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  چکیده
مشخص  یدرست است که میزان و اثرات آن هنوز به يپرور يافزایش آمونیاك آب یکی از مشکالت عمده در آبز  

(شوري رایج مورد استفاده در  35در دو شوري کشنده آمونیاك نیمه غلظت  نیینشده است. هدف از این پژوهش، تع
 (شوري باالتر از حد معمول در مزارع) قسمت در هزار براي پست الرو میگوي سفید غربی با 45مزارع پرورشی) و 

عدد پست  210تیمار و سه تکرار و با تعداد  7آزمایش در  .بودگرم در شرایط آزمایشگاهی  3 ± 05/0 یمیانگین وزن
ساعت اجرا شد. پست الروها  96مدت  با روش آب نیمه ساکن به ها يشوری براي هرکدام از غرب دیسفالرو میگوي 

 گرم یلیم 100، 80، 60، 40، 20، 10و  ي مختلفی از آمونیاك کل با مقادیر صفر براي گروه شاهدها غلظتدر معرض 
ساعت ثبت و غلظت نیمه کشندگی  24بر لیتر آمونیاك براي سایر تیمارها قرار گرفتند و تغییرات رفتاري و تلفات هر 

)LC50(  قسمت در هزار  45براي شوري  64/73قسمت در هزار و  35براي شوري  54/64تعیین گردید که این میزان
گیري در توان بیان کرد که با افزایش غلظت آمونیاك و مدت زمان قرارتایج حاصل از این تحقیق میبود. با توجه به ن

است که افزایش شوري باعث افزایش یابد این در حالیمعرض آن سمیت آمونیاك براي پست الروها افزایش می
قسمت در هزار  45در شوري  LC50میزان  جهینت درشود قدرت تحمل پست الروها نسبت به سمیت آمونیاك می

  دست آمد. هقسمت در هزار ب 35بیشتر از میزان آن در شوري 
  

  میگو سفید غربی، نیمه کشندگی ،شوري ،سمیت :يدیکل يها واژه
  

  1مقدمه
ترین منابع غـذایی   ترین و سالم آبزیان یکی از مهم  

تـأمین   منظـور  بـه ي پـرور  يآبزباشند. امروزه  انسان می
بخش مهمی از منابع غذایی انسان، در ابعاد صنعتی در 
                                                

 rostami.1370@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

ي یافته است. میگو ریگ چشمبیشتر نقاط جهان توسعه 
ترین غـذاهاي دریـایی قابـل پـرورش در      یکی از مهم
ایـران   جملـه  ازدر منطقه آسـیا و   ژهیو بهسراسر دنیا، 

باشد که داراي کیفیت و ارزش غذایی باالیی بـوده   می
ــاط     ــو ارتب ــرورش میگ ــادي دارد. پ ــداران زی و طرف
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مستقیمی بـا کیفیـت آب اسـتخرهاي پرورشـی دارد،     
ر کیفیـت آب و خـاك اسـتخر در حـد     اگ که يطور به

ی انجـام  خـوب  بـه مطلوب حفظ نشود تغذیـه میگوهـا   
شوند و  نگرفته و میگوها نسبت به بیماري حساس می

در  شـده  اسـتفاده یابـد. آب   ها کاهش می بازماندگی آن
هاي  ي حاوي مواد آلی و معدنی است و یونپرور يآبز

 هـا  معدنی محلول، گازهاي محلول و میکروارگانیسـم 
ي اثـر دارنـد (وان ویـک و    پـرور  يآبـز بر کیفیت آب 

ــاران،  ــی از   1999همک ــاك آب یک ــزایش آمونی ). اف
ي اسـت. ایـن افـزایش    پـرور  يآبزمشکالت عمده در 

ي پــرورش مــاهی و میگــو هــا ســتمیدر سمخصوصــاً 
). در 1985همواره مطرح بـوده اسـت (رایـت و وود،    

هاي پرورش متـراکم، آمونیـاك، شـکل غالـب      سیستم
ی دفـع شـده توسـط حیوانـات آبـزي،      آل ریغنیتروژن 

شـود.   هاي اتوتروف هوازي اکسید می باکتري لهیوس به
تجمع آمونیاك و یا محصول میانی آن، نیتریت، باعـث  

شـود   أثیر بر رشد حیوانات پرورشی مـی و ت ریوم مرگ
). بنابراین تجمع آمونیـاك  1981(کلت و آرمسترانگ، 

دهندگان میگـو   و سمیت آن نگرانی اولیه براي پرورش
  است.
هـاي عمـده خـانواده     میگوي سفید غربی از گونـه   

درصـد تولیـدات    30 شرقی بـوده و  کره مینپنائیده در 
است  گونه نیاه پرورشی این خانواده در جهان متعلق ب

میگوي سفید غربی تحمل . )1997(فارفانته و کنسلی، 
بسیار خوبی در مقابل تغییـرات محیطـی مثـل درجـه     
حرارت و شوري دارد و باالترین نرخ رشد را در بـین  

هاي پرورشی از خود نشان داده است. در مقایسه  گونه
با سایر میگوها، میگوي سفید غربی نیـاز کمتـري بـه    

جیره غذایی خود دارد و محققین مختلـف   پروتئین در
اند، که البته ایـن   درصد اعالم کرده 36تا  18آن را بین 

میــزان بــا توجــه بــه مرحلــه زنــدگی و خصوصــیات 
 طور بهتواند متفاوت باشد یعنی  فیزیکوشیمیایی آب می

مثـــال در مرحلـــه الرو و پســـت الرو (والســـکو و 

یین هـاي پـا   ) و همچنـین در شـوري  2000همکاران، 
ــروتئین بیشــتر  2001(رزاز و همکــاران،  ــه پ ــاز ب )، نی

هـاي میگـو در    شود. این گونه نسبت به دیگر گونه می
است و تغییرات احتمالی شرایط  تر مقاومبرابر بیماري 

کنــد (شــکوري،  ی را بهتــر تحمــل مــیطــیمح ســتیز
1997.(  

بـر   رگـذار یتأثترین عوامل محیطـی   شوري از مهم  
در  خصـوص  بهانواده پنائیده رشد و بقاي میگوهاي خ

مراحل اولیه زندگی اسـت. در میگـوي سـفید غربـی     
ي تحت دار یمعن طور بهسرعت دفع نیتروژن آمونیاکی 

) و 2000گیـرد (جیانـگ،    تأثیر دما و شوري قرار مـی 
ها نیز با تغییرات شوري مرتبط  متابولیسم کربوهیدرات

 ). همچنین پارامترهـاي ایمنـی  2005است (گاکسیوال، 
هـاي بـاال نسـبت بـه      میگوي سفید غربـی در شـوري  

هاي پایین در سـطح بـاالیی قـرار دارد (لـین و      شوري
). شوري رابطـه نزدیکـی بـا سـمیت     2007همکاران، 

ــگ   ــاك دارد (یوجان ــد آمونی ــی مانن ــات نیتروژن ترکیب
). با کاهش شوري حساسیت جانور 2004کومارودین، 

کنـد   دا مـی به میزان آمونیاك محلول در آب افزایش پی
ــین،  اگرچــه مکانیســم مســمومیت . )1992(چــن و ل

آمونیاك و محصول میانی آن از اکسیداسیون، نیتریـت،  
ی درك نشده ولی روشن است که حضور یـون  خوب به

(بوید و تواند سمیت آمونیاك را کاهش دهد  کلرید می
، بنابراین آب شور در برابر محافظـت از  )1998توکر، 

ت در مقایسـه بـا آب شـیرین    سمیت آمونیاك و نیتری
 .)2004(یوجانـگ کومـارودین،   کنـد   بهتر عمـل مـی  

ــی  ــاهش شــوري آب م ــین ک ــه   همچن ــد منجــر ب توان
مشکالتی شود، کـه یکـی از ایـن مشـکالت کـاهش      

ي میگو نسبت به سموم، مانند آمونیـاك و  ریپذ انعطاف
ــی  ــت م ــاران،    نیتری ــکولر و همک ــد (اس  ).2010باش

متنـوعی اسـت و راه    در جهـان فعالیـت   پـروري  آبزي
 تواند برحفاظت از این تنوع، فهم اصولی است که می

توسعه آتی آن، مؤثر باشد. یکـی از مهمتـرین مسـائل    
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ــأثیر    ــناخت ت ــزي، ش ــه آب ــرورش گون ــه پ ــوط ب  مرب
پارامترهاي غیر زیستی بـر رشـد و بازمانـدگی گونـه     

سـفید   باشد. پرورش موفقیـت آمیـز میگـوي   آبزي می
ریاي اسـتفاده شـده در سیسـتم    غربی به کیفیت آب د

بر آن اسـت کـه    در این تحقیق هم سعی .بستگی دارد
 حداکثر و حداقل میزان آمونیاك در مدت زمان محدود

و میر میگوي  هاي مختلف بر میزان مرگ و در شوري
  سفید غربی مورد بررسی قرار گیرد.

  
  ها روشمواد و 

این تحقیق در محـل سـوله پژوهشـکده دانشـگاه       
انجام گرفت. در  1394بوشهر در تابستان  فارس جیخل

از پست الروهاي میگوي سـفید غربـی بـا     قیتحقاین 
بـراي تعیـین غلظـت     گرم 3/0 ± 05/0میانگین وزنی 

نیمه کشندگی آمونیاك استفاده شـد. پسـت الروهـا از    
مرکز تکثیر واقع در شهر دلوار اسـتان بوشـهر تهیـه و    

حـل انجـام آزمـایش    ي با اکسیژن به مبند بستهپس از 
ي مربوطـه مـورد   هـا  شیآزمـا منتقل شد تا براي انجام 

آداپتاسیون پست الروها با  منظور بهاستفاده قرار گیرند. 
مدت یک هفتـه در یـک ظـرف     به ها آنشرایط جدید 

لیتر کـه از قبـل شستشـو و     1000پالستیکی با حجم 
قسمت  40هوادهی شده و نیمی از آن با آبی با شوري 

پــر شــده بــود نگهــداري شــدند. در مــدت  در هــزار
 24ی شـدند.  غـذاده آداپتاسیون پست الروها روزانـه  

ساعت قبل از شروع آزمایشات از دادن غذا به پسـت  
الروها خودداري شد تا از آلودگی محـیط جلـوگیري   

ی به نتیجـه بهتـر   ابی دست). براي 1999شود (جوادي، 
ی را شرایط فیزیکی و شـیمیای  المقدور یحت ستیبا یم

کنترل نموده تا در طول آزمـایش ثابـت باشـد و تنهـا     
 کننده نییتعي مختلف آمونیاك عامل متغیر و ها غلظت

  ).2008باشد (دي جیولیو و همکاران، 
محاســـبات لگـــاریتمی و پـــس از  بـــر اســـاس  

هاي اولیه محدوده کشندگی آمونیاك تعیـین و   آزمایش

قطعه پست الرو  LC50 ،420سپس جهت تعیین دقیق 
 3غلظت آمونیاك با  7میگوي سفید غربی در معرض 

ــروه شــاهد و    ــراي گ تکــرار شــامل غلظــت صــفر ب
بـر   گرم یلیم 100و  80، 60، 40، 20، 10هاي  غلظت

و  35لیتر قرار گرفتند. این آزمایش بـراي دو شـوري   
عـدد ظـرف    42قسمت در هزار انجام شد. تعداد  45

لیتـر کـه در هرکـدام از     20م پالستیکی شفاف با حج
لیتر آب با شوري مورد نظر ریخته شده بـود   15ها  آن

ظـرف بـود بـراي     21در دو ردیف که هرکدام داراي 
از  هرکـدام هـوادهی در   منظور بهآزمایش استفاده شد. 

شلنگ  لهیوس بهها یک سنگ هوا قرار گرفت که  ظرف
آزمــایش  هــوا بــه پمــپ هــواده اصــلی متصــل بــود. 

نیمـه سـاکن و بـر اسـاس روش اسـتاندارد       صورت به
ساعت) انجام شد. در مـدت   96( روز شبانه 4مدت  به

اجراي آزمایش اکسیژن محلول، دماي آب، شـوري و  
pH  ي و ثبـت شـد. آمونیـوم کلریـد     ریگ اندازهروزانه

درصـد بـود.    99مورد استفاده مارك مرك با خلـوص  
بود  شده هیتصفآب مصرفی از آب دریا که توسط فیلتر 

و همچنین آب شهري کلرزدایی و هوادهی شده فراهم 
 24 ی انجام نگرفت و هرغذادهشد. در طول آزمایش 

ـ وم مـرگ ساعت و در زمان مشخص میـزان   پسـت   ری
الروها ثبت شد. در پایـان آزمـایش پـس از محاسـبه     

ي آزمـایش بـا اسـتفاده از روش    هـا  دادهتعداد تلفات، 
 افـزار  نـرم و  )Probit analysis( تیبپروآماري آنالیز 

SPSS     مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت. در روش
و مقــادیر  Xدر محــور  هــا غلظــتلگــاریتم  تیــبپرو
ـ گ یمـ قـرار   Yدرصد تلفـات در محـور    تیبپرو . ردی

ي هـا  جدولتوسط  LC25, LC50, LC75, LC90مقادیر
  و رگرسیون محاسبه گردید.  تیپروب، تلفات تیپرو ب

  
  نتایج

ساعت همراه با کمترین  96ي کشنده در ها غلظت  
و بیشترین مقـادیر مجـاز آمونیـاك بـراي هرکـدام از      
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آورده شـده   4و  3ي هـا  جـدول ترتیب در  به ها يشور
آنـالیز میـزان    تیپرو باست و بر اساس روش آماري 

LC50  ساعت محاسبه شـد. در پایـان ایـن     96در طی
ـ رو بپ افزار نرم پروژه نیز بر اساس نتایج حاصل از  تی

آمونیـاك در   LC25, LC50, LC75, LC90آنالیز مقـادیر 
) 4و  3 جـدول شد (ساعت تعیین  96طی مدت زمان 

ـ   probitsگراف و  ـ یب شیو خط رگرسـیون پ شـده   ین
سفید غربی براي هرکـدام از  براي آمونیاك در میگوي 

) 2و  1 جداگانه رسم گردیـد (شـکل   طور به ها يشور
ترتیـب میـزان تلفـات را در     به 2و  1همچنین جداول 

ي اهـ در معـرض غلطـت   يریقرارگي مختلف ها زمان
  .دهند یمنشان  اكیآمونمختلف 

 
 قسمت در هزار 35گذاري در برابر آمونیاك براي شوري  ی در مدت در معرضغرب دیسفتعداد تلفات پست الروهاي میگوي  -1جدول 

  غلظت
)mg/l(  

24  
  (ساعت)

48  
  (ساعت)

72  
  (ساعت)

96  
  (ساعت)

  0  0  0  0  شاهد
10  0  0  0  0  
20  0  0  0  0  
40  0  0  1  1  
60  0  1  0  4  
80  2  8  10  10  
100  4  10  10  10  

 
  قسمت در هزار 45گذاري در برابر آمونیاك براي شوري  ی در مدت در معرضغرب دیسفتعداد تلفات پست الروهاي میگوي  -2جدول 

  غلظت
)mg/l(  

24  
  (ساعت)

48  
  (ساعت)

72  
  (ساعت)

96  
  (ساعت)

  0  0  0  0  شاهد
10  0  0  0  0  
20  0  0  0  0  
40  0  0  0  0  
60  0  1  1  3  
80  2  6  8  10  
100  3  7  10  10  

  

  ppt 35ساعت همراه با کمترین و بیشترین مقادیر مجاز در شوري  96ي کشنده در ها غلظت -3جدول 
LC 96 ساعت   

  قسمت در هزار) 35(شوري 
 LCL 05/0 UCL 01/0 LCL 01/0 UCL 05/0  دوز

25  64188/59  14163/55  70891/62  80675/52  64024/63  
50  54087/64  22019/61  17755/68  92128/59  79561/69  
75  84227/69  36919/66  90966/75  41652/65  56277/69  
99  73848/84  45025/77  13260/103  93842/75  10270/117  

Lower Confidence Limit)( LCLکمترین حد مجاز =  
Upper Confidence Limit) (UCLبیشترین حد مجاز =  

Lethal Concentration for percent of exposed)( LC50 در معرض سم قرارگرفته= غلظت کشنده براي نیمی از موجودات  
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  ppt 45ساعت همراه با کمترین و بیشترین مقادیر مجاز در شوري  96ي کشنده در ها غلظت -4جدول 
LC 96 ساعت  

  قسمت در هزار) 45(شوري 
 LCL 05/0 UCL 01/0 LCL 01/0 UCL 05/0  دوز

25  40373/68  26450/63  89884/71  78421/60  89323/72  
50 64765/73  74013/69  22752/77  13679/68  52869/78  
75  29357/79  67020/75  27583/84  54659/74  67908/86  
99  01711/95  34615/88  17810/109  85989/86  08080/118  

Lower Confidence Limit)( LCLکمترین حد مجاز =  
Upper Confidence Limit) (UCLبیشترین حد مجاز =  

Lethal Concentration for percent of exposed)( LC50 در معرض سم قرارگرفته= غلظت کشنده براي نیمی از موجودات  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
میزان غلظت کشنده  ها جدولبر اساس این   

 50) براي ساعت 96روز متوالی ( 4آمونیاك در مدت 
ترتیب  الروهاي میگوي سفید غربی به درصد از پست

 64/73قسمت در هزار و  35براي شوري  54/64
قسمت در  45بر لیتر آمونیاك براي شوري  گرم یلیم

  هزار محاسبه شد.
 

  يریگ جهینتبحث و 
 ستیز طیمح يها ندهیآال نیتر از مهم یکی  

و  نیتر ازجمله مهم که باشد یم نیوژنیتر تترکیبا
در  یطورکل . بهتـسا كمونیاها آ آن نیتر خطرناك

و  اترـنیت ،تـنیتری دجوآب و يها ندهیآالي بند میتقس
 شیمیایی يها ندهیآال دجوو رـب تـاللد كاـمونیآ

پرورش میگو در . دارد بیآ منابع خلدر دا معدنی
 وساز سوختي بسته منجر به تجمع ضایعات ها ستمیس

بدن (مانند آمونیاك) در استخر، حتی با جایگزینی 
). تجمع 2000(فریاس و همکاران،  شود یممکرر آب 

یا توقف تغذیه در و  ریوم مرگسبب  تواند یمآمونیاك 
از  ). یکی1990میگو شود (چن و همکاران، 

 از یـغلظتآوردن  تـسد هـب ،يدبنیا تکالـمش
 بار انیو ز كاـخطرن يآبز يارـب هـک تـسا آمونیاك

 وجود با هـک تـسا محیطی دیجاا همچنینو  دـنباش
کند وارد  به آبزیانرا  سیبآ کمتریندر آب  مـس نیا

  .)2009(ناجی و همکاران، 
براي گروه  يریوم مرگساعت هیچ  96طی مدت   

بر لیتر آمونیاك  گرم یلیم 20، 10 هايغلظت شاهد و

  

براي آمونیاك در  ی شدهنیب شیپخط رگرسیون  و probits گراف -2 شکل
  ppt 45میگوي سفید غربی در شوري 

  

شده براي آمونیاك  ینیب شیو خط رگرسیون پ probitsگراف  -1 شکل
  ppt35 در شوري سفید غربیدر میگوي 
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مشاهده نشد ولی صد درصد پست الروها در مدت 
قسمت در هزار تلف شدند.  35ساعت در شوري  48

دست آمده از این تحقیق نشان داد میزان  هنتایج ب
LC50 ،96  ساعت آمونیاك بر روي پست الرو میگوي

گرم با کاهش  3 ± 05/0 سفید غربی با میانگین وزن
ي ریقرارگمیزان شوري و همچنین افزایش مدت زمان 

در معرض آزمایش کاهش یافته است به عبارتی هرچه 
و همچنین در  ابدی یمساعات آزمایش افزایش 

 غلظت کمتري از آمونیاك الزم تر نییپاي ها يشور
درصد پست الروها تلف شوند و مقدار  50است تا 

LC50  قسمت در هزار  45در ساعت اولیه و شوري
قسمت در  35همواره بیشتر از میزان آن در شوري 

 واقع درهزار و ساعات پایانی آزمایش بوده است. 
بیان کرد با افزایش شوري قدرت تحمل پست  توان یم

 دریافته الروها نسبت به سمیت آمونیاك افزایش 
قسمت در هزار  45در شوري  LC50میزان  جهینت

قسمت در هزار بود.  35بیشتر از میزان آن در شوري 
براي  LC50میزان  2001لین و چن نیز در سال 

 96و  72، 48، 24میگوي نوجوان سفید غربی را در 
قسمت در هزار  35و  25، 15ساعت براي سه شوري 

، 58/40ترتیب  ساعت به 48محاسبه کردند که براي 
بر لیتر آمونیاك بود. در  گرم یلیم 84/53و  83/48

مشخص شد با افزایش شوري میزان  ها آنآزمایش 
LC50  لین همچنین قبل از افزایش یافته است. چن و

را براي میگوي نوجوان  LC50میزان  1992آن در سال 
چینی بررسی کردند و گزارش دادند میزان آن در 

درصد کمتر از  70-90قسمت در هزار  10شوري 
قسمت در هزار در  30و  20ي ها يشورمقدار آن در 

  ساعت است. 12-60مدت 

ا ر LC50میزان  2010باربیري و همکاران در سال   
قسمت  35و  20، 5ي ها يشوربراي میگوي سفید در 

ساعت  96و  72، 48، 24 زمان مدتدر هزار در 
 بیترت بهساعت  48دست آوردند که در مدت  هب

بر لیتر آمونیاك بود.  گرم یلیم 87/47و  60/38، 63/32
 5به  35نشان داد با کاهش شوري از  ها آننتایج 

درصد در  70/46قسمت در هزار سمیت آمونیاك 
) 2006ساعت افزایش یافت. کایر و کوملو ( 48مدت 

در بررسی سمیت حاد آمونیاك بر میگوي ببري سبز 
 زمان مدتبا  LC50میزان  افتندیدردر ارتباط با شوري 

و  میرمستقیغي در معرض آمونیاك یک رابطه ریقرارگ
با افزایش  که ينحو بهبا شوري رابطه مستقیم دارد 

شوري میزان آن افزایش و با افزایش مدت زمان 
ي در معرض محلول آزمایش این میزان ریقرارگ

. افزایش سمیت آمونیاك با کاهش ابدی یمکاهش 
شوري با توجه به جذب باالي آمونیاك در شوري 

دهندگان  پایین قابل توجیح هست بنابراین پرورش
ي ها يشورمیگو باید به تفاوت سمیت آمونیاك در 

با  مختلف در هنگام مدیریت استخر توجه نمایند.
توان بیان کرد توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می

گیري که با افزایش غلظت آمونیاك و مدت زمان قرار
در معرض آن سمیت آمونیاك براي پست الروها 

است که افزایش شوري یابد این در حالیافزایش می
ل پست الروها نسبت به باعث افزایش قدرت تحم

در  LC50میزان  جهیدرنتشود سمیت آمونیاك می
قسمت در هزار بیشتر از میزان آن در  45شوري 
  دست آمد. هقسمت در هزار ب 35شوري 
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