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 چکیده

رخی از ، بتیاب شمالی استان هرمزگانکیفیت آب مزارع پرورشی میگوی پاسفید واقع در منطقة بررسیی وعیتیت منظور به   

، شوری، اکسیژن محلول، نیتریت، آمونیاک، شفافیت و pHشد میگو مانند دمای آب، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر ر

( 8939آذر  81دوم خرداد الی  ةاز نیمس ماههششپرورش  ة(، طی یک دورهر مزرعهدر سیه مزرعه سسه استرر در  a لیکلروف

(، 8/3-33/1س C04/93-1/81 ،)pHسقرار گرفت. نتایج نشییان داد که اداقل و اداک ر میانگید دمای آب برابر با  مطالته مورد

( و شفافیت mg/l89/0-08/0س(، آمونیاک µm/l1/14-9/0س(، نیتریت mg/l3-3/0س(، اکسییژن محلول ppt1/13-48شیوری س

 لیبه دل مزرعة دومکیفیت آب در  ،موردمطالته ةبید سه مزرع ای نشان داد که از( بوده اسیت. نتایج آنالیز خوشهcm31-80س

و میزان شوری در مزارع  بالا بودن دمای آب بوده اسیت. اول و سیوم ةمزرعتر از مراتب نامطلوبهب سیازی،تراکم بیشیتر ذخیره

در جهت  رشییید محدودکننده و منفیک فاکتور ی عنوانبه وآل دهیخارج از دامنة ا موردمطالتههای پرورش میگو در اک ر زمان

 ةها، تغییرات روزانولی در برخی از زمانآل یدهادر وعییتیت  pH د. تغییراتینمایعمل مپاسییفید افزایش میزان تولید میگوی 

سقبل از طلوع آفتاب(،  در صیییب  محلول تغییرات مربوط به اکسییییژن هازماندر اک ر مطلوب بوده اسیییت.  ةآن خارج از دامن

برای پرورش  از دامنة مطلوبخارج و  برخوردار ،(mg/l8 تر ازسکم و در برخی از زمان نیز از افت شییدیدی mg/l9 ر ازتپایید

 است. میگو بوده

 

 ، منطقة تیاب، استان هرمزگانپاسفید، میگوی میگو کیفیت آب، مزارع پرورش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

گونة بومی سواال اقیانوس آرام در کشور مکزیک، مرکز و جنوب آمریکا تا جنوب پرو  (L.vannamiس میگوی پا سفید غربی   

 8311ابتدا از فیلیپید شروع شد و در سال  8331-8333 هایدر سال یاگونه به آسدی(. مترفی اRosenberry, 2000س است 

د توسییط یمیگوی پا سییف (.Wyban, 2003سد به چید منتقل گردید و فقط چید توانسییت آن را در اد صیینتتی تولید نمای

 جهت پرورش به صنتت تک یر و پرورش ،پس از بروز بیماری لکه سفیدو  8919مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی ایران در سال 

(. چرخة ایات و رشد بهینه و مطلوب میگو 8938کیان ارثی و همکاران،  ؛8911سافشار نسب و همکاران،  دیگرد یمترف میگو

تواند برای افزایش یممدیریت کیفیت آب  ةدر زمیننوید مدیریت  یهاوهیبسیییتگی دارد، لشا شییی کیفیت آبدی به تا اد زیا

تواند بر رشد طبیتی و یمپارامترهای کیفیت آب . تغییرات وسیع و نامطلوب هر یک از بسییار مهم باشدتولید در وااد سیط  
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دمای آب یکی از  (.8931و باعث کاهش تولید در وااد سییط  گردد ساکبرزاده و همکاران،  باربدون اسییترس میگو اثرات زیان

متابولیسم میگو، میزان تغشیه، تنفس، الالیت  یبر رو تواندیشیود. اید عامل میکیفیت آب محسیوب م یپارامترها دیترمهم

ر یگازهای سییمی را تحت ت ث سییمیت ، میزانآبمحلول در  هایکننده گازد عوامل کنترلیترمهم عنوانبهاکسیییژن محلول و 

هوا قرا گیرد  2COموجود در آب و  یهاونیتواند تحت ت ثیر یهای آبی ممحیط در Howerton, 2001) .pHسد خود قرار ده

 آب pHب تغییرات وسیییع و نامطلو(. Boyd, 1992سباشیید ممکد اسییت کشیینده  80و بالاتر از  4تر از پایید pH اًعمومو 

از عوامل مهم تتادل بید فتوسنتز و تنفس و  قرار داده آمونیاک و نیتریت را تحت ت ثیر خود تتواند درجة سیمیمی اسیتررها

تواند باعث افزایش سیمیت پایید می Stirling and phillips, 1990). pHد سشیومحسیوب می در اسیتررها اجتماعات آبزی

از شکل  خود که شده (NH3س آمونیاک ةشید زهیونی ریتواند باعث افزایش نوع غمی بالا pHنیتریت برای میگو گردد، از طرفی 

شییور در پرورش آبزیان با آب یطورکلبه .(;Boyd, 1992 Chien, 1992ساسییت تر بسیییار سییمی (،NH4+سآن  یونیزه شییدة

گردد  pHموجب تغییرات وسیع تواند می و افزایش مواد مغشی مانند نیترات و فسفات،غالبیت یون سدیم و کاربری کود و غشا 

افزایش مقدار . (Boyd and Tucker, 1998س برسیاندنیز  80د آن را به ادو مقدار اتیقادر اسیت اید شیرایط و در مواردی 

خلال شیب خصوصاً در  درخود  در هنگام بتدازظهر که ممکد اسیت نشیانگر فتالیت شیدید فتوسینتز ،(1/1سبالاتر از  pHد زیا

محلول آب اسیترر در صب  و قبل از طلوع  اکسییژنو ترلیه سیریع کمبود باعث  تواندقبل از طلوع آفتاب(، میسب  صی هنگام

ر عوامل مرتلفی یتواند تحت ت ثتغییرات اکسییییژن محلول در آب اسیییتررها می. (8934سصیییالحان و همکاران، آفتاب گردد 

که  در شییرایطی(. Chien, 1992; Krishna, et al., 1986س فتوسیینتز قرار گیرد ندیوهوا، بارندگی و فرآازجمله شییرایط آب

 چارد تواندیم و میگو افزایش در استررها کننده در استررها زیاد باشد، میزان مصرف اکسیژنتراکم و تتداد موجودات مصرف

جه تجزیه مواد یدرنت ،صولات دفتی میگوعنوان یکی از محبهتواند استررها می در آب کایآمون .(Boyd, 1992ساسترس گردد 

 ,Lin and Chenس گردد وارد آب استررهاو سپس د ینشته اسیتررها ااصیل غشای اعیافی و محصیولات دفتی در ک  یآل

 به د نیتروژن مربوطیاصییلی ت م از منابع ،فضییولات میگو و های غشایی، آبشییویی پلتهادفع و ترشیی  از طریآ آبشییش (.2001

تواند توسط یگردد. قسیمت اعظم نیتروژن آلی محلول در ستون آب میاسیتررهای پرورش میگو محسیوب م آمونیاک در آب

(. سییط  میزان اکسیییژن Burford et al., 2004سنماید هم در ک  اسییترر رسییوب  برشیییتبدیل به آمونیاک و  هاکروبیم

 (.Poonkodi, 2014گردد سینیتریت محسوب ممحلول در آب اسیتررها یکی از پارامترهای اسیاسیی تبدیل آمونیاک کل به 

بالا،  یهاتیدر شفاف ها باشد.اضیور فیتوپلانکتون از عنوان شیاخصییبه تواندیپرورش میگو م یاسیتررها میزان شیفافیت در

 یهاکافزایش رشیید جلبباعث  تواندیمادامه یابد. اید وعییتیت تواند تا ک  اسییترر یاسییتررها افزایش و م در میزان نفوذ نور

باعث کاهش  و درنهایت دسترس میگوغشای قابل کاهش میزان خود باعثکه  شده هاناخواسیته مانند لاب لاب در ک  اسیترر

ی مرتلف ر عواملیتحت ت ث تواندیم در آب استررها تغییرات مربوط به شفافیتبرشی از  .گردد تولید نهایی میگو در استررها

جادشده یجریانات ا ها وااصیل از گل آلودگی و کدورت ناشیی از تلاطم یآل ریاملاح متلآ آلی در اال تجزیه و غ ازجمله دیگر

دهندة عدم مدیریت مناسب نشان (cm10سبالاتر از  تیقرار گیرد. بالا بودن میزان شفاف در اسیتررها موجود یهاتوسیط هواده

 (.8934سرواانی و همکاران،ست شکوفایی پلانکتونی ادر ارتباط با  استررها آب

مزارع پرورشی  یهامدیریت کیفیت آب نةیپروری مطالتات زیادی درزمصنتت آبزی در بسییاری از کشورها همگام با توستة  

در تحقیقات خود اظهار  ،(2009س Nwannaاید مقوله چند مورد از اید نوع تحقیقات آورده شیده است.  که در گرددیانجام م

مواد جامد ، ، اکسییییژن محلولpHتواند باعث کاهش میزان پرورش میگو میدر  ماندة غشاهای مورداسیییتفادهیقبا دارد کیهمی

که  رسیییدنددر مطالتات خود به اید نتیجه  ،(8331س Tucker و Boyd .گردددر آب اسییتررها  BODمتلآ، مواد مغشی و 

نجر م که خود شدهدر استررها شکوفایی جلبکی  ةدیپدتواند باعث افزایش مواد مغشی و میاز کود و غشا، غیراصولی  ةاسیتفاد

نة مدیریت یتحقیقات زیادی درزم. نیز برسیییاند 80د و در مواردی آن را به ادو آب اسیییتررها گردد pHتغییرات وسییییع  به

پروری صورت گرفته های مربوط به آبزیسیازی آن جهت افزایش تولید و سایر جنبههای بهینهمزارع پرورشیی و روش کیفیت
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، توسییته و (8332س Chienدریایی توسییط  یگوهایکیفی آب جهت پرورش م یازهایبررسییی ن توان بهاسییت که ازجمله می

 بر رشد آمونیاک و pH، اثرات دمابررسی ، (2009و همکاران س Jacksonتوسط  ایت مناسب مزارع پروش میگو در استرالیریمد

در  Abeokuta ةارزیابی کیفیت آب مزارع پرورش میگو منطق، (2002س و همکاران Magallonتوسط پاسفید  میگوی یبقا و

در اسییتررهای  با اداقل تتویض آب و غشایی مصییرفی پاسییفید، ارزیابی پرورش میگوی (2089س Olopadeتوسییط  نیجریه

بررسی اثرات  ،(Audelo-Naranjo et al., 2012ست سیزطیعنوان یک رویکرد سازگار با محپرورش میگو در کشور مکزیک به

 Laraسپاسییفید پرورش میگوی  و شیییمیایی در تولید وی بر روی پارامترهای فیزیک یااصییل از کود ده یر آلیو غ یمواد آل

Anguiano et al., 2013 ) وی و های مرتضتوان به بررسیدر ایران محدود بوده که ازجمله می شیدهانجامرا نام برد. مطالتات

(، در منطقة تیاب اسیییتان هرمزگان، صیییالحان و 8931(، اکبرزاده و همکاران س8934همکاران سو رواانی  (،8931همکاران س

 در آبادان اشاره نمود. ،(8938(، در منطقة گمیشان استان گلستان و کیان ارثی و همکاران س8934همکاران س

 

 هامواد و روش

منظور بررسیی خصیوصییات کیفیت آب اسیتررهای پرورش میگوی پاسفید برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به   

سه  هر مزرعهه سدر در سه مزرع، شیوری، اکسییژن محلول، نیتریت، آمونیاک و میزان شفافیت pHاسیتررها مانند دمای آب، 

دوم خرداد  ةاز نیم ماههششی یک دوره پرورش در طستان هرمزگان شمالی شهرستان میناب ا تیاب ةدر منطقاسترر(، واقع 

ی ازنظر زمان هادیانگیم ةمنظور مقایسییبهها، داده م بتها نمونه از سیینجش، مورد مطالته قرار گرفت. پس 8939آذر  81الی 

 یهادادهیبر رو (One Way ANOVAس طرفهکیسمابید اسیتررها یا مابید مزارع( از تحلیل واریانس  ها( و مکانیسمابید ماه

Sample -Twoسف اسمیرنو -کلموگروو  Wilk -Shapiroیهاآزمونها از دادهد نرمال بودن ییبرای ت گردید. نرمال اسیتفاده 

Smirnov-Kolmogorov )آزمون و  طرفهکیاز تحلیل واریانس  هادیانگیم ةمنظور مقایسیییبه وT ارتباط بید پارامترها از ،

ها اسییتفاده مؤلفه و آزمونای آزمون همبسییتگی پیرسییون و مقایسییه کیفیت آب در بید مزارع پرورش میگو، از آنالیز خوشییه

 گردید.

 

 هایافته

 ةورد از ابتدا تا انتهای پرورش میگو در اید تحقیآ نشیییان داد که تغییرات اید پارامتر یروند تغییرات دمای آب اسیییتررها  

اداک ر دمای آب به ثبت میانگید که  کهطوریه، ب(P>01/0س تاز خود نشان داده اس راداری متنیروند کاهشیی کی پرورش،

در انتهای دوره پرورش بوده  ،(Co2/0±94/28سن سخردادماه( و اداقل آش پرور ة( در ابتدای دورCo 2/0± 18/94سه دیرسییی

زمانی صب   ةمابید تغییرات دمای آب استررها در دو فاصل یبردارنمونهی هانشان داد که در اک ر زمان Tاسیت. نتایج آزمون 

شیییدت  افزایشتحت ت ثیر  تواندیکه عامل اصیییلی وجود اید اختلاف م (>01/0Pسدارد وجود  دارییو بتدازظهر اختلاف متن

تغییرات دمای آب  صورت گرفته به وجود آمده باشد. در تحقیآبه هنگام بتدازظهر  خورشیدی به درون استررها ةتابش اشیت

که اید مقدار در مطالتات مرتضوی و همکاران یبالاتر نرفته اسیت درصورت C02 گاه بیشیتر ازهیچ بید دو زمان صیب  و عصیر

ی داریآب اختلاف متنها نشیان داد که مابید سه مزرعه ازنظر دمای دیانگیم ةبوده اسیت. مقایسی C04ی ال 9ا ( برابر ب8931س

از  ب استررهاموقع آافزایش ماندگاری و عدم تتویض به رسید بالا بودن دمای هوا،می به نظر .(P>01/0ست وجود نداشیته اسی

 C020ر ارارت زی ةدرج(، در 8330س Boydبنا به اظهارات د. نباشیی بوده اسییتررها دمای آب یتیرطبیافزایش غ ةعوامل عمد

تواند سیبب افزایش ینیز م C090ی ارارت بالا ةافزایش درج .یابد کاهش تواندیمداری طور متنیبه مصیرف غشا توسیط میگو

باعث تواند یم ،برای مدت طولانی C092ی ارارت بالا ةد درجیچنگردد. همزیسیییتی و متابولیسیییم آبزی یهاتیسیییط  فتال

صالحان و همکاران، و  Wyban and Sweeney, 1991سید برخی از محقق یها. در گزارشگرددرشد میگو  استرس و کاهش

. اید محققید در مطالتات ه استگردید عنوان C090ی ال 29 پاسفیدمیگوی  یارارت برای رشید و بقا ةبهترید درج، (8934
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رای افته و بی کاهش گویارارت مطلوب برای رشییید م ةگرم به بالا(، درج 82گو ساز یکننید کیه با افزایش وزن میخود بییان م

 آب بیشینه دمای ، در گزارش خود(8931سن تواند مضیر باشید. مرتضوی و همکارایم C023 از تر، دمای بالاترمیگوهای بزرگ

در  ،(8934همکاران س رواانی و. اعلام نمودند C092ی ال 90برابر  را دهیخانواده پنائ یهیامنیاسیییب برای پرورش اک ر گونیه

د دمای مناسب یبهتر تواندیم C092ی ال 21د بی یهاپیشینهاد کردند که درجه ارارت به نقل از منابع مرتل  مطالتات خود

عنوان به در منطقه بتواند C090ی ال 20 دیب دمای آب رسیید کهمی به نظربا توجه به منابع مرتل   باشیید. برای رشیید میگو

ندر بیشتر زما، در اید تحقیآ خود نشیان دهد.بهترید کارایی را از  پاسیفیدرشید بهینه و اداک ری میگوی  در آلایده ةدامن

شنهادشده یپ آلة ایدهخارج از دامن ،پرورش ةدر طی دور درصد( 31ه سادوداً موردمطالته، میزان دمای آب به ثبت رسیدی ها

 یهاسی نتایج آزمون همبستگی پیرسون و عرایب مربوط به نمرهربربوده است.  پاسفید پرورشی در منطقة تیاببرای میگوی 

دمای آب توانسییته اسییت در  یموردبررسی ةااکی از اید اسییت که در طی دورو شییمیایی  یکیزیفی عاملی برخی از پارامترها

 .(>01/0Pس را برجای گشاردی داریاثرات متن موردمطالتهی تغییرات اک ر پارامترها

ت اس برخوردار بوده یداریکاهشیی متن روند کیاز طور نسیبی پرورش به ةاز ابتدا تا انتهای دور pHن زایمدر اید بررسیی    

و اید تفاوت در بسیییاری از  سقبل از طلوع آفتاب( مراتب بیشییتر از صییب به در بتدازظهر pHن زایدر اک ر موارد م .(>01/0Pس

ازنظر ی نتایج آماری نشان داد که مابید مزارع پرورش میگوی موردبررس .(>01/0Pست دار بوده اسییازنظر آماری متن هازمان

تفاوت نوع مدیریت کیفیت  ةدهندنشان تواندیکه خود م .(>01/0Pست وجود داشیته اس یداریاختلاف متن میزان اید پارامتر

ولی  طبیتی بوده 1/0در اد  آب اسیییتررهای پرورش میگو pH ةروزان. تغییرات باشییید بوده موردمطالته ةآب در سیییه مزرع

آمونیاک و سولفید  افزایش ،استرسافزایش  ،، سرت شدن پوستهیاندازپوست ،باعث کندی رشد تواندیافزایش نوسیانات آن م

ن قبول میزاقابل ةمحدود در مطالتات خود ،(2000س Chen and Chen, 1992 .)Stickneyهیدروژن در آب استررها گردد س

pH در گزارش خود به نقل از 8934د. صیییالحان و همکاران سینمیایاعلیام م 1/2-3را برابر  یپروریآبزی هیاتییبرای فتیال )

Chanratchakool مناسیب نوسیانات ة محدود ،(8331و همکاران سpH 1/1را  پاسفیدپرورش میگوی  یدر مورد استررها - 

و   Ramanathan.گزارش نمود 3الی  3بید را برای رشییید میگو  pH ةبهترید محدود (،8332س Boyd .بییان کردنید 1/3

صییورت  3/1الی  1/2بید  pH ةتواند در محدودیکه اداک ر رشیید میگو م اظهار داشییتنددر مطالتات خود  ،(2001همکاران س

. گرددیمبرای پرورش میگو محسییوب  آلایده که یک محدودة بود 1-1/1 در محدودة pHتغییرات  در بررسییی ااعییرگیرد. 

مابید  pHمیزان  تغییرات خصیوصاً در اواسط دورة پرورش، موردمطالته هایاز زمان برخی در تحقیآ نشیان داد کهنتایج اید 

 وبوده زا د وعتیت برای میگو استرسیا است. بوده 1/0 از مراتب بیشترزمانی صب  و بتدازظهر در هر سه مزرعه به ةدو فاصیل

 .ردیتوجه قرار گتر مورداید پارامعنوان یک مشکل در مدیریت بایستی به

روند  کاز یپرورش  ةدر اید تحقیآ نشان داد که میزان آن از ابتدا تا انتهای دور آب استررها روند تغییرات شیوریبررسیی    

داری ها تفاوت متنیدر برخی از زمان مزارع پرورش میگو نیز دیدر ب .(>01/0Pساسیییت  برخوردار بوده یداریافزایشیییی متن

اختلاف را اید وجود  تواندیمزارع ماید در  آبمدیریت تتویض ةنحو رسدینظر مه بشیوری وجود داشته است که  زانیازنظر م

جمتیت  راتییتغ موجب تواندیمدر اسییتررهای پرورش میگو  شییوری ةاننوسییانات زیاد روزو  توجیه نماید. تغییرات ناگهانی

نتایج اید تحقیآ نشان داد که (. 8934رواانی و همکاران، سد گو گردو استرس می محلول پلانکتونی، کاهش الالیت اکسییژن

در  .بیشییتر نبوده اسییت ppt8از  گاهچیتفاوت تغییرات شییوری بید دو زمان صییب  و عصییر هبرداری های نمونهدر بیشییتر زمان

 چندید عامل ازجمله بالا بودن ثیرت تواند تحت میپرورش میگو  یبالا بودن سییط  شییوری در اسییتررها موردمطالتهمنطقة 

و وعتیت  آب در استررها ریورودی، ماندگاری آب و افزایش سیط  تبر هایشیوری آب بالای میزان ی منطقه،وهواآبدمای 

 یوهواآب که ندینمایماشاره  در مطالتات خود (،8911اران ساستکی و همک قرارگرفته باشد.اسیتررها  تتویض آبغیراصیولی 

رود.  های پرورش میگو بالاورودی به مجتمع یهاآب طور نسبی میزان شوریکه همواره به شودیم استان باعث در اید منطقه

گرفته قرارش سط  تبریر یر ماندگاری آب و افزایت ثتحت  در استررها که برشیی از افزایش شوریاعلام نمودند  یداید محقق
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 ةدارای دامن پاسفید. میگوی استداشیته مهمی و ااتمالاً باد، تلاطم و امواج نیز در افزایش شیوری آب اسیتررها نقش  اسیت

شد خوبی را ، رppt81 یال 80ی را تحمل نماید، اما در شور ppt 41الی 1/0بید تواند شوری یتحمل شیوری وسیتی بوده و م

 2از وسیییتی از درجات شییوری آب  ةدامن تواندیم پاسییفیدشییده اسییت که میگوی انیبای در مطالته .دهدیم از خود نشییان

 باهم برابر اسییت،در آن ترکه فشییار اسییمزی خون و محیط دییپا یهایمیگو در شییورطورکلی به نماید.را تحمل  ppt 40یال

یاظهار م خود مطالتات در (2002و همکاران س Wyban and Sweeney, 1991) .Samochaسنماید تر رشد عیسیر تواندمی

برخی بررسی تر رشد بیشتری را از خود نشان داده است. دییپا یهایدر شور پاسفیدمیگوی  ،از کشورها ید که در بسیاریننما

آل و رشیید ایده ppt 91 یال 1بید  یهایقادرند در شییور پاسییفید،که میگوهای جوان  دهدیشییده نشییان ماز مطالتات انجام

زان مطلوب شوری یم (.Ponce-Palafox et al., 1997; Sturmer and Lawrence, 1989خود نشیان دهند سمطلوبی را از 

میانگید  ةدامن اسییت.بوده  ppt 21-81گزارش گردید برابر با (،8330س Boyd پرورش میگو که توسییط یآب برای اسییتررها

آل ایده ةبا توجه به محدود .بود (ppt99/0±04/18-92/0±23/42با ستغییرات شیییوری به ثبت رسییییده در اید تحقیآ برابر 

زمان  ردر اک توان دریافت کهپاسفید و مقایسة آن با نتایج اید تحقیآ میمیگوی  ةشده برای رشد بهینگزارش میزان شیوری

بیشییینه(، تغییرات مربوط به آن ستغییرات  وآل ایده ةخارج از دامن شییوری اسییتررهای پرورش میگو در منطقة تیاب مقدار ،ها

موده ن افزایش تولید میگو ایفا نقش بسزایی در جهت میگو تولید رشد و در پایید بودن میزان، زایکی از عوامل استرس عنوانبه

 اید دو فاکتور در کنار پایید بودن سط  نسبی اکسیژندمای آب،  با تغییرات شوری. با توجه به وابسیتگی نسیبتاً شدید اسیت

ااعر برای  ةدر مطالت شدهتغییرات اکسیژن محاسبه ةمحدود .ندینمایمرها نقش بسیزایی را ایفا در کاهش کیفیت آب اسیتر

نتایج  بوده است. mg/l8/0±32/3-81/0±81/2 و mg/l24/0±83/4-84/0±23/2 با ب برابریترتدو زمان صیب  و بتدازظهر به

کاهش شدیدی را از ( زمان صیب  سقبل از طلوع آفتابموردمطالته میزان اکسییژن محلول در ی هانشیان داد که در اک ر زمان

، غلظت اکسیژن محلول پرورش ةی طی دورموردبررسی هادرصد زمان 20در بیش از  اًکه ادودطوریهب خود نشیان داده است

 اکسیژن تغییرات مربوط به ها،زمانبوده است. در اک ر  mg/l 9ز کمتر اآفتاب  از طلوعو قبل  به ثبت رسییده در هنگام صیب 

شده برای پرورش میگوی وانامی بوده است. ارائه مطلوب ةاز دامنمراتب بیشتر و خارج   سقبل از طلوع آفتاب(، بهدر صب محلول

 تواندبوده که خود می mg/l1/1 مراتب بیشیییتر ازبه در بتدازظهربرداری میزان اکسییییژن محلول در برخی از زمان های نمونه

ر د اید وعتیت متتاقباً باشد.بوده  هادسترس برای فیتوپلانکتوناثر بالا رفتد مواد مغشی قابل در فتوسنتزافزایش شدت  ةنشیان

 ةگردد. پدید اسییتررها ازاد اکسیییژن آبشیب ةمنجر به ترلی تواندیم ایییزیسییتی و شیییم وانفتالاتهنگام صییب  در اثر فتل

 دنبال. بهردیقرار گمدیران مزارع  ریت کیفیت آب اسییتررها موردتوجهعنوان یک وعییتیت نامطلوب در مدیبهمشکور بایسییتی 

سدر اثر کاهش اکسیژن ب پس از غروب آفتا شدید و مکرر فیتوپلانکتونی، اکسیژن زیادی از محیط آب استررها یهاییشیکوفا

 ةتجزی قبل از طلوع آفتاب،شییرایط و با گششییت زمان تا زمان با اید هم .ردیگیمورد مصییرف قرار م، ورودی اکسیییژن به آب(

، باعث ة اکسیژنکنندمصرفی هایتوسط تتداد زیادی از باکترپلانکتونی و غشای اعیافی  ریوممرگی ااصیل از سیریع مواد آل

سمیارگان ،، تراکم پلانکتونییسازرهیذخ میزان(. Boyd, 1990سد گردمیژن محلول از آب استررها یاکس افزایش سریع ترلیة

اثرگشار بر نوسیانات اکسیژن  عوامل مهم جزء ای مربوط به غشای اعیافی در اسیتررها،تجزیه یهاخواه و واکنشاکسییژن یها

 .(Boyd, 1990سشوند محسوب می میگو پرورش یاستررها محلول در

Boyd   9را بید  یابی به رشید مناسب میگواداقل میزان اکسییژن محلول جهت دسیت(، در مطالتات خود 8332و  8331س 

ر میزان اکسیییژن محلول زی انیاک ر آبز که برای داردیگزارش خود اظهار م رد(، 8332س Chien. نمایداعلام می mg/l1/9 الی

mg/l4 تا 4د یبرای پرورش میگو ب مناسب اکسیژن را ةمحقآ محدوداید  .ستین آلایده mg/l1  برخی از محققید .نموداعلام 

 ةکه میزان اکسییییژن محلول در طی دور افتدمیپنائیده زمانی اتفاق  ةمربوط به خانواد یگوهایمتتقدند که رشییید مطلوب م

. نتایج (Rosas et al., 1997; Egusa, 1961; Liao and Murai, 1986سد نباشیی mg/l1 یال 4تر از دییپا گاهپرورش هیچ

 ( در8332س Chien( توسط mg/l1-4س شدهارائهآل اکسیژن محلول دامنة ایدهشیده بر اساس محاسیبههای مربوط به فراوانی
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ی، میزان اکسیژن محلول به ثبت رسیده در استررهای پرورش موردبررسهای زماندرصد از  91در  نشیان داد کهاید پژوهش 

عنوان به pHو  شوری محلول، تغییرات مربوط به اکسیژن. گو بوده استیپرورش م برای دامنة مطلوبخارج از  میگوی پاسفید

 صاابان مزارع پرورش مدیریت آن توسطکه  شیوندیپرورش میگو محسیوب م یفاکتورهای کلیدی کیفیت آب در اسیتررها

تریت بید تولید و مصرف نی وجود اکسییژن کافی،در االت . موردتوجه بیشیتری قرار گیردجهت افزایش تولید، بایسیتی  میگو

 (.;Boyd and Tucker, 1998 Howerton, 2001برقرار است س یتتادل ةیک رابط

فقدان یا کمبود اکسییژن محلول در کنار تغییرات نامناسب برخی از عوامل فیزیکی و شیمیایی آب استررهای پرورش میگو   

 دیدر ا دمطالتهمزارع مورشییدة محاسییبه نیتریتمیزان  تغییرات گردد. اسییتررها آب نیتریت باعث افزایش تواندیم pHمانند 

کیفیت آب  نامطلوب اًگو و ااکم شیدن شیرایط نسیبتیمی سیازرهیر تراکم ذخیتحت ت ث که افزایش نیتریت تحقیآ نشیان داد

( 8331س Boydی پرورش میگو که توسط استررهانیتریت در  قبولقابلمیزان  .استپرورش قرارگرفته  ةاز اواسط دور اًخصوص

گردید،  گزارش( 8334س Clifford توسیییطو میزان مجاز آن برای پرورش میگوی وانامی که  mg/l9/0 تر ازگردید، کم ارائه

 است. بوده mg/l8تر ازکم

گاه بالاتر چی( ه02/0±09/0-2/0±02/0س در هر سیییه مزرعه مطالته دیدر اگیری شیییده اندازه نیترییتتغییرات  ةمحیدود   

 ةدامنپرورش میگو در  ینیتریت استررها تغییراتدر اال ااعیر ، شیدهبا توجه به مقادیر مجاز ارائه وفراتر نرفته  mg/l9/0از

ا پرورش نسبت به ابتد ةدور در انتهای شدهگیریاندازه ح غلظتی آمونیاکوسط ااعیر آیدر تحق خود قرارگرفته اسیت. آلایده

در  داریتفاوت متنی نیز موردمطالتهمزارع  مابید .(>01/0Pسداد را از خود نشییان  یداریپرورش کاهش متن ةیا اواسییط دور

ها یا ااتمالاً عامل اصلی اید اختلاف .(>01/0Pسمشاهده گردید  ی شدهریگاندازهغلظت آمونیاک  زانیازنظر م هابرخی از زمان

. کاهش اسییتغشادهی و تراکم میگو  ،مربوط به تفاوت مدیریت اسییتررها ازنظر مدیریت کیفیت آب ،هشییدمشیاهدهی هاتفاوت

 ,Chien, 1992 Howertonسد گرد اسییتررها آمونیاک در آب ةزیونیغیر  شییکل افزایشباعث  توانندیم pH و ارارت ةدرج

از  که ییدر استررهاو  بیشیتر در وسیط تابسیتان، بالاهای  pHافزایش سیمیت آمونیاک بیشیتر در درجه ارارت و  .(;2001

و اکسیژن محلول سه فاکتور مهم  pHمربوط به دمای آب،  تغییرات. دهدرخ می برخورداراسیت،وسییتی  پلانکتونیشیکوفایی 

 میزان آمونیاک دیبیشتر. (Boyd, 1990س شودیپرورش میگو محسوب م یدشیده در استررهایاثرگشار بر میزان آمونیاک تول

 ,Boydس گرددتولید ، در بالاترید مقدار خود قرار دارد pHکه درجه ارارت و میزان ی درزمان همآنو  در بتدازظهر توانیدمی

ار به دهای آبی در اثر فرآیند متابولیسم میکروبی ترکیبات آلی نیتروژنآمونیاک در محیط ،(. در شرایط کمبود اکسیژنی1990

مجاز خود جهت کنترل  ةکسیژن محلول در محدودو ا pHمیزان  ،د ثبات درجه ارارتی(. بنابراChien, 1992س دیآیم وجود

پرورش  ةآمونیاک در انتهای دوردر اید بررسییی میزان اسییت.  ار مهمیپرورش میگو بسیی یو کاهش میزان آمونیاک اسییتررها

در اید پارامتر تغییرات غلظت مربوط به  ةرا از خود نشان داد. محدود یداریکاهش متن،پرورش ةنسیبت به ابتدا یا اواسط دور

 شییده توسییطاد مجاز ارائه تر ازکم مراتببه مقدار آن و mg/l002/0±023/0–mg/l008/0±088/0 برابردوره بررسییی  طی

Clifford ازتر سکم پاسفیدپرورش میگوی  یبرای استررها (،8334سmg/l8/0 )است. بوده 

پرورش میگو در ابتدای دوره بالا و از اواسط دوره تا انتها کاهش چشمگیری را از  یمیزان شیفافیت اسیتررهامطالته  دیدر ا  

بنا  تواند مشکلاتی همچون کاهش اکسیژن محلول خصوصاً در هنگام صب  را به همراه داشته باشد.یخود نشان داده که خود م

 و ش اکسیژن محلول، ت بیت دمایافزا بر علاوه تواندیم ها،شیکوفایی مناسب پلانکتونی در استرر ،(8332س Chienاظهارات  به

pHبه نظر  ،شدهانجامنتایج مطالتات  در ک  اسیتررها جلوگیری نماید. بر اساس یزک ی هاایجاد سیایه از رشید جلبک ، با 

پرورش میگو  یمیزان شییفافیت آب اسییتررها شییدید تواند منجر به کاهشیافزایش تراکم میگو در وااد سییط  مرسیید می

یت به ثبت رسیییده در اید فتغییرات میزان شییفا ةدامن .(8932ساکبرزاده و همکاران، د پرورش گرد ةخصییوصییاً در اواخر دور

 ,Boydو سپرورش میگ برای (cm41-91س شدهگزارشتر از میزان مطلوب مراتب بیشو مقدار آن به cm31-80بابرابر  تحقیآ

 ردتواند میپرورش میگو  یدر استررها مناسب فیتوپلانکتونی ییشیکوفا(، 8332س Cheinبنا به اظهارت (، بوده اسیت. 1989
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ه ک توان گفتمی ة میزان شفافیت برای پرورش میگو،شدگزارشمطلوب  ةبا توجه به دامن اتفاق افتد. ،cm40الی  90 ةمحدود

 پاسفیدمیگوی پرورش مطلوب برای  ةخارج از دامنگیری شده، ی، میزان شفافیت اندازهموردبررسیهای از زماندرصید  41در 

 .(8931ت ساکبرزاده و همکاران، بوده اس

دمای آب و میزان شییوری دو عامل محدودکنندة رشیید میگو در منطقه  بالا بودنی نتایج اید تحقیآ نشییان داد که طورکلبه  

 ویروسی یهایماریب شیوع ااتمال صیورت دیادر غیر  چراکه از افزایش تراکم میگو در وااد سیط  پرهیز گردد بایدبوده، لشا 

 پسییاب موجود در هایآلایندهغلظت  تواند باعث افزایشتراکم میگو در وااد سییط  می افزایش. سییتیندر آینده دور از انتظار 

 همچون شکوفایی جلبکیمشکلاتی  های پرورش میگو،ااصل از فتالیتهای تواند در اثر ورود پسابگشته که خود میخروجی 

توان گفت که استفاده از غشاهای نتایج اید تحقیآ می بر اساس .رقم زند ساالیهای اکوسیستمست یزطیدر آینده برای مح را

تواند در کیفیت آب اسیتررها اثرات نامطلوبی را برجای گشاشته های واقع در مزارع پرورش میگو میدر محل کارگاه شیدههیته

 های خروجی از مزارع پرورش میگو گردد.ها در استررها و پسابکه خود باعث افزایش غلظت آلاینده

 

 ترویجی ةتوصی 

 گردد:میهای ترویجی زیر ارائه توصیه ادشدهبر اساس موارد ی

میزان غشای  و شییوری pHاکسیییژن محلول،  ،شییفافیت نامطلوب بودن برخی از پارامترهای کیفیت آب مانند در صییورت -

 کاهش یابد. وعده هر از میگو دریموردن

بالا رفتد غلظت  و کیفیت آب اسیییتررها تولیدی در کارگاه برای پرورش میگو، جهت جلوگیری از کاهش از غشایاسیییتفاده  -

 .گردد زیپره خروجی یهاها در پسابندهیآلا

طور صییحی  و اسییتررها به شییوری و میزان جهت کاهش اثرات درجه ارارتصییحی  تتویض آب روزانه  کنترل و مدیریت -

 اصولی انجام گیرد.

 جهت کاهش میزان شوری آب استررها استفاده نمود. از آب شیریدتوان امکان می در صورت -

استرر پارویی به تتداد مناسیب در هر هواده  یهادسیتگاه، از و کاهش اسیترس میگو کیفیت آب از کاهشجهت جلوگیری  -

 گردد. استفاده
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