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در ( Litopenaeus vannamei)پاسفید کیفیت آب مزارع پرورش میگویارزیابی

 هرمزگان )شهرستان میناب(شمالی استان لمنطقه تیاب
 

، محمد 1، شیوا آقاجری1، محمدرضا صادقی1، فرشته سراجی1قادیکالهی کیومرث روحانی ،*1غالمعلی اکبرزاده
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 ایران ،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر عباس -9

 

 91/5/9918 تاریخ پذیرش:  39/9/9918 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 کی و شیمیایی، برخی از پارامترهای فیزیاستان هرمزگانتیاب شمالیمیگوی پاسفید در منطقه آب مزارع پرورشیکیفیتبه منظور ارزیابی

در  در نه اسددت ر هسدده اسددت ر  a، شددوری، اکسددیژن محلول، نیتریت، آمونیاف، شددفافیت وکلروفی pHموثر بر رشددد میگو مانند دمای آب، 

، مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشدددان دادکه 9919هرمزرعه(، طی یک دوره پرورش شدددا ماهه هآوخر خرداد الی نیمه اول آمر ماه( در سدددال

– mg/l 5/1(، اکسددیژن محلول هppt 5/51-49(، شددوری ه9/3- 13/8ه C0 4/93- 5/95 ،)pHآب برابر با ه و حداکثر میانگین دمایحداق  

( بوده است. µg/l 95/352- 95/0ه  a( وکلروفی cm 15-90(، شدفافیت ه mg/l 99/0 – 09/0(، آمونیاف هm/lµ 5/54 –9/0ه(، نیتریت 3/0

نتایج  .است بوده مزرعه اول و سومتر از مراتب نامطلوبهب ،دومآب در مزرعهتیفیک که ازبین سه مزرعه مورد بررسی،ی نشدان دادازخوشدهیآنال

، قاب  توجه بوده است. aکلروفی  قوی در تغییراتعاملی ، شدفافیت، اکسدیژن محلول و نیتریت با بارهایpHها نشدان داد که میزان مولفه آزمون

میگو، مورد شدددناسدددایی آب مزارع پرورش های متمایزکننده کیفیت عنوان عام ، بدهa، اکسدددیژن محلول، شدددفدافیدت وکلروفید pHهمچنین 

ها، خارج از در برخی از زمان  aآب، اکسدددیژن محلول، شدددوری، شدددفافیت و کلروفی  از پارامترها مانند دمای تحقیق برخی  رارگرفتند. دراینق

 . آل برای پرورش میگوی پاسفید بوده استمحدوده ایده

 

 .، استان هرمزگانمیگوی پاسفیدآب، مزارع پرورش میگو، کیفیت :کلیدیکلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
   .)Ak_gh2010@yahoo.comدار مکاتبات هعهده *

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

2.
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.2.6.6
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-613-en.html


 9911 تابستان، دومچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 3

 

 مقدمه

مهمی که عالوه بر میزان تولید  ییکی از پدارامترهدا

 ریتأثدر دوره پرورش  شدددهتمامی هانهیمیگو بر روی هز

ورش ی پراسددت رهاآب  کیفیتمسددتقیم دارد، مدیریت 

در بسیاری  .(9912همکاران، روحانی و باشدد هیممیگو 

پروری آبزی صدددنعت از کشدددورهدا همگدام بدا توسدددعه

 مدیریت کیفیت یسدددازنهیبهینه مطدالعدات زیدادی درزم

 که ازجمله شدددودیانجام م میگو مزارع پرورش یهاآب

در  Olopadeمی توان به تحقیقات انجام شدددده توسددد  

، در نیجریه با موضدوع ارزیابی خوددوصیات 3099سدال 

آب مزارع پرورش میگو، بررسددی اثرات حداق   کیفیت

یدک رویکرد  عنوانبدهتعویض آب و غدذایی مودددرفی 

در اسددت رهای پرورش میگوی  سددتیز یمحسددازگار با 

در کشور مکزیک ( Litopenaeus vannameiه پاسفید 

مواد ارزیابی اثرات  ،(et al., 2012 Audelo-Naranjoه

ی بر روی پارامترهای کوددهی حاصددد  از آلریغی و آل

ا ر فیزیکی و شددیمیایی آب در پرورش میگوی پاسددفید 

(. از برخی Lara Anguiano et al., 2013هنددام بدرد 

 سیربرتحقیقددات انجددام شددددده در ایران می توان بدده 

ی سدددفیددد میگوورشپر یست رهاا یکژکولوا ضعیتو

اسدددتدان هرمزگان همرتودددوی و  بمنطقه تیادر  هنددی

رونددد تغییرات برخی از  یبررسددد (،9938هدمکدداران، 

ی میگوی شورفاکتورهای فیزیکوشدیمیایی است رهای پر

در منطقه چوئبده آبادان هکیان  (L.vannamiه دیپداسدددف

های (، بررسدی برخی از شاخ 9919ارثی و همکاران، 

فیزیکی و شدددیمیدایی آب اسدددت رهای پرورش میگوی 

در منطقدده شدددیفددت بوشدددهر  (L.vannamiهپدداسدددفیددد 

روند رشددد (، بررسددی 9919ب و همکاران، هافشددارنسدد

و ارتباط آن با عوام   (L.vannamiه پداسدددفیدد میگوی

ان گمیشددان اسددت یآب در اسددت رها فیزیکی و شددیمیایی

د عملکرپایا  ( و9914هصددالحان و همکاران،  گلسددتان

 (L.vannamiه دیی پا سددفمیگوورش پرارع مدیریت مز

(، 9912شدددمدالی هروحانی و همکاران،  تیداب منطقهدر 

اشاره نمود. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر 

برخی از پارامتر های فیزیکی و شدددیمیایی موثر بر رشدددد 

،  pH، مانند دمای آب،  (L.vannamiهمیگوی پاسدددفید

شددوری، اکسددیژن محلول، نیتریت، آمونیاف، شددفافیت 

ر سددده د 9919در سدددال ماه شدددامدت هب aوکلروفی  

یاب تمزرعه پرورش میگوی پاسفید غربی واقع در منطقه 

 مورد بررسی قرار گرفت. استان هرمزگان در شمالی

 

 مواد و روش ها

 شددمالی شددهرستان میناب در منطقه تیاب تحقیقاین 

در نه  مزرعه سدددهبا همکاری  در اسدددتان هرمزگان واقع

مدت هکتاری هسدده اسددت ر در هر مزرعه( به 8/0اسددت ر 

خر او، طی یک دوره پرورش ها9919 شدا ماه در سدال

خرداد الی نیمه اول آمرماه( مورد بررسدددی قرار گرفت. 

هدای اول و دوم تغدذیده بدا اسدددتفاده از غذای در مزرعده

های غذایی درکارگاه( و سوم با کارگاهیهساخت پلیت

 هایای صورت گرفت. مزرعهی کارخانهاستفاده از غذا

اول و سدددوم فاقد هواده و تراکم  رو میگو در آنها برابر 

که در مزرعه دوم، هر هزار عدد بود. در صددورتی 350با 

 950هواده و تراکم  رو درآن برابر   2اسدددت ر داری 

هزار عدددد بود. برای سدددنجا برخی از پددارامترهددای 

، شدددوری، pHآب، فیزیکی و شدددیمیدایی مدانندد دمددای 

اکسدیژن محلول، نیتریت، آمونیاف، شدفافیت وکلروفی  

a  های برداری آب از هراست ردر  یه میانی ستون نمونه

روزه 95با دوره زمانی آب با اسددتفاده از دسددتگاه روتنر 
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در دو فاصدله زمانی صب  هقب  از طلوع آفتاب( و بعد از 

ری آوهای جمع( صورت گرفت. نمونه92ظهر هسداعت 

اتیلن، توس  پودر یخ ی م ووص پلیهایبطرشدده در 

یای فارس و دربه آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی خلیج

 ،a. برای سدددنجا نیتریت و کلروفی افتندعمدان انتقال ی

ی( توس  کاغذ سیسد 500هها ابتدا حجم معینی از نمونه

 نیتریت .شددددندصددددم میکرون فیلتر  45صدددافی ممبران 

آرومدداتیددک هددا براسددداس واکنا بددا یددک آمیننموندده

آزو آمیددد( و تشدددکیدد  یددک ترکیددب دیهسدددولفددانیدد 

نانومتر  540ها در طول موج گیری و جذب نمونهانددازه

بددا اسدددتفدداده از دسدددتگدداه  روش طدیدس سدددندجیبدده

، براسدداس aمیزان کلروفی  .اسددتکتروفتومترتعیین گردید

سنجا  رصد و ستسد 10ها در استوناست راج رنگدانه

نانومتر  229و  245، 350،290یهاموج طولها در نمونه

سدددنجی روش طیستوسددد  دسدددتگاه اسدددتکتروفتومتر به

 (،NH3صددورت گرفت. برای سددنجا میزان آمونیاف ه

 Strickland andهاز کدیددت تشددد دید  آمدونیدداف 

Parsons, 1972دمای آب،  ( وpH  و اکسیژن محلول از

(، شوری از دستگاه WTWه 930دسدتگاه دیجیتالی مدل

و میزان شددفافیت از سددشددی  Otagoسددنج دسددتی شددوری

 ,APAHه متر اسددتفاده گردیدسددانتی 90دیسددک با قطر

 افزارنرمبا اسدددتفاده از  هداداده  یدوتحل هیدتجز(. 2005

 نرمال دییتأبرای  .گرفتانجام  98نسددد ه  SPSSآماری 

 -کلموگروو 9ویلک-ی شدددفیروهاآزموناز هادادهبودن 

لگاریتم  ندآیاز فرهدا، و نرمدال کردن داده 3اسدددمیرنو 

(.  et al.,Zhou 2007ه اسددتفاده گردید 90بر پایهطبیعی 

ی چنددد هدداآزموندر هدداانسیددوارجهددت کدداها اثرات 

ها اسدددتاندارد و سدددتس وارد آزمون شددددند داده، متغیره

بندی (. برای مقایسدده وگروهRazali and Wah, 2011ه

ی اخوشه مزارع پرورشدی از آزمونشدرای  کیفیت آب 

روش فاصله اقلیدسی ( بهHierarchicalسدلسدله مراتبی ه

و ارتدبدداط بین پددارامترهددا و ( Ecludiance distanceه

عوام  متمایزکننده کیفیت آب در بین مزارع شددناسددایی 

 et Zhouهاسددتفاده گردید  9اصددلی هایاز آزمون مولفه

al., 2007) . 

 

 نتایج

 روند تغییرات برخی از پارامترهای بده نتدایج مربوط

قه منط دری پداسدددفیدد گویمکیفیدت آب مزارع پرورش 

، ارایه 9تیاب شدمالی شهرستان میناب در جدول و شک  

گردیدده اسدددت. کمترین میدانگین دمای آب در انتهای 

( و 9مزرعه صدددب  ه(، در زمان 93/1/19پرورش هدوره 

( در زمان 32/9/19هش پروره بیشترین آن در ابتدای دور

همزرعه سددوم( به ثبت رسددید. نتایج نشددان داد  ظهر از بعد

ور عکه تفاوت تغییرات دمای آب بین دو زمان صب  و 

 .گراد با تر نرفته استسانتی درجه گاه از سههیچ
 

حدداقد  و حداکثر مقدار اکسدددیژن محلول در طی 

هصدددب ،  99/4/19ی هازماندر  بیترتبدهدوره پرورش 

 ، مزرعده دوم(، بهظهر از بعدده 93/1/19مزرعده اول( و 

 ثبت رسید.

 

 

 

 

                                                           
Wilk-Shapiro1 

Smirnov-Sample Kolmogorov-Two2 

Principal component  3

analysis
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 است رهای پرورش میگوی پاسفید در منطقه تیاب استان هرمزگانتغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه در :9جدول

 تغییرات زمان

 aکلروفی   شفافیت آمونیاف نیتریت محلولاکسیژن  pH شوری دمای آب

هدرجه 

 گراد(سانتی

هگرم در 

 هزار(
- 

 گرمهمیلی

 در لیتر( 

همیکرومول 

 در لیتر(

گرم همیلی

 در لیتر(
 (مترهسانتی

همیکروگرم در 

 لیتر(

 94/8-95/2 حداق  صب 

 

43 03/3 3/0 92/0 * * 95/0 

 3/354 * * 5/54 5/1 13/8 59 3/94 حداکثر

 3/51 * * 33/99 59/9 9/8 9/42 8/38 میانگین

 3/5 * * 9/9 02/0 09/0 9/0 32/0 خطای معیار

 4/0 10 09/0 9/0 3/4 3/3 49 98 حداق  عور

 3/352 95 99/0 3/54 5/1 8.94 5/51 4/93 حداکثر

 31/20 3/49 03/0 45/99 1/2 39/8 8/45 3/90 میانگین

 1/5 8/0 009/0 03/9 05/0 09/0 9/0 32/0 خطای معیار

 * در زمان صب  مورد سنجا قرار نگرفت.
 

بیشدددترین تفاوت تغییرات اکسدددیژن محلول بین دو 

در مزرعه اول، دوم و  بیترتبه ظهر از بعدزمان صددب  و 

 mg/l 88/4(، 99/4/19ه mg/l 84 4/9بددا  برابر سدددوم 

( بوده اسددت. روند 90/3/19ه mg/l 39 /4( و 31/2/19ه

ترین و بیشدد نیکمترتغییرات میزان شددوری نشددان دادکه 

هصب ،  19/ 91/3ی هازماندر  بیترتبهمیزان این پارامتر 

، مزرعه سدددوم( بوده بعدازظهره 39/4/19مزرعه اول( و 

اسدت. نتایج نشدان داد که بیشدترین تفاوت میزان شوری 

در ظهر از بعددد  و رسدددیددده بین دو زمددان صدددبثبددتبدده

 برابر بیترتبهی اول، دوم و سددوم در طی دوره هامزرعه

 9/ 35و ( 99/4/19ه 42/9(، 93/1/19ه 8/9بددا  بددا 

، در انتهددای pH( بوده اسدددت.کمترین مقدددار 32/9/19ه

( و 3مزرعه صدددب  ه( در زمدان 90/8/19هش پروردوره 

(، هنگام 39/4/19هش پروربیشددترین آن در ابتدای دوره 

ثبت رسدددید. نتایج نشدددان دادکه  به 9 در مزرعهصدددب  

شده مابین دو زمان محاسدبه pHحداکثر تفاوت تغییرات 

ی بردارنمونددهی هددازمدداندر طی  ظهر از بعدددصدددب  و 

 9/ 9بددا در مزرعدده اول، دوم و سدددوم برابر  بیددترتبدده

(، بددوده 93/2/19ه 33/0و ( 3/5/19ه 1/9(، 35/8/19ه

شددده کمترین و بیشددترین مقدار مطالعه انجام . دراسددت

( و 33/5/19ی ههازماندر  بیترتبهشدددده نیتریدت ثبدت

در هنگام دوم همربوط به مزرعه های اول و  ،(91/3/19ه

صدددب ( بوده اسدددت. تغییرات میزان نیتریت بین دو زمان 

ز ا گاههیچ مطالعه موردی هازمانصدب  و عودر در اکثر 

که بیشددترین طورییتر با تر نرفته بهبر ل گرمیلیم 003/0

های اول، دوم و سدددوم ثبت رسدددیده در مزرعهتفاوت به

 0098/0(، 91/3/19ه 0098/0 بددرابددر بددا بیددتددرتددبدده

بر لیتربوده  گرمیلیم( 39/4/19ه 0033/0و ( 90/3/19ه

. رونددد تغییرات میزان آمونیدداف نشدددان داد کدده اسدددت

( و بیشترین 93/1/19سوم همزرعه  در کمترین مقدار آن

(، بوده است. تغییرات 99/4/19اول هبه مزرعه  آن مربوط

به  تیشددفافمیزان شددفافیت نشددان داد که کمترین مقدار 
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 5 ...... در( Litopenaeus vannameiهپاسفید کیفیت آب مزارع پرورش میگویارزیابی

آن ( و بیشدددترین 90/8/19دوم همزرعه  درثبت رسدددیده 

( بوده اسدددت. حداق  39/4/19سدددوم همربوط به مزرعه 

 برای مزارع شددددهمحاسدددبهی میزان شدددفافیت هانیانگیم

به ی بردارنمونهی هازمانطی  در 9و  3، 9موردمطدالعده 

متر و حداکثر سددانتی 94و  99/99، 23/92برابر با  بیترت

متربوده اسددت. سددانتی 13/23، 35/29، 13/21آن برابر با 

دست به  a یکلروفکمترین میانگیندر طی دوره پرورش

صددب  ( در زمان 99/4/19هپرورشآمده در ابتدای دوره 

پرورش ( و بیشدددترین آن در انتهددای دوره 9ه مزرعدده

   ( به ثبت رسید.3همزرعه  ظهر از بعد( در زمان 90/8/19ه

 
 اب شمالیمنطقه تی در ی پاسفید غربیگویممیانگین( برخی از پارامترهای کیفیت آب مزارع پرورش   ±ر ایاز معخطای هتغییرات : 9شک  

  مینابشهرستان 

 

روش سددلسددله ( به3ای هشددک  نتایج آنالیز خوشدده

مراتبی و براسداس فاصدله اقلیدسدی نشدان داد که کیفیت 

توان بر اسددداس برخی از آب مزارع پرورش میگو را می

فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی به دو گروه 

اول همزرعه اول و سددوم( و دوم همزرعه سددوم(، تقسددیم 

هددا جهددت بندددی نمود. نتددایج مربوط بدده آزمون مولفدده

شناسایی عوام  متمایز کننده مابین دوگروه ازنظرشرای  

کدیدفی آب و پددارامترهددای مهم اثر گددذار برتغییرات 
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های آمده اسددت. در آزمون مولفه 3در جدول aکلروفی 

-Kaiser-Meyerه KMOاصددلی انجام شددده شدداخ   

Olkinو  23/0ترتیددب برابر بددا ( در گروه اول و دوم بدده

  Bartlett's Test ofه و آزمددون بددارتددلددت 28/0

Sphericity)  داربوده درصددد معنی 15در سددط  احتمال

(. با در نظر گرفتن مقادیر ویژه بزرگتر از P<0.05است ه

  واحد، دو مولفه برای هر گروه انت اب گردید.

 
 ی در منطقه تیاب شمالیموردبررسای جهت مقایسه شرای  کیفی آب مزارع دندوگرام( حاص  از آنالیز خوشهه یدرخت: نمودار 3شک 

 هایافته متغیرهای مورد مطالعه در آزمون مولفه: تغییرات مربوط ماتریس عاملی دوران3جدول

 متغیر
 دومگروه  گروه اول

مولفه دوم مولفه اول مولفه دوم مولفه اول  

55/0 دمای آب  38/0  32/0  38/0  

54/0 شوری  93/0  39/0  02/0  

pH 33/0  09/0  35/0  9/0-  

04/0 اکسیژن  89/0-  84/0  3/0-  

49/0 نیتریت  29/0-  32/0  32/0  

99/0 آمونیاف  58/0  3/0-  21/0  

31/0 شفافیت  02/0  38/0  42/0  

a کلروفی     88/0-  03/0  89/0-  04/0-  

 

 بحث 

عوامدد  موثر درکنترل  نیترمهمدمددای آب یکی از 

م متابولیس تواند بررویگازهای محلول درآب بوده و می

 تیمسددمیگو، تغذیه، تنفس، حاللیت اکسددیژن محلول و 

(. دراین Robert, 2008هد گذارریتأثآمونیاف و نیتریت 

 کدمدای آب از ابتددا تدا انتهدای دوره پرورش ی تحقیق

را ازخودنشددان داد.  (P<0.05هداری کاهشددی معنیروند

ان توبراسداس برخی از مطالعات انجام شده در منطقه می

 میگوپرورش آب اسدددت رهای کاها دمای کهدریافت 

دمای هوا و پرورش، تحت تاثیر کاها  دورهدر انتهدای 

اری تابستان بیشتر تحت تاثیرماندگ افزایا آن در فود 

آب در است رها قرار گرفته است  موقعبهو عدم تعویض 

(. نتایج این مطالعه نشددان 9938همرتوددوی و همکاران، 

پرورش ها، دمای آب اسدددت رهای دادکده در اکثر زمان

آل میگوی پاسفید در منطقه تیاب خارج از محدوده ایده

بررسی نوسانات زمانی ( بوده است. 9اعالم شده هجدول 
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pH  نشدددان داد کدده مقدددار آن در اوایدد  دوره پروش ،

اندکی بیشتر از  پایان دوره پرورش بوده است. دربررسی 

مزرعده دوم، نسدددبت به  pHتغییرات مکدانی نوسددداندات 

مزرعه اول و سدوم بیشترین تغییرات را از خود نشان داد. 

یزان م شدددکوفدایی پالنکتونی بدا  ودراین مزرعده میزان 

 90بررسدددی کمتر ازهای موردشدددفدافیدت در اکثر زمان

زان رسد در افزایا مینظر میمتر بوده است که بهسدانتی

pH   از طریق تولید اکسددیژن هموددر ،CO2 به هنگام )

، ازطریق مودددر  pHبعددد از ظهر و یددا کدداها میزان 

( به هنگام صددب ، موثر بوده باشددد CO2اکسددیژن هتولید

(، در 9912و هددمددکدداران ه روحددانددی(. Boyd، 1992ه

مدطددالدعددات خدود افددزایدا ندرد تددجدزیدده مدوادآلددی، 

پالنکتونی وکمبود دسددتگاههای هواده را بروزشددکوفایی

 pHدر برخی موارد بده عنوان عوام  اثرگذار بر افزایا 

آن در صدددب  را ه قب  از طلوع آفتاب( وکداها نسدددبی

اکسدددیدکربن درآب اسدددت رها دلی  افزایا تولید دیبه

هدا بدا توجده به نمدایندد. بررسدددی آزمون مولفدهبیدان می

عنوان حاصد ، نشان داد که دمای آب بهعاملی هاینمره

موثر بوده اسددددت.  pHیددک عددامدد  قوی، در تغییرات 

 بعدها به هنگام آب اسددت رها در اکثر زمان pHت تغییرا

بیشدددتر از صدددب  و این اختال  ازنظرآمدداری  ظهر از

درایددن تددحددقددیق  (.P<0.05دار بدوده اسددددت همدعدندی

، در دامندده مطلوب گزارش  pHتغییرات میزانمحدددوده

(. بررسدی تغییرات شوری در 9شدده بوده اسدت هجدول 

هددای این مطدالعدده نشدددان دادکده میزان آن در طی زمددان

خدداصدددی پیروی نکرده اسدددت، مطددالعدده از رونددد مورد

که اثرات زمان ها نشدددان دادهرچنددکده تحلی  واریانس

(. P<0.05هدار بوده اسددت تغییرات شددوری معنیبرروند 

 داری از نظرتی نشدددان دادکده تفاوت معنینتدایج آزمون

میزان شدددوری در بین دو فاصدددله زمانی صدددب  و بعد از 

(. با  بودن سط  میزان P<0.05ظهرجود نداشدته است ه

آب و های ورودی به اسدددت رها، ماندگاریآبشدددوری

 ها، سدددط کثر زمانزیداد سدددبدب گردیددکه در اتب یر 

اسدددت رهدا از افزایا قدابدد  آب تغییرات میزان شدددوری

(. 9913توجهی برخوردارگردد هاکبرزاده و همکدداران، 

ده در شگزارشبا توجه به دامنه مطلوب تغییرات شوری 

توان دریدافدت که در اکثر ( می9م تلس هجددول  مندابع

 مراتبموارد حدداکثر میزان شدددوری به ثبت رسدددیده به

شدددتر از حددد مجداز ارایدده شدددده برای پرورش میگوی بی

پاسفید در منطقه مورد مطالعه بوده است. از نظر نگارنده 

در حال حاضر تغییرات شوری در مزارع پرورش میگوی 

ک ی عنوانبهپداسدددفید در منطقه تیاب اسدددتان هرمزگان 

زایی را سدددعام  منفی در پایین بودن میزان تولید نقا به

ام محلول به هنگغییرات میزان اکسدددیژن . تدینمایمایفدا 

 1/4الی  3/0هصدب  در مزارع  پرورشدی نوسانات زیادی

ر کدده دطوریگرم برلیتر( را از خود  نشدددان داد بددهمیلی

دلی  با  بودن برخی از موارد خووصا در مزرعه دوم، به

ها از افت شدیدی برخوردار هوادهسازی و خرابی مخیره

ث باع تواندیماکسددیژن محلول  بوده اسددت. افت شدددید

 وهاگیمی در اندازپوسترشد و تغذیه و افزایا کاها 

ی، تراکم سددازرهیمخ(. تراکم Poonkodi, 2014گردد ه

ی اکسدددیژن خواه و هدداسدددمیارگددانپالنکتونی، تراکم 

بر  اثرگددذارای جزء عوامدد  مهم ی تجزیددههدداواکنا

 میگوی پرورشاسددت رهانوسددانات اکسددیژن محلول در 

(. با توجه به دامنه Boyd, 1998ه گردنددمحسدددوب می

شدددده توسددد  برخی از محلول ارایدهآل اکسدددیژن ایدده

( و مقایسدده آن با نتایج این تحقیق می 9محققین هجدول 

ها در هنگام صدددب  توان اظهار نمود که در بیشدددتر زمان

درصددد(،  8/33میزان آن خارج از حد مجاز ارایه شددده ه

موردنظر بوده اسددت. نیتریت یکی برای پرورش میگوی 
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از گازهای سدمی برای موجودات آبزی خوددوصاا ماهی 

آن در آب  ازحدایبشددود، تجمع و میگو محسددوب می

هموگلوبینی را ایجدداد یی نظیر مددتهددایمدداریبتوانددد می

(. نتایج این تحقیق نشدددان داد که Robert, 2008هنماید 

 اترییاز تغ مطالعه موردی هازمانمیزان نیتریدت در طی 

 داریمعنآماری  ازنظرنامنظمی برخوردار و این تغییرات 

(. سط  غلظتی میزان این پارامتر در P<0.05است هبوده 

و  بسیار نزدیک ظهر از بعدطی دو فاصدله زمانی صب  و 

ت اسی وجود نداشته داریمعنمابین این دو زمان تفاوت 

(. بررسدددی نتددایج تغییرات مربوط بدده غلظددت P>0.05ه

ها سدددطول غلظتی نیتریدت نشدددان داد کده در اکثر زمان

نیتریت درمزرعه دوم خوددوصددا در هنگام بعد از ظهر به 

مراتب با تر از سایر مزارع و ازنظر میزان غلظت محاسبه 

 داریشدددده مابین مزارع موردبررسدددی نیز اختال  معنی

که ایجاد رسدددنظر می(. بهP<0.05هوجود داشددته اسددت 

بتا نامناسددب از قبی  افزایا شدددت شددرای  محیطی نسدد

جلبکی، تجزیه مواد آلی و یا کاها سدددط  شدددکوفایی 

اکسددیژنی خوددوصددا در هنگام صددب  از اواسدد  دوره 

پرورش، در افزایا غلظت این پارامتر در در مزرعه دوم 

نسدبت به مزرعه اول و سددوم، نقا موثری داشددته اسددت. 

 طدورکلی مقددادیر مربوط بدده نیتریددت در طی دورهبدده

در لیتر نبوده و  گرمیلیم 9/0با تر از  گاهچیهبررسدددی، 

آل برای پرورش میگوی پاسفید مقدارآن در محدوه ایده

یکی از  عنوانبه(، NH3هف غیریونیزهایآمونبوده اسدت. 

تجزیدده  جددهینتدر تواندددیممدحودددو ت دفدعدی میگو 

غذای اضدددافی و محودددو ت دفعی در کس  ی،موادآل

 Linاسددت رهاگردد هرد محی  آب تولید و وا اسددت رها

and Chen, 2003.)  رونددد تغییرات زمددانی این پددارامتر

نسدددبی در هر سددده مزرعه، سدددط   طوربهنشدددان دادکه 

آن در انتهددای دوره پرورش نسدددبددت بدده ابتدددا یددا غلظتی

ی را از خود نشان داریمعناواسد  دوره پرورش،کاها 

رسدددکه تغییرات مربوط به نظر می(. بهP<0.05ه دهدیم

کددافی  و اکسدددیژن pHدرجده حرارت هکداها(، ثبددات 

که در فرآیندهای مربوط دسدترس، سدبب شده استقاب 

 ازته به سدددمت تولید نیترات وشددددن ترکیبات به معدنی

یون آمونیوم پیا رفتده و بداعدث کاها تولیدآمونیاف 

و  Yooات اظهاردر فرآیند دنیتریفیکاسددیون گردد. بنابه 

Boyd برخی از گونده های فیتوپالنکتونی قادر  (،3093ه

آمونیاف هسدددتندکه در صدددورت شدددکوفایی بده جذب

توانند جهت حذ  اسدددت رهدا می در منداسدددب جلبکی

اف آمونیآمونیاف، نقا بسددزایی داشددته باشددند. میزان

، مابین مزارع مورد هازمانشددده در برخی از یریگاندازه

را از خود نشدددان دادکه  داریی معنیهافاوتتمطدالعده، 

مربوط به تفاوت  هداتفداوتاصدددلی این احتمدا ا عدامد  

کیفیت آب، غذادهی و تراکم  ازنظرمدیریت اسدددت رها 

باشدددد. محدوده تغییرات مربوط به آمونیاف میگو بوده 

 – 02/0 ±09/0شدددده دراین مطدالعه، برابریریگانددازه

لیتر که درمقایسددده با مقدار  بر گرمیلیم 09/0 ± 009/0

ی پرورش میگوی اسدددت رهاآن برای  شددددهارائهمجداز 

 فیتشفاتر بوده اسدت. پایین مراتببه (9پاسدفید هجدول 

ور حو شاخوی از عنوانبهی پرورش میگو است رهادر 

، باشددر مدیریت اسدت رها بسیار مهم میفیتوپالنکتونها 

عوام   ریتأثمی تواند تحت  شدددفدافیدتالبتده ب شدددی از 

 آلیآلی در حال تجزیه و غیرم تلس مدانندد امالل معلق

و  هاتالطمازکدورت ناشدددیآلودگی وحداصددد  از گ 

یا ایجاد جریان  اسدددت رهادر آب  جادشددددهیاجریانات 

-Chien and Yewی موجود قرارگیرد ههاهوادهتوس  

Hu, 1992 در این تحقیق میزان شدددفدافیدت در ابتدای .)

متر(، ولی از سددددانتی 15الی  10پددایین ه دوره پرورش

 30الی 90اواس  تا انتهای دوره، افزایا چشمگیری را ه
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آل متر( از خود نشان داد. با توجه به محدوده ایدهسدانتی

( و مقایسددده آن با 9و قاب  قبول میزان شدددفافیت هجدول 

ان تودسدددت آمده در این تحقیق میمحدوده تغییرات به

فافیت اسددت رهای پرورش میگوی دریافت که میزان شدد

قاب   خارج از محدوده هازمانپداسدددفید در بسدددیاری از 

 عنوانه، بa  کلروفیمیگو بوده اسددت. قبول برای پرورش

 تواندآبی میهای یمح شددداخودددی از تولیدات اولیه در

سدددتی ی، شدددیمیایی و یا زیکیزیفی پارامترها ریتأثتحت 

(. رونددد Miroslave, et al., 1999گدیرد هآب  قدرار

در این مطالعه نشددان دادکه مقدارآن  aی  کلروفتغییرات 

طور نسددبی از اواسدد  تا انتهای دوره در هرسدده مزرعه، به

ی را از خود نشددان داده اسددت داریمعنپرورش، افزایا 

  یکلروفنشان دادکه میزان  نمودارها(. بررسی P<0.05ه

a  مراتببهدوم در اکثرموارد بده ثبت رسدددیده در مزرعه 

هدای اول وسدددوم و این اختال  ازنظر بیشدددتر از مزرعده

که  رسدیبه نظرم(. P<0.05دار بوده است هآماری معنی

چنین دفع مواد در اثر ی و همغددذادهافدزایدا مدیزان 

افزایا  و هاسمیارگانمیگو و یا سایر ی زیسدتیهاتیفعال

 برای فیتوپالنکتون ها، از عوام  دسترسقاب مواد مغذی 

 عنوانبهه aکلروفی  میزان  با رفتندر   اثرگذاراصدددلی 

شاخ  تولیدات اولیه و یا شکوفایی پالنکتونی( در آب 

ی پرورش میگوبوده باشد. نتایج حاص  از این اسدت رها

تحقیق بدا تحقیقدات انجام شدددده توسددد  مرتودددوی و 

( در منطقه تیاب بسدددیارنزدیک، ولی با 9938همکاران ه

گمیشدددان اسدددتان نجام شدددده در منطقهنتدایج مطالعات ا

(، منطقه چوئبده 9914گلسدددتان هصدددالحان و همکاران، 

( و منطقه شدددیفت 9919آبادان هکیان ارثی و همکاران، 

( برای برخی از 9919بوشددهرهافشددارنسددب و همکاران، 

پارامترها، مانند اکسدددیژن محلول، شدددوری، شدددفافیت و 

سدددت. آشدددکاری وجود داشدددته اتفاوت های aکلروفی  

رسد مدیریت است رهای پرورش نظر میدراین مطالعه به

تر از مزرعه اول و دوم میگو در مزرعه دوم بسدیار ظعیس

درختی حاصدد  که براسدداس نمودار طوریبوده باشددد، به

ر نظدوم از توان دریافت که مزرعای میاز آنالیز خوشددده

انجام شددده در یک گروه و مزرعه های اول و طبقه بندی

م درگروه بعدددی قرار گرفتدده اسدددت. نتددایج آنددالیز سدددو

، اکسددیژن محلول، pHها نشددان دادکه پارامترهای مولفه

 آبکیفیتاز عوام  متمایزکننده aشدددفافیت و کلروفی  

 میگو در بین این دوگروه بوده اسددددت.مزارع پرورش

براسددداس ضدددرایب عاملی حاصددد  ازآزمون مولفه ها، 

ق ، رگذاری بر یک متغیرمستتوان ازنظر اثمتغییرها را می

( و 5/0-35/0(، متوسددد  ه>35/0بدده سددده طبقدده قوی ه

 .(Liu et al., 2003b( تقسیم بندی نمود ه<5/0ضعیس ه

های اول و توان اظهارنمود که در مزرعهبراین اساس می

، اکسددیژن و  pHدوم، و شددفافیت و در مزرعه pHسددوم 

غیرهای نوان متعتوانند بهعاملی قوی مینیتریت با بارهای 

 طورکلیمورد توجه قرارگیرند. به aاثرگذار بر کلروفی  

با بررسدددی نتایج مربوط به این تحقیق و سدددایر مطالعات 

اکبرزاده و  ; 9938انجام شددده همرتوددوی و همکاران، 

و  روحانی ;9985استکی و همکاران،  ;9983همکاران، 

، آبکه بیشدددینه دمایتوان دریافت( می9912همکاران، 

خود  آلمیزان شدددوری و شدددفافیت خارج ازکرانه آیده

برای پرورش میگوی پداسدددفید در منطقه مورد بررسدددی 

عنوان فاکتورهای محدودکننده رشددد بوده و می تواند به

 و موقعبده. تعویض دیندنمدامیگو عمدد  در جهدت تولیددد 

 آبدر بهبود کیفیت توانددیم آب تدا حددیمنداسدددب 

گیرد. اصدددالل جیره غذایی روزانه میگو توجه قرارمورد

بر اساس میزان برخی از پارامترها مانند شفافیت، اکسیژن 

ها در هر اسدددت ر و عدم افزایا محلول و نودددب هواده

 تواند عالوه برجلوگیریتراکم میگو در واحد سط ، می
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کاها استرس،  از افت شددید اکسدیژن محلول، موجب

  .افزایا کیفیت آب و رشد بهینه میگو گردد
 (Litopenaeus vannameiه پاسفید: حد مجاز کیفیت آب برای پرورش میگوی 9جدول

 منبع حد مجاز  پارامتر آب

 (Coدمای آب ه
 33-90(9و3ه ; 38-99 (9ه

( Wyban and Sweeney, 1991ه ( :3ه ;( 9981( : هکریمی،  9ه
;  
  ;( Stickney, 2000ه ( :4ه  ;( 9914( : صددالحان و همکاران ه9ه

 ,Boyedه (:2ه ;( Chantratchakool et al., 1995: (5ه

  ;( Ramanathan et al., 2005( :ه3ه ;( 1992

 ,.Chienه ( :1ه ;( Sturmer and Lawrence, 1989( : ه8ه

1992 ‘ 1992 Chen, and Chen, ); ه90ه : ) Chavez, 

 ( : 93ه ;( EPA, 1994( : ه99ه ;( 2008

 (Clifford, 1994( : ه99ه ;( Boyd and Tucker, 1998ه

 

 38-93(4ه

pH 
 5/3 - 5/8(9و5ه 
 3-1(2ه; 8/2-8/3(3ه

 (p.p.tشوری ه
 3-40(3ه; 5-95 (8ه

 95-35(2ه

 اکسیژن محلول
 3/9-5(9ه ; 3-5 (90ه  ; >5(93و99ه 

 >9الی 5/9(2ه ; 8-4 (1ه

 <93/0(9ه ;  <9/0( 93ه : <9 (99ه (mg/lنیتریته

 <9 (9ه  ; <9/0(99ه  (mg/lآمونیاف ه

 90-40(1ه ; 95-45 (93ه (Cmشفافیت ه

 

 سپاسگزاری

تمامی از زحمات  نددانیود  زم مخبرنویسددندگان 

پروری اکولوژی وآبزیهدمدکدداران مدحدترم در ب ا 

فارس و دریای عمان که در پژوهشددکده اکولوژی خلیج

انجام این تحقیق از هر گونه زحمتی فروگذار نبودند مرا 

  .یاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایم

 

 منابع

اکبرزاده، غ.، صدددادقی، م.، روحددانی قددادیکالهی،  .9

ف.، عبدددالعلیددان، ع.، خدددادادی جوکددار، ف.، 

اق، ر.، دهقددانی، ر.، محبی نومر، سدددراجی،  .، ایدد

بررسددی شددرای  . 9913س.ل.، مرتوددوی، م.ص.، 

پرورش میگو در منطقه تیاب  یمحیطی اسدددت رهدا

مؤسسه  هشهرستان میناب(. شدمالی اسدتان هرمزگان

 صفحه. 994کشور،تحقیقات علوم شیالتی

سدددجادی، م.م.، مرتودددوی، م.ص.، .، غاکبر زاده،  .3

 زیست محیطی ناشی و مقایسه اثراتبررسی  .9983

از توسعه مزارع پرورش میگودر منطقه تیاب و سایه 

دانشگاه ، استان هرمزگانخوش برآب های سداحلی

آزاداسدددالمی واحدد بنددرعبداس، مهنددسدددی منابع 

طبیعیهگرایا شدددیالت(، پایان نامه کارشدددناسدددی 

 صفحه. 13ارشد،

اسددتکی، ع.، اکبرزاده، غ.، ابراهیمی، م.،  سددراجی،  .9

ف.، سددلیمی، م.، مرتوددوی، م.ص.،    .، اجاللی،

. بررسدی مستمر اثرات متقاب  زیست محیطی 9985

از فعدالیت و توسدددعه پرورش میگودرمنطقه نداشدددی

تیاب، موسدسده تحقیقات شیالت ایران، پژوهشکده 

و دریدای عمدان. بندرعباس،  فدارسجیخلاکولوژی 

 صفحه. 35
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، پذیر.، ن، جوادزاده، م.، فرامرزیافشددار نسددب، م.  .4

های بررسدددی ماکروبنتوزها و شددداخ . 9919، .د

فیزیکی و شیمیایی آب است رهای پرورش میگوی 

( درسدددایت Litopenaeus vannameiپداسدددفید ه

ه توسدددع هینشدددربوشدددهر.  -پرورش میگوی شدددیفت

 .9-93(، 9ه 8، یپروریآبز

ی، م.، معز ن، ع.،لعلیااعبد، ف.، یکالییدحانیقاور .5

ق، م.، یا، م.، اقیدصازاده، غ.، کبرفرد، ل.، ا یفروغ

ر، فشا، پ.، قاسمی امحبی، ع.، کریمی، ر.، هقانید

مدیریت د عملکر. پایا 9912ف.، مرتوددوی، م.، 

 Litopenaeus" دیددی پدداسدددفمیگوورش پرارع مز

vannamei"  د جها تدددیددداب. وزارت منطقهدر

، ورزیکشازشموت و آتحقیقان مازساورزی کشا

ه هشکدوپژ ،انیرت اشیالقدداتیمدؤسدددسدددده تدحق

 صفحه. 30،و دریای عمان فارسجیژی خلوکولا

ل.، قربانی، ر.، حسدددینی، س.ع.، یلقی، .صدددالحان، ا .2

. روند 9914س.، صالحی، ل.، عمویی خوزانی، ا.، 

( Liptopenaeus vannameiه پاسفید رشد میگوی

و ارتبدداط آن بددا عوامدد  فیزیکوشدددیمیددایی آب در 

وسعه ت هیگمیشدان اسدتان گلسدتان. نشدر یاسدت رها

 .91 - 50 ،(9ه 1 ی،پروریآبز

. مدددیریددت کیفیددت آب در 9981کدریدمی، ع.،  .3

پددددددددددرورش مددددددددددیددددددددددگددددددددددو، 
http://migoparvaran.blogsky.com/1389/05/

24/post-12 . 

کدیددان ارثدی،  .، مدزرعدداوی، م.، دهقددان، س.،  .8

 ی. بررسددد9919فرخی مقدم، ص.، ،زرشدددناس، غ.

روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکوشددیمیایی 

 دیددشدددی میگوی پددا سدددفوردر اسدددتد رهددای پر

 ریشدد( از رودخانه بهمنLiptopenaeus vannamiه

تدا پسددداب خروجی مزارع پرورشدددی. مجله علمی 

 .95-34(، 3ه 39شیالت ایران،

مرتووی، م.، اکبرزاده، غ.، آقاجری، ن.، جوکار،  .1

 یست رهاا یکژکولوا ضعیتو سیربر .9938ف.، 

 تتحقیقا موسسه ب،تیا منطقه در میگو ورشپر

و  فارس جیخل ژیکولوا ههشکدوپژ ان،یرا تشیال
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