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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی ارتباط میان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب با یکدیگر و تعیین پارامترهای مؤثر بر بازماندگی
میگوی وانامی ) (Litopenaeus vannaemiدر  3استخر از  3مزرعه با تراکم  250000قطعه و با زمان ذخیره سازی یکسان در
مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان به مدت  109روز ،از خرداد تا شهریور ماه  1395انجام گرفت .تیماربندی استخرها براساس
نوع جیره تجاری به  3تیمار ،استخر  T1با غذای  ،t1استخر  T2با غذای  t2و استخر  T3با غذای  ،t3تقسیم شد .اندازه گیری
فاکتورهای مورد آزمایش در هر تیمار با سه بار تکرار انجام شد که در نتایج مقادیر بصورت میانگین بیان شده است .نتایج
بررسی ها نشان داد که بیشترین ارتباط معنی دار بین دو فاکتور شوری و دما ،و همچنین شوری و  pHبرقرار بود .مقادیر
نیترات و فسفات ثبت شده در طی دوره پرورش خارج از محدوده استاندارد بود .نتایج حاصل از آزمون همبستگی میان
خصوصیات شیمیایی آب و میزان بازماندگی نشان داد که در هر سه مزرعه نیترات و آمونیاک بیشترین تأثیر را بر روی
بازماندگی میگوها داشت که این رابطه به صورت عکس بیان شد .طبق نتایج بدست آمده میانگین وزن اولیه ،وزن نهایی و
افزایش وزن بدن ،در  T3بیش از  T1و  T2مشاهده شد و میزان بازماندگی در انتهای دوره در  T3و  T2بیش از  T1ثبت گردید.
به نظر می رسد سطح پروتئین موجود در جیره های غذایی نقش مهمی در میزان نیترات و آمونیاک و در نهایت بازماندگی ایفا
می کند.

لغات کلیدی :بازماندگی ،آمونیاک ،نیترات ،فاکتورهای فیزیکوشیمیایی ،میگوی سفید غربی

*

نویسنده مسئول

93

مجله علمی شیالت ایران

مقدمه
یکي از مهمترین مسایل مربوط به پرورش یک گونه آبزی،
شناخت روابط بین پارامترهای زیستي و غیرزیستي و تاثیر
آنها بر رشد و بازماندگي موجود و تعیین الگوی روابط بین
آنها مي باشد ( .)Wyban et al., 1991رابطه موجودات
آبزی با محیط آب اطراف رابطه ای حیاتي است چرا که
بدن و آبشش دائماً در ارتباط مستقیم با مواد محلول و یا
معلق در این محیط مي باشد .بنابراین کیفیت آب
مستقیماً بر سالمت و رشد موجودات پرورشي اثرگذار
است .آب حاوی مواد معدني و آلي فراواني است که
مجموعاً کیفیت آب را شکل مي دهند .این کیفیت ویژگي
ثابتي ندارد و بسیار پویا است و به مرور زمان در نتیجه
فرآیندهای زیستي و عوامل محیطي تغییر مي کند
( .)Boyd & Green, 2002با کاهش شوری آب دریا،
رشد میگوی وانامي بهتر و با افزایش درجه حرارت تا حد
بهینه (حدود  31-27درجه سانتیگراد( ،میزان رشد
افزایش مي یابد؛ در حالي که با افزایش شوری و  pHمیزان
رشد کاهش مي یابد (Samocha et al., 2004; Sowers
) .& Tomasso, 2006بنابراین با شناخت عوامل فزآینده
و کاهنده رشد میگو مي توان جهت دستیابي به رشد باالتر
در میگوها و حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب عوامل
کاهنده کوشش نمود .بدین منظور در پژوهش حاضر،
روابط حاکم میان برخي از مهم ترین فاکتورهای کیفي آب
(فاکتورهای فیزیکوشیمیایي) با یکدیگر و تأثیر آن ها بر
رشد و بازماندگي و در نهایت تولیدات محصول میگو مورد
بررسي قرار گرفت تا نتایج به دست آمده گامي در جهت
مدیریت بهینه مزارع پرورش میگو و افزایش تولید در واحد
سطح باشد.
مواد و روش کار
در این پژوهش تعداد سه استخر پرورش میگو با مساحت
حدودا یک هکتار و میزان ذخیره سازی یکسان (250000
قطعه بچه میگو) از سه مزرعه پرورش میگو در چوئبده
آبادان که از سه غذای متفاوت تجاری ( غذای  t1در
استخر  ،T1غذای  t2در استخر  T2و غذای  t3در استخر
 )T3استفاده ميکردند مورد بررسي قرار گرفتند .اندازه
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گیری فاکتورهای مورد آزمایش در هر تیمار با سه بار
تکرار انجام شد که در نتایج مقادیر بصورت میانگین بیان
شده است .فاکتورهای فیزیکوشیمیایي مورد بررسي به
صورت روزانه در طول دوره پرورشي به مدت  109روز ،از
خرداد تا شهریور ماه  1395اندازه گیری شد .در طول
دوره پرورش شوری با دستگاه شوری سنج ( AZ8371,
 ، pH ،)Chinaدمای آب و اکسیژن محلول در آب با
دستگاه مولتيمتر ( )HQ40d, Germanyاندازه گیری
شد .نمونه های آب از ستون آب توسط بطری ( Herbeck
 )et al., 2013از سه نقطه کف استخرها جمع آوری
شدند .آنالیز فاکتورهای آمونیاک ،نیتریت ،نیترات و
فسفات توسط روش های استاندارد نورسنجي (Clesseir,
) 1989انجام گرفت .برای بررسي رشد میگوها از شاخص-
های میانگین وزن بدن ( ،)1ABWافزایش وزن بدن
( )2WGو نرخ رشد ویژه ( )3SGRاستفاده شد که از
فرمول های زیر محاسبه شدند ( & Promya
:)Chitmanat, 2011; Buentello et al., 2010
 / 100وزن  100عدد میگو (گرم) = میانگین وزن بدن
وزن اولیه  -وزن نهایي = افزایش وزن
 × 100دوره پرورش به روز ( /وزن اولیه  –lnوزن نهایي
 = )lnنرخ رشد ویژه
نتایج بصورت میانگین  ±خطای استاندارد ()Mean±S.E
بیان شده است .جهت آنالیز دادهها از آزمون آنالیز واریانس
یک طرفه ( )One- way ANOVAاستفاده گردید.
سپس معناداری میان تیمارها در دادههای به دست آمده
در سطح احتمال ( )p ≤0/05به کمک آزمون ،Dancan
بررسي شد .به منظور بررسي همبستگي بین خصوصیات
کیفي آب و بازماندگي ،همبستگي پیرسون مورد استفاده
قرارگرفت .جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار
( SPSS )version 16و برای رسم نمودارها نرمافزار
 Excel 2007به کار برده شد.

1

Average Body Weight
Weight Gain
3
Specific Growth Rate
2
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نتایج
همانطور که در شکل 1تا 4مشاهده مي شود ،در طول
دوره پرورشي محدوده شوری آب بین قسمت در هزار -32
 25و با میانگین  ،27/3±2/07دمای آب بین 25-33

درجه سانتي گراد و با میانگین  ،30/9±1/8محدوده
اکسیژن محلول ( )DOدر آب  3/1-7/8میليگرم بر لیتر و
با میانگین  6/9±0/4و محدوده  pHنیز  8/4-8/8با
میانگین  8/6±0/09ثبت گردید.
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شکل  :1میانگین دمای آب در ساعات قبل و بعد از ظهر در استخرهای مورد بررسی در طول ماه های نمونه برداری
Fig 1: Average of water temperature content at the A.M. and P.M. in the examined ponds
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اکسیژن محلول (میلی گرم بر لیتر)

10

شکل  :2میانگین میزان اکسیژن محلول در ساعات قبل و بعد از ظهر در استخرهای مورد بررسی
در طول ماه های نمونه برداری
Fig 2: Average of dissolved oxygen content at the A.M. and P.M. in the examined
ponds during sampling months

95

تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو...

فاخر نسب و همکاران

9
8.8
ph pm

8.4

ph am

pH

8.6
8.2
8
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
روزهای پرورش

شکل  :3میانگین مقدار  pHدر ساعات قبل و بعد از ظهر در استخرهای مورد بررسی در طول ماه های نمونه برداری
Fig 3: Average of pH content at the A.M. and P.M. in the examined ponds during sampling months
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شکل  :4میانگین میزان شوری استخرهای مورد بررسی در طول ماه های نمونه برداری
Fig 4: Average of salinity content in the examined ponds during sampling months

دما ،اکسیژن و شوری و دما و  pHوجود دارد .همچنین
بیشترین ارتباط معني دار بین دو فاکتور شوری و دما و
همچنین شوری و  pHارزیابي گردید (جدول .)1

رابطه فاکتورهای فیزیکوشیمیایي با یکدیگر :نتایج حاصل
از آزمون همبستگي بین این پارامترها نشان داد که ارتباط
مثبت و معني داری در سطح  ،0/01بین شوری و دما و
شوری و  ،pHو ارتباط منفي و معني داری بین اکسیژن و

جدول  :1همبستگی بین عوامل فیزیکوشیمیایی استخرهای مورد بررسی در طول ماه های نمونه برداری
Table 1: Correlation between physicochemical factors in the examined ponds during sampling months

فاکتور

اکسیژن

دما

pH

شوری

اکسیژن

1

**-0/314

0/034

**-0/587

دما

*

-0/189

1

pH

1

شوری
توجه* :

96

**

0/307

**0/265

1
**

معني داری در سطح  0/05؛ معني داری در سطح 0/01
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کمترین میزان آن مربوط به تیمار  T2در شهریور ثبت و
مشاهده شد .براساس نتایج حاصل از سنجش میزان
نیترات و فسفات تولید شده در استخر کمترین و بیشترین
مقدار به ترتیب  3/97-8/24و  0/19-1/43ثبت شد.
بیشینه فاکتور نیترات و فسفات مربوط به تیمار  T1در
شهریور مشاهده شد .همچنین کمترین میزان نیترات در
تیمار  T3در ابتدای دوره و کمترین میزان فسفات مربوط
به همین تیمار در تیر ماه ثبت شد .میزان نیترات در ،T1
 T2و  T3در طي ماه های نمونه برداری روند افزایشي و
معني دار در سطح  0/05داشت .میزان فسفات نیز در ،T1
 T2و  T3در طول ماه های نمونه برداری دارای تغییرات
معني دار در سطح  0/05بوده که این تغییرات از تیر تا
مرداد بصورت کاهشي و از مرداد تا شهریور بصورت
افزایشي مشاهده شد.

بررسي فاکتورهای شیمیایي آب :نتایج به دست آمده از
سنجش محصوالت تولید شده بواسطه ی تجزیه مواد آلي
حاصل از تغذیه از قبیل نیترات ،نیتریت ،آمونیاک و
فسفات (فاکتورهای شیمیایي ) در جدول  2تا  4نشان
داده شده است که بر طبق جدول کمترین و بیشترین
میزان نیتریت و آمونیاک به ترتیب  0/01-0/02و -0/022
 0/003میلي گرم در لیتر ثبت شد .میزان نیتریت در  T1و
 T2از تیر تا مرداد دارای روند افزایشي و معنادار بوده و در
شهریور میزان آن نسبت به مرداد ماه کاهش یافت .این در
حالي است که در مقدار نیتریت در  T3تغییر معني داری
در طي سه ماه مشاهده نشد .میزان آمونیاک در  T1در
طي هر سه ماه روند افزایشي و معنادار طي کرد اما در T2
بین ماه های تیر و شهریور اختالف معني داری مشاهده
نشد .در  T3میزان آمونیاک در تیرماه نسبت به مرداد و
شهریور دارای اختالف معني داری در سطح  0/05بود.
بیشترین میزان آمونیاک مربوط به تیمار  T3در شهریور ،و

جدول  :2مقایسه میانگین پارامترهای مربوط به مواد آلی آب در استخر  T1در طول ماه های نمونه برداری (خطای استاندارد  ±میانگین)
)Table 2: Comparison of mean of organic matter in pond T1 during sampling months (mean± std.error
متغیرها

تیر

مرداد

شهریور

NO2

0/01±0/001a

0/02±0/001b

0/01±0/001 a

NO3

5/30±0/36a

7/85±0/33b

8/24±0/19c

NH3

a

0/016±0/001b

0/022±0/001c

0/005±0/001
PO4

0/68±0/006 a

b

0/36±0/009

c

1/43±0/011

 aو  bو  Cحروف متفاوت نشانه ی وجود اختالف معني دار در هر ردیف ()p>0/05

جدول  : 3مقایسه میانگین پارامترهای مربوط به مواد آلی آب در استخر  T2در طول ماه های نمونه برداری (خطای استاندارد  ±میانگین)
)Table 3: Comparison of mean of organic matter in pond T2 during sampling months (mean± std.error
متغیرها

تیر

مرداد

شهریور

NO2

0/01±0/001a

0/02±0/001b

0/01±0/001 a

NO3

4/62±0/24 a

4/86±0/20b

5/72±0/29c

NH3

0/005±0/001 a

0/012±0/001b

0/007±0/001 a

PO4

0/63±0/006 a

0/24±0/008b

1/32±0/011c

 aو  bو  Cحروف متفاوت نشانه ی وجود اختالف معني دار در هر ردیف ()p>0/05
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در طول ماه های نمونه برداری (خطای استاندارد  ±میانگین)T3جدول: 4مقایسه میانگین پارامترهای مربوط به مواد آلی آب در استخر
)Table 4: Comparison of mean of organic matter in pond T3 during sampling months (mean± std.error
تیر

متغیرها
a

NO2

مرداد
a

0/01±0/001

3/97±0/33 a

NO3
a

NH3
PO4
 aو  bوC

a

0/01±0/001
4/01±0/25b

0/60±0/005

0/01±0/001
4/86±0/18c

b

0/003±0/001

a

شهریور

b

0/009±0/001

0/008±0/001

b

c

1/11±0/007

0/19±0/005

حروف متفاوت نشانه ی وجود اختالف معني دار در هر ردیف () p>0/05

با توجه به جدول  5با مقایسه مقدار شاخص های رشد
بین هر سه تیمار هیچگونه اختالف معني داری مشاهده
نشد (.)p>0/05

بررسي وضعیت رشد در استخرهای پرورشي :طبق نتایج
بدست آمده با اینکه میانگین وزن نهایي و افزایش وزن
بدن در  T3بیش از  T1و  T2مشاهده شد اما میزان
بازماندگي در انتهای دوره برای  T2مشاهده و ثبت گردید.

جدول :5وضعیت رشد در میگوی وانامی ) (Litopenaeus vannaemiدر استخرهای مورد بررسی در طول ماه های نمونه برداری
(خطای استاندارد  ±میانگین)
)Table5: Growth status in Litopenaeus vannaemi in the examined ponds during sampling months (mean± std.error

شاخص رشد و تغذیه

T1

T2

T3

میانگین وزن اولیه (گرم)

2/81±0/08

2/92±0/11

3/10±0/35

میانگین وزن نهایي (گرم)

13/10±1/57

14/51±1/01

15/60±0/23

میانگین افزایش وزن بدن(گرم)

10/29±1/39

11/59±0/97

12/50±0/31

نرخ رشد ویژه

1/54

1/60

1/61

73/7

80

78/8

بازماندگي ()%
NS

فاقد اختالف معنادار

رابطه خصوصیات شیمیایي آب با بازماندگي :با توجه به
نتایج حاصل از آزمون همبستگي بین خصوصیات
شیمیایي آب و بازماندگي ،مشاهده شد که در هر سه
مزرعه نیترات و آمونیاک بیشترین تأثیر را بر روی

بازماندگي میگوها دارند .این رابطه بصورت عکس بیان شد.
بدین معنا که با افزایش میزان نیترات و آمونیاک ،مقدار
بازماندگي رو به کاهش خواهد رفت (جداول .)6-8

جدول  :6همبستگی بین خصوصیات شیمیایی استخرهای پرورش و میزان بازماندگی ()T1
)Table 6 :Correlation between chemical factors of ponds and survival rates (T1

فاکتور
نیترات
نیتریت
آمونیاک
فسفات
بازماندگي

98

بازماندگي

نیترات

نیتریت

آمونیاک

فسفات

1

0/390

0/973

0/343

-0/994

1

0/167

-0/731

-0/288

1

0/551

-0/992

1

-0/443
1
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جدول  :7همبستگی بین عوامل خصوصیات شیمیایی استخرهای پرورش و میزان بازماندگی ()T2
)Table 7: Correlation between chemical factors of ponds and survival rates (T 2

فاکتور

نیترات

نیتریت

آمونیاک

فسفات

بازماندگي

نیترات

1

-0/309

-0/034

0/840

-0/822

1

0/961

-0/776

-0/288

1

-0/571

-0/542

1

-0/381

نیتریت
آمونیاک
فسفات

1

بازماندگي

جدول  :8همبستگی بین عوامل خصوصیات شیمیایی استخرهای پرورش و میزان بازماندگی ()T3
)Table 8: Correlation between chemical factors of ponds and survival rates (T 3

فاکتور

نیترات

نیتریت

آمونیاک

فسفات

بازماندگي

نیترات

1

-

0/396

0/877

-0/746

1

-

-

-

1

-0/093

-0/907

1

-0/334

نیتریت
آمونیاک
فسفات
بازماندگي

بحث
از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و بقای میگو ،عالوه بر
کمیت و کیفیت غذا ،کیفیت آب است .عموماً فعالیت های
میگو تحت تاثیر شرایط فیزیکوشیمیایي است و تولید
مناسب میگو بیش از هر عاملي مستقیما به مدیریت صحیح
پارامترهای آب در ارتباط است (صالحان و همکاران،
 .)1394حفظ فاکتورهای کیفي آب مزارع پرورش میگو در
دامنه مناسب و مورد قبول برای رشد مطلوب میگوهای در
حال پرورش ضروری است و نباید میزان آنها به حد مرگ
آور برسد (کیان ارثي و همکاران .)1391 .اکسیژن محلول
مهم ترین پارامتر در آبزی پروری است و سنجش میزان
آن در مدیریت صحیح استخرهای پرورشي نقش حیاتي
دارد (کیان ارثي و همکاران .)1391 ،این پارامتر محیطي
از سویي به طور مستقیم در رشد آبزیان و سوخت و ساز و
از سوی دیگر بر شرایط محیطي تاثیر مي گذارد (مختاری
و همکاران .)1390،میزان مطلوب اکسیژن (محدوده
استاندارد) برای پرورش میگو  2/5-10میلي گرم در لیتر

1

( )Cohen et al., 2005و برای پرورش آبزی در محیط
های آب شور بیشتر از  5میلي گرم بر لیتر مي باشد
()EPA, 1994؛ که براساس پژوهش محققین ،میزان
اکسیژن محلول اندازه گیری شده در طي دوره مطالعه
( 3/1-7/8میليگرم بر لیتر) ،کامال قابل قبول است.
میگوی پاسفید غربي دامنه وسیعي از درجات شوری آب از
 2-50قسمت در هزار را تحمل مي کند؛ اما میگو در
درجات پایین تر شوری که فشار اسمزی خون و محیط با
هم برابر است ،سریع تر رشد مي کند ( & Wyban
 .)Sweeney, 1991زرشناس و پذیر ( )1386گزارش
نموده اند که میگوی پاسفید غربي در شوری بین ppt
 7-34راحت زیست مي نماید ولي در شوری پایین تر از
 ( 10-15که در آن دامنه محیط و خون در حالت
ایزواستاتیک هستند) خوب رشد مي کند .از سوی دیگر با
افزایش شوری ،میزان اکسیژن محلول در آب کاهش یافته
که این امر برای رشد میگو مطلوب نمي باشد
( .)Chanratchakool et al., 1995همچنین نتایج به
99

فاخر نسب و همکاران

دست آمده از تحقیق پقه و همکاران ( ،)1383نشان داد
که تغییرات شوری آب روی تمام شاخص های رشد تأثیر
دارد .دامنه شوری مطالعه حاضر بین  25-32قسمت در
هزار اندازه گیری شد که بر طبق مطالعات پیشین این
مقدار شوری جهت پرورش میگوی پاسفید غربي مناسب
مي باشد .بسیاری از فعل و انفعاالت شیمیایي و بیولوژی
در آب تحت تاثیر  pHصورت مي گیرد ( Boyd et al.,
 .)2002در طول دوره پرورش پژوهش حاضر میزان pH
در آب استخرهای مورد تحقیق بین  8/4-8/8در نوسان
بود و با توجه به اینکه میزان مطلوب  pHبرای پرورش
میگو  )Cohen et al., 2005( 7-9و  7/5-8/5و ترجیحا
در حدود )Chanratchakool et al., 1995( 7/8-8/2
بیان شده است ،این میزان در محدوده استاندارد قرار
داشت .میزان دمای ثبت شده در این مطالعه 25-33
درجه سانتیگراد مي باشد که در اواخر دوره نسبت دما به
اوایل دوره کاهش یافت .بهترین درجه حرارت برای میگوی
پاسفید غربي  23-30درجه سانتي گراد است ( Wyban
 .)& Sweeney, 1991نیتروژن یکي از مهم ترین ضایعات
پساب خروجي مزارع پرورش میگو مي باشد ( Montoya
 .)et al., 2002مقدار قابل قبول نیترات برای گونه وانامي
بین  0/4-0/8میلي گرم بر لیتر اعالم شده است که با
توجه به نتایج حاصل مقادیر محاسبه شده ،بیشتر بوده
است ( .)Clifford, 1994یوسفي ( ،)1383اعالم کرد
غلظت مجاز نیترات هنوز مشخص نشده است .همچنین
مقدار قابل قبول نیتریت باید غلظتي کمتر از  0/3میلیگرم
بر لیتر باشد ( .)Boyd et al., 1994همان طوری که
مشاهده شد ،در منطقه مورد مطالعه مقادیر نیتریت در حد
قابل قبول بود .همچنین نتایج نشان داد که مقدار آمونیاک
فراتر از حد مجاز نرفته است (.)Boyd et al., 1994
با توجه به مقادیر فسفات ثبت شده از آنالیز آب های شور
مناطق مختلف که دامنه ای برابر با  0/1-3/7میلي گرم بر
لیتر دارد ( ،)Stickney, 2000مقادیر فسفات ثبت شده
در استخرهای مورد مطالعه طبیعي ارزیابي مي شوند.
از نکات مهم پرورش میگو ،باید به نحوه مدیریت در مزارع
و فاکتورهایي که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر روی
شاخص های رشد دارند ،اشاره کرد (صالحان.)1394 ،
100
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اختالف در غذاهای گوناگون ،باعث اختالف در تولید و
ارزش میگو مي شود (دنداني .)1375 ،شاخص های
افزایش وزن و رشد ویژه معرف وضعیت تغذیه در آبزی
است (حسین زاده صحافي و همکاران .)1387 ،به دنبال
تغییرات شرایط کیفي آب ،شاخص های رشد و بازماندگي
تحت تاثیر قرار مي گیرند .در بررسي وزن میگوی وانامي
در انتهای دوره ی پرورشي این تحقیق ،مشاهده شد که
میانگین افزایش وزن و و نرخ رشد ویژه در میگوهای تغذیه
شده با غذای  t3بکار برده شده در  T3بیش از  T1و T2
بود و یکي از دالیل باال بودن این رشد ،کیفیت بهتر این
غذا و مدیریت غذادهي بهتر در  T3مي باشد .طبق نتایج
به دست آمده بازماندگي  T2با اختالف اندکي از  T3بیشتر
بود که دلیل این افزایش ناچیز در بازماندگي  T2نسبت به
 T3را مي توان به شیوع بیماری در منطقه و ابتالی اکثر
مزارع پرورش میگو به بیماری لکه سفید ارتباط
داد Brauge.و همکاران ( ،)1995دلیل کاهش فاکتورهای
رشد با افزایش سطح پروتئین از حد خاص را به این
صورت بیان کرد که اگر میزان پروتئین از حد بهینه و
مورد نیاز یک موجود باالتر رود باعث مي شود که آمینو
اسیدهای آزادی در بدن بوجود آید که جهت رشد آن
جاندار جذب نمي گردد ،بلکه بصورت آمونیاک باید دفع
شود و جهت تبدیل این آمینواسیدهای آزاد به آمونیاک
انرژی مصرف مي شود و این انرژی از ماده غذایي تأمین
مي گردد؛ در نتیجه انرژی کمتری در دسترس موجود
زنده جهت بقا و سایر فعالیت های حیاتي قرار مي گیرد و
این عاملي جهت کاهش رشد و بقا در موجود است.
با توجه به آزمون های همبستگي در تحقیق حاضر،
افزایش میزان آمونیاک در نتیجه پروتئین بیش از حد
موجود در جیره غذایي باعث کاهش بازماندگي مي گردد.
رابطه مستقیمي بین میزان آمونیاک و نیترات برقرار مي
باشد .چرا که پروتئین ها توسط میگو مصرف مي شوند و
آمونیاک به فرم مواد زائد دفع مي شود .باکتری های مفید
آمونیاک سمي را طي فرایند نیتریفیکاسیون به نیتریت و
سپس به نیترات تبدیل مي کنند (.)FDA, 2007
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Abstract
This study was performed to survey the relationship between water physicochemical factors
and determination the effective parameters on Litopenaeus vannaemi survival in three ponds
of three different farms with same stocking (250000 pl) and same storage time during 109
days (Days of culture), from June to September, in shrimp culture ponds of AbadanChoebdeh. The results showed that the highest correlation between salinity and temperature,
as well as salinity and pH is established. Nitrate and phosphate values recorded during the
culture period were outside of the standard range. The results of correlation between chemical
feature and survival showed in all of three farms, the nitrate and ammonia had the maximum
effect on shrimp survival which this relationship was expressed inverse. According to the
results, the mean of primary weight, final weight and weight gain was observed in T 3 more
than T1 and T2 , and survival rate in T3 and T2 was more than T1 at the end of the culture
period. It seems that the level of protein in diets play an important role in the nitrate and
ammonia scale and finally in survival.
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