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هاي جوان سفيد هندي  و طول دوره نوري بر رشد و بازماندگي ميگويبررسي اثرات شدت 

(Fenneropenaeus indicusدر شرايط آزمايشگاهي) 

 

،ػّي اوجط 4، ِٚي اِٝ جؼفطي قٕٛقىي3، اثٛاِمبؾٓ اؾٕبػيّي فطيسٚ٘ي2، ػجساِطحيٓ ٚثٛلي1*وطيٓ ٌّكبٞي

 5پبؾٙسي يؿبلي
 

 ٔي، ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ  زا٘كٍبٜ آظاز اؾال ،ثبقٍبٜ پػٚٞكٍطاٖ جٛاٖ .1

 ٌطٜٚ قيالت، زا٘كىسٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ. 2

 ٌطٜٚ قيالت، زا٘كىسٜ قيالت، زا٘كٍبٜ ػّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثغ طجيؼي ؾبضي  . 3

 ٌطٜٚ قيالت، زا٘كىسٜ قيالت، زا٘كٍبٜ ػّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثغ طجيؼي ٌطٌبٖ .4

 الت اؾتبٖ ٌّؿتبٖازاضٜ وُ قي .5
 

 3/7/89تبضيد پصيطـ:    15/3/89تبضيد زضيبفت: 
 

 هچكيد
ضٚظٜ ثوط ضٚي ضقوس ٚ ثبظٔب٘وسٌي ٔيٍوٛي ؾوفيس ٞٙوسي        40اثط قست ٚ طوَٛ زٚضٜ ٘وٛضي زض يوه زٚضٜ    

(Fenneropenaeus indicus        ٝا٘جبْ ٌطفت. ثؼس اظ ؾبظٌبضي اِٚيوٝ، ٔيٍٛٞوبي جوٛاٖ ؾوٝ ٔبٞوٝ ثوب ٚظٖ اِٚيو )
ػسز زض ٞط تب٘ه شذيطٜ قس٘س. ثوب   12ِيتط ثب تطاوٓ  300ٞبي فبيجطٌالؾي ثب ظطفيت  ْ زض تب٘هٌط 20/0±13/8

ؾوبػت ضٚقوٙبيي    24ِوٛوؽ ٚ فتٛپطيٛزٞوبي    1500ٚ  50ٞبي فّٛئٛضؾٙت، قست ٞبي ٘ٛضي  اؾتفبزٜ اظ الٔپ
ؾوبػت   24ثب ِٛوؽ  50ؾبػت تبضيىي زض چٟبض تيٕبض قبُٔ:  12ؾبػت ضٚقٙبيي و   12وبُٔ و ثسٖٚ تبضيىي ٚ  

ؾوبػت   12ِٛوؽ ثب  1500ؾبػت ضٚقٙبيي ٚ  24ِٛوؽ ثب  1500ؾبػت ضٚقٙبيي،  12ِٛوؽ ثب  50ضٚقٙبيي، 
زضجوٝ   29-31تطتيت زض ٔحسٚزٜ ثويٗ   ضٚقٙبيي ٟٔيب قس. زضجٝ حطاضت ٚ قٛضي آة زض طَٛ زٚضٜ آظٔبيف ثٝ

ٗ  25-26ٌطاز ٚ  ؾب٘تي ٚ وٕتوطيٗ ٔموبزيط يوطيت ضقوس      لؿٕت زض ٞعاض حفظ ٌطزيس. ٘تبيج ٘كبٖ زاز ثيكوتطي
ؾوبػت ضٚقوٙبيي ثسؾوت     24ِٛوؽ ثوب   1500ؾبػت ضٚقٙبيي ٚ  24ِٛوؽ ثب  50تطتيت زض تيٕبضٞبي  ٚيػٜ ثٝ

ؾوبػت   12ِٛوؽ ثوب   50ؾپؽ تيٕبض  ،(P<0.05)زاضي زض ثيٗ ايٗ زٚ تيٕبض ٔكبٞسٜ قس  آٔسٜ ٚ اذتالف ٔؼٙي
. (P>0.05)زاضي ثب ؾبيط تيٕبضٞب ٘ساقت  اذتالف ٔؼٙي ضٚقٙبيي، ثٟتطيٗ يطيت ضقس ٚيػٜ ضا زاقتٝ ٞط چٙس وٝ

وبض ضفتٝ زض ايٗ ٔطبِؼٝ تبثيطي ثط ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٔطحّٝ جٛا٘ي ٔيٍٛي ؾفيس  ٞبي ٘ٛضي ثٝ قست ٚ طَٛ زٚضٜ
 50ٞٙسي ٘ساقت، زض حبِيىٝ ثط ضٚي ضقس اثطات ٔؼٙي زاض ٘كبٖ زاز٘س. ثب تٛجوٝ ثوٝ ايوٗ ٔطبِؼوٝ، قوست ٘وٛض       

تٛا٘وس جٟوت زؾوتيبثي ثوٝ ٔيوعاٖ       ؾبػت ضٚقٙبيي ٔي 24يب  12ضٜ ٘ٛضي ٔتفبٚت زض ٔحسٚزٜ ِٛوؽ ٚ طَٛ زٚ
 ٌطزز. ضقس ثبالتط زض ٔيٍٛي ؾفيس ٞٙسي پيكٟٙبز 
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 مقدمه .1

 Fenneropenaeusٔيٍٛٞبي ؾفيس ٞٙوسي ) 

indicus،) ( ثجطي ؾجعPenaeus semisulcatus ٚ )

( ؾووٝ ٌٛ٘ووٝ ٟٔووٓ اظ   F. merguiensisٔووٛظي )

ٔيٍٛٞبي ثب اضظـ زض ؾطح تجبضت جٟب٘ي ثٛزٜ وٝ 

شذووبيط لبثووُ تووٛجٟي اظ آٟ٘ووب زض ؾووٛاحُ جٙووٛثي 

ثوب ضٚيٍطزا٘وي    1377وكٛضٔبٖ ٚجٛز زاضز. اظ ؾبَ 

پطٚضـ زٞٙسٌبٖ اظ ٔيٍٛي ثجوطي ؾوجعپ پوطٚضـ    

ٔميبؼ تجبضي قطٚع قس.  ٔيٍٛي ؾفيس ٞٙسي زض

فبئٛ، وُ تِٛيس جٟب٘ي ٔيٍٛي  2008ثط اؾبؼ آٔبض 

 28ٔويالزي تمطيجوب    2006ؾفيس ٞٙسي زض ؾوبَ  

ٞعاض تٗ ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثط اؾوبؼ آٔوبض اضائوٝ    

قسٜ تٛؾو  پػٚٞكوىسٜ ٔيٍوٛي وكوٛض زض ؾوبَ      

، ٔمساض تِٛيس ٔيٍٛي ؾفيس ٞٙسي پطٚضقوي  1386

اؾوتبٖ ثٛقوٟط    تٗ ٚ زض 1532زض اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ 

 تٗ ثٛزٜ اؾت.  193)ؾبيت ضٚز قٛض( 

اظ ٔيبٖ ٟٕٔتوطيٗ ػٛأوُ ٔحيطوي ٔوٛثط زض     

تٛاٖ ثوٝ زضجوٝ حوطاضت، قوٛضي،      پطٚضـ ٔيٍٛ ٔي

ٚ ٘وٛض اقوبضٜ ٕ٘وٛز. ٘وٛض ثوٝ       pHاوؿيػٖ ٔحّوَٛ،  

ػٙوووٛاٖ يىوووي اظ فبوتٛضٞوووبي ٟٔوووٓ فيعيىوووي اظ 

ٚ طوَٛ زٚضٜ   2، طيوش 1ٞوبي ٔرتّوش قوست    جٙجٝ

٘ي ثط ضٚي ضقس، ضفتبض، تغصيوٝ،  اثطات ٌٛ٘بٌٛ 3٘ٛضي

ثبظٔب٘سٌي، ضؾيسٌي جٙؿي، تِٛيوس ٔلوُ ٚ حتوي    

ٞوبي جٙؿوي آثعيوبٖ، ثوٝ ذسوٛل ؾورت        ٘ؿجت

(. ٔطبِؼووبت Wang et al., 2003پٛؾووتبٖ زاضز )

ٞبي ٚيوػٜ زض ضفتوبض، جوصة     ٔرتّش ٘كبٖ اظ تفبٚت

غصا، ضقس ٚ ثبظٔب٘وسٌي ٔيٍوٛ زض قوطاي  ٔرتّوش     

 Blaxter 1968; Gehrke 1994; Giri٘ٛضي زاض٘س )

et al., 2002     ٝزض اؾوترطٞبي پوطٚضـ ٔيٍوٛ وو .)

ٚؾيّٝ وٛززٞي وبٔالً غٙي اظ جٛأغ پال٘ىتٛ٘يه  ثٝ
                                                      

 
1. Intensity 

2. Spectrum 

3. Photoperiod 

ٞوبي ٘وٛضي وٕتوطي زض ٘بحيوٝ ووش       قس٘س، قست

ٞوبي   اؾترط زض ٔمبيؿٝ ثب اؾترطٞبي ثوب قوىٛفبيي  

(. ايوٗ  McFarland, 1986)قوٛز   يؼيش زيسٜ ٔوي 

ٝ ػٕوستبً  تٛا٘وس ثوط ضٚي ضقوس ٔيٍوٛ وو      ٔؿئّٝ ٔي

ٚاثؿتٝ ثٝ وش اؾترطٞب ثٛزٜ تبثيط ثؿعايي ثٍوصاضز  

(Wang et al., 2004  اظ ططف زيٍط، طَٛ ٔوست .)

ظٔب٘ي وٝ چٙويٗ قوست ٘وٛضي ثوط ضٚي اؾوترطٞب      

قووٛز اظ إٞيووت ثؿووعايي زض ضقووس ٚ   تبثيووسٜ ٔووي

ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛٞبي پطٚضقي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثوٛز  

(Wang et al., 2004 ٝثب تٛجٝ ثٝ ايٙى .)  ٔطبِؼوبت

٘ؿجتبً ٔحسٚزي ثط ضٚي تأثيط تٛأْ زٚ ػبُٔ قوست  

ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي ثط ضٚي ٔيٍٛ صٛضت ٌطفتٝ، ِوصا  

ايٗ تحميك ثب ٞسف ٔطبِؼٝ اثطات تطويجي قوست ٚ  

طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي ثط ضٚي ٔيعاٖ ضقوس ٚ ثبظٔب٘وسٌي   

 ٔيٍٛي ؾفيس ٞٙسي ا٘جبْ قسٜ اؾت. 

 

 مواد و روش ها .2

ٚ تطٚيج ٔيٍوٛي   ايٗ ٔطبِؼٝ زض ٔطوع آٔٛظـ

 40ٌٕيكبٖ ٚالغ زض اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ٚ زض يه زٚضٜ 

( ا٘جبْ قس. ثطاي 1386ضٚظٜ )تبثؿتبٖ ٚ پبييع ؾبَ 

ايٗ ٔطبِؼٝ، ٔيٍٛٞبي جٛاٖ ؾفيس ٞٙسي ؾٝ ٔوبٜ  

ٌوطْ اظ اؾوترطٞبي    13/8±20/0ثب ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي 

پطٚضقي جٕغ آٚضي قس٘س. جٟت ؾبظٌبضي ٔيٍٛٞب 

 4ضٚظ زض  10ثٝ ٔست  ثب قطاي  جسيس، ثچٝ ٔيٍٛٞب

ِيتوطي ٍٟ٘وساضي قوس٘س.     500تب٘ه فبيجطٌالؾوي  

ٔيٍٛٞب زض طَٛ ايٗ ٔست ثب غصاي پّتي )اظ قطوت 

ٚ  14، 8٘ٛثت )زض ؾوبػبت   3ٞٛٚضاـ( ٚ ضٚظا٘ٝ زض 

 زضصس ٚظٖ تط ثسٖ تغصيٝ قس٘س. 3ض ( ٚ ثٝ ٔمسا20

زضصوس   50تؼٛيض آة ثٝ صٛضت ضٚظا٘ٝ ٚ ثٝ ٔمساض 

ٌطفوت. زضجوٝ حوطاضت ٚ     اظ حجٓ ٞط تب٘ه صٛضت

ٝ    قٛضي آة زض تب٘وه  تطتيوت زض   ٞوبي ؾوبظٌبضي ثو

 25 -26ٌووطاز ٚ  زضجووٝ ؾووب٘تي 29-31ٔحووسٚزٜ 

 لؿٕت زض ٞعاض تٙظيٓ ٌطزيس.
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ثطاي ا٘جبْ آظٔبيف، اظ زٚ ؾوطح قوست ٘وٛض    

ِٛوؽ( ٚ زٚ ؾطح طَٛ زٚضٜ  1500ِٛوؽ ٚ  50)

ؾبػت توبضيىي ٚ   12ؾبػت ضٚقٙبيي و   12٘ٛضي )

ي و صفط ؾبػت تبضيىي( زض يوه   ؾبػت ضٚقٙبي 24

ططح ثّوٛن ووبٔالً تسوبزفي اؾوتفبزٜ قوس. ثوسيٗ       

 1500تطتيوت، چٟووبض تيٕوبض قووبُٔ قوست ٘ووٛضي    

 50ؾوبػت ضٚقوٙبيي، قوست ٘وٛضي     12ِٛوؽ ثوب  

 1500ؾبػت ضٚقٙبيي، قست ٘وٛضي   12ِٛوؽ ثب 

 50ؾوبػت ضٚقوٙبيي، قوست ٘وٛضي     24ِٛوؽ ثوب  

ؾبػت ضٚقٙبيي زض ٘ظوط ٌطفتوٝ قوس.     24ِٛوؽ ثب 

ٞوبي ٘وٛضي اظ زؾووتٍبٜ    ٌيوطي قوست   ثوطاي ا٘وساظٜ  

اؾتفبزٜ ٌطزيوس.   MC-11 Light Meterفتٛٔتط ٔسَ 

ثٝ زِيُ ضفتبضٞوبي ػٕوستبً ثٙتيىوي ٔيٍوٛ، جٟوت      

ٞبي ٘ٛضي ٔٛضز ٘ظوط اظ زؾوتٍبٜ    زؾتيبثي ثٝ قست

ٞبي پطٚضـ اؾوتفبزٜ   فتٛٔتط يس آة زض وش تب٘ه

ٞوب اظ   قس. ٕٞچٙيٗ ثب تغييط فبصّٝ ٚ تؼوساز الٔوپ  

طح آة قوست ٞوبي ٘وٛضي ٔوٛضز ٘ظوط زض ووش       ؾ

ٞبي پطٚضقوي توبٔيٗ ٌطزيوس. زض طوَٛ زٚضٜ      تب٘ه

ٞووبي فّٛئٛضؾووٙت ٔؼٕووِٛي  ٔطبِؼووٝ اظ ٘ووٛض الٔووپ

اؾتفبزٜ قس. ثٝ ٔٙظٛض جسا وطزٖ تيٕبضٞب ٚ ايجوبز  

ٖ    زٚضٜ ٞوبي ؾويبٜ    ٞبي ٔرتّش ٘وٛضي ٘يوع اظ ٘وبيّٛ

 ضً٘ ثب ايجبز پبضتيكٗ ثٙسي اؾتفبزٜ ٌطزيس.

ٞوبي فبيجطٌالؾوي    ٖ زض تب٘وه ٔيٍٛٞبي جوٛا 

ػوسز زض ٞوط تب٘وه ٚ ثوب      12ِيتطي ثب توطاوٓ   300

ؾب٘تي ٔتط لطاض ٌطفتٙس. اظ  45ػٕك آثٍيطي حسٚز 

يووه تووٛض پالؾووتيىي جٟووت جّووٌٛيطي اظ ثيووطٖٚ 

پطيسٖ ٔيٍٛٞب ٚ ايجبز پٛقوف ثوط ضٚي ٞوط تب٘وه     

اؾتفبزٜ قس. وّيٝ پبضأتطٞبي ويفي آة ثٝ صوٛضت  

ٜ  ضٚظا٘ٝ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٞوبي اوؿويػٖ ٔتوط     زؾوتٍب

Eutech َٔووسCyberscan DO 110 زٔبؾووٙج ،

اِىّووي، قووٛضي ؾووٙج چكووٕي )ؾووبذت قووطوت  

ATAGO  ٚ )ٗغاپووpH  ؾووٙجMilwaukee  َٔووس

PH meter SM101  ا٘ساظٜ ٌيطي قس٘س. اظ تطويت

آة شذيطٜ قسٜ زض اؾترطٞبي شذيطٜ آة ثب قٛضي 

لؿٕت زض ٞعاض ٚ آة وب٘بَ ثب ٔتٛؾو    30ثبالتط اظ 

لؿٕت زض ٞعاض، آثي ثب قٛضي ٔٛضز ٘ظط  17ٛضي ق

 لؿٕت زض ٞعاض( فطاٞٓ ٌطزيس.   25 -26)

، 6ثوبض )زض ؾوبػبت    5ٔيٍٛٞبي جٛاٖ ضٚظا٘وٝ  

زضصس اظ ٚظٖ توط   3( ٚ ثٝ ٔمساض 22ٚ  18، 14، 10

ثسٖ ٚ ثب اؾوتفبزٜ اظ غوصاي پّتوي ؾوبذت قوطوت      

زضصس، چطثي ذوبْ   40ٞٛٚضاـ ثب تطويت پطٚتئيٗ 

زضصوس ٚ   11زضصس، ذبوؿتط  3ذبْ  زضصس، فيجط 7

ثبض ٘يع  3زضصس غصاززٞي قس٘س. ضٚظا٘ٝ  10ضطٛثت 

ثبليٕب٘سٜ غصا ٚ فضٛالت اظ وش ٞط تب٘ه ذبضج قس. 

 100تؼووٛيض آة ثووٝ صووٛضت ضٚظا٘ووٝ ٚ ثووٝ ٔمووساض 

زضصس اظ حجوٓ تب٘وه ٞوب صوٛضت ٌطفوت. ٔيوعاٖ       

ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛٞب )ثط حؿت زضصس( زض طَٛ زٚضٜ 

ٞوبي اِٚيوٝ ٚ ٟ٘وبيي     ؼساز ٕ٘ٛ٘ٝآظٔبيف ثط اؾبؼ ت

ٔيٍٛٞبي شذيطٜ قوسٜ تؼيويٗ ٌطزيوس. ٚظٖ اِٚيوٝ     

ٔيٍٛٞب ثٝ صٛضت ا٘فطازي ثب توطاظٚي زيجيتوبِي ثوب    

ٌطْ ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ زض پبيبٖ زٚضٜ ٔجسزاً  1/0زلت 

ٔيٍٛٞبي ٞط تب٘ه ثٝ صٛضت ا٘فوطازي توٛظيٗ ٚ زض   

، يوطيت  (SGR)ٞبي يطيت ضقس ٚيوػٜ   ٟ٘بيت زازٜ

ثوط   (FCE) ٚ وبضآيي تجسيُ غوصا ( FCR) تجسيُ غصا

ٞوبي ظيوط    اؾبؼ ٚظٖ تط ٔيٍٛٞب ٚ ثط اؾبؼ فطَٔٛ

 ( Hoang et al., 2003ٔحبؾجٝ ٌطزيس )

   
T

WW 12
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W1 ،ْٚظٖ تط اِٚيٝ ٔيٍٛٞب ثط حؿت ٌط :W2 :

: وُ غوصاي  Cٚظٖ تط ٟ٘بيي ٔيٍٛٞب ثط حؿت ٌطْ، 

: فبصوّٝ  Tزازٜ قسٜ ثوٝ ٔيٍٛٞوب ثوط حؿوت ٌوطْ،      

 .ثسٖ  ٌيطي اٚظاٖ ظٔب٘ي ثيٗ زٚ ا٘ساظٜ

ٚ تجعيوٝ ٚ   Excelٟب ثوب ٘وطْ افوعاض    قىّضؾٓ 

 SPSS (Version 13.0)ٞب ثب ٘طْ افوعاض   تحّيُ زازٜ

ٝ   ٚ ثب ض ا٘جوبْ   ٚـ آ٘بِيع تجعيوٝ ٚاضيوب٘ؽ زٚ ططفو
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 ٗ ٗ  زض ٞوب ثوب آظٔوٖٛ زا٘ىو     ٌطزيس. ٔمبيؿٝ ٔيوبٍ٘ي

 پصيطفت. زضصس ا٘جبْ 5ؾطح 
 

 نتايج .3

پبضأتطٞبي فيعيىٛقيٕيبيي آة زض طَٛ زٚضٜ 

آظٔبيف ٘ٛؾب٘بت چكٍٕيطي اظ ذٛز ٘كبٖ ٘ساز٘وس،  

طٛضي وٝ ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٔحَّٛ، زضجٝ حطاضت،  ثٝ

تطتيت ثبالتط اظ  ٞب ثٝ آة زض وّيٝ تب٘ه pHقٛضي ٚ 

، ٌوطاز  زضجوٝ ؾوب٘تي   26-31ٔيّي ٌطْ زض ِيتط،  5

ٔتغيووط ثووٛز  3/7 -9/7لؿووٕت زض ٞووعاض ٚ  26-25

ٚظٖ تووط ٟ٘ووبيي ٚ ٕٞچٙوويٗ ٔمووبزيط   (.1)جووسَٚ 

يووطيت تجووسيُ غووصايي، وووبضايي تجووسيُ غووصايي ٚ 

يطيت ضقس ٚيػٜ ثوطاي ٔيٍوٛي ؾوفيس ٞٙوسي زض     

ٞبي ٔرتّوش ٘وٛضي ٘كوبٖ زاز ووٝ      ٞب ٚ زٚضٜ قست

ثيكووتطيٗ ٚ وٕتووطيٗ ٔمووبزيط يووطيت ضقووس ٚيووػٜ 

ؾبػت ضٚقوٙبيي   24تيٕبضٞبي تطتيت زض  ٔيٍٛٞب ثٝ

ؾبػت ضٚقٙبيي ثب قوست   24ِٛوؽ ٚ  50ثب قست 

زاضي  ِٛوؽ ثسؾت آٔسٜ وٝ اذتالف ٔؼٙوي  1500

. يوطيت  (P<0.05)زض ثيٗ آٟ٘ب ٔكوبٞسٜ ٌطزيوس   

زاضي ثوب   ضقس ٚيوػٜ ؾوبيط تيٕبضٞوب اذوتالف ٔؼٙوي     

. ثيكتطيٗ ثوٝ وٕتوطيٗ   (P>0.05)يىسيٍط ٘ساقت 

قس ٚيػٜ ثٝ تطتيت ٔمبزيط ثٝ زؾت آٔسٜ اظ يطيت ض

 >ِوٛوؽ(   50ؾوبػت ضٚقوٙبيي،    24ثٝ صوٛضت ) 

)ؾووبػت  >ِووٛوؽ(  50ؾووبػت ضٚقووٙبيي،   12)

ؾبػت ضٚقوٙبيي،   24) >ِٛوؽ(  1500ضٚقٙبيي، 

 (.2ِٛوؽ( ثٛز )جسَٚ  1500

ثب ٚجٛز اذتالفبت جعيي زض زضصس ثبظٔب٘وسٌي  

زاضي زض ثويٗ آٟ٘وب    ثيٗ تيٕبضٞوب، اذتالفوبت ٔؼٙوي   

ٝ ٔمبزيط ثبظٔب٘وسٌي زض وّيوٝ   ٔكبٞسٜ ٘كسٜ ٚ زأٙ

 (.2)جسَٚ  تيٕبضٞب ثبال ثٛزٜ اؾت

 بحث و نتيجه گيري. 4

ٔطبِؼبت ٚ اطالػبت ا٘سوي زضثبضٜ تبثيط ٘وٛض اظ  

ٞبي ٔرتّش قست، طيش ٚ طَٛ زٚضٜ ٘وٛضي   جٙجٝ

ثط ضٚي ؾرت پٛؾتبٖ ٚجٛز زاضز. اظ طوطف زيٍوط،   

ٞووبي احتٕووبِي تبثيطٌووصاض ٘ووٛض ثووط ضقووس  ٔىب٘يؿووٓ

 Hoang etيجبً ٘بقٙبذتٝ ٔب٘وسٜ اؾوت )  ٔيٍٛٞب تمط

al., 2003 ضؾوس ووٝ زض ظٔوبٖ تٕيوع      (. ثٝ ٘ظط ٔوي

ٞبي پطٚضقي، ٔيٍٛٞب تحوطن   وطزٖ فضٛالت تب٘ه

ِوٛوؽ زض ٔمبيؿوٝ ثوب     50وٕتطي زض قست ٘ٛضي 

 ِٛوؽ زاض٘س.  1500

تٛا٘وس ؾوجت    ايٗ ٔؿئّٝ )تحوطن وٕتوط( ٔوي   

صطف ا٘طغي ثيكتط ثطاي ضقس ثس٘ي ٚ ؾوٛٔبتيىي ٚ  

 ,.Hoang et alتبً ثٟجٛز ضقس زض ٔيٍٛٞب ٌطزز )ٟ٘بي

(. زض ٔطبِؼٝ حبيط، ثبالتط ثٛزٖ يطيت ضقوس  2003

 50ٚيػٜ ٔيٍٛٞبي پطٚضـ يبفتوٝ زض قوست ٘وٛضي    

تٛا٘س ؾوجت افوعايف ٔيوعاٖ ضقوس آٟ٘وب       ِٛوؽ ٔي

ٌطزز. ثبال ثٛزٖ يطيت ضقس ٚيػٜ زض تيٕبضٞبيي ثوب  

ِووٛوؽ( زض ٔمبيؿووٝ ثووب  50قووست ٘ووٛضي پووبييٗ )

ضٞبي ثب قوست ٘وٛضي ثوبالتط زض ايوٗ تحميوك      تيٕب

ٔكوبٞسات   ثبقوس.  تٛا٘س ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ ٔطّت ٔي

  ٔؿتميٓ زض ٔطبِؼوٝ حبيوط ٘كوبٖ زاز ووٝ قوست     

ِووٛوؽ( ؾوجت تحطيوه ضقووس    1500٘وٛضي ثوبال )  

ٞوب ٌطزيوس     جٛأغ جّجىي زض زيٛاضٜ ٚ اػٕبق تب٘ه

تٛا٘ٙس ثؼٙٛاٖ يه ٔٙجغ وبفي اظ ٔوٛاز   ايٗ ٔٙبثغ ٔي

 ,.Hoang et alي ٔيٍٛٞب ثٝ قٕبض ضٚ٘س )ٔغصي ثطا

2003). 

ِصا ثطاي جٌّٛيطي اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ذطب زض ٔطبِؼٝ 

ثوبض زض ضٚظ تٕيوع    3حبيط، تب٘ىٟبي ٔٛضز اؾوتفبزٜ  

ضا اظ ٔحسٚزٜ آثي و ؾجع ثٝ ٔحوسٚزٜ ؾجعوو     ٚ قسٜ

(. افعايف Wang et al., 2004٘بض٘جي تغييط زٞٙس )

ٞب قوسٜ  قىٛفبيي ؾجت ايجبز ؾبيٝ ثط ضٚي اؾترط

ٕ٘بيوس    ٞبي وفعي جٌّٛيطي ٔوي  ٚ اظ تطاوٓ جّجه

ٕٞيٗ زِيُ ٔيعاٖ اؾتطؼ ٚاضزٜ ثوٝ ٔيٍٛٞوب زض    ثٝ

يبثووس )ٔجووسي ٘ؿووت،   ايووٗ قووطاي  وووبٞف ٔووي 

1376Sahu, 2002;  توطيٗ ػٕوك ضتيوت     ( ٔٙبؾوت

صفحٝ ؾىكي زيؿه زض اؾترطٞبي پطٚضـ ٔيٍٛ 

-40( ٚ يب 1375ٔتط )ثحطي،  ؾب٘تي 35-45حسٚز 

( ٌووعاضـ ٌطزيووس.Chein, 1992تووط )ٔ ؾووب٘تي 30
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 ٔيبٍ٘يٗ تغييطات پبضأتطٞبي فيعيىٛقيٕيبيي آة زض طَٛ زٚضٜ آظٔبيف. .1جسَٚ

 فبوتٛض            

 تيٕبض
 pH (pptقٛضي ) زٔب )ؾب٘تي ٌطاز(

 58/7±11/0 42/25±49/0 34/27±32/1 ؾبػت ضٚقٙبيي 24 ،ِٛوؽ 50

 56/7±13/0 37/25±53/0 5/27±41/1 ؾبػت ضٚقٙبيي 12 ،ِٛوؽ 50

 56/7±11/0 40/25±48/0 45/27±46/1 ؾبػت ضٚقٙبيي 24 ،ِٛوؽ 1500

 60/7±12/0 44/25±47/0 52/27±46/1 ؾبػت ضٚقٙبيي 12 ،ِٛوؽ 1500

 

 ٔمبزيط ضقس ٔيٍٛي ؾفيس ٞٙسي زض قطاي  ٔرتّش قست ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي .2جسَٚ 

 تيٕبض
 ٚظٖ اِٚيٝ

 )ٌطْ(

ٚظٖ ٟ٘بيي 

 )ٌطْ(

يطيت تجسيُ 

 غصايي

وبضايي تجسيُ 

 غصايي
 ثبظٔب٘سٌي )%( يطيت ضقس ٚيػٜ

ؾبػت  24 ،ِٛوؽ 50

 ضٚقٙبيي
25/0±94/7a 23 /0±12/9 

a
 28/0±53/5 

a  009/0±18/0 
a

 0002/0±00347/0a 100 
a 

ؾبػت  12 ،ِٛوؽ 50

 ضٚقٙبيي
08/0±23/8a 08/0±29/9 

a 22/0±78/5 
ab 006/0±17/0 

ab
 0001/0±00303/0ab

 5/0±22/97 
a 

 24 ،ِٛوؽ 1500

 ؾبػت ضٚقٙبيي
35/0±32/8 

a 40/0±24/9 
a 42/0±49/6 

b
 010/0±15/0 

b
 0003/0±00263/0b 5/0±22/97 

a 

 12 ،ِٛوؽ 1500

 ؾبػت ضٚقٙبيي
21/0±96/7 

a 28/0±98/8 
ab 36/0±37/6 

ab 009/0±16/0 
ab

 0002/0±00301/0ab
 10/0±94 

a 

 

 ثبقٙس ٔي P<0.05زض ؾطح  زاض ٔؼٙيف اػساز زض يه ؾتٖٛ ثب حطٚف ٔتفبٚت زاضاي اذتال

 

زضصس ا٘جبْ  100تؼٛيض ضٚظا٘ٝ آة ثٝ ٔيعاٖ 

ٞب ٕٞٛاضٜ تٕيع ثبقٙس.  ٌطفتٝ تب زيٛاضٜ ٚ وش تب٘ه

جٛأغ پال٘ىتٛ٘يه ثباليي زض آثٟبي غٙي اظ ٔٛاز 

ٕٞيٗ زِيُ ضقس ٔيٍٛٞب  ٔغصي ثٛجٛز آٔسٜ ٚ ثٝ

ٕبالً ثبقس. احت زض ايٗ آثٟب ثيكتط اظ آثٟبي فميط ٔي

تٛا٘ٙس ؾجت  ثطذي اظ فبوتٛضٞبي جٙجي زيٍط ٔي

ضقس ٔيٍٛٞب زض اؾترطٞبي ذبوي غٙي اظ  افعايف

 ,Leberand and Pruderٔٛاز غصايي ٌطز٘س )

(. ٘طخ ضقس ٔيٍٛٞبي پطٚضقي ضاثطٝ  1988

 ATPثب ٔيعاٖ وطثٗ آِي ٔؼّك ٚ ٔمساض   ٔؿتميٓ

جّجىٟبي ته ؾِّٛي زاضز  چٙيٗ ٔٛازي ثطاي 

 ,Mossٔطّٛة ٚ ٔٙبؾت ٞؿتٙس ) ضقس ٔيٍٛ

1995; Moss et al., 1992زاضي  (. اذتالفبت ٔؼٙي

زض ٔٛضز طيش ٚ قست ٘ٛض زض ثيٗ آثٟبيي غٙي ٚ 

 ;Lei, 1992فميط اظ ٔٛاز ٔغصي ٚجٛز زاضز )

McFarland, 1986; Valiela, 1995.) 

ٞب ٚ شضات آِي ٔحَّٛ ٘ٝ تٟٙب ؾجت  پال٘ىتٖٛ

 ا٘ٙس طيش ٘ٛضي تٛ وبٞف قست ٘ٛض قسٜ ثّىٝ ٔي



 گلشاهي و همكاران    ...بررسي اثرات شدت و طول دوره نوري

 

 78

زٞٙسٜ ايٗ ٔطّت اؾت  تحميك حبيط ٘كبٖ

وٝ ػالٜٚ ثط ٚفٛض ٔٛاز غصايي زض اؾترطٞبي غٙي اظ 

٘ظط ٔٛاز غصايي ٚ پال٘ىتٛ٘ي، قست ٘ٛض پبييٗ ٘يع 

قٕبض ضٚز.  تٛا٘س ػبّٔي ثطاي ضقس ثٟتط ٔيٍٛٞب ثٝ ٔي

زض ايٗ ٔطبِؼٝ، ثب ٚجٛز طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي يىؿبٖ 

ِٛوؽ( ٚ  50ضٚقٙبيي، ؾبػت  24زض زٚ تيٕبض )

ِٛوؽ( اذتالف  1500ؾبػت ضٚقٙبيي،  24)

زاضي زض ٔمبزيط يطيت ضقس ٚيػٜ آٟ٘ب ثسؾت  ٔؼٙي

  آٔس  ايٗ ٔؿئّٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ تأثيط ٔلجت قست

ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ   Wangثبقس.  ٘ٛضي پبييٗ ٔي

ػٙٛاٖ وطز٘س وٝ ٔيٍٛٞبي ٚالغ زض  2004

 1300ٚ  300، 50، 0ٞبي ٘ٛضي وٕتط ) قست

ِٛوؽ( ا٘طغي ثيكتطي ضا جٟت ضقسقبٖ زض 

ِٛوؽ  5500ٔمبيؿٝ ثب ٔيٍٛٞبي ٚالغ زض قست 

شذيطٜ وطزٜ، زض حبِي وٝ ثطاي تٙفؽ ٚ زفغ ا٘طغي 

 .Fوٕتطي ٘يبظ زاض٘س. ثٙبثطايٗ ٔيٍٛٞبي جٛاٖ 

chinensis  ،تحت تيٕبضٞبيي ثب قست ٘ٛضي وٕتط

ا٘طغي ظيبزي ضا صطف ضقس ٚ تٛؾؼٝ ٚ تىبُٔ ذٛز 

ٕٞيٗ زِيُ يطيت ضقس ٚيػٜ ثبالتطي  ٚ ثٝوطزٜ 

 زاقتٙس.

ٞبي  زض ٔطبِؼٝ حبيط، ثب ٚجٛز تفبٚت زٚضٜ

 50ؾبػت ضٚقٙبيي،  24٘ٛضي زض زٚ تيٕبض )

ِٛوؽ(،  50ؾبػت ضٚقٙبيي،  12ِٛوؽ( ٚ )

زاضي زض ثيٗ يطيت ضقس ٚيػٜ آٟ٘ب  اذتالف ٔؼٙي

ٔكبٞسٜ ٘كس  ايٗ ٔطّت ٘كبٖ زٞٙسٜ ػسْ تبثيط 

ٞبي ٘ٛضي ثط ضٚي ضقس ٔيٍٛي  زاض زٚضٜ ٔؼٙي

زض ؾبَ  Vijan ٚ Divanؾفيس ٞٙسي اؾت. 

 24ٞبي ٘ٛضي ) ٌعاضـ وطز٘س وٝ زٚضٜ 1995

ؾبػت ضٚقٙبيي ٚ تبضيىي  12ؾبػت ضٚقٙبيي، 

ا٘ساظي ٚ  زاضي ضا زض فبصّٝ پٛؾت وبُٔ( تأثيط ٔؼٙي

ٞبي  ٘ساقتٙس. ٕٞچٙيٗ ضغيٓ F. indicusضقس 

زاضي  ذتالف ٔؼٙي٘ٛضي تبضيىي ٚ ضٚقٙبيي وبُٔ ا

 Penaeusثط ضٚي ضقس ٔيٍٛي ثجطي ؾيبٜ )

monodon( ٘كبٖ ٘ساز٘س )Pan et al., 2001 .)

 Litopenaeusٞبي  ٕٞيٗ زٚ ضغيٓ ٘ٛضي زض ٌٛ٘ٝ

stylirostris  ٚL. vannamei  ٘يع تفبٚت

 Soto andزض ضقس ايجبز ٘ىطز٘س )  زاضي ٔؼٙي

Rodriguez-Medina, 1986 .)Nakamura  زض

ٞيچ اذتالفي زض فبصّٝ پٛؾت ا٘ساظي  1988ؾبَ 

 14ٞبي ٘ٛضي ) تحت ضغيٓ P. japonicusٔيٍٛي 

ؾبػت تبضيىي( ٚ )يه  10 -ؾبػت ضٚقٙبيي

ؾبػت تبضيىي( ٔكبٞسٜ  23ؾبػت ضٚقٙبيي ٚ 

 ٘ىطز.

اظ ٔيبٖ زٚ فبوتٛض قست ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي، 

تأثيط قست ٘ٛض زض ضقس ٔيٍٛ قسيستط ٚ اظ إٞيت 

ثب طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي ثطذٛضزاض  ثيكتطي زض ٔمبيؿٝ

 ,.Hoang et al., 2002 Hoang et alثٛزٜ اؾت )

2003; .) 

يه فطييٝ زيٍط ثطاي اثطات ضٚقٙبيي ايٗ 

اؾت وٝ قست ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي ثط ضٚي 

ٌصاض٘س.  اي ٔٛجٛز تأثيط ٔي فؼبِيتٟبي تغصيٝ

Gardner ٚ Magurie  َػٙٛاٖ وطز٘س  1988زض ؾب

اؾتطاِيبيي وٝ الضٚٞبي ذطچًٙ ثعضي 

(Pseudocarcinus gigasٜوٝ زض زٚض )  ٞبي ٘ٛضي

طٛال٘ي تطي ٘ؿجت ثٝ تبضيىي وبُٔ لطاض زاقتٙس، 

تط  ا٘ساظي آٟ٘ب ثب طٛال٘ي فبصّٝ ظٔب٘ي ثيٗ پٛؾت

٘ظط   قسٖ زٚضٜ ٘ٛضي ثب وبٞف ٔٛاجٝ قسٜ ٚ ثٝ

ضؾس وٝ تغصيٝ آٟ٘ب تحت تأثيط ٘ٛض افعايف يبفتٝ  ٔي

 اؾت. 

ٞبي ٘ٛضي  ٞب ٚ زٚضٜ قستزض ٔطبِؼٝ حبيط، 

زاضي ضا زض ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛي جٛاٖ  اذتالف ٔؼٙي

ؾفيس ٞٙسي ايجبز ٘ىطز٘س. ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛٞب زض 

وّيٝ ؾطٛح زض حس ثباليي لطاض زاقتٝ ٚ تّفبت 

ذٛاضي  جعيي ٔكبٞسٜ قسٜ ثيكتط ثسِيُ ٕٞجٙؽ

ا٘ساظي ايجبز ٌطزيس. زقتيبٖ ٘ؿت  زض طَٛ پٛؾت

ػٙٛاٖ وطز٘س وٝ تفبٚت  1384ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 

زاضي زض ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛٞبي جٛاٖ ثجطي  ٔؼٙي

ٞبي ٔرتّش  ( زض ضغيP. semisulcatusٓؾجع )
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٘ٛضي زيسٜ ٘كس. ٘تبيج ٔكبثٟي زض ٔيعاٖ 

ثبظٔب٘سٌي ٔطحّٝ الضٚي ٔيٍٛي ثجطي ؾجع زيسٜ 

(. زض ٔطبِؼٝ زيٍط، قست ٘ٛض 1373قس )قىٛضي، 

ثط ضٚي  زاضي ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي تأثيط ٔؼٙي

 Penaeus) ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛي ٔٛظي

merguiensis( ٘ساقتٝ اؾت )Hoang et al., 

2003 .)Gardner ٚ Magurie َ1988زض ؾب 

 500ٚ 2ٞبي ٘ٛضي ) ػٙٛاٖ وطز٘س وٝ قست

 24ٚ  12، 6، 0ٞبي ٘ٛضي ) ِٛوؽ( ٚ طَٛ زٚضٜ

زاضي ضٚي ثبظٔب٘سٌي  ؾبػت ضٚقٙبيي( تأثيط ٔؼٙي

 يبيي ٘ساقتٙس. الضٚ ذطچًٙ ثعضي اؾتطاِ

وٙس وٝ ضقس  ايٗ ٔطبِؼٝ قٛاٞسي فطاٞٓ ٔي

F. indicus تٛا٘س ثطٛض ثبِمٜٛ ثٛؾيّٝ زؾتىبضي  ٔي

ٞبي  زض قست ٚ طَٛ زٚضٜ ٘ٛضي زض ؾيؿتٓ

پطٚضقي ثسٖٚ ٞيچ تأثيط ٔضط ثط ضٚي ٔيعاٖ 

ثبظٔب٘سٌي، ؾجت تحطيه ثٟتط ضقس زض ٔيٍٛ ٌطزز. 

ٚالغ ايٗ ٔٛيٛع ٕٔىٗ اؾت ثطاي ٔيٍٛٞبي ِٔٛس 

ٞبي پطٚضـ ٔيٍٛ زض  زض ٞچطي ٞب يب ؾيؿتٓ

ٞبي ٚالغ زض  ٞبي ٔساضثؿتٝ يب ؾيؿتٓ ضٚـ

اظ إٞيت ثيكتطي زض  1ٞبي ؾطثؿتٝ  ٔحي 

ٔمبيؿٝ ثب ٔعاضع ثعضي پطٚضـ ٔيٍٛ ثطذٛضزاض 

زاض طَٛ زٚضٜ  ثبقس. ثب تٛجٝ ثٝ ػسْ تبثيط ٔؼٙي

٘ٛضي ثط ضٚي ٔيعاٖ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌي ٔيٍٛٞبي 

ٞٙسي ٚ ٔتؼبلت آٖ اثطات لبثُ تٛجٝ جٛاٖ ؾفيس 

 50قست ٘ٛض ثط ضٚي ضقس آٟ٘ب ٔي تٛاٖ قست ٘ٛض 

يب  12ِٛوؽ ضا ثٝ ٕٞطاٜ يه زٚضٜ ٘ٛضي ضٚقٙبيي 

 ؾبػتٝ لبثُ لجَٛ زا٘ؿتٝ ٚ پيكٟٙبز ٕ٘ٛز.  24

اٌطچٝ وٙتطَ ٘ٛض زض اؾترطٞبي پطٚضقي 

ٞبي  ثبقس، ِٚي يبفتٝ ضٚثبظ ثسٛضت ػّٕي ٔمسٚض ٕ٘ي

تٛا٘س ضاٍٞكبي ٔٙبؾجي ثطاي  ٔيايٗ ٔطبِؼٝ 

ٞبي ٔتطاوٓ ٚالغ زض ٔحي  ٞبي ؾطثؿتٝ  ؾيؿتٓ

                                                      

 
1-Indoor 

ثبقس. ثب ايٗ ٚجٛز الظْ اؾت وٝ ٔطبِؼبت ثيكتطي 

زض آيٙسٜ ثط ضٚي اثطات قست، طيش ٚ طَٛ زٚضٜ 

٘ٛضي ثط ضٚي ٔطاحُ ٔرتّش ٘بپّيٛؾي ٚ پؿت 

الضٚٞبي اِٚيٝ ٔيٍٛ وٝ ػٕستبً زض ٔحي  ٞبي 

صٛضت ٌيطز. اظ ططف ؾطثؿتٝ ٍٟ٘ساضي قسٜ 

زيٍط، ٔطبِؼبت ثيكتطي ثبيؿت ثط ضٚي اثط 

پبضأتطٞبي ٔرتّش ٘ٛضي )قست، طيش ٚ طَٛ 

زٚضٜ ٘ٛضي( ثط ضؾيسٌي جٙؿي ٔيٍٛٞب صٛضت 

تٛا٘ٙس  ٌيطز. احتٕبالً پبضأتطٞبي ٔرتّش ٘ٛضي ٔي

تأثيطات قٍطفي ثط ضٚي ضؾيسٌي جٙؿي ِٔٛسيٗ 

تٝ ٔيٍٛ ٚ تِٛيس ِٔٛس زض قطاي  پطٚضقي زاق

 ثبقٙس. 
 

 تشكر و قدرداني

اظ وّيٝ وبضقٙبؾبٖ ٚ وبضوٙبٖ ٔطوع آٔٛظـ ٚ 

تطٚيج آثعيبٖ ٌٕيكبٖ، ٔؿئِٛيٗ ٔحتطْ ٔطوع 

تحميمبت شذبيط آثٟبي زاذّي اؾتبٖ ٌّؿتبٖ 

ذسٛصبً جٙبة آلبي زوتط يّمي، ٚ ٕٞچٙيٗ اؾبتيس 

ٚ وّيٝ ػعيعا٘ي وٝ زض ا٘جبْ ايٗ تحميك اظ 

بٖ ثطذٛضزاض ثٛزيٓ، ق ٔؿبػست ٚ ٕٞىبضي صٕيٕب٘ٝ

 وٕبَ تكىط ٚ لسضزا٘ي ضا زاضْ.
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