 ± 252/0 

T6 1/0 ± 9/16 6/0 ± 1/61 a006/0 ± 257/0 
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  بحث -5

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بچه ميگوها از ابتداي پرورش تا انتها ي دوره پرورش با عنايت به اينكه 

قرار داشتند، عالوه بر استفاده از غذاي دستي از جلبك ها نيز تغذيه  در شرايط مناسب رشد جلبك كوكلودينيوم 

عالوه بر اينكه باعث تلفات نشد هيچگونه اثر سوئي هم  بر رشد بچه ميگو  مي نمودند و جلبك كوكلودينيوم 

د نيامد. ايجاد نكرد و بچه ميگوها همزمان با شاهد رشد نموده و هيچ اختالف معني دار بين تيمارها و شاهد بوجو

شكوفائي دياتومه ها و كلروفيت ها براي ميگوي هاي پرورشي مفيد هستند. همچنين دياتومه و داينو فالژله ها و 

اما  1)2007ديگر تاژكداران به عنوان غذاي دلخواه براي ميگو ها در نظر گرفته مي شود (جونيور و همكاران، 

نوان غذاي غير دلخواه هستند زيرا آنها انواعي از سموم را توليد مي برخي  از سيانوباكتريها  و داينو فال ژال ها به ع

  2)2003كنند كه مي تواند براي آبزيان سمي باشد (اسچاردر  و تاچر، 

مطالعه اي كه در خصوص تشخيص اثرات سم شناختي در ميگوهاي پاسفيدي كه در معرض تراكم هاي مختلف 

قرار گرفته بودند، انجام دادند. ارزيابي حاد، نرخ  Karenia brevisو  Gymnodinium catentumسلولي جلبك هاي 

بقاي مناسبي را در ميگوهاي در معرض تراكم كم داينوفالژله نشان داد، در حالي كه در ميگوهاي در معرض 

تراكم باال مرگ و مير و رفتار غير طبيعي مشاهده شد. ارزيابي مزمن تفاوت هاي معني داري را در نرخ بقا، 

صد غذاهي و وزن اضافه شده در موجودات در معرض داينوفالژله در مقايسه با گروه شاهد معين كرد. در

در مطالعاتي 3) 2009آسيبهاي بافتي در قلب، غده هاي گوارشي و مغز مشاهده گرديد. (پريز الينر و همكاران، 

4) 1999و همكاران،  يمنر وراي(رديگر كه توسط 
ست كه آب و پساب هاي انجام گرفت ، عنوان شده ا 

استخرهاي پرورش ميگو توسط مواد جامد معلق و مواد آلي و مواد مغذي غني مي شوند و غلظت آن ها به طور 

مواد زائد  ،كه در مزارع پرورش گسترده در گزارشي ديگربيان شدعمده بستگي به مديريت اعمال شده دارد. 

راكم بارهاي متوسطي از آنها آزاد مي شوند. واضح است مزارع پرورش نيمه متكه استخرها كم است، در حالي 

(پييز  بار ضايعات بيشتري توليد مي شود كه با توجه به درجه تراكم ذخيره اوليه، آب مصرفي و غذا وكود ها

  .5)2001اوسانا، 

دهد، نيتروژن وفسفر در پساب هاي سيستم هاي متراكم و نيمه متراكم نوسانات بسيار گسترده اي را نشان مي 

سطوع مناسب مواد مغذي اجازه ايجاد بيومس و ساختار پالنكتوني مناسبي را خواهد داد، ذخيره بيش از حد مواد 

غذائي منجر به غناي بيش از حد و سرانجام شكوفائي جلبكي، توسعه توليدات اوليه و رشد برخي ماكروفيت ها 

نكتوني را بنفع گونه ها با سايز مختلف تغير دهد از مي شود. همچنن افزايش مواد مغذي مي تواند تركيب فيتوپال 

اين رو بحث ايجاد تلفات در استخرهاي پرورش  جمله تغيرات جايگزيني دياتومه ها با داينوفالژال ها مي باشد. از

                                                 
1
- Junior et al  

2
- Schrader & Tuche et al  

3- Perez Linares et. al  
4-

 Rivera-Monroy et al   

5- Paez-Osuna    



 ٢١�� ���ء و .../    Cochlodinium polykrikoides��ر
	 ا�� ���� 

 

  

ميگو (با رعايت شرايط متعادل از نظر تراكم، مواد غذائي مورد استفاده، مديريت آب) با وجود جلبك 

ا دو ميليون در هر ليتر كامالً منتفي است و حتي چون اين جلبك مورد تغذيه ميگو قرار مي گيرد، كوكلودينيوم ت

 .1)2003اوسانا, زييو پ جزي( آلونسو ردر بخاطر عدم سمي بودن جلبك نيز استمفيد هم مي تواند باشد. البته اين 

ر روي بجه ميگوي سفيد غربي بررسي را ب  Schizothrix calcicola) اثر جلبك 2003پريز الينر و همكاران (

روز در مقايسه  15كردند. نتايج مطالعه ياد شده نشان داد كه بچه ميگوي قرار گرفته در معرض جلبك فوق طي 

با ميگوي شاهد، از رشد كمتر و كاهش وزن برخودار بوده و آناليز هاي هيستولوژيك بچه ميگوهاي مواجه شده 

بوده است. از اين رو وجود جلبك   Gastrointestinal Lineين آسيب مربوط به با جلبك فوق نشان داد كه بيشتر

  فوق در استخرهاي پرورش ميگو باعث كاهش وزن و عدم رشد مناسب خواهد شد.

) هم چنين پيشنهاد كردند، چنانچه تراكم بيش از ميزان فوق باشد و مديريت 2003پريز الينر و همكاران (

ل از ذخيره دار نمودن بچه ميگو نسبت به تعويض آب از سطع استخر اقدام نمود، پرورش حساس باشد، بايد قب

پوشاند. از اين رو با تعويض  زيرا جلبك ياد شده به نور حساس است و بصورت ورقه اي نازك سطع آب را مي

گيري سطحي براحتي خارج مي شود. از طرفي چنانچه در كانال ورودي آب تراكم جلبك فوق باال باشد با آب 

از كف به هنگام مد كامل و در ساعات روشنائي روز ميتوان از ورود آن به ميزان زيادي جلوگيري كرد. البته 

تراكم اينگونه جلبك در خوريات منطقه بدليل جزر و مد و فرسايش ديواره و ورود سيلت و رس به آب خود 

  باعث رسوب جلبك خواهد شد.

داد كه غلظت هاي مختلف جلبك كوكلودينيوم اثر منفي بر روي  نتايج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان

كاهش ميزان رشد بچه ميگوي سفيد غربي ندارد و در برخي موارد حتي باعث افزايش ميزان رشد آن در مقايسه 

د بر رش Alexandrium tamarense، اثرات داينوفالژله  2)2003با تيمار شاهد نيز شد. در مطالعه اي يان و همكاران (

تحت شرايط آزمايشگاهي را ،  Bay Scallop  ،Argopecten irradians concentricusو نمو مراحل اوليه زيست

 A.tamarenseسلول/ ميلي ليتر  500-10000  هنگامي كه آنها با غلظت Scallopبررسي كردند. بقاي الروهاي 

شكل پس از  Dال از فعاليت الروهاي ساعت رشد داده شدند، تحت تاثير قرار نگرفت. با اين ح 48براي مدت 

ممانعت شد. همچنين از رشد  cells/ml 10,000با غلطت  A.tamarenseساعت قرار گرفتن آنها در معرض  48

Scallop  روز قرار گرفتن در معرض  14ها به طور معني داري در مدتA.tamarense  تا شروع مرحلهeye-spot 

% گروه شاهد بود، با اين حال هيچ اثر واضحي 32تنها  cells/ml 10,000وه جوان در گر Scallopممانعت شد. سايز 

بر سرعت متامورفوز الروي يافت نشد. در نهايت نتايج آنها مشخص كرد كه در برخي موارد  A.tamarenseاز 

بايد مي تواند اثرات مشخصي بر صدفها در مراحل اوليه زيست داشته باشد و بنابر اين  A.tamarenseشكوفايي 

توجه ويژه اي به شكوفايي جلبكي مضر در مناطق زادآوري صدفها معطوف شود. اما در مطالعه حاضر چنين 

                                                 
1- Alonso–rodriguez & Paez-Osauna   

2- Yan  
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تأثيري مشاهد نشد. اين تفاوت در ميزان تأثير پذيري از جلبك مي تواند به دليل تفاوت هاي فيزيولوژيكي الرو 

  1).2009ميگو با صدف باشد. (كامپا كردوا و همكاران، 

ميكروسكوپي بدنه هاي آبي كه آب مورد استفاده استخرها را تشكيل مي دهند در مراحل اوليه رشد  جلبك هاي

ميگو در اين مزارع يافت مي شود. تركيب و فراواني فيتوپالنكتون ها در استخرهاي پرورش ميگو متغير است. در 

رودخانه ها كاهش مي يابد،  برخي از سيستم هاي پرورش، كه در آن ها شوري به دليل اختالل با آب شيرين

دياتومه ها، سيانوباكتري ها، كلروفيت ها و داينوفالژله ها غالب هستند. غالبيت آن ها بستگي به عوامل متعدد 

محيطي از قبيل نور، شوري، درجه حرارت و ميــزان مواد مغذي دارد. وقـوع برخي از گونه ها مي تواند موقتي 

دي باقي بمانند. گاهي شكوفايي هاي جلبكي در دوره هاي كوتاه مدت رخ مي باشد و يا اين كه براي مدت زيا

دهند، اما فراواني بسيار باال از يك يا چند گونه است كه مي تواند رشد ميگو را بسته به دليل كاهش اكسيژن در 

 2).2003شـب تغيير دهـد (آلونسو ردريگز وپييز اوسانا، 

و مدت زمان شكوفايي از عوامل خيلي مهم در ميزان رشد ميگو طي  بـه نظر مي رسد كه تراكم، گونه غالب

دوره شكوفايي جلبك مي باشد. در مزارع پرورش ميگو اكوادور، هنگامي كه آب از خليج همجوار كه تحت 

سلول/ليتر رسيد و موجب  9×  104تاثير كشند قرمز قرار گرفته بود، به داخل مزارع پمپ شد شكوفايي به تراكم 

  .3)1989ترده ميگوها شد (جيمنز، مرگ گس

با اين وجود به طور قطع نمي توان استنتاج نمود كه شكوفايي جلبكي در همه موارد موجب مرگ آبزيان مي 

در  Cochlodinium polykrikoidedبررسي را بر روي شكوفايي جلبكي  4)2004گردد. گرت ليزاراگا و همكاران (

در  -پس از دو روز بارندگي -د و اين شكوفايي جلبكي به مدت چهار روزخليج كاليفرنيا در مكزيك انجام دادن

 360×  103از  C. polykrikoidedدرجه سانتيگراد مشاهد شد. فراواني تعداد سلول هاي  29-31آب دريا در دماي 

داد، اما سلول/ليتر متغير بود. در اين مطالعه كشند قرمز در بسياري از مزارع پرورش ميگو رخ  05/7×  106تا 

احتمال دادند كه ميگوها در آزمايش آنها ) 2004گرت ليزاراگا و همكاران ( تلفاتي در آن ها مشاهده نگرديد.

ميلي ليتر/ليتر) بوده اند. نتايج مطالعه حاضر نيز با مشاهدات  5/5-0/6قادر به تحمل سطح اكسيژني مشاهده شده (

قايسه است و به نظر مي رسد كه بچه ميگوهاي وانامــي مــورد ) قابل م2004و همكاران ( گرت ليزاراگاو نتايج 

  مطالعه در اين آزمايش نيز قادر به تحمل غلظت هاي باالي جلبك كوكلودينيوم مي باشد.

                                                 
1
- Campa-Cordova    

2
- Alonso–rodriguez & Paez-Osauna   

3
- 
Jiménez  

1
- Gárate-Lizárraga    
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  نتيجه گيري -6

در آب هاي خليج فارس در سال هاي اخير و اهميت  Cochlodinium polykrikoiesبه دليل خطرات شكوفايي 

گو در كشور، بخصوص در آب هاي جنوب و نگراني پرورش دهندگان از خطرات شكوفايي صنعت پرورش مي

جلبكي تحقيق حاضر انجام گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر غلظت هاي مختلف جلبك 

Cochlodinium polykrikoides )200000 ،600000  سلول بر ليتر) بر رشد و بقاي بچه ميگوي سفيد  2000000و

در شرايط پرورش در تانك در آزمايشگاه بود. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بچه ميگوها از غربي 

ابتداي پرورش تا انتها ي دوره پرورش با عنايت به اينكه در شرايط مناسب رشد جلبك كوكلودينيوم  قرار 

عالوه بر اينكه  جلبك كوكلودينيوم داشتند، عالوه بر استفاده از غذاي دستي از جلبك ها نيز تغذيه مي نمودند و 

باعث تلفات نشد هيچگونه اثر سوئي هم  بر رشد بچه ميگو ايجاد نكرد. بچه ميگوها همزمان با تيمار شاهد رشد 

نموده و هيچ اختالف معني دار بين تيمارها و شاهد بوجود نيامد. شكوفائي دياتومه ها و كلروفيت ها براي 

د. همچنين دياتومه و داينو فالژله ها و ديگر تاژكداران به عنوان غذاي دلخواه ميگوي هاي پرورشي مفيد هستن

  براي ميگو ها در نظر گرفته مي شود.
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  پيشنهادها

مشاهده شده  افزايش چشمگيري1388همانطور كه در بررسي ميزان  بر داشت خرچنگ وميگوي تجاري در سال 

م در ابهاي منطقه هرمزگان از اينرو بنظر گرچه باعث واين امر مصادف بود با اوج تراكم جلبك كوكلوديني

تلفات در گونه هاي ماهي در نوار ساحلي شده ولي براي آبزيان كف زي مفيد بوده وامكان استفاده از آن به 

دليل  آنهم تغذيه مستقيم بچه ميگو از جلبك  ياد .عنوان غذاي زنده در تكثير ميگو بايد مورد بررسي قرار گيرد 

  اشد .شده ميب
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Abstract: 
Reproductive and culture shrimp industry in the southern coastal line of Iran, due to white spot syndrome, 

external market sluggish, and internal market low production had a severe recession at the last decade. 

Occurrence of red tide in the waters of Persian Gulf and Oman Sea caused that some of shrimp farmers had fear 

from stocking of shrimp at 2004. The cause of red tide was an alga, Cochlodinium polykrikoides, caused death of 

fish and other aquatics. It was feared that the same damage brought on the shrimp pound. Regarding to the risks 

of C. polykrikoides blooms in Persian Gulf waters and matter of shrimp industry in the country and fear of 

farmers from hazards of bloom, this project has done. The purpose of this study was to study the effect of 

different concentrations of C. polykrikoides (20000, 600000, and 2000000 cell/l) on the growth and survival of 

shrimp larvae during a 35 days culture period in lab tanks. In this regard, the 40-liter tank was used for tests, 

within each of the 10 pieces of post larve were reared, Based on the density of the algae was added to the water. 

In the period of food rations to hand starter blind feed shrimp used to feed post larve. 

The results of the study show that children raised shrimp from the beginning to the end of the period, thanks to 

the growth of algae Cochlodinium were in good condition, In addition, the use of algae as food and feed were 

manually and algae in addition to causing casualties Cochlodinium no adverse effect on the appearance of a 

shrimp not post larve. 
 
Keywords: Litopenaeus vannamei, Cochlodinium polykrikoides, Hormozgan, growth rate 
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