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چكیده
پرورش توام مرحله نوزادگاهی میگوی پاسفید غربی ( )Litopenaeus vannameiبا تراکم های مختلف جلبک قرمز
( )Gracilaria corticataدر یک دوره پرورش  30روزه از  25تیرماه تا  25مرداد ماه  1397مورد آزمایش قرار گرفت .چهار
تیمار شامل پرورش پست الرو ( )PL15میگوی پاسفید غربی با تراکم  2000عدد پست الرو در متر مربع بدون جلبک (تیمار
 )T1و توام با جلبک گراسیالریا با تراکم های  800 ، 400و  1200گرم در متر مکعب (تیمار های  T3 ،T2و  )T4و
تیمارپرورش جلبک گراسیالریا با تراکم  400گرم در متر مکعب ،بدون میگو( )T5مورد مقایسه قرار گرفتند .بر اساس نتایج
بدست آمده ،بیشترین درصد بازماندگی ،بیشترین نرخ رشد ویژه و باالترین وزن نهائی میگوی 95/33±3/05( L. vannamei
درصد  12/26±0/02 ،و  543/7±47/88میلیگرم) در تیمار  T4مشاهده شد که به طور معنیداری از تیمارهای  T1و T2باالتر
بود(  .)P>0/05بیشترین نرخ رشد ویژه جلبک )2/37 ±0/08( G. corticataو بیشترین درصد افزایش وزن (103/50± 5/02
درصد) در تیمار  T2و کمترین میزان نرخ رشد ویژه جلبک  )0/23±0/10( G. corticataو کمترین درصد افزایش وزن
 7/08±3/15درصد)در تیمار  T5مشاهده شد .این پژوهش بوضوح نشان داد که پرورش جلبک قرمز  G.corticataدر
تانکهای نوزادگاهی میگوی  L. vannameiمیتواند منجر به افزایش پارامترهای رشد و درصد بازماندگی پست الرو گردد
و این افزایش با میزان تراکم جلبک در تانکها ارتباط مستقیم و معنیداری دارد.
لغات کلیدی  :مرحله نوزادگاهی  ،پارامتر های رشد ،درصد بازماندگیLitopenaeus vannamei ،Gracilaria corticata ،

*نویسنده مسئول
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فروغیفرد و همکاران

مقدمه
پرورش میگوی پاسفید غربی ( )L. vannameiبسرعت در
حال گسترش است بنحوی که تولید حاصل از پرورش آن
در دنیا از سال  2006تاکنون در حال افزایش بوده و
میزان آن از  2161008تن در سال  2006به 3668682
تن در سال  2014رسیده است که حدود  74درصد از کل
میگوهای پرورشی را بخود اختصاص داده است ( FAO,
 .)2016میگوی پاسفید  L. vannameiطی سالهای
سالهای  2000 -2001در کشورهای آسیائی از قبیل
فیلیپین  ،اندونزی ،ویتنام ،تایلند ،مالزی و هند گستر ش
یافت ( .)Briggs et al., 2004با توجه به نتایج ارزشمند
این گونه در کشورهای آسیائی و خسارات شدید ناشی از
شیوع بیماری لکه سفید ( 1)WSSوارد شده به صنعت
پرورش میگو در کشور ،این گونه توسط موسسه تحقیقات
شیالت ایران در تابستان  1383به کشور وارد و پس از
انجام کارهای پژوهشی به مزارع پرورشی میگوی کشور
معرفی گردید (.)Afsharnasab et al., 2008
میگوی قابل عرضه به بازار میتواند از ذخیره سازی
مستقیم پست الرو میگو ( ،)PLبه داخل استخرهای
پرورشی تولید شود یا در ابتدا پستالرو میگو در یک
سیستم نوزادگاهی برای مدت کوتاه (حدود  1ماه)
نگهداری و زمانی که پست الروها ( )PL40به وزن حدود
 0/02گرم رسیدند ،به استخرهای پرورشی منتقل شود.
سیستمی که در آن پست الرو از نوزادگاه به استخرهای
پرورشی منتقل میشود را در اصطالح "سیستم دو
مرحلهای گویند" ( .)Hirono, 1983حداقل سه مزیت
مهم برای استفاده از سیستم نوزادگاهی در پرورش میگو
وجود دارد که شامل کنترل زیاد بر میگوهای جوان در
هفتههای اول زندگی ،استفاده بهتر از فضای استخر
بواسطه نگهداری میگوها در تراکم باالتر و کاهش مدت
زمان نگهداری میگو در استخرهای پرورشی است
(.)Carreon-Lagoc, 1989
مزایای دیگر شامل کنترل بهتر تعداد ذخیره سازی شده
در استخر های پرورش ،یکسانی بیشتر اندازه میگو ها در
هنگام پرورش ،بهبود ریسک مدیریت بویژه برای امنیت
- White spot syndrome
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زیستی ،پست الرو های قوی تر و کاهش هدر رفت غذای
میگوست (.)Hirono, 1983
جلبکهای دریائی به صورت گسترده و به طور مستقیم به
عنوان غذای انسان و همچنین به عنوان ماده اولیه در
صنایع غذائی و آرایشی مورد استفاده قرار میگیرند .عالوه
بر آن ،بسیاری از جلبکها به عنوان کود و مکمل غذائی
در غذای دامها ،طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می
گیرند ( .)McHugh, 2003جلبکهای دریائی همچنین
میتوانند برای تصفیه پسابهای مزارع پرورش آبزیان
مورد استفاده قرار گیرند .مواد زائد تولیدی توسط آبزیان
به عنوان کود مورد استفاده جلبک ها قرار میگیرند
( .)Devi & Gowri, 2007استفاده از پودر جلبک دریائی
 Gracilaria pygmaeaبه جای آرد ماهی در جیره
غذائی ماهی سی بس آسیائی نتیجه مثبتی داشته است
(فرهودی و همکاران .)1396
پرورش جلبکهای ماکروسکوپی به همراه میگو به عنوان
روشی برای خنثی کردن مواد مغذی محلول آزاد شده
بواسطه تغذیه میگوها و همچنین تبدیل آنها به فرآورده
های مفید پیشنهاد گردیده است (.)Troell et al., 1999
مطالعه انجام شده در خصوص پرورش توام میگوی L.
 vannameiو جلبک Gracilaria vermiculophylla
در سیستم بدون تعویض آب حاکی از آن است که عملکرد
جلبکهای ماکروسکوپی به عنوان بیوفیلتر ،بسیار بهتر از
باکتریهاست ،همچنین این جلبکها قادرند از طریق جذب
مواد مغذی ،منجر به پایداری بیشتر  pHآب گردند
(.)Sánchez-Romero et al., 2016
این پژوهش به منظور تعیین تاثیر پرورش توام تراکم های
مختلف جلبک قرمز  G. corticataبر پارامترهای رشد
و بازماندگی پست الرو میگوی پاسفید غربی L.
 vannameiانجام گرفت .
مواد و روش کار
آزمایشها به مدت یک ماه از  25تیرماه تا  25مرداد ماه
 1397با استفاده از  15عدد تانک پلی اتیلن  1000لیتری
با سطح  1متر مربع در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و
دریای عمان در فضای باز بدون دیوار در زیر سقف پوشیده
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با ورقه های فایبر گالس نیمه شفاف در زیر نور طبیعی
انجام گرفت .در این پژوهش 4 ،تراکم مختلف جلبک ( ،0
 800 ،400و 1200گرم جلبک بر متر مربع) در پرورش
توام با پست الرو (  ) PL 15میگوی پاسفید غربی با
تراکم  2000عدد پست الرو در متر مربع ( تیمار های T1
 T3 ، T2و  )T4و یک شاهد شامل پرورش جلبک
گراسیالریا با تراکم  400گرم در متر مکعب ،بدون
میگو( )T5در تانک های پلی اتیلن یک تنی مورد مقایسه
قرار گرفتند .هر تیمار دارای سه تکرار بود .تعویض آب در
طول دوره پرورش  3روز در میان به صورت محدود به
میزان  %50انجام گرفت .پست الرو میگوی پاسفید غربی
( )L. vannameiاز کارگاه تکثیر میگو در جاسک
فراهم گردید .جمع آوری جلبک
(سنتدروف)
قرمزگراسیالریا ( )G. corticataطی ماههای خرداد و تیر
سال  ،1397از منطقه غربی ساحل بندرعباس (منطقه
سورو) ،سواحل بندر لنگه و بندر بستانه صورت گرفت.
جلبک های جمع آوری شده مابین گونیهای مرطوب قرار
داده شده و توسط یخدان به پژوهشکده انتقال داده شدند
(اکبری  .)1383پرورش جلبکها به روش استفاده از
طنابهای آویزان صورت گرفت ،بنحوی که نشاهائی از
جلبک به وزن  20گرم ،به فاصله 10سانتیمتر از یکدیگر
روی رشته طناب های آویزان بسته شدند بطوریکه روی
هر رشته طناب ،تعداد  5نشای  20گرمی با مجموع وزن
 100گرم بسته شدند .پست الروهای مرحله PL12
میگو( ،)1/70±2/18 mgبا تراکم  2000عدد در متر مربع
در تانک های پلی اتیلن ذخیره سازی شدند ( Silva et
 .)al., 2015تغذیه میگوها  4بار در روز ( ساعتهای ،8
 )20 ،17 ،12انجام گرفت ( .)Zhang et al., 2010برای
تغذیه میگوها از غذای پلت پیش آغازین و آغازین ساخت
داخل کشور (شرکت هرمزدام) حاوی  %40پروتئین %10
چربی استفاده شد .میزان تغذیه بر اساس جدول غذادهی
میگو ،روزانه  10-15گرم بر اساس هر  1000عدد پست
الرو بود ( .)Hung & Quy, 2013زیست سنجی میگوها
و جلبکها در چهار نوبت (هر10روز یکبار) انجام گرفت
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که طی این زیستسنجیها ،وزن میگوها با استفاده از
ترازوی دیجیتال با دقت 0/001گرم و وزن جلبکها با
ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم اندازهگیری شد .درصد
بازماندگیی الرو میگوها نیز در پایان دوره پرورش هفتگی
برآورد شد .میانگین افزایش وزن روزانه ( 1)ADGبا
استفاده از رابطه  1محاسبه شد:
رابطه )1

ADG = (W2-W1)/t

 W1و  = W2میانگین وزن در زیست سنجی اول و
میانگین وزن در زیست سنجی دوم و  =tتعدادروزهای بین
دو زیست سنجی است (.)Ricker, 1975
درصد افزایش وزن ( 2)WGاز طریق رابطه  2محاسبه شد:

Wt  W0
رابطه  100 )2
= WG
W0

 =WGدرصد افزایش وزن طی دوره پرورش و  W0و =Wt
بترتیب وزن اولیه و وزن نهایی میگو یا جلبک است
(.)Ricker, 1975
3
نرخ رشد ویژه ( )SGRاز طریق رابطه  3محاسبه شد:
) (ln Wt  ln W0
رابطه 100 )3
T
 = Tتعداد روزهای پرورش W0 ،و  = Wtبترتیب وزن

= SGR

اولیه و وزن نهایی میگوست (.)Ricker, 1975
طی دوره پرورش ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مثل
 ، pHدما و شوری هر سه روز یکبار اندازه گیری شد
( .)Boyd & Green, 2002آنالیز آماری دادهها پس از
تست نرمال بودن دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSاز
طریق آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت .جهت
مقایسه میانگین دادهها از آزمون  Duncanاستفاده
گردید .سطح معنی دار بودن برای دادهها  P<0.05در نظر
گرفته شد.

1

- Average Daily Growth
- Weight Gain
3
- Specific Growth Rate
2
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نتایج
میانگین رشد وزنی و

پرورش توأم مرحله نوزادگاهی میگوی پاسفید غربی ...

بازماندگی میگوی

L.

vannamei

روند رشد میگوی پاسفید غربی در تیمارهای مختلف در
شکل  1نشان داده شده است .بیشترین میزان رشد در
تیمار  ( T4تیمار حاوی  1200گرم در متر مربع جلبک
قرمز گراسیالریا) و کمترین میزان در تیمار  T1تیمار فاقد
جلبک قرمز گراسیالریا) مشاهده شد.افزایش میزان تراکم
جلبک باعث افزایش وزن نهائی پست الروها در پایان دوره
آزمایش گردید بنحوی که میانگین وزن پست الرو میگو
در تیمار های  T3و T4به طور معنی داری باالتر از  T1و
 T2بود( .)p>0/05درصد بازماندگی پست الروها نیز در
تیمارهای  T3 ، T4و ( T2تیمار های حاوی جلبک)
بترتیب  94±3/0 ،87/33±2/51و 95/33±3/05درصد
بود که به طور معنیداری باالتر از تیمار ( T1تیمار فاقد
جلبک) بود ( .)p>0/05در عین حال هیچ تفاوت
معنیداری بین تیمارهای  T3و  ( T4تیمارهای حاوی
 800گرم و  1200گرم جلبک گراسیالریا مشاهده نشد
(( )p<0/05جدول .)1تراکم های مختلف جلبک
گراسیالریا اثر مستقیم و معنیداری بر پارامترهای رشد
پست الرو میگوی پاسفید غربی داشت بنحوی که با
افزایش تراکم جلبک در تانکهای نرسری میگو بر میزان
بازماندگی و وزن نهائی میگو افزوده شد ()P>0/05
(جدول .)2
رشد جلبک  G. corticataدر تیمارهای مختلف
میزان رشد جلبک  G. corticataدر تیمار  ( T5تیمار
پرورش جلبک بدون حضور پست الرو) تقریباً نزدیک به
صفر بود .بیشترین روند افزایش وزن در تیمار ( T2تیمار
حاوی  400گرم جلبک قرمز گراسیالریا در هر متر مربع)
مشاهده شد .بیشترین درصد افزایش وزن (± 5/02
 )103/50و بیشترین نرخ رشد ویژه ( 2/37 ± 0/08درصد
در روز) جلبک گراسیالریا در تیمار  T2مشاهده شد.
آنالیز آماری نشاندهنده اختالف معنیدار بین درصد
افزایش وزن و میزان نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف
بود (( )P>0/05جدول .)3
132

تغییرات عوامل فیزیکی و شیمیائی آب در تانک
های پرورش
دمای آب حوضچههای پرورش پست الرو هنگام صبح طی
دوره پرورش  32/8-34/3و هنگام عصر با کمی تغییر
 33/8-35/2متغیر بود .اختالف دما هنگام صبح و عصر از
لحاظ آماری معنیدار بود ( ،)P< 0.05با توجه به تعویض
یک روز در میان آب حوضچههای پرورش به میزان،%50
میزان شوری از ابتدا تا پایان دوره انجام آزمایشها روندی
مالیم رو به افزایش را نشان داد بطوریکه میزان شوری از
 37 pptدر ابتدای دوره پرورش به  38/5 pptدر پایان
دوره رسید.
هنگام صبح در پایان دوره پرورش ،بیشترین میزان pH
کمترین میزان
( )8/22±0/06در تیمار  T1و
( )7/96±0/07در تیمار  T5مشاهده شد .هنگام عصر
بیشترین میزان  )8/40±0/06( pHدر تیمار  T4و کمترین
میزان ( )8/16±0/03در تیمار  T5مشاهده شد .آنالیز
واریانس یک طرفه ،اختالف معنیداری را بین مقادیر pH
اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف و زمانهای مختلف
دوره پرورش نشان داد (( )P>0/05اشکال  2و .)3
بحث
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،میزان دما در
تانکهای پرورش جلبک گراسیالریا  32/8-35/2درجه
سانتیگراد ،شوری  ،37 -38/5 pptکمترین و بیشترین
میزان اکسیژن بترتیب  5/50±0/07و 6/25±0/02
میلیگرم در لیتر بود .دامنه تغییرات  pHدر تیمارهای
حاوی پست الرو میگو (تیمارهای ) T4 ،T3 ، T2 ، T1
 7/97 -8/40بود (اشکال 2و  )3که این مقادیر با مقادیر
مذکور برای مدیریت استخرهای پرورش میگو مطابقت
دارد (.)Lazur, 2007
مطالعه انجام شده در خصوص رشد جلبک G.
corticataنشان داد که افزایش پیوسته طول قطعات این
گونه جلبک در شوریهای  29 -33 pptمشاهده شده
است .میزان  pHباالتر از  7/5و پائینتر از  8/2برای رشد
جلبک  G. corticatمناسب است ( Singh et al.,
.)1980
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شکل  :1روند رشد پست الرو میگوی  L. vannameiدر پرورش توام با تراکم های مختلف جلبک  G. corticataدر یک دوره نوزادگاهی
 30روزه.
Figure 1: Growth pattern of L. vannamei post larvae cocultured with different density of G. corticata in a 30-day
nursery period.

جدول  :1اطالعات مربوط به نرخ رشد و درصد بازماندگی پست الرو  L. vannameiدر تیمارهای مختلف در پرورش توام با تراکم های
مختلف جلبک قرمز  G. corticataدر یک دوره نوزادگاهی  30روزه ( میانگین ±انحراف معیار).
Table 1: data of growth and survival rates of L. vannamei post larvae cocultured with different density of G. corticata
in a 30-day nursery period (mean ± SD).

تیمار

وزن اولیه (میلیگرم)

وزن نهائی ( میلیگرم)

( SGRدرصد در روز)

بازماندگی (درصد)

T1

13/80±0/30

474/9± 44/03a

11/81±0/06a

81/66±3/05a

T2

13/80±0/30

488/9±43/80a

11/9±0/05b

87/33±2/51b

T3

13/80±0/30

513/1±45/14 b

12/07±0/03c

94±3/0c

T4

13/80±0/30

543/7±47/88 c

12/26±0/02d

95/33±3/05c

حروف باالنویس ،معنی دار بودن اختالفات را نشان می دهند.
جدول  :2همبستگی بین تراکم جلبک  G. corticataو پارامتر های رشد پست الرو میگوی L. vannamei
Table 2: Correlation between G. corticata density and growth parameters of L. vannamei post larvae

وزن نهائی پست درصد بازماندگی
الروها
**0/874
0/000
12

پست الرو میگو
**

0/872
0/000
12

نرخ رشد ویژه پست
الروها ()SGR
**

0/899
0/000
12

PearsonCorrelation
)Sig. (2-tailed

وزن جلبک ذخیرهسازی شده

N

** همبستگی در سطح  0/01معنی دار است( .)P >0/05

بیشینه نرخ رشد برای گونه  G. gracilisدر سیستم بسته
گردش آب ،در شوری  30pptبدست آمد ( Rebello et
 .)al., 1996همچنین تحقیقات انجام شده نشان دادهاند
که جلبکهای دریائی که دارای اهمیت اقتصادی باشند،

می توانند در پرورش توام با سایر آبزیان مورد استفاده قرار
گیرند تا کیفیت آب را بهبود ببخشند و ایجاد منفعت
بیشتری برای صنعت آبزیپروری نمایند ( & Seema
.)Jayasankar, 2005
133

پرورش توأم مرحله نوزادگاهی میگوی پاسفید غربی ...

فروغیفرد و همکاران

جدول  :3اطالعات مربوط به پارامتر های رشد جلبک قرمز  G. corticataدر تیمار های مختلف طی یک دوره پرورش 30روزه ( میانگین±
انحراف معیار)
Table 3: data of growth parameters of G. corticata in different treatments during a 30-day period (mean ± SD).

متوسط رشد روزانه

افزایش وزن

نرخ رشد ویژهُ

( ADGگرم در روز)

)%( WG

SGR

13/80±0/67a
8/17±1/0b

103/5±5/02a
30/63±3/75b

روز)
(درصد±0در2/37
/08a
0/89±0/10b

7/89±1/17b
1416/67±35/12a
1200
T4
c
0/94±0/42
428/33±12/58d
400
T5
حروف باالنویس ،معنی دار بودن اختالفات را نشان می دهند ( .)P > 0/05

18/06±2/93 c
7/08±3/15 d

0/77±0/08c
0/23±0/10d

تیمار

وزن اولیه(گرم)

وزن نهائی(گرم)

T2

400
800

814±20/07 c
1045±30/0b

T3

شکل :2تغییرات میزان  pHآب در هنگام صبح در تیمار های مختلف طی دوره آزمایش
Figure 2: Changes in water pH in the morning in various treatments during the experiment period.

شکل  :3تغییرات میزان  pHآب در هنگام عصر در تیمار های مختلف طی دوره آزمایش
Figure 3: Changes in water pH in the afternoon in various treatments during the experiment period
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تراکمهای مختلف جلبک گراسیالریا اثر مستقیم و
معنیداری بر پارامتر های رشد پست الرو میگوی پاسفید
غربی داشت (( )P>0/05جدول  .)1پرورش جلبک G.
 corticataبا استفاده از طناب آویزان شده در تانکهای
پرورش پست الرو میتواند به عنوان یک بستر مصنوعی و
پناهگاه عمل نماید که سطح استقرار میگو را افزایش و
اثرات منفی تراکم را کاهش دهد و در نتیجه باعث افزایش
درصد بازماندگی و بهبود پارامترهای رشد میگو میگردد.
پرورش جلبک  G.corticataبر تورهای نصب شده روی
قابهای پلی اتیلن در تانکهای پرورش میگوهای جوان
پاسفید غربی  L. vannameiدر سیستم بدون تعویض
آب ،منجر به افزایش نرخ رشد و درصد بازماندگی میگو
گردید بطوریکه با افزایش تراکم جلبک بر میزان نرخ رشد
و درصد بازماندگی میگوی پاسفید غربی افزوده شد
( .)Fourooghifard et al., 2017در پژوهش دیگری که
بر پرورش میگوی  L. vannameiدر سیستم پرورش
متراکم میگو انجام شد ،در تانکهایی که حاوی بسترهای
مصنوعی بودند نیز میانگین وزن و درصد بازماندگی به
طور معنی داری از میانگین وزن و درصد بازماندگی
میگوها در تانکهای شاهد فاقد بسترهای مصنوعی باالتر
بود .بر اساس نتایج آن تحقیق ،ارتباط مستقیمی بین
افزایش تعداد بسترهای مصنوعی و افزایش میانگین وزن
ودرصد بازماندگی میگو وجود داشت ( Zhang et al.,
.)2010
در این پژوهش بیشترین رشد ویژه جلبک G. corticata
( 2/37±0/08درصد در روز) و بیشترین درصد افزایش
وزن ( 103/50±5/02درصد) در تیمار  ( T2تیمارهای
حاوی 400گرم جلبک در متر مربع) و کمترین میزان رشد
ویژه ( 0/23±0/10درصد در روز) و کمترین درصد افزایش
وزن ( 7/08± 3/15درصد) در تیمار  ( T5تیمار پرورش
جلبک به تنهائی ) مشاهده شد (جدول .)3با توجه به
نتایج حاصل ،با افزایش تراکم جلبک از میزان رشد ویژه و
درصد افزایش وزن جلبک به طور معنیداری کاسته
میشود ( .)P>0/05از دالیل پائین بودن نرخ رشد جلبک
 G. corticataدر  T5را میتوان به ناکافی بودن مواد
مغذی برای رشد جلبک ( به دلیل فقدان پست الرو میگو

سال بیست و هشت /شماره 4

و فقدان مواد غذائی ناشی از حل شدن مواد غذائی یا مواد
دفعی میگوها) و در تیمارهای  T3و  T4زیاد بودن تراکم و
کاهش میزان نفوذ نور و در نتیجه ،شرایط نوری نامناسب
ذکر نمود .در تائید این مسئله گزارش شده است که تولید
گونههای پرورشی در یک سیستم پرورش توأم بستگی
کامل به شرایط رشد دو گونه پرورشی دارد و بنابراین،
شرایط محیطی باید برای هر دو گونه مناسب باشد تا
بیشترین تولید بدست آید ( .)Qian et al., 1996در
تحقیقی که در سال  2005در خصوص تاثیر اوره و محیط
کشت  1TMRLبر رشد جلبک  G. corticataصورت
گرفت ،فقدان محیط کشت یا سایر کودها منجر به رشد
بسیار کم یا از بین رفتن جلبک  G. corticataمیگردد
( .)Foroughifard et al., 2005بنظر میرسد جلبک
گراسیالریا برای رشد مناسب نیاز به مواد مغذی باالئی
دارد که در محیط طبیعی بواسطه امواج و جابجائی آب،
این مواد غذائی به میزان کافی در اختیار جلبکها قرار
میگیرد .در پرورش جلبک  G. corticataبه صورت تک
گونهای با استفاده از افزودن کود اوره ،در ماههای مختلف
نرخ ،رشدهای متفاوتی بدست آمد بطوریکه مقادیر
 1/5±0/28 ،3/74±0/31 ،1/46±0/11و 3/11±0/04
درصد در روز بترتیب برای فصلهای زمستان ،بهار،
تابستان و پائیز بدست آمد (اکبری و همکاران ،)1383
نتیجه گیری
این پژوهش بوضوح نشان داد که پرورش جلبک قرمز G.
 corticataدر تانکهای پرورش مرحله نوزادگاهی میگوی
 L. vannameiمیتواند سبب افزایش پارامترهای رشد و
درصد بازماندگی پست الرو گردد که این افزایش با میزان
تراکم جلبک در تانک ها ارتباط مستقیم و معنیداری
داشت .با توجه به اطالعات بدست آمده میتوان
نتیجهگیری نمود که جلبک قرمز  G. corticataبه
دالیل مختلف از جمله بهبود شرایط محیطی و کیفیت آب
و ایجاد بستر مناسب برای رشد پست الرو میگوی L.
 vannameiباعث استفاده بهتر از منابع غذائی موجود در
تانکهای پرورش شده و عالوه بر بهبود پارامترهای رشد
- Tung Kong Marine Research Laboratory
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Abstract
Integrated culture of Litopenaeus vannamei postlarvae with different densities of Gracilaria
corticata was examined during a 30-day period from July 17 to August 16, 2018. Four
treatments of nursing the whiteleg shrimp L. vannamei post larvae (PL15) at a density of
2000 Pl/m2 integrated with different densities of red sea weed (0, 400 , 800 and 1200 g
algae/m2) (T1,T2, T3 and T4) plus a control treatment, culturing of red algae Gracilaria
corticata at a density of 400 g without shrimp (T5) were compared. Based on the results, the
survival rate, the specific growth rate(SGR) and the final weight of L. vannamei
(95.33±3.05, 12.26±0.02 and 543.7±47.88) in treatment T4 were significantly higher than the
treatments T1 and T2 (p<0.05). The maximum SGR of G. corticata (2.37±0.88) and the
highest percentage of weight gain (WG) (103.5 ± 5.02%) was observed in treatment T2. The
minimun SGR (0.23±0.10) and the minimum WG (7.08±3.15%) was observed in treatment
T5. This research clearly showed that culturing of red algae G.corticata in the nursery tanks
of L. vannamei post larvae could lead to increase the growth parameters and survival rate of
post larvae and the increasing in these parameters were significantly related to the density of
algae in tanks.
Keywords: Postlarvae nursery, Growth parameters, Survival rate, Litopenaeus vannamei,
Gracilaria corticata,
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