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با بیومس توده( (Penaeus vannamei Boone, 1931تغذیه میگوی سفید غربی

 ( و اثر آن بر کیفیت آب و عملکرد رشدbiofloc) های زیستی
 

 4، ایمان سوری نژاد3، مرتضی علیزاده2میر مسعود سجادی ،*1محمد حسین خانجانی

 ایران جیرفت،  ،گروه علوم و مهندسی شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت -8

 ایران دانشگاه گیالن، صومعه سرا، ،گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی -2

 مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بافق، ایران -9

 ایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانگروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دری -4
 

 22/4/8931تاریخ پذیرش:     7/8/8931تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

بر کیفیت آب و  های زیستیبا بیومس توده )سه مرحله پست الروی، نوزادی و نوجوانی( تغذیه میگوی سفید غربی در مطالعه حاضر تاثیر

 دهبرا ترراکم و لیترر  812 حجم آبگیریبا سفید غربی به مدت سه هفته در ظروف فایبرگالس  هایمیگوعملکرد رشد مورد بررسی قرار گرفت. 

های به ترتیب در نسبت ساز زیستیتودهدر سه تیمار الروی(، یک قطعه در لیتر )نوزادی( و یک گرم در لیتر )نوجوانی( )پستپست الرو در لیتر 

داری در تفراوت معنرینتایج بدست آمرده نشران داد کره  تغذیه شدند.ای زیستی مرطوب( ه)با تودهدرصد وزن بدن  6و  85، 25مختلف غذایی 

(. بیشرتری  میرزان P>25/2وجرود نداشرت ) سرازترودهبری  تیمارهرای  pHپارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، شوری، اکسیژن محلول و 

بیشرتری   .بدسرت آمرد الرویزیسرتی پسرت*سراز توده( در تیمار یترگرم در لمیلی 25/2±99/1) pH( و بیشتری  94/6±98/2اکسیژن محلول )

 پسرت الرویو سراز نوجروانی ترودهبررای تیمارهرای میرزان آمونیرا  ( گرم در لیترمیلی 8/2±21/2و کمتری  )( گرم در لیترمیلی 28/2±94/2)

ضرریب رشرد ویرژه  ،گررم در روز(میلری  52±82)(. بیشرتری  میرزان سررعت رشرد P<25/2) داری نشران دادکه اختالف معنی مشاهده گردید

ساز نوجوانی، پسرت الروی و نروزادی بدسرت به ترتیب در تیمارهای توده درصد( 23/36±76/2ضریب بقاء ) و ر روز(بدرصد  97/8±32/82)

 سراز زیسرتی نوجروانیودهتردرصد( در تیمار  21/24±91/6( و کمتری  بازده غذایی )88/4±21/8بیشتری  ضریب تبدیل غذایی )همچنی   آمد.

هرای دهد و میگوی سفید غربی با تغذیه از بیرومس ترودههای زیستی کیفیت آب را بهبود میحضور توده نتایج تحقیق نشان داد که مشاهده شد.

 . ولی منبع غذایی توده تنها برای رشد و تولید کافی نیست کندزیستی رشد می

 

 .های زیستی، کیفیت آب، عملکرد رشدتوده، تغذیه، میگوی سفید غربی :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 m.h.khanjani@ujiroft.ac.ir,  m.h.khanjani@gmail.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

در سیسررتم بررا تعرروی  آب  8زیسررتیهررای ترروده

بعنرروان یررک منبررع مهررم غررذایی برررای آبررزی،  محرردود،

بهبود و حفظ کیفیرت آب پررورش و کراه  کمک به 

زایرری مررورد تاویررد و بررسرری قرررار گرفترره اسررت بیمرراری

(Ballester et al., 2010; Xu and Pan, 2013; 

Ahmad et al., 2016 مطالعات نشران داده کره تروده .)

های زیستی ایجاد شده در سیستم پرورش یا اضافه شرده 

توانرد عملکررد رشرد آبرزی پررورش یافتره را به آن، می

 ,Arnold et al., 2009; Megahedبهبرود ببخشرد )

2010; Xu and Pan, 2012 برر طبرق مطالعره .)Xu  و

Pan (2282ترروده ) سرراعت شرربانه روز  24هررای زیسررتی

توانرد بخر  بعنوان منبع غذایی در دسترس هستند و می

قابل توجهی از نیاز غذایی آبزی پرورش یافتره را ترامی  

مراهی غذایی های ها به عنوان مکمل جیرهکند. ای  توده

 Anand etدهنرد )و میگو عملکرد رشد را افرزای  مری

al., 2014 حضرور  را در غرذایی(. میزان پرروتیی  جیرره

تروان های زیستی )بدلیل فراوانی غذای طبیعی( مریتوده

. بنرررابرای  برررا (Jatobá et al., 2014کررراه  داد )

هزینره خرورا   2آوری توده ساز زیسرتیبکارگیری ف 

 52یابرد، بطروری کره بری  از پروری کراه  مریآبزی

شرود کره های تولید مربوط به خورا  مریهزینه درصد

هرای   بسزاوی در کراه  هزینرهتواند نقای  سیستم می

(. Chamberlain et al., 2001تولیررد داشررته باشررد )

های زیستی برای ماهی به فاکتورهای ارزش غذایی توده

ی مراهی در جرذب و وای، توانامختلفی مثل عادت تغذیه

هرررا و ترات معلرررق بسرررتگی دارد فیلترررر کرررردن تررروده

(Hargreaves, 2006توده .)ی های زیستی معموال حراو

                                                           
- Biofloc1 

- Biofloc technology2 

چربرری در ترکیباتشرران  %2پررروتیی  خررام و حرردود  92%

 ,.Azim and Little, 2008; Ballester et alهسرتند )

2010; Luo et al., 2014; Xu and Pan, 2012 .)

هررای میکروبرری و مررواد مغررذی ای از پررروتیی مجموعرره

شود کره توسط توده زیستی در تانک پرورش فراهم می

گیرررد قرررار مرری برره طررور مسررتقیم در دسررترس آبررزی

(Avnimelech, 2009; Burford et al., 2004.)  تروده

هررا، زیسررتی یررک ترروده غنرری شررامل نماتودهررا، دیاتومرره

هرا، میکروجلبرکها(، قارچها )بویژه هتروتروفباکتری

هررا، پروتوزوآهررا، غررذاهای خررورده نشررده و دفررع شررده، 

هررای مرررده، ترات آلرری و غیرآلرری باقیمانررده ارگانیسررم

 Valle etهای معلق هسرتند )یگر ارگانیسمکوچک و د

al.,2015; De Schryver et al., 2008 که بره عنروان )

یک منبع غرذایی در سیسرتم بردون تعروی  آب مرورد 

در ستون آب تعامل پیچیده. گیرداستفاده آبزی قرار می

ای برری  مرراده آلرری، بسررتر فیزیکرری و طیررف وسرریعی از 

هرای هرا، براکتریونها ماننرد فیتوپالنکترمیکروارگانیسم

داران، فیدرهایی مانند روتیفرها، مژهآزاد و متصل و فیلتر

پودهرا برقررار اسرت. ایر  یاختره و کهرهداران تکتاژ 

تولیدات طبیعی نق  مهمی را در بازیافت مواد مغذی و 

(. Ray et al., 2010کننرد )حفظ کیفیرت آب ایفرا مری

یکروبری مواد مغذی اضافی در ای  سیسرتم بره بیرومس م

تواند توسط آبرزی  پررورش یافتره شوند که میتبدیل می

ایر  فر  .عنوان منبع غذایی مورد اسرتفاده قررار گیرردبه

پرروری مترراکم میگرو بکرارگیری آوری اخیراً در آبزی

بیومس میکروبی، مسیول بهبرود کیفیرت  آنشده که در 

و بهبرود رشرد و سرالمت  مصرنوعیآب، مکمل غرذای 

اسرتفاده  (.Pan, 2012 Xu andت )میگوی پرورشی اسر

هرای برا از سیستم پرورشی بیوفلرو  در پررورش گونره

تحمررل سررطوو متوسررط توانررایی هررایی از قبیررل ویژگرری
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 57 ...... با( (Penaeus vannamei Boone, 1931تغذیه میگوی سفید غربی

پذیری باال معمروال برا اکسیژن، ریزه خوار بودن و تراکم

 Emerenciano et)یشتری همراه بروده اسرت موفقیت ب

., 2012al.)  در  یسرتیسراز زتروده آوریفر اسرتفاده از

 پرورش میگوی سفید غربری در دهره اخیرر برا توجره بره

پروری مورد توجه اثرات زیست محیطی حاصل از آبزی

 Wasielesky et al., 2006; Xu andقرار گرفته است )

Pan 2012 .)میگوی سفید غربی به دلیل عرادت کفرزی

، تره خرواری، تحمرل ترات معلرق و ترراکم بودن خوار

پرررورش، گونرره مناسررب برررای پررذیری برراال در محرریط 

باشرد. ایر  بکارگیری در سیستم بدون تعوی  آب مری

هرای زیسرتی بعنروان منبرع غرذایی تواند از تودهگونه می

هررای کنسررانتره اسررتفاده کنررد تکمیلرری در کنررار جیررره

(., 2016et alKhanjani  Avnimelech, 2012;) .

استفاده از تروده زیسرتی مرطروب  تحقیق حاضر با هدف

تغذیرره میگرروی سررفید غربرری در سرره مرحلرره جهررت 

الروی، نوزادی و جوانی و همچنی  عملکرد رشرد پست

میگوی سرفیدی غربری و کیفیرت آب در حضرور تروده

در سیسررتم برردون تعرروی  آب طراحرری و  هررای زیسررتی

 گردید.انجام 

 

   هامواد و روش

مطالعرره حاضررر در مرکررز تکثیررر و پرررورش آبزیرران 

. انجررام گردیرردهرمزگرران( بنرردرکالهی )مینرراب، اسررتان 

میگوهررای سررفید غربرری در سرره مرحلرره زنرردگی جهررت 

ساز زیستی و بدون تعروی  آب پرورش در سیستم توده

 922مخزن مدور پلی اتریل   3(. 8انتخاب شدند )جدول 

متر، سانتی 12متر، قطر سقف سانتی 72لیتری )قطر کف 

متر( برای ایر  آزمرای  در ن رر گرفتره سانتی 62ارتفاع 

لیترر آب تصرفیه شرده برا  812شد. هر یک از مخازن برا 

فیلتر شنی پر شدند و سرهس تعرداد مشرخز از میگروی 

سفید غربی )تعداد مختلف در هر مرحله زندگی( در هر 

(. آزمای  بره مردت 8سازی شدند )جدول تانک تخیره

 .روز انجام گردید 28

 

 در طی آزمای  مشخصات تیمارها :8جدول

 تکرار حجم کشت سازیتراکم تخیره میلی متر(طول ) وزن تیمار

 9 لیتر 812 قطعه در لیتر 82 4/4 ±39/2 گرممیلی 9 ±7/2 الرویپست

73/83 ±11/2 گرممیلی 46/74 ±86/6 نوزادی  9 لیتر 812 قطعه در لیتر 8 

32/68 ±45/2 گرم 56/2 ±99/2 نوجوانی  9 لیتر 812 گرم در لیتر 8 

 

ن تعررروی  آب )برررا سررره تیمرررار آزمایشررری بررردو

بکارگیری بیوفلو ( برای تحقیق حاضر در ن ر گرفتره 

درصررد وزن برردن در مرحلرره پسررت 25شررد. غررذادهی، 

 6درصررد وزن برردن در مرحلرره نرروزادی و  85الروی، 

 درصرررد وزن بررردن در مرحلررره نوجررروانی انجرررام شرررد

همچنری   ( ;8934Khanjani et al., 2017)خانجرانی، 

( با تروده22و 84، 1ساعت  مرتبه در روز )در 9غذادهی 

های زیستی مرطروب )معرادل وزن خشرک تروده، تروده

زیستی مرطوب داده شد( بطرور مشرابه در همره تیمارهرا 

 9(. برای هوادهی و تامی  اکسریژن، 2)جدول  انجام شد

عدد سنگ هوا در کف مخازن که به منبع هواده متصرل 

 بود نصب گردید.
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 فه شده به مخازن پرورشزیستی اضامشخصات توده: 2جدول

 (DW%خاکستر) (DW%چربی )  (*DW%پروتیی  خام ) لیترماده خشک بیوفلو  در هر میلی 

 82/91±94/2 57/2±825/2 77/21±95/2 گرممیلی 98/29±47/8 زیستی اضافه شده به مخازنتوده

  96/9±85/2×782تا    682×89/2±46/2(  CFU/mlزیستی )تراکم باکتری در توده
*DW :Dry weightوزن خشک ، 

جهت ایجاد سیستم تولید توده زیسرتی، سره مخرزن 

لیتر( استفاده شرد.  2222گیری فایبرگالس )با حجم آب

 42آب دریای فیلتر شده )فیلتر شنی( با شروری نزدیرک 

گرم در لیتر با آب شیری  مخلوط گردید و شروری آب 

آب پر گرم در لیتر رسید و مخازن با ای   5/92به حدود 

شرردند. برررای تشررکیل بیوفلررو ، از مررواد آلرری شررامل 

درصررد پررروتیی ، آرد و  42خررورا  تجرراری میگررو بررا 

و  ( )خانجانی8سبوس گندم و مالس استفاده شد )شکل 

  لرو(. جهت تحریک و توسعه بیشتر ف8935، همکاران

ع کربنری مرالس بره مخرازن بردر طول دوره آزمای ، من

درصد کرب  آن مرورد  52به فرض اینکه  اضافه گردید.

هرای هتروترروف قررار گرفتره و نسربت استفاده براکتری

تن ریم گرردد،  5/85( در حدود N( به نیتروژن)Cکرب  )

(. برای برآورد میزان Avnimelech, 2009) محاسبه شد

توده زیسرتی ابتردا یرک حجرم معینری از تروده تولیردی 

گررم مراده خشرک در هرر میلری 98/29خشک گردید )

ر حجم توده( و براساس آن، حجم توده مصررفی لیتمیلی

 روز تکرار گردید. 5ای  کار هر  تخمی  زده شد.

 
 

 

 82آزمای  در یک سال  سرپوشیده با دوره نوری 

 92سراعت تراریکی، شروری آب  82ساعت روشرنایی، 

و بره  pH 1گررم در لیترر، میلری 6گرم در لیتر، اکسریژن 

روز انجام شد. اندازه گیری عوامل کیفری آب  28مدت 

 pH (pH(، Digital Thermometerشرررامل دمرررا )

Lutron 208, pH meter( و اکسریژن محلرول )DO 

Lutron 510 Oxygen meter 1( روزانه دو بار سراعت 

 Salinityعصررر و شرروری ) 87تررا  86صرربو و  3تررا 

Refractometer هانجام شرد. انرداز 3( روزانه در ساعت

دیسرک صرورت گرفرت گیری شفافیت به کمک سچی

 Settledبرای تعیی  میزان مرواد جامرد قابرل تره نشری  )

solid  یک لیتر آب مخرزن را بره داخرل قیرف مردر ،)

دقیقره نگره  92شده مخروطی شرکل ریختره و بره مردت 

 ,Avnimelech and Kochba) داشته ترا تره نشری  شرد

 Totalمعلرق ) گیری کل مواد جامدبرای اندازه (.2009

suspended solid )822 لیترر از آب مخررزن را بررا میلرری

 8442whatman-825) 42کاغذ صافی واتمر  شرماره 

filter paper Cat No  ) میکررون( فیلترر  5/2)با تخلخل

درجره  825ترا  829نموده و در آون در درجره حررارت 

ساعت قرار داده تا خشک شد  9تا 8گراد به مدت سانتی

(Azim and Little, 2008). آمونیرا ، گیرری انردازه

بره نیتریت و نیترات آب با استفاده از روش طیف سنجی 
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( Cecil, CE 3222دستگاه اسهکتروفتومتر )مردلکمک 

 ( سنجیده شد.8333)  MOOPAMبر اساس و

های رشرد شرامل افرزای  به من ور محاسبه شاخز

وزن، درصد افزای  وزن بدن، سررعت رشرد، بیرومس، 

شد ویرژه، ضرریب رشرد روزانره بری  تیمارهرا، ضریب ر

سنجی میگوها شامل اندازه گیری طول و وزن در زیست

. تعرداد میگوهرای گردیردابتدا و انتهای آزمای  انجرام 

سازی شده در ابتدای آزمای  و تعداد میگوهرای تخیره

اسراس آن باقیمانده در انتهای آزمرای  ثبرت شرد ترا برر

هرای . همچنری  شراخزمیزان بازماندگی محاسربه شرود

ضرریب کرارآیی ضریب تبدیل غذایی و  ای شاملتغذیه

 Wang) های تیل محاسبه شردندتغذیه بر اساس فرمول

et al., 2003; Tacon et al., 2002). 

 وزن اولیه( -گرم(: )وزن ثانویهافزای  وزن )میلی

وزن  –درصرررد افرررزای  وزن بررردنن ا) وزن نهرررایی

 822ابتدایی(/ )وزن ابتدایی({

وزن  –ا)وزن نهایی سرعت رشد )افزای  وزن روزانه(:

 ابتدایی(/)دوره پرورش به روز({

میرزان  وزن ابتدایی({ –ا)وزن نهایی بیومس )گرم(: 

 تعداد میگوهای تخیره سازی شده  بقاء

تعررداد / ا) تعررداد میگوهررای انتهررای دوره درصررد بقرراء:

 822 میگوهای ابتدای دوره({

طرول  -متر(: )طول ثانویره)میلی دنطول ب افزای  میزان

        اولیه(

(: ا) لگاریتم طبیعی SGR( )%/day) ضریب رشد ویژه

طبیعررری وزن ابتررردایی (/ دوره  تملگررراری –وزن نهرررایی 

 822 پرورش )روز({

(: ا) میرزان غرذای خشرک FCRضریب تبدیل غذایی )

 خورده شده / میزان افزای  وزن بدن({

وزن ابتردایی(/ کرل  –نهرایی (: ا)وزنFE)ازده غذایی ب

 822غذای مصرفی{

 

 SPSSهرا توسرط نررم افرزار کلیه دادهآنالیز آماری 

مورد تجزیه و تحلیل آماری قررار گرفتنرد. در  28نسخه 

هررا از آزمررون نرمررال بررودن داده ابترردا برررای تعیرری 

Kolomogornov-Simirnov  استفاده شد و سهس برای

آنالیز واریانس یک طرفره مقایسه میانگی  بی  تیمارها از 

(One- Way ANOVA با استفاده از آزمون چند دامنه )

درصد استفاده شد و محاسبات نیرز برا  5دانک  در سطو 

 انجام گردید. 2289اکسل نسخه 

 

 نتایج

انحرررراف معیرررار( برخررری از  ±)میرررانگی  مقرررادیر 

پارامترهای کیفی آب در طول دوره آزمای  در جدول 

داری در بری  اساس آن تفراوت معنری اراوه شده که بر 9

(. بررر P>25/2)تیمارهررای آزمایشرری مشرراهده نگردیررد 

گیرری هرای انجرام شرده، در مقرادیر دمرا، اساس انردازه

و شرروری از ن ررر آمرراری تفرراوت  pHاکسریژن محلررول، 

داری در برری  تیمارهررا مشرراهده نگردیررد. بیشررتری  معنرری

و میرزان  گرم در لیترر(میلی 94/6میزان اکسیژن محلول )

pH (99/1در تیمررار ترروده )سرراز زیسررتی پسررت الروی 

میلری 65/5بدست آمد. کمتری  میزان اکسیژن محلول )

سراز زیسرتی ( در تیمار توده1) pHگرم در لیتر( و میزان 

مشراهده شرد. در مقرادیر آمونیرا ، نیتریرت و  نوجوانی

نیترررات نیررز تفرراوت محسوسرری برری  تیمارهررا مشرراهده 

میلری 8/2که کمتری  میزان آمونیا  )نگردید. بطوری 

الروی و سراز زیسرتی پسرتگرم در لیتر( در تیمار تروده

گررم در لیترر( در تیمرار میلری 94/2بیشرتری  میرزان آن )

بدست آمد که ای  دو تفاوت  نوجوانیتوده ساز زیستی 
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داری نشرران دادنررد. بطررورکلی کمتررری  میررزان معنرری

و بیشتری  میرزان آن الروی ترکیبات ازته در تیمار پست

در تیمار نوجوانی مشراهده گردیرد. مقرادیر پارامترهرای 

(، کرل مرواد جامرد SSمیزان مواد معلق قابرل تره نشری  )

اراوه شده است.  9( و شفافیت نیز در جدول TSSمعلق )

کمتری  میزان مواد معلق قابل ته نشی ، کل مرواد جامرد 

الروی  معلق و شفافیت در تیمار توده ساز زیسرتی پسرت

داری برا سرایر مشاهده شد، بطروری کره اخرتالف معنری

آزمرای ،  28تیمارها نشان نداد. میزان شرفافیت در روز 

متر به ترتیرب در تیمرار ترودهسانتی 8/84و  3/85، 4/81

 بدسررت آمررد. نوجرروانیسرراز پسررت الروی، نرروزادی و 

پارامترهرای انحرراف معیرار( برخری  ±)میرانگی  مقادیر 

های پسرت الروی، ره آزمای  در دورهرشد در طول دو

اراورره شررده اسررت.  4در جرردول  نوجرروانیو  نرروزادی

 67/132بیشررتری  میررزان درصررد افررزای  وزن برردن )

درصد در روز( در  32/82درصد( و ضریب رشد ویژه )

مشرراهده شررد.  ترروده سرراز زیسررتی پسررت الرویتیمررار 

گررم در روز( و میلری 52سررعت رشرد )بیشتری  میرزان 

ترروده سرراز  در تیمرراربرره ترتیررب گرررم(  34/67)بیررومس 

کمتری  ضرریب  بدست آمد. نوزادی زیستی نوجوانی و

 28/62( و بیشرتری  برازده غرذایی )66/8تبدیل غرذایی )

سراز زیسرتی نروزادی و بیشرتری  درصد( در تیمرار تروده

( و کمترری  برازده غرذایی 88/4ضریب تبدیل غرذایی )

نوجرروانی یسررتی سرراز زدرصررد( در تیمررار ترروده 21/24)

انحرررراف معیرررار(  ±)میرررانگی  مقرررادیر بدسرررت آمرررد. 

بازمانرردگی )درصررد بقرراء( میگرروی سررفید غربرری در 

آورده شده است. مقادیر  4تیمارهای مختلف در جدول 

درصد به ترتیب در  57/71و  23/36، 58/39بازماندگی 

و  نرروزادی، ترروده سرراز زیسررتی پسررت الروی هررایتیمار

بیشرتری  میرزان بقراء در تیمرار  که ،مشاهده شد نوجوانی

 ساز نوزادگاهی بدست آمد.توده

 انحراف از معیار(. ±: مقادیر برخی از پارامترهای کیفی آب در طول دوره آزمای  )میانگی  9جدول 
 دوره نوجوانی دوره نوزادی دوره پست الروی پارامترها

   C 23/2±55/92a   99/2±68/92a  93/2±63/92a°) صبو ) دمای آب

   C 81/2±62/98a   21/2±61/98a  22/2±14/98a°) دمای آب بعد از ظهر )

  98/2±94/6a   81/2±21/6a  28/2±23/6a (mg/lمحلول صبو )اکسیژن

  95/2±21/6 a  96/2±37/5 a  92/2±65/5ab (mg/lمحلول بعداز ظهر )اکسیژن

pH  99/1±25/2 صبوa  22/2±21/1a  88/2±87/1a  

pH 81/1±24/2 ز ظهربعد اa  25/2±22/1a  29/2±1ab  

   76/2±79/92a  12/2±17/92a  19/2±15/92a (pptشوری )

3NH (mg/l) 21/2±82/2b  89/2±22/2ab  28/2±94/2a  

2NO (mg/l) 74/2±42/8ab  12/2±11/8ab  75/2±63/2a  

3NO (mg/l) 49/8±31/8ab  36/2±44/2ab  19/2±7/9a  

SS (ml/l) 83/2±79/5ab   21/2±36/5ab  47/2±6/7a   

TSS (mg/l) 49/2±868ab  25/9±879ab  52/5±282a  

  92/2±4/81a  52/2±3/85ab  26/2±8/84ab (cmشفافیت )

 (.P>25/2داری ندارند )درصد با هم اختالف معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشابه در سطو * در هر ردیف میانگی 
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 پس از سه هفته طول دوره آزمای  مرطوب های زیستی میگوی سفید غربی تغذیه شده با توده : عملکرد رشد4جدول 

 انحراف از معیار(. ±)میانگی  

 دوره نوجوانی دوره نوزادی دوره پست الروی های رشدشاخز

 گرم 42/9± 71/23 23/62± 45/466 21/2± 62/9 (mgوزن نهایی )

 41/8 ±59/84 81/8 ±48/99 14/8 ±26/63 (mm) طول نهایی

 گرم 42/9±71/26 23/62±33/938 21/2±26/8 (mg)بدن  وزنمیزان افزای 

 41/8±89/82 81/8±62/89 14/8±95/7 (mmطول بدن )افزای  میزان

 55/48±37/82 45/526±91/19 67/132±99/889 درصد افزای  وزن بدن )%(

 86/2±27/8 35/2±66/81 82±52 (mg)سرعت رشد

 72/5±21/45 75/82±34/67 4/85±58/51 (gومس )افزای  بی

(SGRدر وزن )(%/day) 97/8±32/82 92/8±79/1 99/2±65/8 

(SGRدر طول )(%/day) 19/2±63/5 28/2±43/2 89/2±59/2 

 88/4±21/8 66/8±26/2 6/2±99/2 ضریب تبدیل غذایی

 21/24±91/6 28/62±49/3 47/91±11/4 بازده غذایی )%(

 57/71±27/8 23/36±76/2 58/39±49/8 ضریب بقاء )%(

 

 بحث

در مطالعه حاضر پارامترهای بدست آمده از کیفیت 

 آب برای پرورش میگوی سفید غربی مناسب است کره

سراز زیسرتی نقر  مثبتری در دهد سیسرتم ترودهنشان می

در  pHبهبود کیفیت آب دارد. میزان اکسیژن محلرول و 

داری نشران نریسراز زیسرتی اخرتالف معتیمارهای تروده

در بعردازظهر نسربت بره صربو کمترر  بطروری کرهنداد، 

بدست آمد،که با اضافه کردن مرالس بره سیسرتم بردون 

آب در نتیجررره تبررردیل قنرررد بررره  pHتعررروی  آب، 

هرررای هرررای گونرررهاسررریدالکتیک توسرررط بررراکتری

توانرد از تکثیرر و یابد کره مریالکتوباسیلوس کاه  می

ویبریرو در پررورش  هایهایی ن یر گونهگسترش پاتوژن

(. مشراهدات Ma et el., 2009میگرو جلروگیری کنرد )

دهد اضافه کرردن مرواد کربنری بره سرتون قبلی نشان می

آب منجر به کراه  مروقتی غل رت اکسریژن محلرول و 

شررود متابولیسررم میکروبرری برررای تجزیرره مررواد آلرری مرری

(Schryver and Verstraete, 2009 در مطالعررره .)

حلول مناسرب برود بطوریکره در حاضر، سطو اکسیژن م

ساعت هوادهی مطلوب بطور مداوم فرراهم شرد  24طی 

تا مطمی  شویم که اکسیژن محلول یک فاکتور محردود 

قادرنرد در سررتون آب هرای زیسررتی تررودهکننرده نباشرد. 

نشری  شروند و معلق بمانند بردون اینکره بری  از حرد تره

براال را در مخزن پررورش  میزان مواد جامد قابل ته نشی 

شرروری و دمررا  (.De Schryver et al., 2008ببرنررد )

هرا تراثیر مری وفاکتورهایی هستند که بر غل ت بیوفلر

(. تمایررل برره تجمررع Decamp et al., 2003گذارنررد )

هررا بررا افررزای  ترات معلررق و افررزای  انرردازه بیوفلررو 

 ;Hakanson, 2006شررروری تاویرررد شرررده اسرررت )

Avnimelech, 2007ضر بره دلیرل عردم (. در مطالعه حا

تعوی  آب افزای  اندکی در میزان شوری اتفاق افتراد 
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که در مطالعات متعدد گزارش شده که شروری یکری از 

هررای فاکتورهررای مهررم اسررت کرره روی توسررعه برراکتری

گررذارد هتروتررروف و فراینررد نیتریفیکاسرریون ترراثیر مرری

(Timmons et al., 2002 .)تعروی  ی برا یهادر سیستم

پایه بیوفلو  از تجمرع اشرکال نیترروژن محدود بر  آب

غیرآلی سمی با حفرظ نسربت براالی کررب  بره نیترروژن 

کره شرامل  (Avnimelech, 1999شرود )جلوگیری مری

توسط جوامع میکروبی می غیرآلیجذب ترکیبات ازته 

(. در مطالعه حاضرر Emerenciano et al., 2012) باشد

گررم در لیترر، میلری 94/2و  22/2، 8/2غل ت آمونیا  

گررم در لیترر، میلری 63/2و  11/8، 42/8غل ت نیتریرت 

گررم در لیترر بره میلری 7/9و  44/2، 31/8غل ت نیترات 

، ترروده سرراز زیسررتی پسررت الروی ترتیررب در تیمارهررای

سراز بدست آمد. کره در تیمرار تروده نوجوانیو  نوزادی

زیستی در مرحله نوجوانی به دلیل میزان غرذادهی بیشرتر 

و  Rayباته ازته بیشتری تولید شده است. در مطالعه ترکی

( هنگررامی کرره تررراکم ترروده 2282همکرراران در سررال )

 62زیستی را در سیستم مدیریت کردنرد، یرک کراه  

درصرردی در غل ررت  68درصرردی در غل ررت نیترررات و 

فسررفات مشرراهده شررد. حفررظ نسرربت کرررب  برره نیتررروژن 

( به کاه  ( با اضافه کردن منبع کرب  )مالس85)باالی 

کنرد و حفظ غل ت اپتیمم نیتروژن غیرآلری کمرک مری

(Asaduzzaman et al., 2008.)  پارامترهرای کیفیرت

آب در همه تیمارها در محدوده قابل قبول برای پرورش 

و  SS ,TSSارزیرابی غل رت میگوی سرفید غربری برود. 

شررفافیت نشرران داد کرره در تیمررار ترروده سرراز زیسررتی در 

هرا براالتر و شررفافیت م بیوفلرو مرحلره نوجروانی ترراک

و همکرراران  Samochaطبررق تحقیقررات  کمتررر اسررت.

 522بررای پررورش میگرو کمترر از  TSS( میزان 2227)

 Mishraگرم در لیتر پیشنهاد شد و بر اسراس نترایج میلی

بررای پررورش مترراکم  TSS(، میزان 2221و همکاران)

ت گررم در لیترر ثبرمیلری 922نوزادگاهی میگو کمترر از 

سراز در تیمارهرای تروده  SSو TSSشرد. کنتررل میرزان 

باشد کره برا سرطوو اکسریژن محلرول و حاوز اهمیت می

 ,.Ray et alترکیبات غیرآلی نیتروژن در ارتباط بروده )

( و همچنی  از بسته شردن آبشر  جلروگیری مری2010

در همه تیمارهای ای  تحقیق قابل قبول  TSSکند. میزان 

همه تیمارها مالیم بود کره نشران  در و شیب افزای  آن

 ها توسط میگوی سفید غربی است.دهنده مصرف فلوکه

در مطالعه حاضر، وزن نهایی، افزای  بیرومس، افرزای  

وزن برردن، درصررد افررزای  وزن برردن، سرررعت رشررد و 

سراز زیسرتی نشران ضریب رشد ویژه در تیمارهای تروده

تی هرای زیسرداد که میگوی سفید غربی بخوبی از تروده

کنند اما در مرحله نوزادی عملکررد بهترری در تغذیه می

بازده غذایی نسبت بره مرحلره پسرت الروی و نوجروانی 

نوع بدست آمد. میزان کمتر خورا  و توده زیستی، هم

کنرد و بررعکس افرزای  مرواد را تحریرک مری خواری

نمایرد. در مغذی و خورا ، بقای براالتر را تضرمی  مری

برره  57/71و  23/36، 58/39قرراء مطالعرره حاضررر میررزان ب

ساز زیستی پست الروی، نوزادی و ترتیب در تیمار توده

نوجوانی بدست آمد که در مرحله نوجوانی کمتر نشران 

داد که احتماال به دلیرل عردم وجرود غرذای کنسرانتره و 

کافی باشد که منجر به هم نوع خرواری شرده اسرت. در 

ثیر سرطوو ( ترا2226و همکراران ) Wasieleskyمطالعه 

مختلررف تولیرردات طبیعرری )میکروجلبررک/ برراکتری( در 

سیستم پرورش فوق مترراکم در شررایط بردون تعروی  

آب بر بقاء، رشد، مصرف غذا و ضریب تبردیل غرذایی 

های میگوی سفید غربی بررسی شد، نتیجره شرد نوجوان

که رابطه مثبت بری  پارامترهرای رشرد و میرزان پرروتیی  

زیسررتی وجررود دارد و ترراثیر  سررازغررذا در سیسررتم ترروده
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حضور تولیدات طبیعی بر تولید میگروی سرفید غربری را 

و همکرراران  Emerencianoتاویررد کردنررد. در مطالعرره 

عنروان منبرع ( استفاده از تکنولروژی بیوفلرو  بره2282)

تعروی  آب محردود بررای پسرت برا  غذایی در سیسرتم

 Farfantepenaeus brasiliensisالرو میگوی صورتی 

رد بررسی قررار گرفرت. نترایج آنهرا کیفیرت مناسرب مو

های زیستی را تاوید کرد و بیان کردند کره ای تودهتغذیه

 F. brasiliensisعملکرد رشد و تولید پسرت الروهرای 
هرای زیسرتی را تروده باشرد.در سیستم بیوفلو  بهتر می

ترروان بعنرروان منبررع غرذایی مهررم برررای مرراهی تیالپیررا مری

(. عالوه بر ای  تودهAvnimelech, 2007استفاده کرد )

هررای زیسررتی برره هضررم و اسررتفاده از غررذاهای کنسررانتره 

کننرد و عملکررد رشرد را در میگروی سرفید کمک مری

(. در مطالعره Xu and Pan, 2012دهند )غربی بهبود می

حاضر رشد میگروی سرفید غربری در سره مرحلره پسرت 

ای هررالروی، نرروزادی و نوجرروانی بررا اسررتفاده از ترروده

ای در زیستی صرورت گرفرت، امرا رشرد کامرل و بهینره

مطالعرات نشران داده  تغذیه با توده زیستی مشاهده نشرد.

که افت قابل توجهی در عملکرد رشد آبرزی اتفراق مری

افتد هنگامی که بخ  قابل توجهی از جیره کنسرانتره برا 

 Jatobá etشود )های زیستی مرطوب جایگزی  میتوده

al., 2014; Luo et al., 2014; Xu et al., 2012.)  در

زیسرتی بردون سیستم بدون تعوی  آب همرراه برا تروده

استفاده از جیره مصرنوعی رشرد مناسرب مراهی و میگرو 

(. ترودهWasielesky et al., 2006گیررد )صورت نمی

نیازهررای پروتیینرری  %52توانررد حرردود هررای زیسررتی مرری

( را فررررراهم کنررررد Nile tilapiaتیالپیررررای نیررررل )

(Avnimelech, 2007; Azim and Little, 2008 در .)

( عملکرررد رشررد 2285و همکرراران ) Caldiniمطالعرره 

هررای هررای تغذیره شررده بررا تررودهتیالپیرای نیررل در تانررک

هرای زیستی مرطوب بهتر از تیالپیای تغذیه شده با تروده

هرای زیستی خشک شده نشان داد و بیان شرد کره تروده

رورش تولیرد و مصررف زیستی مرطوب که در تانک پر

شررود اثرگررذاری بهتررری دارد و کیفیررت آب نیررز در مرری

دهد. در های زیستی مرطوب بهبود نشان میحضور توده

مطالعه حاضر نیز بهبود کیفیت آب در حضور توده های 

و همکررراران  Crabزیسرررتی مشررراهده شرررد. در مطالعررره 

( مشخز شد که توده های زیسرتی سربب بهبرود 2227)

ه عنوان منبع غذایی پروتیی  بررای آبرزی کیفیت آب و ب

شود. توده های زیستی بعنوان منبرع غرذایی محسوب می

مکمرررل بررررای آبرررزی همیشررره در دسرررترس هسرررتند 

(Avnimelech, 1999 و توسط آبرزی هضرم و جرذب )

تواند جایگزی  بخ  قابرل تروجهی از غرذای شده و می

 ,.Anand et al., 2014; Crab et alکنسرانتره شرود )

2010; Xu and Pan, 2012.)Megahed   و

Mohamed ( برره2284در سررال )من ررور ارزیررابی ترروده

عنوان یک جایگزی  مناسب برای پرودر مراهی زیستی به

ای انجام دادند، نتایج آنهرا های میگو مطالعهدر خورا 

عنوان منبع غذایی مکمل و اضافی برای را به زیستیتوده

های زیستی خشک شرده را تغذیه میگو تاوید نمود. توده

توان به عنوان منبعی از مواد مغرذی بررای آبرزی فقط می

هرا بعنروان جیرره (. ترودهJu et al., 2008استفاده کررد )

تروان را مری هرا، آندغذایی تنها برای آبزی مناسرب نیسرت

بصورت طبیعی و مرطوب همراه برا غرذای کنسرانتره بره 

ی همراه با آبزی داد. حاوز اهمیت است که جیره مصنوع

توده زیستی در تغذیه میگو استفاده گردد تا رشرد بهینره 

حاصررل شررود. میگرروی سررفید غربرری در حضررور غررذای 

هررای زیسررتی رشررد بهتررری نسرربت برره کنسررانتره و ترروده

غرذای کنسرانتره بره  یا زیستی وهنگامی که فقط از توده

 Khanjaniشرود، دارد )استفاده می خورا تنها عنوان 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
98

.1
3.

4.
8.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.4.8.5
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-622-en.html


 8931زمستان ، چهارمسیزدهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 64

et al., 2016; Caldini et al., 2015 خانجررانی و ،

دهرد (. نترایج مطالعره حاضرر نشران مری8934همکاران، 

هرای زیسرتی در شررایط کیفیت آب نیز در حضور توده

هرای یابد و استفاده از ترودهبدون تعوی  آب بهبود می

زیستی برای پرورش میگروی سرفید غربری مناسرب مری

بهترر اسرت باشد اما برای اینکه رشد بهینه صورت گیررد 

هررای زیسررتی را برره همررراه غررذاهای کنسررانتره کرره ترروده

پررروری، اسررتفاده کرررد. بررا توجرره برره گسررترش آبررزی

سرراز زیسررتی برره دلیررل آوری نرروی  تررودهبکررارگیری فرر 

برار )کراه  اثررات زیرانسازگار بودن با محیط زیست 

 ،، اسررتفاده مجرردد از غررذاهررا(خروجرری پسرراب کارگرراه

بهبود عملکررد تولید و  ، پروتیی ، کاه  هزینه خورا

 گردد.پروری کشور توصیه میدر آبزی
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