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مقدمه
هاي  فرموله  بخصوص در الرو میگو نه تنها بدلیل راحتی تغذیه، جایگزینی غذاهاي زنده در مراحل الروي آبزیان با جیره

در این مطالعه، تراکم یکصد الرو میگوي پا سفید  در لیتر طی با این هدف،. بلکه از بعد اقتصادي نیز بسیار حائز اهمیت است
درصد آبگیري و توسط یک سنگ 30لیتر آب شور 10لیتري که با 20هاي تیمار غذایی  هر یک با سه تکرار درتانک9

ریزجلبک غذادهی بصورت چهار بار در روز و با استفاده از  غذاهاي زنده  . ، پرورش داده شدندشده بودندهوادهی 
(Cheatoceros gracilis)و ترکیبات مختلف آنها انجام گرفت) دست ساز و وارداتی( و ناپلیوس آرتمیا، غذاي مصنوعی .

نتایج حاصله نشان داد که میانگین افزایش وزن و درصد بازماندگی در تیمارهاي تغذیه  ترکیبی از وضعیت مطلوبتري نسبت به 
ساز یا وارداتی در کل دوره پرورش، موجب تلفات شدید الروها بودند و تغذیه از غذاي دستتیمارهاي غیر ترکیبی  برخوردار

درصد غذاي مصنوعی 100همچنین مشخص شد که در صورت استفاده از غذاي زنده در مرحله زوآ، امکان استفاده از  . گردید
هاي رشد دار در شاخصوریکه باعث تنزل معنیآزمایشی در مرحله مایسیس تا پست الرو در مورد این میگو وجود ندارد بط

توان اظهار داشت که جایگزینی بخشی از غذاي زنده با غذاي مصنوعی طی در مجموع می. نسبت به سایر تیمارها می شود
ساز با فرمول پذیر است و در این خصوص غذاي دستهاي رشد و بازماندگی امکانمراحل الروي بدون تاثیر منفی بر شاخص

توان بطور اقتصادي از آن بصورت توام با غذاهاي زنده، براي تغذیه مراحل ئه شده نسبت به غذاي وارداتی مطلوبتر بوده و میارا
.الروي میگو پاسفید استفاده نمود

میگوي پاسفید ، تغذیه الرو، غذاي زنده، غذاي دستی:لغات کلیدي

نویسنده مسئول*
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قدمهم
در مـزارع  یی کـه هـا الرو میگوو کیفیـت بطور کلی وضـعیت 

رشـد سـریع،   هـاي  از جنبـه ،شـوند پرورش داده میپرورش میگو
مقاومت در برابر شـرایط نامناسـب محیطـی، مقاومـت در مقابـل      
.بیماریها، درصد بازماندگی و غیره از اهمیت زیادي برخوردار است

عوامل متعددي بر کیفیت الروهاي تولیدي در مراکز تکثیـر مـوثر   
و مـاده،  تـوان بـه وزن مولـدین نـر    میباشند که از این عواملمی

چگونگی پرورش ،سابقه ژنتیکی مولدین، شرایط نگهداري مولدین
تغذیه آنهـا اشـاره   برايو تولید مولدین و نوع غذاي مورد استفاده 

در ایـن بـین نقـش غـذا حـائز اهمیـت بـوده و اسـتفاده از         . نمود
اي از جایگـاه ویـژه  سـالم در تولیـد الرو  ، مناسبهاي غذایی جیره

پـرورش  مولـدینی کـه بطـور اصـولی نگهـداري و      .برخوردار ست
این مـورد  . باشندقادر به تولید الروهاي قوي و سالم می،اندیافته

به تنهایی براي تولید الروهاي سالم و قوي کافی نبوده و در طـول  
،بایستی عالوه بر ایجاد شرایط مناسب پرورشی،دوره پرورش الرو

اي معطـوف  توجـه ویـژه  نیز تغذیه الروها در طول دوره پرورش به
. گردد

هاي مختلفی از آبزیان مثـل  وي، گونهپرورش مراحل الرزهنو
پوستان، بمیزان زیادي به غـذاهاي زنـده وابسـته    نرمتنان و سخت

گـزارش نمـود کـه    ) 2006Boeing,.(Fegan)2005(باشـد می
حذف کامل منابع غذایی طبیعی و استفاده از غـذاهاي مصـنوعی   

عـدم  ) Boeing)2006.بجاي آن تاکنون میسـر نگردیـده اسـت   
غذاهاي مصـنوعی در تغذیـه الرو آبزیـان را در مقایسـه بـا      برتري 

عامـل تنـزل سـریع کیفیـت آب، ناشـی از      2غذاهاي طبیعـی در  
در مقادیر زیاد جهت افزایش رشـد  ها که معموالٌتجزیه میکروپلت

هاي مرگ و میر گیرند و نسبتمورد استفاده قرار میبازماندگیو 
ناکامـل ترکیبـات جیـره    باال در نتیجه ارزش غذایی کم یـا هضـم   

اسـتفاده از مخلـوط غـذاي    همچنین .، گزارش نموده استغذایی
طبیعی و غذاي مصنوعی در تغذیه الروها نتایج بهتري را موجـب  

Boonyaratpalin(شــوندمــی et al., ــره).1980 ســازيذخی
اثـرات  در مـزارع پـرورش میگـو،   الروهاي فاقد کیفیت و ضـعیف  

هـایی در  در سطح جهان تـالش . خواهد داشتبدنبال را نامطلوبی 
حال انجام است تا غذاهاي مصنوعی را جایگزین غذاهاي طبیعـی  

سلولی، نیازمند مواد شـیمیایی،  هاي تکجلبککشتزیرا . نمایند
تولیـد نـاپلی   . باشدو پر هزینه میبودهتجهیزات و نیروي کار زیاد

یـزات و نیـروي   بدلیل نیاز بـه تجه ،آرتمیا نیز مانند کشت جلبک
موجبـات افـزایش هزینـه    و تـامین سیسـت مناسـب آرتمیـا،     کار 
ي هاتالشهاي انجام شده، جهـت جـایگزینی کامـل غـذا    . گرددمی

ی طبیعی تاکنون میسر نگردیده و همچنان هایمصنوعی بجاي غذا
غذاهاي طبیعی جهت تغذیه مراحـل مختلـف الروي   نیاز به تولید 

لذا تالشـها  .وجود دارد) 15تا پست الرو 1ياز مرحله زوآ(میگو 
معطوف گردیده تا با کاهش مقـدار غـذاي طبیعـی    موضوعبر این
افـزایش اسـتفاده از غـذاهاي مصـنوعی بتـوان از      استفاده و مورد 
یکـی از مـوارد و   . ها و نیروي کـار مـورد نیـاز کاسـته شـود     هزینه

ــتفاده    ــل الروي اس ــرورش مراح ــه پ ــم در زمین ــوعات مه از موض
هـاي غـذایی کامـل و مناسـب جهـت تـامین نیازمنـدیهاي        جیره
. باشداي الروها و تولید الروهایی سالم و مقاوم میتغذیه

همـراه  ) پودر شـده (جیره غذایی میکروباند با اتصال اجزاي غذایی 
در تحقیق حاضـر  . باشدبا یک همبند مثل آگار، آلژینات یا کاراگینان می

براي اینکه یک جیـره  . یددزاي غذایی استفاده گراز آگار جهت اتصال اج
ـازد،     ـا را فـراهم س بایـد بمیـزان   غذایی بازماندگی و رشد مطلـوب الروه

و از نظر مواد مغذي با غذاي زنـده قابـل   بودهزیادي قابل هضم و جاذب 
ب و شـناوري  رقابت و از خـواص فیزیکـی مناسـب مثـل پایـداري در آ     

ــند  ــوردار باش ,Dabramo).(برخ ــره 2003 ــواع جی ـايان ــذاییهـ غ
ــورد اســتفاده در مراحــل الرويايمیکــروذره ــرهم ــه، جی ــز ب هــاي ری

بنـدي  دار تقسیمهاي ریز پوششهاي میکروباند و جیرهدار، جیرهکپسول
,Watanabe;(ندانموده 2001Cahu & Infate, 1998(.

Kumlu)1997 (هاي غذایی جهت تغذیه ترین جیرهاز رایج
اشاره نمودهروباند و میکروکپسوله کهاي میجیرهبه الرو میگو، 

محقق فوق از مزایاي جیره میکروباند، به ارزانی، آسانی . است
گاههاتفریختولید و موفقیت در استفاده از آنها در آزمایشگاه و 

.اشاره نموده است
در مراکـز  هم اکنون تمامی غذاهاي مصنوعی مورد اسـتفاده  

هــاي متفــاوتی تکثیــر کشــور وارداتــی بــوده و مســلما از کیفیــت
موجب گردیـده  ،وارداتی بودن غذاهاي مراحل الروي. برخوردارند

تا عالوه بر گران بوده و پر هزینه بودن تامین آنها، در برخی موارد 
تامین غذاي مراحل الروي با تاریخ مصرف مناسـب، بـا مشـکالتی    

تواند بر کیفیت الروهاي تولیـدي اثـرات   امر میکه این . توام باشد
و Hungدر همین ارتباط . نامطلوب و جبران ناپذیري داشته باشد

اند که، کیفیت غذا یکی از عوامل گزارش نموده) 2003(همکاران 
مهم تاثیرگذار بر کیفیت الروهاي میگو بـوده و بـر نقـش جلبـک     

وجه به موارد ذکـر شـده،   با ت. اندزنده در تغذیه الروها تاکید نموده
. نسبت به تولید جیره غذایی مصنوعی در داخل کشور اقـدام شـد  

هدف از اجراي تحقیق تولیـد جیـره غـذایی مصـنوعی در داخـل      
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هـاي  از نظر تاثیر بـر شـاخص  کشور و مقایسه آن با غذاي وارداتی 
.بوده استرشد، 

کار مواد و روش
این تحقیق در ایستگاه بنـدرگاه پژوهشـکده میگـوي کشـور     

ظرف پالستیکی بـا گنجـایش   27براي اجراي پروژه از .شدانجام 
تـا پسـت الرو   1زوآي پرورش الروها از مرحلـه  برايلیتر آب 25
.استفاده گردید15

پـرورش مراحـل   بـراي قسـمت در هـزار   30آب با شوري از
چنـین شـوري، ابتـدا آب خلـیج     براي ایجـاد . شدالروي استفاده 

لنگ یفارس پس از عبور از فیلترهاي شنی و ترسیبی از طریق شـ 
بـداخل تانـک   اي مخصـوص، پارچـه متصل به کیسه فیلتراسـیون 

قسـمت در هـزار   5لیتري تخلیه و سپس آب چاه با شـوري  300
و در بداخل تانک تخلیه گردید، پس از عبور از کیسه فیلتراسیونی

سـنج چشـمی،   رل شـوري آب بـا اسـتفاده از شـوري    نتیجه با کنت
بمنظـور جلـوگیري از   . قسمت در هـزار ایجـاد گردیـد   30شوري 

لیتري، یک سنگ 300بندي آب لب شور و شور در هر تانک الیه
تیمار 9اجراي پروژه از براي.هوا با هوادهی شدید قرار داده شد

.گردیدستفادهاجدول تکرار در هر تیمار بصورت ذیل 3با 

(براي کشت جلبک، از محیط کشـت   TMRLMitra et al.,
ظرف پالسـتیکی  4لیتري و 300و یک تانک پالستیکی 2004)

. لیتري استفاده گردید10
. براي شمارش تعداد جلبک، از الم هموسیتومتر استفاده شد

نمونه اي از جلبک را تهیـه و در لولـه آزمـایش تمیـزي ریختـه و      
سپس یک قطره از نمونه را روي الم هموسیتومتر تمیزي گذاشته 
و روي آن  را با المل پوشانده و نمونه در زیر میکروسکوپ بررسی 

Mitra)گردید  et al., 2004).
اي کشت آرتمیا،ابتدا سیست هاي خشک را در یک صافی بر

میکرون ریخته و به مدت حداقل 100کیسه اي با اندازه چشمه 
سیستها سپس به . یک دقیقه با آب شیرین شستشو داده شدند

میلی لیتر محلول ضد 5لیتر آب شیرین و 10سطلی که حاوي 
از پس. عفونی کننده هیپوکلریت کلسیم است منتقل گردیدند

میکرونی جمع 100یک ساعت سیستها در صافی کیسه اي 
آوري و پس از شستشو در آب شیرین به مدت حداقل یک 

به ازاي هر . لیتري انتقال داده شدند100دقیقه، به مخازن زوك 
شکوري، (گرم سیست، یک لیتر آب دریا در مخزن ریخته شد

1376 .(

تیمارهاي غذایی در مراحل مختلف الروي پرورش میگو وانامی:1جدول 

15تا پست الرو 1مرحله مایسیسمرحله زوآتیمارهاي   
غذایی

کیتوسروس و ناپلیوس آرتمیاکیتوسروس شاهد
سازناپلیوس و غذاي دست،کیتوسروس و غذاي دست ساز کیتوسروس1
ناپلیوس و غذاي وارداتیو غذاي وارداتی کیتوسروس،کیتوسروس2
سازغذاي دستکیتوسروس 3
غذاي وارداتیکیتوسروس 4
سازغذاي دستغذاي دست ساز 5
غذاي وارداتیغذاي وارداتی 6
ناپلیوس و غذاي وارداتیکیتوسروس،کیتوسروس 7
سازناپلیوس و غذاي دستکیتوسروس،کیتوسروس 8
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استفاده جهت تولید جیره غذایی مواد غذایی اولیه مورد 
اسکوئید، آردشامل، میکروباند مراحل الروي میگوي سفید غربی

گندم، گلوتن گندم، مخمر، آردسویا، آردمیگو، آردماهی، آرد
. بودندلستین سویا، آگار و مکمل ویتامینی و معدنیروغن ماهی، 

با استفاده از ،س از تامین مواد اولیه مورد نیاز ساخت جیرهپ
)Alava, 1996( ،گردیدنسبت به فرموالسیون جیره اقدام .

پس از محاسبه مقدار مورد نیاز از هر یک از اجزاي ابتدا 
با استفاده از ) 3جدول (مواد اولیه ،کاربرگغذایی با استفاده از 

بخوبی آسیاب و از ، توزینگرم001/0ترازوي دیجیتالی با دقت 
اندازهعبور داده شده و غذاي با مختلف الک با چشمه توري 

مخلوط سپس . تولید گردید) 4جدول(مناسب مراحل مختلف 
دقیقه با استفاده از 10، بمدت هآسیاب شداجزاي اولیه غذایی

60آب با حرارت در مرحله بعدي،. همزن برقی هم زده شد
وزن خشک غذا، روغن درصد40درجه سانتی گراد به میزان 

درصد به مخلوط غذایی 1ماهی و لستین سویا هر یک به میزان 
سپس . ندافزوده و با همزن با سرعت باال بخوبی مخلوط گردید

به مخلوط غذایی افزوده و بخوبی هم درصد3آگار را به میزان 
پس از نهایت در و خشکمخلوط غذایی، زده و در مرحله بعد 

سازي مادهآنسبت به هاي متفاوتهاي با چشمهالکازعبور
افشار (هاي غذایی مراحل مختلف الروي اقدام شدجیره

. )Dabramo, 2003؛1381مازندران،
از یک 4نسبت به انتقال میگو در مرحله ناپلیوس ابتدادر 

مرکز تکثیر بخش خصوصی واقع در حومه شهر دلوار استان 
عدد در یک کیسه پالستیکی دو 30000بوشهر به تعداد تقریبی 

لیتر آب و اکسیژن خالص به ایستگاه بندرگاه 5/6الیه حاوي 
ها سشوري آب کیسه حمل ناپلیو. پژوهشکده میگو اقدام گردید

. گراد بوددرجه سانتی30قسمت در هزار و درجه حرارت آب 30
با افزودن تدریجی آب ،ها به ایستگاهپس از انتقال ناپلیوس

درجه 31قسمت در هزار و حرارت 30با شوري (ظروف پرورش 
داپتاسیون آنسبت بهها، به پالستیک حمل ناپلیوس) گرادسانتی
مدت زمان انتقال ناپلی از . دبمدت نیم ساعت اقدام گردیآنها 

براي شمارش .بودمرکز تکثیر تا ایستگاه بندرگاه یک ساعت 
3لیتري، میلی5برداري ها، بوسیله یک لوله نمونهتعداد ناپلیوس

ها با تعیین میانگین تعداد کل ناپلی. نمونه آب گرفته شد5تا 
ها در هر نمونه و ضرب این عدد در حجم کل آب تراکم ناپلیوس
لیتر آب 10بر همین اساس پس از ریختن .گردیدمخزن برآورد 

هر یک از ظروف با گنجایش قسمت در هزار، در30با شوري 
100(ناپلی در هر ظرف 1000لیتر آب، نسبت به ریختن 25

به ظروف ها قبل از انتقال ناپلیوس. اقدام شد) عدد ناپلی در لیتر

قسمت در 10با غلظت EDTAآب ظروف، پالستیکی، به 
انجام 15اضافه و این کار بطور روزانه تا مرحله پست الرو میلیون

بصورت روزانهقسمت در میلیون 05/0ترفالن به میزان افزودن و 
. )1376شکوري، (ادامه یافت1تا مرحله پست الرو 

سیستم فیلتراسیون آب مورد استفاده پس از عبور از 
تانک 2و قبل از تخلیه در مجدداٌ) فیلتر شنیوترسیب(ایستگاه 

در . فیلتر گردیدهاي فیلتراسیون، با کیسهلیتري پالستیکی 300
به تانکها قسمت در میلیون 8بمیزان تانکهاي پالستیکی، کلر

ساعت 24س از پ.شدافزوده شد و سپس هوادهی شدید انجام 
از ،باقیمانده سنجش و در صورت وجود کلرمیزان کلر 

قسمت در 1قسمت در میلیون بازي 1(تیوسولفات سدیم 
تا .سازي کلر استفاده گردیدجهت خنثی) میلیون کلر باقیمانده

. شدآب ظروف پالستیکی تعویض ن،1ابتداي مرحله مایسیس 
بهبدلیل افزودن جلبک و غذاي مصنوعی 1يولی از مرحله زوآ

،در مرحله پروتوزوآ. داده شدا، حجم آب بتدریج افزایشتیماره
50حدود ،درصد و در مراحل مایسیس و پست الروي30حدود 

).1375کیائی، (درصد آب ظروف تعویض گردید
از غروب روز معرفی ناپلیوسها به ظروف پالستیکی، براساس 

مقدار غذاي . توسروس انجام شدیتغذیه با جلبک ک،نوع تیمار
تا 1ياز مرحله زوآ6و 5مصنوعی مورد استفاده در تیمارهاي 

تا 1از مرحله مایسیس 4و 3و در تیمارهاي 15پست الرو 
,Larva Z plus(بوده است2جدول بصورت 15پست الرو 

2010(.
از 2و 1تغذیه الروها با جیره غذایی مصنوعی، در تیمارهاي 

از مرحله 8و 7و در تیمارهاي 15تا پست الرو 1آيمرحله زو
، به میزان نصف مقدار ارائه شده در 15تا پست الرو 1مایسیس 

1ياز مرحله زوآ2و 1تغذیه الروها در تیمارهاي .بود3جدول 
تا 1از مرحله مایسیس 8و 7و در تیمارهاي 15تا پست الرو 

وس با تراکم  مختلف با استفاده از جلبک کیتوسر15پست الرو 
24، و چهار بار در 4به میزان نصف مقادیر ارائه شده در جدول 

. انجام گردید24و 18، 12، 8ساعت و در ساعات 
تا پست الرو 1يتغذیه الروها در تیمار شاهد از مرحله زوآ

با 3يتا انتهاي زوآ1ياز مرحله زوآ8و 7و در تیمارهاي 15
يیه با ناپلی آرتمیا در مراحل اواخر زوآجلبک کیتوسروس و تغذ

به میزان نصف مقادیر تیمار شاهد، انجام شد 1و مایسیس 3
تعداد ناپلیوس آرتمیاي 8و 7، 2، 1در تیمارهاي ). 2جدول (

همچنین اندازه غذاي . مورد استفاده نصف تیمار شاهد بود
مصنوعی مورد استفاده در مراحل مختلف دوران الروي میگو در 

.ارائه گردیده است4جدول 
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نسبت به تعیین تراکم 6تا پست الرو 1ياز مرحله زوآ
براي این کار از . تقریبی و بازماندگی در واحد حجم اقدام شد

بار 3لیتري استفاده و با میلی500اي بشرهاي شیشه
برداري در هر روز میانگین تقریبی تعداد الروها در هر نمونه

در پایان دوره پرورش، ). 1376شکوري، (ظرف، محاسبه گردید 
نسبت به تعیین میانگین طول نهایی، درصد بازماندگی و میانگین 

گیري طول با استفاده از کولیس اندازه. وزن نهایی اقدام گردید
گیري وزن با استفاده از ترازوي دیجیتالی دیجیتالی، اندازه

ستیکی در گرم و درصد بازماندگی با تخلیه آب ظروف پال001/0

میکرون و جداسازي پست الروها با جریان 300الک با چشمه 
.آوري آنها در پتري دیش انجام شدمالیم آب و جمع

تصادفی انجام و با استفاده از این تحقیق بصورت طرح کامالٌ
مشخص گردید که بین کدام یک از ) ANOVA(آنالیز واریانس 

پس از مشخص شدن . دار آماري وجود داردتیمارها اختالف معنی
دار آماري بین تیمارها، با استفاده از آزمون وجود اختالف معنی

مشخص گردید ) 05/0سطح (درصد 95دانکن در حد اطمینان 
. دار آماري وجود داردکه بین کدامیک از تیمارها اختالف معنی

. ندرسم گردیدExcelافزار نمودارها با استفاده از نرم

در هر بار غذادهی در هر ظرف پالستیکی15تا پست الرو 1يمقدار غذاي مصنوعی مورد استفاده از زوآ:2جدول 

مقدار غذاي مصرفی در هر وعدهمرحله پرورش
)گرم(

دفعات غذادهی
)ساعت24در (

بار004/04-1008/0-3يمراحل زوآ
بار04/04-108/0-3مایسیس مراحل 

بار08/04-112/0-6پست الرو 
بار12/04-62/0-15پست الرو 

در طول دوره پرورش)جلبک و ناپلی آرتمیا(الروها در تیمار شاهدجهت تغذیه ي زنده هااتراکم غذ:3جدول 

تراکم ناپلی آرتمیا* مرحله الروي
)لیترمیلیتعداد در(

تراکم جلبک** 
)لیترسلول در میلیهزار (

50-5ناپلیوس 
50-1يپروتوزوآ

50-2ياوایل پروتوزوآ
50-2ياواخر پروتوزوآ
50-3ياوایل پروتوزوآ
3250ياواخر پروتوزوآ

1350مایسیس 
2550مایسیس 
750-18-15پست الرو 

)1376شکوري، : منبع* (
,Boeing: منبع** ( 2006(
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اندازه غذاي مصنوعی در مراحل مختلف: 4جدول 

)میکرون(اندازه ذرات غذایی مرحله الروي
50کمتر از 3يتا زوآ1يزوآ
100کمتر از 3تا مایسیس 3يزوآ

150- 1250تا پست الرو 1مایسیس 
150- 6250تا پست الرو 1پست الرو 
250- 15550پست الرو تا 6پست الرو 

)Larva Z plus, 2010):Bernaqua, 2008:منبع

تایجن
و اجزاي 5نتایج تجزیه تقریبی مواد اولیه مصرفی در جدول 

غذایی و ترکیب جیره غذایی مصنوعی تولیدي تحقیق در جدول 
و تحقیق) مصنوعی(ساز تجزیه جیره دستنتیجه . اندارائه شده6

.نداارائه شده8و 7ول اجددر جیره مصنوعی وارداتی بترتیب 
گیري میانگین پارامترهاي آب تیمارها در همچنین نتایج اندازه

نتایج حاصل از .ارائه گردیده است9کل دوره پرورش در جدول 
تغذیه الروها در تیمارهاي آزمایشی و شاهد بر درصد بازماندگی 

ارائه گردیده 10در جدول 15تا پست الرو 1يمرحله زوآاز 
.است

، در تمام 1و نمودار 10براساس نتایج ارائه شده در جدول 
تیمارها، روند کاهش درصد بازماندگی الروهاي میگو، تا پایان 

در اوایل مرحله زوآي . از سرعت کمی برخوردار بود2مرحله زوآي 
یافته، ولی شدت کاهش در ، درصد بازماندگی بشدت کاهش 3

بیشتر از دیگر 6و 5و شاهد کمتر و در تیمارهاي 8، 7تیمارهاي 
پرورش، تیمارهاي هتا پایان دور1از مرحله مایسیس . تیمارها بود

داراي درصد بازماندگی باالتري نسبت به بقیه 8و7، 2، 1شاهد، 
). 1و نمودار 10جدول (تیمارها بودند 

نسبت به دیگر تیمارها 6و 5، تیمارهاي 2در پایان زوآي
از درصد بازماندگی کمتري برخوردار و تا اواخر دوره، داراي 

، 3ي در اواخر مرحله زوآ. کمترین درصد بازماندگی بودند

مشاهده و فاقد8و 7باالترین درصدهاي بازماندگی در تیمارهاي 
در . باشندمی2و 1دار آماري با تیمارهاي شاهد، اختالف معنی

، باالترین درصد بازماندگی )15پست الرو (پایان دوره پرورش 
و کمترین درصد بازماندگی در 8و 2، 1مربوط به تیمارهاي 

ثبت گردید و همه الروها در پایان دوره مرده بودند 4تیمار 
). 1و نمودار 10جدول (

، )2نمودار(گیري میانگین وزن نهایی همچنین نتایج اندازه
، میانگین بازماندگی نهایی )3نمودار(انگین طول نهایی می
روزه 25در پایان دوره . ارائه شده است11، در جدول )4نمودار (

، 7، 1، 8، 2پرورش، بیشترین بازماندگی بترتیب در تیمارهاي 
و 10جدول (گیري و محاسبه شده است اندازه1و 3، 6شاهد، 
هایی در پایان دوره پرورش بیشترین میانگین طول ن). 4نمودار

ثبت گردید 3و 5، 6، 8، 7، 1، شاهد، 2بترتیب در تیمارهاي 
همچنین بیشترین، میانگین وزن نهایی، ). 3و نمودار11جدول (

بطور (6، در تیمار شاهد و تیمار1، 2، 3، 8بترتیب در تیمارهاي 
و نمودار11جدول (محاسبه شد 7و 5و در تیمارهاي )یکسان

قبل از پایان دوره در 4ها در تیمار بدلیل مرگ کامل نمونه. )2
نمودارهاي مربوطه اعداد یا ستونی در مورد این این جدول و

.  تیمار ارائه نشده است
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تجزیه تقریبی مواد اولیه مصرفی:5جدول

مخمرگلوتن گندمآرد گندمآرد سویاپودر میگوآرد ماهیآرد اسکوئیدترکیب مواد اولیه
رطوبت

)درصد(
45/1062/65/1219/908/1252/592/5

2/463/5512/3495/6112/1315/6697/44)درصد(پروتئین خام
216/138/75/32/225/3)درصد(چربی خام
6246242)درصد(فیبر خام

62119292/05/03)درصد(خاکستر  
عصاره عاري از ازت 

)NFE(
35/1048/158/2236/1768/6983/2161/40

کلسیم
)درصد(

6/005/75/18/025/025/035/0

01/28/735/091/133/011/0033/0)درصد(فسفر 

تحقیقاجزاي غذایی و ترکیب جیره غذایی مصنوعی تولیدي :6جدول 

ترکیب جیره)درصد(مواد اولیه مصرفی 
)درصد(

35آرد اسکوئید
30آرد ماهی
10آرد میگو
8آرد سویا
7آرد گندم
2مخمر

1آرد گندم
1روغن ماهی
1لستین سویا

3آگار
2مکمل ویتامینی و معدنی

تحقیقتقریبی جیره مصنوعی تولیدي تجزیه آنالیز نتیجه : 7جدول 

مصنوعی ترکیب جیره 
تولیدي پروژه 

مقادیر
)درصد(

78/46پروتئین خام
72/16چربی خام

92/3فیبر
55/10خاکستر

NFE(73/12(عصاره عاري از ازت
3/9رطوبت
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وارداتیتقریبی جیره مصنوعی تجزیه آنالیز نتیجه :8ول جد

ترکیب جیره مصنوعی 
وارداتی

مقادیر
)درصد(

50پروتئین خام

15چربی خام
2فیبر

8خاکستر
عصاره عاري از ازت 

)NFE(
18

12رطوبت

پارامترهاي آب تیمارها در کل دوره پرورش) انحراف معیار±(میانگین:9جدول

درجه حرارت 
)درجه سانتی گراد(

اکسیژن محلول 
)میلی گرم در لیتر(

pH شوري
)قسمت در هزار(

74/0±56/3124/0±15/507/0±30/81±30
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درصد بازماندگی الروها در تیمارهاي مختلف در طول دوره پرورش) انحراف معیار±(میانگین :10جدول 

زمان 
نمونه 

برداري

تیمارها
12345678شاهد

5a100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aناپلی 

1b9/2±7/96زوآ
A

b5±90
A

b5a±95
A

b5±90
A

ab5±95
A

ab7/8±90
A

ab5±95
A

ab5±90
A

ab5±95
A

2b0±95زوآ
A

b5±90
AB

b5±90
AB

bc7/5±7/86
AB

bc5±90
AB

b5±85
B

b5±90
AB

ab5±90
AB

b6/2±93
AB

2c9/2±7/91زوآ
A

b5±90
A

b5±90
A

c7/8±80
A

cd5±85
A

bc7/8±80
A

c7/8±80
A

b5±85
A

bc2±90
A

3c0±90زوآ
A

b7/8±7/86
AB

b5±90
A

c2/13±80
AB

d7/8±80
AB

c3/17±70
B

d10±70
B

b7/8±85
AB

c0±85
AB

3d2±60زوآ
A

c2/7±50
AB

b4±50
AB

d3/5±50
AB

e9/6±52
AB

d3/10±36
C

e10±42
BC

c1/9±64
A

d6±62
A

1e5/3±50BCمایسیس 
cd8±48

C
c2/7±48

C
d3/5±48

C
e8±50

BC
d3±3/35

D
e3/5±36

D
c3/5±64

A
d9/5±6/60

AB

2f5/3±46مایسیس 
B

cd2/7±48
B

c3/5±48
B

d3/5±46
B

ef4±46
B

d2/7±7/34
C

e3/5±36
C

cd1±59
A

d1/5±7/59
A

3g5/3±42مایسیس 
AB

de5/3±42
AB

c6±44
AB

de6±42
AB

f1/9±40
B

e3/5±20
C

f3/5±24
C

d1/9±50
AB

e6/3±52
A

پست الرو 
1

h5/3±36
A

ef3/5±36
A

d3/5±34
A

ef4/6±7/34
A

g3/5±32
A

ef3/5±10
B

g2±10
B

e2/7±36
A

f4/3±38
A

پست الرو 
2

i1/1±6/32
AB

fg2/1±3/31
AB

de3±2/31
AB

f3/5±26
BC

h3/5±22
C

f5/3±8
D

g2±8
D

e9/6±36
A

f7/3±3/36
A

پست الرو 
3i8/0±7/31A

fg9/0±30
A

de8/2±6/30g3/5±16
B

hi3±3/17
B

f4±6
C

g2±6
C

ef4/9±7/34
A

f2±36
A

پست الرو 
4

ij1/1±2/30
A

fg4/1±6/28
A

de7/2±1/29
A

g5/3±16
B

hi3±3/17
B

f2±4
C

g2±5
C

ef3/5±34
A

fg1±34
A

پست الرو 
5

ijk1/1±5/29
A

g5/1±28
A

de5/2±8/28
A

gh2±10
B

ij4/3±10
B

f2±4
B

g5/2±7/4
B

efg7±31
A

fgh1/5±33
A

پست الرو 
6

jk9/0±28
A

g4/1±6/27
A

de4/2±2/8
A

gh4±10
B

jk3/2±7/8
B

f2±4
B

g2±4
B

efg1/7±6/29
A

fghi3/4±2/31
A

پست الرو 
7

kl1±6/26
A

gh1±27
A

ef2±6/27
A

gh3/2±7/6
BC

jk4/3±8
B

f1/1±7/2
C

g2±4
BC

efgh3/5±5/7
A

ghij6/3±1/29
A

پست الرو 
8

l3/1±1/24
A

gh5/0±4/25
A

ef2/2±2/25
A

h1/3±7/2
B

jk0±2
B

f5/1±3/2
B

g2/2±2/3
B

efgh4±3/25
A

hij9/2±2/27
A

پست الرو 
9

l2/1±7/23
A

gh6/0±9/24
A

ef3/2±5/24
A

h1/3±7/2
B

jk1/1±3/1
B

f2±2
B

g1/1±7/2
B

fgh3/3±9/23
A

ijk6/2±3/25
A

پست 
10الرو

l١±3/23
A

gh8/0±1/24
A

ef3/2±5/24
A

h2/2±3/2
C

k0C
f9/0±1/1

C
g5/0±4/2

C
gh6/2±1/20

B
jk1/2±3/24

A
پست الرو 

15
m4/0±1/14

B
h4/3±1/19

A
f9/3±9/19

A
h9/0±9/0

C
k0C

f5/0±6/0
C

g1/1±6/1
C

h5/1±6/16
AB

k7/3±3/19
A

,a, b, c, d, e, f, g,h,i, j(داراي یک حرف مشترك کوچک بوده) زمان(اعدادي که بصورت ستونی -  k, l, m, n,(اعدادي که بصورت ردیفی و)تیمارهاي مختلف (

.P>0.05)(باشند میدار آماري باشند نسبت بهم  فاقد اختالف معنیمی)A, B,C(داراي یک حرف مشابه بزرگ 
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الروها در طول دوره پرورشبازماندگیمیانگین درصد:1نمودار 

)15مرحله پست الرو (هاي رشد در پایان دوره پرورشبرخی شاخص) انحراف معیار±(میانگین :11جدول 

شاخص

تیمارها
12345678شاهد

میانگین وزن 
نهایی

)گرم(

a0026/0
00/0±

a003/0
00/0±

a0035/0
00/0±

a0035/0
00/0±

-a0025/0
00/0±

a0026/0
00/0±

a0023/0
00/0±

a0036/0
00/0±

میانگین طول 
نهایی

)مترمیلی(

a24/7
62/0±

a12/7
50/0±

a56/7
54/0±

c86/4
12/3±

-bc31/5
06/3±

abc09/6
08/1±

ab65/6
50/0±

abc43/6
57/0±

میانگین 
بازماندگی

)درصد(نهایی

b13/14
40/0±

a06/19
40/3±

a86/19
89/3±

c86/0
33/1±

-c63/0
55/0±

c6/1
12/1±

ab56/16
47/1±

a26/19
70/3±

.P>0.05)(نسبت بهم  فاقد اختالف معنی دار آماري هستند ) a, b, c(داراي یک حرف مشترك کوچک بوده ) تیمارهاي مختلف(اعدادي که بصورت ردیفی - 

0
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گی
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در تیمارهاي مختلف15میانگین وزن نهایی در مرحله پست الرو : 2نمودار

در تیمارهاي مختلف15در مرحله پست الرو میانگین طول نهایی :3نمودار

در تیمارهاي مختلف15در مرحله پست الرو بازماندگی نهاییمیانگین درصد : 4نمودار 

a
a

a a

a a a
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بحث 
درصد و 50تامین براي، مصنوعیدر این تحقیق از غذاي 

درصد غذاي مورد نیاز مراحل الروي میگوي سفید 100حتی 
نتایج . غربی در تیمارهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

با تغذیه مختلط 2و 1که، در تیمارهاي ند حاصله نشان داد
و تحقیقغذاي زنده و بترتیب با جیره غذایی مصنوعی تولیدي (

تا پست الرو 1ياز مرحله زوآ) رداتیجیره غذایی مصنوعی وا
غذاي زنده و جیره (با تغذیه مختلط 8و 7و در تیمارهاي 15

شاخص15تا پست الرو 1از مرحله مایسیس ) غذایی مصنوعی
هاي رشد از وضعیت مطلوبتري نسبت به سایر تیمارها برخوردار 

هاي غذایی مصنوعیدرصد بازماندگی با استفاده از جیره.بودند
تا مرحله پایانی 1ياز مرحله زوآ6و 5به تنهایی در تیمارهاي 

در مقایسه با سایر تیمارها کمتر ولی مطلوب ولی پس از 3يزوآ
4و 3الروها در تیمارهاي . کاهش یافتآن تراکم الروها شدیداٌ

از 1و ابتداي مرحله پست الرو 3تا انتهاي مرحله مایسیس 
بت به سایر تیمارها برخوردار و پس درصد بازماندگی مناسبی نس

کاهش یافت از آن درصد بازماندگی الروها در این تیمارها شدیداٌ
). 1و نمودار 10جدول (

انجام تحقیق مورد برايتیمارهاي متنوعی این بررسی،در 
جاي غذاهاي زنده ه استفاده قرار گرفته و غذاهاي مصنوعی ب

به میانگین وزن نهایی، مورد استفاده و نتایج کسب شده از جن
میانگین طول نهایی، درصد بازماندگی بویژه در زمان تغذیه 

. باشدتر میمطلوب) غذاهاي زنده و غذاهاي مصنوعی(مختلط 
جلبک (درصدي غذاهاي طبیعی 50کلی حذف بطور

و استفاده از غذاهاي مصنوعی بجاي ) توسروس و ناپلی آرتمیایک
فقط (ر مقایسه با تیمار شاهد آنها و نتایج مطلوب کسب شده د

برايیک راه مناسب ) استفاده از جلبک کتوسروس و ناپلی آرتمیا
نتایج حاصله از جنبه عدم مطلوبیت . باشدها میهکاهش هزین

هاي حذف کامل ناپلی آرتمیا و اثرات نامطلوب آن بر شاخص
که نسبت به ) 2006(و همکاران Dabramoرشد با تحقیق ِ

یگوي سفید غربی با استفاده از جیره غذایی فرموله پرورش الرو م
تا پست الرو 1و مایسیس 2شده میکروباند از مرحله پروتوزوآي 

. خوانی داردهم،انداقدام نموده1
اشد، ایـن اسـت   بحاضر قابل توجه میتحقیق آنچه در نتیجه 

توانـد بـر   که حذف کامـل غـذاهاي زنـده در مراحـل الروي مـی     
هاي رشـد اثـرات نـامطلوبی گذاشـته و نتـایج حاصـل از       شاخص

از نظر عدم مطلوبیت ) Sorgeloos)2007و Woutersتحقیق  
هاي رشد، در نتیجـه حـذف کامـل غـذاهاي طبیعـی در      شاخص

هاي غذایی مراحل الروي میگوي سفید غربی و ببري سیاه جیره
.نیز موید همین نکته است

تـوان اظهـار   قیق حاضر میبا توجه به نتایج کسب شده از تح
داشت که، کـاهش درصـد بازمانـدگی و میـزان رشـد در نتیجـه       

هاي غذایی مصنوعی بجاي غـذاهاي زنـده،   استفاده کامل از جیره
و از 4و 3در تیمارهـاي  15تا پسـت الرو  1از مرحله مایسیس 

بـاتحقیق  6و 5در تیمارهـاي  15تا پسـت الرو  1يمرحله زوآ
Xinxia وKangsen)2004 ( ــرايکــه ــرورش الرو میگــوي ب پ

بـا  (از غذاي میکروبانـد  )Fenneropenaeus chinensis(چینی
در مقایسـه  ) درصد چربی خام 27/10درصد پروتئین خام و 52

ــده شــامل  ــا غــذاهاي زن Chlorella vulgarisIsochrysisب

galbana,، روتیفــر)Brachionus plicatilis ( و الرو آرتمیــا از
. خوانی داردهماندپس از تفریخ استفاده نموده13تا روز صفر

، این بررسیهمانگونه که در قسمت نتایج نیز ذکر گردید، در 
دار میانگین وزن نهایی در تیمارهاي مختلف فاقد تفاوت معنی

با تغذیه از غذاهاي زنده و غذاي (8تیمار لیو.آماري بود
بیشترین میانگین وزن نهایی را بخود اختصاص داده ) مصنوعی

این امر نشانگر نقش استفاده از جیره مصنوعی ساخته شده . است
میانگین طول نهایی نیز در تیمار . باشددر زمان اجراي پروژه می

ر داشته ولی بیش از همه و در تیمار شاهد در مقام دوم قرا2
. باشندمی8و 7، 6، 1دار آماري با تیمارهاي فاقد اختالف معنی

طول نهایی در سایر تیمارها کمتر از تیمارهاي ذکر شده بوده و 
دار آماري در برخی موارد نسبت به هم داراي اختالف معنی

همچنین بیشتر بودن درصد بازماندگی در تیمارهاي، . باشندمی
دار بدون اختالف معنی(بت به تیمار شاهد نس8و 7، 2، 1

هاي نیز نشانگر اثرات مناسب استفاده ترکیبی از جیره) آماري
غذایی مصنوعی و طبیعی در مراحل الروي میگوي سفید غربی 

تحقیق انجام شده بوسیله ازبوده و در مقایسه با نتایج حاصله 
Bautista با از نظر اثرات مطلوب تغذیه) 1989(و همکاران

ترکیبی از جیره میکروباند و غذاي طبیعی بر درصد بازماندگی 
ياز مرحله زوآ)Penaeus monodon(الرو میگوي ببري سیاه 

. مطابقت دارد1تا پست الرو 1
در تحقیق حاضر، با وجود شـروع تغذیـه الروهـاي میگـو در     

توسروس یبا ترکیبی از جلبک ک1از مرحله زوآ2و 1تیمارهاي 
و وارداتی، نتایج کسب شـده  تحقیقساز هاي غذایی دستو جیره

هاي رشد از وضعیت مطلوبتري نسبت به از جنبه تاثیر بر شاخص
Boeingتیمار شاهد برخوردار بوده و با نتایج کسب شده توسـط  
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زنـده در پـرورش   جلبـک که نسبت به حذف قسمتی از ) 2006(
اي مراحــل الروي میگــوي ســفید غربــی و اســتفاده از  غــذ     

Schizochytriumمیکروکپسوله شده و جلبک  sp.  غیر زنـده و
. خوانی دارد، هماقدام نمودهپودري بجاي آن

، در زمـان  این بررسـی نیز اشاره گردید، در همانگونه که قبال ٌ
تغذیه مختلط الروهـا بـا غـذاهاي مصـنوعی و غـذاهاي طبیعـی       

8و 2،7، 1، در تیمارهـاي  )جلبک کتوسروس و نـاپلی آرتمیـا  (
هـاي رشـد   نتایج حاصله نسبت به تیمار شاهد از جنبـه شـاخص  

توانـد  حذف کامل جلبک در جیره غذایی الروها مـی . مناسب بود
درصـدي بازمانـدگی   100منجر به کاهش قابـل توجـه و حتـی    

کاهش قابل توجه بازماندگی الروها در انتهـاي دوره  . الروها گردد
در . باشـد د همین نکته میموی6و 5، 4، 3پرورش در تیمارهاي 

در بررسی اسـتفاده  ) 2002(و همکاران Gallardoهمین ارتباط 
جلبــک از جیــره غــذایی میکروبانــد بجــاي غــذاي زنــده شــامل 

ــا، ســلولیتــک ــاپلی آرتمی ــرايو ن ــه ب ــه الرو میگــوي گون تغذی
Litopenaeus setiferus3تا مایسـیس  3ياز مرحله پروتوزوآ ،

همراه غذاهاي ه استفاده از غذاي میکروباند باند که، گزارش نموده
. تواند نیازمنـدیهاي ایـن گونـه میگـو را برطـرف سـازد      زنده، می

40درزمان استفاده از جلبک، حداکثر رشد و بازماندگی با حذف 
همچنین محققـین  . درصد از ناپلی آرتمیا حاصل شده است40تا

ف آرتمیا نمودند که، در زمان عدم وجود جلبک، حذگزارشفوق 
تر، کاهش مقاومت نسبت بـه  تواند منجر به رشد و نمو آهستهمی

نوسان شوري، رشد و بازماندگی کمتر نسبت به الروهـایی گـردد   
نتـایج کسـب   فوق، هماننـد لذا نتایج . اندکه با جلبک تغذیه شده

شده از تحقیق حاضر، نشانگر عدم امکان حـذف کامـل غـذاهاي    
از دالیـل تـاثیر   .باشدالروي میگو میزنده در جیره غذایی مراحل 

توان مطلوب استفاده از  غذاهاي زنده در مراحل الروي میگو، می
هاي موجود در این نوع غذاها و آزادسـازي آنهـا در   به نقش آنزیم

هایی که سیسـتم گوارشـی الروهـا    آنزیم(سیستم گوارشی الروها 
ــا نمــی  ــه ســاخت آنه ــادر ب ــب ) باشــدق ــدین ترکی ــامین چن و ت

ــود    ب ــاره نم ــباع اش ــرب غیراش ــیدهاي چ ــل اس ــیمیایی مث یوش
)Boeing, 2008 .(ها از جنبه کمک به هضـم غـذاهاي   این آنزیم

. باشندمیمصنوعی حائز اهمیت 
، استفاده ترکیبـی  این بررسیبا توجه به نتایج کسب شده از 

از غذاهاي زنده و مصنوعی، نسبت به اسـتفاده فقـط از غـذاهاي    
مصنوعی ارجحیت داشته و درصد بازماندگی مطلـوب الروهـا در   

با نتایج )1و نمودار10جدول (مرحله زوآ در تیمارهاي مختلف،  

هـاي  که اسـتفاده از جیـره  ) 2000(و همکارانSanghaتحقیق 
جابجـایی بصـورت   (سـلولی جلبک تـک ي غذایی مصنوعی را بجا

در مراحل پروتوزوآي میگوي سفید غربی مـوثر  ) کامل یا قسمتی
نیز بـدان اشـاره   همانگونه که قبال ٌ. خوانی داردگزارش نموده هم

استفاده به تنهایی گردید، اگرچه ممکن است در یک مدت کوتاه،
ولـی  جیره غذایی مصنوعی اثرات مطلوبی را بدنبال داشته باشد،

هاي رشد خواهـد  موجب نامطلوب شدن شاخصمدتدر طوالنی
. شد

در تحقیق حاضر شروع تغذیه الروها با ناپلی آرتمیا از ابتداي 
توسروس جهـت  یسلولی کبود و از جلبک تک1مرحله مایسیس 

اسـتفاده  8و 7، 2، 1در تیمارهـاي  .تغذیه الروها استفاده گردید
مصنوعی نتایج مطلوبی را از نظر تـاثیر  ترکیبی از غذاهاي زنده و 

نتایج حاصـله از تحقیـق   . هاي رشد بدنبال داشته استبر شاخص
Vernon-carter)2004 (ــه ــذاي  در زمین ــتفاده از غ ــرات اس اث

تتراسـلمیس در  جلبک + توسروسیجلبک ک+میکروکپسوله شده
نـاپلی  + مقایسه با جیره غذایی طبیعی شامل جلبکهاي ذکر شده

ــا د ــی   آرتمی ــاوت معن ــیس، تف ــه مایس ــرداري را ر مرحل از نظ
هاي رشد بین تیمارهاي فوق مشاهده ننموده و لذا چنین شاخص
کـه امکـان اسـتفاده از غـذاي میکروکپسـوله      کردندگیري نتیجه

بجاي قسمتی از غذاهاي زنده در مرحله مایسیس میگوي سـفید  
ي میگـو الروهـاي  ترکیبی تغذیهامکان اینرواز.غربی وجود دارد

نتایج موید،از غذاهاي طبیعی و مصنوعیبا استفاده سفید غربی،
.باشدمیحاصل از تحقیق حاضر 

نیز بدان اشاره گردید،  نتایج کسب شده از همانگونه که قبالٌ
توسـروس و  یکجلبـک (تحقیق حاضر موید نقش غـذاهاي زنـده   

در همـین .باشدجهت تغذیه مراحل الروي میگو می)ناپلی آرتمیا
بازمانــدگی، متامورفیســم و ) 1985(و همکــاران Kubanرابطــه 

.Penaeus aztecus ،P:شاملرشد الروهاي چهار گونه از میگو

setiferus ،P. vannameiوP. stylirostris    تغذیـه شـده بـا
و Skeletonema costatumهـا،  ترکیب غذایی شامل دیاتومه
Chaetoceros gracilis    یا فیتوفالژالتها را بـه تنهـایی یـا در

اند که تمـامی  ترکیب با ناپلی آرتمیا مورد بررسی و گزارش نموده
دار و بطـور  جلبکهاي اغلب سبزینه(الروهایی که از فیتوفالژالتها 

ها تغذیـه نمـوده   بیش از دیاتومه) اي و تاژکدارمعمول تک یاخته
که این تحقیـق نیـز   . ندابودند، با تاخیر متامورفیسم مواجه گشته

در )توسـروس یک(موید نقش غذاي زنده بـویژه جلبـک دیاتومـه   
.باشدتغذیه مراحل الروي می
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توسروس و یاي کهاي قهوهبطور کلی استفاده از دیاتومه
هاي تر از سایر گونهاسکلتونما براي تغذیه الروهاي میگو مناسب

راستا در در همین ). 1377کامران حسینی، (باشد جلبکی می
تغذیه مراحل الروي برايتوسروس یتحقیق حاضر، از جلبک ک

.میگوي سفید غربی استفاده شده است
در بررسی برخی پارامترهاي آب، میانگین درجه حـرارت  

ــرورش   ــل دوره پ ــانتی 56/31±74/0آب در ک ــه س ــراد، درج گ
قسمت در هـزار، میـزان   30±1میانگین شوري آب در کل دوره،

آب pHگراد و درجه سانتی15/5±24/0محلول در آب اکسیژن 
درجـه  28-32بطور کلی درجه حرارت . بوده است07/0±30/8

قسـمت در هـزار، میـزان اکسـیژن     30-32گراد، شـوري  سانتی
بـراي  5/7-5/8در حـدود  pHگـرم در لیتـر و   میلـی 5محلول 

پرورش مراحل الروي میگو سفید غربـی مناسـب گـزارش شـده    
آب در تیمارها،لذا پارامترهاي .)Brock & Main, 1994(است

قـرار  میگـوي وانـامی   در محدوده مناسب پرورش مراحـل الروي  
.داشتند

تشکر و قدردانی
از ریاست محترم موسسه تحقیقات شـیالت ایـران، معاونـت    

ریـزي موسسـه،   تحقیقاتی موسسه، معاونت محترم برنامـه محترم
رئیس محترم گروه تغذیه پروري موسسه، مدیر محترم بخش آبزي

، ریاست محترم پژوهشکده میگوي کشور، معاونـت  آبزیان موسسه
ــالی   ــرم اداري و م ــت محت ــاتی پژوهشــکده، معاون ــرم تحقیق محت

پـروري و سـایر همکـاران    پژوهشکده، مسئول محترم بخش آبـزي 
همچنین از آقاي مهندس حیـدري  . نمایمتشکر و سپاسگزاري می

ن ناپلی میگو و آقاي مهنـدس میرزایـی جهـت تـامین     بدلیل تامی
هـاي  و از آقاي گنخکـی بخـاطر همکـاري   غذاي مصنوعی وارداتی 

. گرددو قدردانی میرتشکانجام شده 
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Abstract
Replacing live food with artificial diets in aquatic larviculture, especially in shrimp larvae

not only is caused convenience feeding, but also in economical view is very important. With
this object, in this survey, a density of 100.L-1 white leg shrimp larvae in 9 nutritional
treatments each with three replicates were cultured in 20L tanks each one was held with 10L
of 30% salty water using one air stone. The larvae were fed 4 times.day-1 with different diets,
including live foods (Cheatoceros gracilis and Artemia nauplii), artificial diets (handmade
and imported) and different combinations. The results showed that the growth rate and
survival percentage in larvae fed with combination feed treatments, were more desirable than
those fed with food and feed treatments and feeding with homemade and imported feeds
alone, raised high mortality in shrimp larvae during the experiment. Also, it was denoted that
even if the zoea larvae has been fed with live food, feeding with 100% artificial diets for the
resting larviculture period won't be possible because of decreasing significantly in growth
rate, total length and survival percent of shrimp larvae, compare to the other treatments. In
addition, replacing partly of live food with artificial diet without adverse affects on growth
and survival rates of white leg shrimp larvae will be possible and the observation supported
that the handmade feed with given formulation, had more suitable results comparing to the
imported one for mixing with live food economically. Therefore, we recommend that a
mixture the formulated diet and algae plus Artemia nauplii is used for culturing white shrimp
larvae.
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