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چکیده
از بسـیاري توجه مورد پرورشـی محیطهاي گسـتردهاي از شـرایط طیف تحمل توان به دلیـل وانامـی میگـوي
پستالرو روي بوشـهر بر اسـتان در سـال 1383 دي ماههاي آذر و در تحقیق این دارد. پرورشدهند گان قرار
،20  ،18 ،15 حرارت تیمارهاي درجـه در و پرورش بـراي بهینه شـوري و د ما تعیین منظور گونـه، به 25 ایـن
قرار مورد بررسـی سـه تکرار و50 قسـمت در هزار با 45 ،40 ،35 ،30 شـوري و سـانتیگراد درجه 30 و 25
SPSS نرمافزارهاي نتایج بهوسـیله شـدند. داده پرورش پلیاتیلن تانکهاي در روز 45 مدت به الروها گرفت.
آمد  بهدست درجه 30 حرارتی تیمار رشد در شـاخصهاي و بهترین گرفته قرار آماري مورد بررسـی Minitab و
وزنی، طولی و رشد بیشترین داشـت. معنیدار تیمارها اختالف سـایر با دما این شـاخصهاي رشـد در کلیه که
شوريها سایر با که بود هزار د ر قسـمت 40 تا 35 شـوري به متعلق شـوري، در تیمارهاي وزن افزایش حداکثر
میزان تلفات نداشت. ضریب رشـد ویژه میگو ها بر معنیداري شـوري تأثیر د رجه اما داشـت، معنیدار اختالف
قابل و ناچیز بسـیار درجه سـانتیگراد 18 و 15 حرارتی تیمارهاي اسـتثناي به شـوري و تیمارهاي دما کلیه در
50 تا شـوري گسـترده طیف تحمل بهدلیل میگو این کـه گرفت نتیجه می تـوان کلی بهطور چشمپوشـی بـود.
یک میتواند بهعنوان هزار در قسـمت شـوري 40 و درجه 30 دماي در خوب بسـیار رشـد و هزار قسـمت در

باشـد. ایران مطرح جنوبی آبهاي در پرورش مناسـب براي انتخاب

رشد، بوشهر  ،Litopenaeus vannamei میگو، دما، کلیدي: شوري، کلمات
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 مقدمه
بقاي و ــد رش بر تاثیرگذار ــتی زیس غیر عوامل دما مهمترین ــوري و ش
آبی ــتمهاي اکوسیس د ر عامل 25). این دو ، 10) ــتند هس آبزي ــد اران جان
که ــتند هس محیطی ویژگی بوده و اصلیترین کننده محدود عامل به عنوان
پرورش براي ــذا ل .(12) دارند مهمی نقش بیمهرگان ــش پراکن ــن تعیی د ر

داشت. نگه حد بهینه در را عوامل این باید میگو موفق
روي رشد بر تأثیر مستقیم بر ــوري آب عالوه ش و میزان حرارت د رجه
تغییرات مثًال ــته باشد. داش ــیاري هم بس جانبی اثرات میتواند میگو نمو و
تأثیر بیماريها از ــی برخ برابر در وانامی1 ــوي میگ بر مقاومت ــوري آب ش
به ــبت جانور نس ــیت حساس تغییر به منجر نمونه عنوان و به (3) ــته داش
غلظت میزان میتواند ــرات تغیی این همچنین .(23) میگردد ــس ویبریوزی
تغذیه میزان روي آب حرارت درجه .(19) دهد تغییر را آب در نیترات مجاز
بر عالوه و (24) ــوده ب تاثیرگذار میگو در (FCR) ــی غذای ــب تبدیل ضری و
توسط آب در محلول مصرف اکسیژن میزان حرارت بر درجه و شوري اینها
میزان این دو فاکتور افزایش ــا ب که دارد بهطوري ــتقیم اثر مس نیز، جاند ار

مییابد (2). میگو افزایش د ر مصرف اکسیژن
تحت پنائید ه اعضاي خانواده هم بهعنوان یکی از وانامی میگوي زندگی
آمریکاي غربی سواحل به متعلق دارد. این میگو قرار آب شوري و دما تأثیر
در آب دماي ــی جایی که یعن ــمال ش مکزیک در تا جنوب در از پرو التین
گونه این .(4) میباشد است، سانتیگراد د رجه 20 از بیش ــال س طول تمام

نظیر: خصوصیاتی به توجه با
(20) پرورشی شرایط گسترده اي از طیف تحمل (1

باال تراکمهاي تحمل (2
بهگزینی در سهولت (3

(4) و گونهها سایر به نسبت تغذیه در حیوانی پروتئین به کمتر 4) نیاز
که ــت (1)، مدتهاس ــریع ــد س و رش بیماري ها به ــبت نس مقاومت (5

سال از و محسوب میشود آمریکا قاره در ــی پرورش گونه مهمترین به عنوان
تولید پست الرو این به آسیایی موفق اولین کشور عنوان چین به نیز 1994
گسترش رو به تاکنون سال آن جهان از آسیا و در آن پرورش ــده و ش گونه
و خوار سازمان رسمی ــال 2003 طبق آمار س در که نحوي (4)، به ــت اس
اول در رده و بوده تن 723858 ــان در جه تولید آن کل (فائو) جهانی ــار ب
ــته داش مونودون قرار از میگوي و باالتر ــی پرورش میگوهاي در بین ــد تولی

.(8) است
براي مراحل ــه بهین ــوري ش و حرارت درجه مورد د ر مطالعه ــینه پیش
ــت اس خاص گونه چند به محدود ــتر بیش پنائیده زندگی خانواده ــف مختل
بر شوري و دما مختلف ــطوح س تأثیر 1998 ــال س بهعنوان مثال در .(25)
شوري .(14 ) شد ــی بررس Penaeus monodon میگوي بازماند گی و ــد رش
منتشر 1995 سال در هم P.indicus میگوي پرورش براي ــب مناس دماي و
ــد مطلوب رش براي آب ــوري بهینه ي و ش درجه حرارت .(21 ، 5) ــد گردی
P.chinensis ، P.semisulcatus (11) ، P.merguiensis ــاي میگوه
است. اعالم شد ه مختلف گزارشها بوسیله محققین برخی در هم (18،7)

هوایی و آب ــرایط ش د ر وانامی میگوي ــد روي رش ــوري و دما ش تاثیر
بررسی همکاران و Ponce-Palafox توسط 1997 سال در جنوبی آمریکاي
بررسی به 2001 ــال س در هم همکاران و Perez-Velazquez .(15) گردید
در نر میگوي وانامی مولدین اسپرماتوزوئید کیفیت درجه حرارت روي اثرات
کربوهیدرات سطح و شوري تأثیر همچنین .(13) پرداختند اسارت ــرایط ش
(17) ــال 2001 س در جوان وانامی ــم میگوي متابولیس غذا بر در ــود موج
شرایط بهخصوص و آسیا هنوز در قاره با این حال گرفت. قرار مطالعه مورد
41 تا 38 ــد ح در باالیی ــبتاً نس ــوري ش داراي فارس که اکولوژیک خلیج
بر منطقه حرارت درجه باال و ــوريهاي ش می باشد، تأثیر هزار ــمت در قس

نگرفته است. مطالعه قرار مورد گونه ماند گاري این رشد و
میگوي بازماندگی رشد و بر شوري و حرارت تأثیر درجه تحقیق این در
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Impact of  temperatures and salinity on growth and survival of Litopenaeus vannamei juveniles
By: A. Matinfar, Iranian Fisheries Research Organization; E. Ramezani Fard and M. Hoghoughipour, Faculty of 
Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Azad University
As the potential of Litopenaeus vannamei to tolerate wide ranges of environmental conditions, it is desirable candidate 
for shrimp farming. This research conducted in Dec- Jan 2004 in Bushehr province, and various temperatures and 
salinities has been studied. PL25 of  L.vannamei reared in temperatures of 15, 18, 20, 25 and 30 

oc, and salinities of 30, 
35, 40, 45 and 50 ppt during 45 days with three replicates for each treatment. The data analyzed by SPSS and Minitab 
soft wares, and growth rate indices showed significant differences at 30 ْc in relation to other treatments. The maximum 
weight and length gained at 30 and 40 ppt salinities, these results showed significant differences with other treatments. 
Different salinities didnot showed significant effects on specific growth rate. Mortality rate in all temperature and 
salinity treatments was negligible, except at temperatures 15 and 18 ْc. As the final results, L.vannamei showed wide 
range tolerance of salinities up to 50 ppt, and best growth resulted at temperature 30 

oc and salinity of 40 ppt. Hence it 
can be selected as a suitable candidate for farming in Persian Gulf area.

Keywords: Salinity, Temperature, Shrimp, Growth, Litopenaeus vannamei, Persian Gulf
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جنوبی ایران مناطق باالتر شوري هاي بر تاکید با Juvenile مرحله در وانامی
در گونه این پرورش ــی امکان بررس به آنکه ضمن گرفته، قرار مطالعه مورد

است. شده پرداخته کاهش مییابد ، آب دماي که سال دوم نیمه

مواد و روشها
میگو بچه تهیه

تحقیقات ــه موسس ــط توس که SPF2 مولدین از ــی وانام ــوي میگ الرو
بوشهر در کشور پژوهشکده میگوي و به شده هاوایی وارد از ایران ــیالت ش
جفت ــک ی از ــده ش تولید تهیه گردید. الروهاي ــده بودند ، ش داده انتقال
تنی 4 تانکهاي د ر ــهر) بوش ــتان (اس بند رگاه تحقیقاتی ــتگاه ایس در مولد
هزار قسمت در 30 ــوري و ش ــانتیگراد س د رجه دماي آب 30 فایبرگالس با
به انتقال آماده 25 ــت الرو پس مرحله به رسیدن و پس از ــدند ش نگهداري

بودند. آزمایش تانکهاي

آزمایش انجام نحوه
150 که تا لیتري مد ور 300 پلیاتیلن تانک عد د از 30 این تحقیق در
گردید. ــتفاده اس بودند شده آبگیري ــده ش فیلتر دریاي ــیله آب بهوس لیتر
تیمارهاي براي آن ــر دیگ نیمه و ــوري ش تیمارهاي براي تانکها ــی از نیم
حرارت درجه ــار تیم پنج کار ابتداي در ــد . ش گرفته نظر در حرارت ــه د رج
با ــوري ش تیمار پنج ــانتیگراد و س درجه 25 و 30  ،20 ،18 ــامل 15، ش
براي تکرار ــه س با ــزار د ر ه ــمت قس و 50 45 ،40  ،35 ،30 ــاي غلظته
تیمارها تمام د ر محیطی فاکتورهاي ــایر س گرد ید. تیمارها تعریف از هریک
30 ثابت ــوري ش دما به مربوط ــاي تیماره ــن آنکه در ضم بود ند ــان یکس
د رجه 25 تا دماي بین 22 شوري، به مربوط و در تانکهاي هزار د ر قسمت
یک تانک هر ــط وس در ــد. ش گرفته نظر در تیمارها براي کلیه ــانتیگراد س
مرکزي ایستگاه متصل هواده ــلنگ به پمپ ش بهوسیله که هوا ــنگ عدد س
و آذر ماههاي در آزمایش انجام توجه به شد. با داده قرار هواد هی جهت بود
آکواریومی یک عدد بخاري تانک از هر سالن تحقیق در هواي برود ت و دي
در دارد. نگه نظر مورد حد د ر را آب د ماي تا میشد استفاد ه دار ترموستات
که با بود درجه 15 حرارتی و آن تیمار ــت داش ــتثنا وجود اس یک مورد این
ــانتیگراد 17 درجه س ــالن بین 16 تا س د ر آب طبیعی د ماي اینکه توجه به
پیدا کاهش 15 درجه سانتیگراد به ــیدن رس تا یخ ــیله بطريهاي بود بهوس
در قسمت آزمایش حدود 38 نیز در دوره دریا طبیعی آب ــوري ش می کرد .
بود نیاز به شوريهاي باالتر که تانکهایی آن در جهت تنظیم هزار بود که
چاه ــیرین آب ش بود از نیاز ــوري ش کاهش به که مواردي و در د ریا نمک از

می شد . استفاده فیلتراسیون از پس
ــتالرو پس عدد 50 تعداد آنها از ــدام هرک در تانکها ــد ن ش با آماده
آداپتاسیون گردید . براي رهاسازي اولیه زیستسنجی آداپتاسیون و از پس
براي و سازگاري دوره ــاعت س یک دما اختالف د رجه 10 هر ازاي د مایی به
در نظر سازگاري دوره ساعت 24 هزار، در ــمت قس پنج هر ازاي به ــوري ش
از استفاد ه با میگوها کل طول آد اپتاسیون د وره گذشت از پس ــد. گرفته ش
دیجیتال ترازوي ــتفاده از با اس آنها و وزن میلیمتر 0/05 دقت با کولیس
آغاز آزمایش 45 روزه دوره ــپس س و ــده اند ازهگیري ش گرم 0/01 د قت با

گردید.
مولتیمتر ــیله بوس pH محلول و ــیژن اکس دما،  هر روز مدت این طی

می شدند. و ثبت اندازه گیري چشمی شوريسنج شوري بوسیله و دیجیتال
ــب ش و 8 ظهر از بعد 2 صبح، 9 ــاعات در س روز در بار ــه س غذادهی
غذایی فرمول از کار اول 15روز و شب د ر صبح وعده هاي د ر ــد. می ش انجام
پالنکتون ــد درص 10 ،4002 ــد ک هووراش غذاي دان ــد درص 60 ــامل ش
غذاي پستالرو درصد 10 و ــد ه ش آرتمیاي ورقه اي درصد 20 ــی3، پرورش
مصرف از قبل غذاها البته و میشد استفاده Sure Start تجارتی نام با میگو
از ناپلی هم غذایی وعده ظهر در ــدند. می ش آرد کامًال مخلوطکن ــیله بوس
گذشت از پس می شد. استفاده میگوها غذایی نیازهاي تکمیل جهت آرتمیا
کد 4004 هووراش درصد از 50 ــب ش و صبح غذایی وعدههاي در 15 روز
مخلوط و خرد مخلوطکن ــیله بوس که ــده ش ورقهاي 50 درصد آرتمیاي و
میزان میشد. استفاده آرتمیا ناپلی از هم ظهرها و شده استفاده بودند شده
میشدند. شدن غذاد هی سیر حد میگو ها تا و نیاز بوده ــب حس بر غذادهی
اضافی روز قبل و غذاهاي میگوها، ــوع مدف غذادهی،  از قبل صبح ــر روز ه
یکبار نیز روز سه و هر می شد خارج کردن ــیفون س بهوسیله ضایعات ــایر س
ــالن س در موجود تعویض میگردید. نور 50 درصد میزان ــه ب ــا تانکه آب
خاموشی ساعت 10 و 14 ساعت روشنایی تامین و فلورسنت بوسیله المپ
و ــنجی زیستس تانک میگوهاي هر ً ــددا مج د وره در پایان ــت. داش ــود وج

بدست آمد. نهایی نتایج و شمارش شده

نهایی نتایج ارزیابی
نتایج ــا، میگوه ــد رش ــراي ب ــوري و ش دما ــن بهتری ــن تعیی ــت جه
چنانچه و گرفته قرار آماري ــی بررس مورد نهایی و اولیه ــنجی هاي زیست س
آزمایش وجود میگو ها در ابتداي وزن و ــول کل ط بین معنیداري اختالف
(p<0/05) دوره انتهاي د ر معنی دار تفاوت ایجاد ،(p>0/05) باشد نداشته
و ــوري ش د ما یا ــتثناي اس به عوامل همه بودن ثابت به توجه با تیمارها بین
تکثیر از شده استفاده ــتالروهاي بهدلیل پس ) ژنتیکی وجود تاثیرات عدم
براي تکمیل ــد . باش متغیر ها این تأثیر از ــی میتواند ناش مولد) جفت ــک ی
(WG) وزن4 افزایش میزان شامل رشد در میگو دیگر شاخصهاي از مطالعه
تیمارهاي د ر رشد میزان ــه مقایس براي نیز (SGR) ــد ویژه5 رش ضریب و

:(15 ، 2) است ذیل به شرح آن ها شد که فرمول استفاده مختلف
                                                                                                        
WG= ابتدایی(گرم) وزن – نهایی(گرم) (وزن

SGR =
ln نهایی وزن - ln اولیه وزن

× 100
پرورش           روزهاي

شد محاسبه بچه میگوها بازماندگی میزان زیستسنجی نهایی پایان در
تعداد بر بخش مخزن در ــده باقی مان میگوهاي بچه صورت که تعد اد ــن بدی
گردید تا د رصد بازماندگی براي ضرب 100 عدد و در عدد) شده اولیه (50
.(2) شد گرفته نظر تیمار د ر براي تکرارها و میانگین آید بهدست تانک هر

آماري عملیات
روش هاي و SPSS ــزار نرماف از خام داده هاي آماري ــی هاي براي بررس
ــه مقایس براي و عاملها ــه تجزیه ب ــه6 و واریانس یکطرف ــز آنالی ــاري آم
از نیز نمود ار ها ــیم ترس براي گرد ید. ــتفاده اس دانکن7 آزمون از میانگین ها

شد. استفاده مینیتب9 و اکسل8 نرمافزارهاي

... حرارت درجه اثرات بررسی
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نتایج
اولیه زیستسنجی نتایج

وزن کل و طول از نظر میگوها آزمایش شروع در که ثابت شود ابتد ا باید
وزن و طول میانگینهاي برابري آزمون ابتدا پس نداشتهاند. معنی داري تفاوت
که مالحظه گرد ید انجام و شوري سطح پنج و ــطح دمایی س پنج در میگو ها
میگوهاي شوريهاي و لذا یکسان بود ه همه تیمار ها آنها د ر وزن طول و توزیع
1 شکل در .(p<0/05) نداشتهاند معنید اري پرورش، تفاوت شروع در مختلف
تیمارها داراي اشتراك توزیع وزن میگوها در همه که دامنه مشخص است هم
بین معنی دار در وجود تفاوت عد م میتوان نیز شکل به این استناد با میباشد و
نیز 2 شکل ترتیب همین داد. به ــان را نش مختلف تیمارهاي در میگو ها وزن
مختلف تیمارهاي در را طول میگوها بین میانگین معنیدار تفاوت وجود عدم

میدهد. نشان آزمایش ابتداي در

درجهحرارتهاي مختلف در میزان رشد
تیمارهاي مختلف د ر میگوها وزن میانگین که د اد نشان مقایسه آماري
.(p=0/000) است بوده معنیدار تفاوت داراي دوره درانتهاي حرارت،  درجه
دماي به متعلق وزنی میانگین بیشترین که کرد ــخص مش نیز دانکن آزمون
ــد رش دارد و کمترین اختالف معنیدار ــا دماه ــایر س که با بوده درجه 30
تیمارها سایر با که ــانتیگراد بوده س درجه 18 و 15 دماهاي به متعلق وزنی
بیشترین که میدهد نشان هم 3 ــند. شکل میباش اختالف معنیدار د اراي
با دما در آن وزن ــه د امن و بوده درجه 30 ــاي دم به متعلق ــن وزن میانگی
وزن(WG) در افزایش ــبه میزان ندارد. محاس اشتراکی هیچ تیمارها ــایر س
درجه 30 دماي وزن در افزایش بیشترین که ــان داد نش تیمارهاي مختلف

ــد میباش اختالف معنید ار داراي دیگر ــاي تیماره همه با ــته و وجود داش
شکل4). و (جدول1

در انتهاي نیز میگو ها طول میانگین که شد ــخص ترتیب مش به همین
30 دماي در ــول ط میانگین ــترین وبیش بوده معنیدار ــاوت تف داراي دوره
با سایر که داشته وجود ــانتیگراد س درجه 15 دماي در آن و کمترین درجه

.(p=0 /000 است ( بوده معنیدار اختالف داراي دماها
در مهم ــاخصهاي دیگر ش SGR از ــد شاخص ش بیان که همانطور
مختلف تیمارهاي را در این ضریب 1 میزان میباشد. جد ول میگو ــد رش

مید هد. نشان

در شوريهاي مختلف میزان رشد
تیمارهاي در ــا وزن میگوه ــن میانگی که ــان داد نش ــه آماري مقایس
است (001/ بود ه معنیدار تفاوت داراي دوره درانتهاي ــوري، ش مختلف
وزنی متعلق بیشترین میانگین که کرد ــخص مش نیز دانکن آزمون .(P =0
اختالف با سایر شوريها که بوده هزار در 40 قسمت 35 و شوريهاي به
نشد، ــاهده مش تیمار دو این بین معنی داري تفاوت لیکن دارند ، معنیدار
شکل بود. هزار قسمت در 40 به شوري متعلق میانگین وزن بیشترین اما
35 شوريهاي به وزن متعلق میانگین که بیشترین می دهد ــان نش هم 5
د یگر برخی با ــوريها آن ش در وزن دامنه بوده و در هزار ــمت و 40 قس
د ر (WG)وزن افزایش ــزان می ــبه محاس ــتراکی ندارند. اش هیچ تیمارها از
ــوريهاي ش در افزایش وزن ــترین که بیش د اد ــان نش مختلف تیمارهاي
اختالف داراي سایر شوري ها با و ــته داش وجود هزار در ــمت قس 40 و 35

.(4 شکل معنیدار میباشد (جدول2 و

آزمایش ابتداي در مختلف تیمارهاي د ر (gr)وانامی میگوهاي وزن میانگینهاي براي درصدي اطمینان 95 فاصله شکل1:
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پس شوري ــطح س در پنج وزن میگوها براي میانگین آزمون ها همین
فواصل برخی ــود که میش دید ه هم 5 ــکل در ش و ــد ه ش انجام روز 45 از
توزیع گردید که مشخص لذا ندارند، اشتراك هم با درصدي 95 اطمینان
.(6 (شکل نیست یکسان پس از 45روز ــوري ش مختلف ــطوح س در طول
طول که ــد ش ــخص مش و ــی بررس نیز آزمون دانکن انجام با موضوع این
معنیداري ــور در هزار به ط ــمت قس و 40 35 ــوري ش ــطوح س میگوهاي
در هزار قسمت 35 شوري سطح میگوهاي طول میانگین و بقیه ــتر از بیش
اختالف ــمت در هزار قس ــت (اما با شوري 40 اس همه بود ه از ــتر بیش هم

است). نداشته معنید اري
ــان مختلف نش در تیمارهاي را ویژه میگوها ــد رش ضریب 2 ــدول ج
ــد رش ضریب بین که داد ــان نش یکطرفه واریانس آنالیز مید هد. نتایج
ندارد، ــود وج معنیداري اختالف ــف مختل تیمارهاي در ــا میگوه ــژه وی
در وزن ــش افزای میزان ــترین بیش ــود مالحظه میش که ــور همانط ــا ام
تیمارها ــایر با س داشته و وجود هزار ــمت در قس و 40 35 ــوري هاي ش

دارد. معنیدار اختالف

میگوها بازماندگی
بسیار مختلف شوري هاي د ر میگوها بازماندگی درصد آزمایش پایان در
بازماندگی هزار د ر 45 قسمت و 35 در شوري هاي که بهطوري بود مطلوب
شوري در د رصد  و 98 هزار قسمت د ر و 40 30 شوري هاي در د رصد ،  100
تلفات بین معنی داري تفاوت شد . محاسبه درصد 96/9 هزار در قسمت 50
درجه 18 و دماي 15 د ر تلفات درصد اما نشد، مختلف مشاهد ه شوريهاي

بود. تیمارها سایر از بیش معنیداري بهطور

 بحث
میگوها وزن و طول توزیع داد که ــان نش تحقیق این حاصل از نتایج
بوده معنی دار اختالف فاقد و ــان یکس آماري نظر از آزمایش ــداي در ابت
فاکتورهاي ــه ــان بودن هم (یکس آزمایش ــرایط به ش توجه ــا ب و ــت اس
اندازه تغییر گفت میتوان یا شوري) د ما استثناي به ــتی زیس و محیطی
بهوجود آمده حرارتی مختلف تیمارهاي بین د وره پایان در که ــدیدي ش
ــاخصهاي کلیه ش این تحقیق در ــد . میباش دما تأثیر از ــی ناش ــت اس

(ppt) (گرم)شوري وزن ضریب رشد ویژهافزایش

301/427 a b7/61

351/482 a7/87

401/506 a8/28

451/320 b8/04

501/255 b7/72

شوري مختلف در تیمارهاي میگوها افزایش وزن (SGR) و رشد ویژه ضریب میانگین جدول2:
میباشند) معنیدار اختالف داراي متفاوت حروف با (اعداد

(درجه سانتیگراد) (گرم)دما وزن ضریب رشد ویژهافزایش

150/032 a1/386 a

180/056 a2/141 b

200/460 b5/765 c

252/409 c9/446 d

303/427 d9/777 d

دما مختلف در تیمارهاي میگوها افزایش وزن (SGR) و رشد ویژه ضریب میانگین جدول1:
میباشند) معنیدار اختالف داراي متفاوت حروف با (اعداد

... حرارت درجه اثرات بررسی
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ــانتیگراد به طور س ــه درج 30 دماي ــد در رش
مورد بود. در ــا دماه ــایر س معنی داري بیش از
در شوري هاي ــاخص ها ش بیشتر نیز، ــوري ش
تیمارها ــایر ــا س ــزار ب ه در ــمت قس 40 35 و
که میدهد ــان نش و ــتند داش معنیدار تفاوت
تا 35 شوري د ر گونه این رشد میزان بیشترین
نتایج این می آید. به دست هزار در ــمت 40 قس
Ponce- تحقیقات نتیجه به ــیاري بس ــباهت ش
براي دما که بهترین ــکاران دارد هم Palafox و
ــوري ش و د رجه 30 تا 28 را ــو میگ ــد این رش
گزارش ــزار ه ــمت در قس 40 تا 33 را ــه بهین

.(15) بودند کرده
است مشخص نیز ــکل 4 که در ش همانگونه
دما تأثیر ــت تح ــد ت میگو بهش این وزن افزایش
اثرگذاري شکل نشان میدهد که این و دارد قرار
از کمتر ــیار بس میزان رشد بر ــوري ــانات ش نوس
دلیل همین به میباشد. حرارت درجه ــانات نوس
مختلف تیمارهاي در میگو این ویژه رشد ضریب
نمیدهد در نشان معنیداري را اختالف ــوري ش
ویژه بهطور ــد رش د ما، ضریب افزایش با حالیکه
د لیل شاید به .(15) مییابد افزایش توجهی قابل
نتایج ــه ک ــت اس وانامی گونه ــن بودن یوريهالی
رشد بهینه شوري تعیین براي مختلف تحقیقات
تناقض داراي جهان ــف مختل نقاط میگو در ــن ای
اختالفی در نتایج حالیکه چنین در است زیادي

بهینه دماي ــن تعیی براي ــده ش انجام تحقیقات
یک آزمایش در مثال بهعنوان مشاهده نمیشود.
5 وانامی میگوي رشد براي شوري میزان بهترین
د یگري تحقیق در ــزار (3) و ه در ــمت قس 15 تا
البته عنوان شده است. در هزار (9) ــمت 20 قس
گونه یک از مختلف جمعیتهاي میرسد نظر به
میپسندند را شوري از متفاوتی دامنههاي میگو،
به هندي10 ــفید س مورد میگوي در این مطلب و
موضوع این به استناد با .(10 است( رسید ه اثبات
بهینهي شوريهاي در اختالف گفت بتوان شاید
میگوي روي مختلف تحقیقات در آمده ــت به دس

آزمایش مورد متفاوت جمعیتهاي بهدلیل وانامی
نشان همکاران(26) دیگر Zhu و طرف از ــد. باش
پتاسیم غلظت به غلظت سدیم ــبت نس که دادند
ــد رش در مهمی ــیار بس ــور فاکت آب ــود در موج
این گونه اینکه علیرغم و ــت، اس وانامی میگوي
در قسمت 40 تا 5) ــوري ش از وسیعی دامنه در
ــبت غلظت نس اما می کند زندگی راحتی به هزار)
محدودکننده عامل یک پتاسیم غلظت به سدیم
در صورت نامناسب براي رشد جانور است و مهم
بنابر می گردد ، زیادي انرژي اتالف ــبب س بودن
آزمایشاتی در ــاید ش که چنین گفت میتوان این

آزمایش ابتداي در مختلف تیمارهاي د ر (mm)وانامی میگوهاي طول میانگینهاي براي درصدي اطمینان 95 فاصله شکل2:

آزمایش در انتهاي مختلف دماهاي در (gr)وانامی میگوهاي وزن میانگینهاي 95 درصدي براي اطمینان 3: فاصله  شکل
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سانتیگراد) حرارت(درجه درجه و هزار) در (قسمت شوري مختلف تیمارهاي در (گرم) میگوها وزن افزایش میزان مقایسه :4 شکل

انتهاي آزمایش در شوري مختلف سطوح در (gr)وانامی میگوهاي وزن میانگینهاي براي 95 درصد ي اطمینان فاصله :5 شکل

انتهاي آزمایش در شوري مختلف سطوح در (mm)وانامی میگوهاي طول میانگینهاي براي 95 درصد ي اطمینان فاصله :6 شکل

... حرارت درجه اثرات بررسی
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به نسبت کمتري را رشد ( هزار د ر ــمت 40 قس تا 30) باال ــوريهاي ش که
پتاسیم غلظت دادهاند، نشان هزار) در قسمت 15 تا 5) پایین ــوريهاي ش
شوريهاي باالتر نسبت در سدیم غلظت افزایش با نتیجه در بوده و کم آب
نتیجه و در رفته فراتر مجاز حد و از یافته افزایش پتاسیم ــدیم به س غلظت

یافته است. رشد کاهش
ــبی مناس تغذیه ــوري ش تیمارهاي تمام در ــا میگوه ــی کل طور ــه ب
است(1) میگو در مناسب تغذیه ــانههاي نش که از رود هي پر و ــتند داش
شوري تغییرات مطالعه، این در دلیل به همین ــد. میش دیده نمونهها در
نیز قبلی مطالعات در نداشت. میگو این جوانان تلفات بر ــخصی مش تأثیر
درصد ماندگاري روي مستقیمی تأثیر ــوري ش که میزان بود ــده ش تایید
آن متغیر ــور فاکت دما که تیمارهایی در ــا ام ندارد(3). ــی وانام ــوي میگ
در یافته و کاهش ــدیداً ش دما تغذیه کاهش با که ــد ش ــاهده بود، مش
میگرفت. کمی انجام ــیار بس تغذیه ي درجه 18 و 15 حرارت هاي درجه
درجه 30 و 25 دماهاي به متعلق تحقیق این در تغذیه میزان ــترین بیش
بهنظر میرسد ــاهده می شدند. رودههاي پر مش با همواره میگوها که بود
غذایی ــازده ب و تغذیه ــانتیگراد،  س درجه 23 از دما ــن رفت پایینتر ــا ب
وانامی میگوي ــرورش پ در امر این و یافته کاهش ــی قابل توجه ــور بهط

است(24). خاصی اهمیت واجد
سفید میگوي ــتالرو پرورش پس بهینه براي ــوري ش به توجه با در پایان،
در قسمت 30 20 تا بین که ــور) فعلی کش ــی پرورش میگوي گونه هندي(تنها
جنوب پرورشی در مزارع باالتر بسیار شوريهاي و وجود ــد(10)، میباش هزار
تحملطیفگسترد هاي میگوي وانامیبا میتوانچنیننتیجهگرفت که کشور،
جوانی، در مرحله هزار در 35 تا 40 قسمت ــوري ش بهینه در رشد و ــوري ش از
ضمن باشد جنوبی ایران آب هاي د ر پرورش براي انتخاب مناسب تري میتواند
د رجه 15 حتی در دماي ــم،  ک و تلفات آن د مایی تحمل حد به توجه با ــه آنک

کرد. سال اقدام پرورش آن در د وره سانتیگراد، میتوان به دو

قد ردانی و تشکر
ــتان اس در بندرگاه تحقیقاتی ــتگاه ایس ــنل پرس ــکاري صمیمانه هم

انجام اصلی ــل از عوام حقنجات مهندس جناب آقاي ــت ریاس به ــهر بوش
جناب زحمات از ایشان بر عالوه میدانند الزم ــندگان نویس بود. پروژه این
رشیدي مهندس و نقیه مهندس قربانی د کتر نیامیمندي، مهندس آقایان

و قدردانی بنمایند. ــکر تش هم

پاورقیها
1- Litopenaeus vannamei
2- Specific Pathogen Free
3- Artificial Plankton
4- Weight Gain 
5- Specific Growth Rate (SGR) 
6- One-Way ANOVA
7- Duncan 
8- Excel  
9- Minitab 
10- Penaeus indicus 
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