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چکیده

با بررسی چشمی ،ذره بینی و میکروسکوپی هر اکوسیستم آبی می توان موجودات زیادی را مورد مطالعه قرار داد در این میان
الرو شیرونومیده نیز به عنوان یک آبزی از نظر تولیدات طبیعی در هرم تغذیه آبزیان قرار داشته و از نظر شیالتی با توجه به
ضریب تبدیل غذایی و مهاجرت عمودی از کف به طرف سطح استخر های پرورش ماهیان به عنوان یک شاخص از وضعیت
کیفی اکسیژن در بستر استخر عمل می نماید .لذا با توجه به فراوانی آن ها در محیط های آبی داخلی و ارزش غذایی باالی
آنها افزایش جمعیت آنها در استخر های خاکی از طریق ساخت آشیانه و استفاده از رژیم نوری و مواد آلی مورد پژوهش قرار
گرفت .بیشترین تعداد الرو شیرونومیده از منطقه ساخت آشیانه و کمترین تعداد الرو شیرونومیده از منطقه ای که از نور
کمتری برخوردار بوده بدست آمد و به منظور افزایش الرو شیرونومیده در استخر های پرورش بچه ماهیان و میگو توصیه
می گردد.
کلمات کلیدی :شیرونومیده  ،غذای زنده ،روشهای تولید  ،تغذیه  ،آبزیان پرورشی

نویسنده مسئول Salavatian_2002@yahoo.com :
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مقدمه
شیرونومیده (  Chironomidaeیا  ) Tendipedidaeیا
پشههای ریز فراوانترین گروه حشرات آبزی میباشند که
هم در منابع آبی ،خشکی و هم در شرایط دریایی قابلیت
زندگی کردن دارند .شیرونومیده نیز به عنوان یک غذای
با ارزش در مخازن آبی توسط ماهیان تجاری و ماهیان
پرورشی بویژه ماهیان کفزی چون ماهیان خاویاری  ،کپور
ماهیان و تیالپیاها مورد تغذیه واقع می شوند .ممکن است
به طور تقریبی تنها غذای ماهیان بالغ  ، Bassقزل آال ،
ماهی آزاد ( )Corogonusرا تشکیل دهند .شیرونومیده
های نابالغ بوسیله بسیاری از پرندگان آبزی و ساحلی
مخصوصاً آنهایی که کفزیخوار هستند  ،مورد تغذیه قرار
می گیرند .پشه های شیرونومیده به صورت افقی روی
سطح می نشینند ،گرچه پشههای ریز بالغ نمیتوانند نیش
بزنند ولی میتوانند با تعداد زیادی ظاهر شده و در
پناهگاههای اطراف دریاچهها و سواحل رودخانه ها به
صورت آفات مشخصی محسوب گردند (زحمتکش کومله،
 .)1331پشههای ریز به طور وسیعی در سطح کره زمین
پخش شدهاند و اغلب ممکن است به مقدار زیادی در
آبهای راکد جمع شوند و گاهگاهی دستجات عظیمی از
این پشه ها در نزدیکی غروب یک جاپر بکشند و ایجاد
صدای وزوز واضحی در این مکان ها نمایند .این پشه ها به
تعداد زیادی به طرف نور جذب میشوند .تعداد این
خانواده زیاد است و نزدیک  0444گونه تشخیص داده
شده است .پشهها در زمان طلوع آفتاب برای یک تا دو
ساعت پرواز می کنند سپس اکثراً پرواز را متوقف کرده و
استراحت مینمایند و در زیر و سطح برگ ها و ساقههای
درختان و پردههای ایوان منازل مانند یک توده چمن
جمع میشوند .پرواز آنها در روزهای ابری ممکن است به
طور مستقیم باشد .در اواخر تابستان پرواز پشههای ریز
حتی در بعد از نصف شب صورت میگیرد .از انواع
گونه های شیرونومیده گونه  Chironomus derzilisبه
سهولت پرورش یافته و در ردیف پر ارزش ترین مواد
غذایی قرار دارد (آذری تاکامی .)1332 ،از نظر ظاهری
( )Morphologyسر به خوبی رشد کرده و مشخص
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میباشد  ،دارای یک جفت پای جلویی در ناحیه قدامی
سینه است و پاهای کاذب در قسمت خلفی بدن قرار دارد.
آبششها نیز معموالً بر روی آخرین بند شکم مشاهده
می شود که ممکن است گاهی بر روی یکدیگر از بندهای
بدن قرار بگیرد (احمدی و نفیسی  .)1334،بسیاری از
الروها به رنگ قرمز هستند به همین علت به کرم خونی
هم معروفند (صلواتیان و حسینی  .)1333 ،علت قرمزی
وجود هموگلوبین در بدن آن ها ناشی از کم بودن اکسیژن
می باشد .همچنین از نظر رنگ میتواند سفید  ،زرد ،
سبز  ،خاکستری متمایل به قهوهای  ،زیتونی و در حالتی
که هموگلوبین در خون آنها وجود داشته باشد از قرمز
روشن تا تیره متغیر باشد (احمدی و نفیسی.)1334
الروها ،شبیه کرم هستند (آذری تاکامی .)1332 ،پاهای
کاذبی که در اولین بند سینهای و در انتهای بدن الرو
وجود دارد امکان خزندگی آهستهای را برای آن فراهم
میآورد .بزرگی آن بسته به گونه و سن موجود  ،بین یک
تا دو میلی متر و تا حدود دو سانتی متر در نوسان
میباشد .تبادالت گازی شیرونومیده در درجه نخست
توسط پوست (تنفس پوستی) صورت میگیرد (احمدی و
نفیسی )1334و تعدادی از آنها دارای سیستم تنفسی
بسته هستند .به همین دلیل پشههای ریز مانند پشههای
معمولی احتیاج ندارند که برای گرفتن هوا به سطح آب
بیایند (آذری تاکامی ، )1332 ،بعالوه در بند ما قبل آخر
بدن دو جفت زائده لوله مانند وجود دارد و در پارهای
گونهها در سومین بند آخری حاوی جفت سومی از این
زواید میباشند که در جذب اکسیژن کمک می نمایند .در
انتهای بدن جفت چهارمی از این زوائد وجود دارد که به
منظور حذف و تنظیم غلطت مایعات درونی بدن نقش
مهمی ایفا میکنند (احمدی و نفیسی.)1334 ،
بررسیهای انجام شده توسط محقیقین بر روی نقش
هموگلوبین در تنفس کرم های قرمز یا شیرونومیده ها
نشان داد که هموگلوبین ادامه فعالیت تغذیهای
شیرونومیده ها را تحت شرایط نسبتاً بیهوازی میسر
میسازد .هموگلوبین میتواند در انتقال اکسیژن در مواقعی
که غلظت آن خیلی پایین است نقش داشته باشد و به
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موجب آن شیرونومیده قادر است تبادالت تنفسی را ادامه
دهد .هموگلوبین میتواند تا حدود زیادی نرخ جذب
اکسیژن را در دورههای فقدان اکسیژن افزایش دهد و
حتی جذب اکسیژن را تحت شرایط نامطلوب امکان پذیر
سازد (زحمتکش کومله  .)1331 ،این الروها دارای سیستم
گردش خون و عصبی کامل بوده و به طور عادی در داخل
آب یافت می گردند .چنانچه میزان اکسیژن و مواد آلی در
لجن کف زیاد باشد  ،الرو به طرف بستر حرکت کرده و در
لجن به زندگی ادامه میدهد .ولی اگر میزان اکسیژن در
الیهای از لجن که الرو در آنجا بسر میبرد کاهش یابد،
الرو به سمت باال حرکت کرده و در سطح لجن قرار
می گیرد و در مواقع بحران اکسیژن در ناحیه کف  ،الرو از
لجن خارج شده  ،وارد آب می گردد و یک حالت رقص در
آب به خود می گیرد که به آن رقص شیرونومیده هم
میتوان اطالق کرد .بوجود آمدن این پدیده خود بیانگر
کمبود و عدم مکفی اکسیژن در لجن کف می باشد
(زحمتکش کومله  .)1333 ،بنابراین در هنگام
نمونه برداری پالنکتونی وجود الروهای شیرونومیده در تور
پالنکتون گیر نشانه مهاجرت آنها از لجن به داخل آب در
اثر بحرانی شدن وجود اکسیژن در ناحیه کف میتواند
باشد .در نتیجه براحتی توسط تور پالنکتون صید میشوند.
الروهای اغلب شیرونومیدهها در سطح رویی کف بستر
زندگی کرده (احمدی و نفسی ، )1334 ،از اینرو تغذیه از
کف میکنند و طبیعتاً تمیز کننده بستر هستند (آذری
تاکامی .)1332 ،همچنین آنها با استفاده از مواد ترشحی
بزاق دهان یک لوله  Vشکل ظریفی را میسازند که
مدخل و مخرج لوله مزبور در سطح لجن را باز می نمایند
و بدین طریق عبور آب را در داخل لوله مهیا میسازند
(احمدی و نفیسی .)1334 ،بعضی از جنسها بر حسب
عادت یک شبکه بزاقی جهت صید پالنکتون و دتریتوس
(مواد پودهای) ساخته و در فاصلههای زمانی معین شبکه
مذکور و محتویاتش را میبلعند .خیلی از گونهها به
خصوص ساکنین آب های جاری محفظههای بسیار ظریف
و زیبایی را میسازند (با استفاده از مواد کف و بزاق دهان)
و پارهای در داخل برگ گیاهان حفره ایجاد می نمایند در
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این حالت فقط محل های ورودی و خروجی سوراخ
می گردد و بقیه پیکره برگ ها دست نخورده باقی میماند.
الروهای بسیار زیادی از این خانواده از جلبک ها و
پالنکتون های زنده و مرده تغذیه مینمایند پارهای از
بافتهای گیاهی تازه و گروهی از چوب پوسیده ارتزاق
مینمایند (احمدی و نفیسی .)1334 ،بعضی از اعضای این
خانواده مانند  Tanypodinaeاغلب شکارچی بوده و ایجاد
لوله برای زیست تولید نموده و به طور آزاد حرکت
میکنند .شفیرگی آنها به هم شبیه بوده و حشره کامل
آنها دارای رنگ اغلب سیاه و گاهی متمایل به سبز
میباشد .زیر خانواده  Pelopiinaeشکارچی (گوشتخوار)
بوده و غالباً از سایر الروهای خانواده Tendipedidae
تغذیه می کنند (زحمتکش کومله  .)1331،الرو
شیرونومیده هایی که از جلبک ها تغذیه و رژیم پوده
خواری دارند از باکتری ها نیز تغذیه می نمایند .بنتوزها به
عنوان یکی از اجزاء زنده اکوسیتم های آبی از شاخص
های تعیین تولیدات ثانویه محسوب شده و در تحقیقات
شیالتی و علوم دریایی مطرح می باشند .این موجودات به
عنوان قسمتی از زنجیره غذایی زیستگاه های آبی چندین
نقش مهم دارند  ،آنها در تغذیه و انتقال انرژی ماهیان ،
جابجایی و چرخش موادغذایی در اکوسیستم های آبی
( ، )Pinder,1996معدنی کردن و بازیافت مواد آلی تولیده
شده در آبهای آزاد و استخراج این عناصر از مواد خارجی
ایفای نقش می کنند .کفزیان نقش مهمی در جوامع
آبزیان به عنوان حلقه های دوم و سوم زنجیره غذایی تولید
داشته و می توانند بعنوان نمایه ای از میزان کل تولیدات و
شاخصی برای کیفیت آب محسوب شوند (صلواتیان ،
 .)13۳4موجودات غالب استخرهای پرورشی را موجودات
لیمنوفیل (دوستدار آب شیرین) مانند الرو شیرونومیده و
کم تاران تشکیل می دهند که در دریاچه های پشت سد
حوزه دریای سیاه -آزوف نیز شرایط فوق حاکم می باشد
( .)Zhadin,1961موجودات زیستی یاد شده از گروه های
مقاوم به شمار رفته و از مواد آلی در بستر تغذیه می کنند.
ماکروزئوبنتوزها بسته به نوع  ،اندازه و تراکم شان از طریق
تغذیه و حفاری بستر ،در مخلوط کردن رسوبات نقش
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مهمی دارند  ،از سویی دیگر بافت ذرات و اجزاء رسوب به
همراه باکتری های تجمع یافته در آن به طور غیرمستقیم
نقش مهمی در تغذیه برخی از ماهیان ایفا می کنند
( .)Gardner,1993از این میان با هدف بهبود و ترویج
روش های تولید و مصرف غذای زنده در تغذیه آبزیان
پرورشی و همچنین بهبود کیفیت تغذیه بچه ماهیان سوف
در استخر پرورش  ،روشی جهت افزایش الرو شیرونومیده
در استخر پرورش بچه ماهیان سوف ابداع  ،اجراء و مورد
تحقیق قرار گرفت.
مواد وروش کار

جهت ارزیابی و بررسی امکان افزایش الرو شیرونومیده در
استخرهای خاکی با استفاده از ساخت آشیانه و مواد آلی و
نور مورد پژوهش قرار گرفت .پروژه در استخری خاکی به
مساحت مفید  4/3هکتار واقع در استان گیالن شهرستان
تالش روستای طوالرود اجراء شد .بعد از آماده شدن
استخر یعنی انجام عملیات زمستان گذرانی  ،آهک پاشی ،
شخم و دیسک زدن و دادن کود گاوی پایه به میزان یک
تن در هکتار و قبل از آبگیری استخر  ،درمنطقه نزدیک به
حاشیه غربی استخر جمعا  0آشیانه به ابعاد  23با
استفاده از چوب ساخته سپس نسبت به نصب توری اقدام
گردید (سلطانی  .)1331 ،به منظور ایجاد مکانی برای
استراحت و تکیه گاه برای پشه های شیرو نومیده  ،برروی
سطح توری کاه برنج قرارداده شد .همچنین به منظور
ایجاد بستری مناسب برای الرو شیرونومیده  ،درکف این
آشیانه ها و نیز اطراف آن ها نیز کود حیوانی (گاوی)
بصورت کوپه کوپه گذاشته شد .برای جذب پشه های
شیرونومیده بر روی هر آشیانه یک شعله برق  144وات در
قسمت فوقانی آشیانه نصب و هنگام غروب خورشید روشن
گردید ( شکل .)1
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شکل  :1آشیانه ساخته شده برای تجمع الروهای
شیرونومیده

سپس استخر پرورش بچه ماهیان سوف آبگیری گردید.
اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی نظیر درجه حرارت
آب و هوا  ،اسیدیته ( )pHو اکسیژن محلول توسط
دستگاه مولتی متر  WTWدر محل نمونه برداری و
اندازه گیری فاکتورهایی نظیر آمونیاک  ،نیتریت و فسفات
با برداشت آب به میزان  1لیتر و انتقال به آزمایشگاه با
روش های مختلف در طول دوره پژوهش مورد
اندازه گیری قرار گرفت ()Standard Method,1989
(جدول  .)1برای افزایش جمعیت شیرونومیده ها هیچ
گونه تلقیح و تکثیر مصنوعی در استخر انجام نگرفت و
الروهای شیرونومیده در نتیجه یک فرایند طبیعی در
محیط استخر پرورش ظاهر شدند جهت بررسی تاثیر روش
ابداعی بر روی جمعیت الرو شیرونومیده در استخر
پرورش ،نمونه برداری از کف استخر در فواصل زمانی 14
روز یکبار صورت گرفت.
جدول  : 1اندازه گیری برخی از فاکتورهای فیزیکی و
شیمیایی در آب استخر پرورش ماهی
مقدار
پارامتر
دمای آب

 20/3سانتیگراد

اکسیژن

 3/2میلی گرم در لیتر

pH

3 /1

آمونیاک

 4/211میلی گرم در لیتر

نیتریت

 4/443میلی گرم در لیتر

فسفات

 4/31میلی گرم در لیتر
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جهت نمونه برداری از استخر  ،کف آن به چهار منطقه
) ) A,B,C,Dتقسیم شد (شکل . )2نمونه برداری ماهیانه
در طول دوره پرورش ماهی از هر منطقه  ،در هر بار
نمونه برداری ثابت نبود بلکه بصورت پراکنده از سه نقطه
در همان منطقه انجام گرفت .نمونه برداری از کف استخر
با بنتوزگیر (وان -ون گراب) با قایق توسط دو سرنشین
انجام شد .محتویات نمونه بردار برای هر منطقه درداخل
سطل ریخته شد .سپس مواد آلی موجود در الک (11
میلی متر) بتدریج با آب خارج گردید و الروهای
شیرونومیده با پنس برداشته و شمارش اولیه شدند .سپس
الروهای شیرونومیده هرمنطقه را جداگانه با فرمالین 0
درصد تثبیت نموده و برای مطالعه بیشتر به آزمایشگاه
انتقال داده شدند.
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شکل  :3تعداد کل الروهای نمونه برداری شده از مناطق
چهارگانه

با توجه به شکل  0و  1در مجموع بیشترین جمعیت و
فراوانی الرو های شیرونومیده در مناطق چهار گانه مربوط
به کالس طولی خیلی کوچک ( 4/2-4/1میلیمتر) ،با
تعداد  03۳عدد وکمترین جمعیت و فراوانی مربوط به
کالس طولی بزرگ ( 1/1-1/3میلیمتر) با تعداد  120عدد
بود.

شکل  :2مکان های نمونه برداری شده بنتوزی

بعداز گذشت  20ساعت  ،الرو های شیرونومیده را در 0
کالس طولی  ،خیلی کوچک ( 4/2-4/1میلیمتر) ،کوچک
( 4/1-4/۳میلیمتر) ،متوسط ( 1-1/0میلیمتر) و بزرگ
( 1/1-1/3میلیمتر) تقسیم بندی و از نظر تعداد مورد
بررسی قرارگرفت .جهت اندازه گیری طولی از خط کش
معمولی و روش شمارش نیز چشمی انجام گرفت .در این
پژوهش مواردی چون بیومس  ،تولید در متر مربع و غیره
محاسبه نگردیده و با توجه به هدف پژوهش و تاثیر روش
ابداعی در فراوانی الرو های شیرونومیده در استخر پرورش
بچه ماهیان سوف گزارش شده است.

شکل  :4تعداد کل الروهای نمونه برداری شده براساس
کالس های طولی

نتایج

بیشترین جمعیت و درصد فراوانی الرو هاای شایرونومیده،
در  0بار نمونه برداری از مناطق ( )a،b،c،dبارای منطقاه
 ، aبااا تعااداد  113عاادد و کمتاارین جمعیاات الرو هااای
شیرونومیده برای منطقه  ، dبا تعاداد  14۳عادد بدسات
آمد (شکل .)3

شکل  :5نمونه های برداشت شده در تاریخ و دماهای
مختلف
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بیشاااترین تعاااداد الرو هاااای شااایرونومیده از منااااطق
نمونه برداری شده درآخرین نمونه برداری دراوایل تیرماه ،
با تعداد  331عدد در دمای  23درجاه ساانتیگراد بدسات
آمد (شکل .)1
بحث

نمونه برداری از مناطق چهاار گاناه ( )a،b،c،dمویاد ایان
مطلب است کاه پشاه هاای شایرونومیده دراساتخر هاای
پاارورش ماااهی در سااطح آب تخمریاازی ماای نماینااد و
کیسه های حاوی تخم به کف استخر ته نشین می گردناد.
وجود شرایط مناسب باعث خاارج شادن آن هاا از کیساه
تخم( )Coconمای شاوند و وجاود ماواد آلای و مغاذی و
همچنین باکتری ها سبب رشد آن ها مای گردناد کاه باا
بررسی نمونه های برداشت شاده از منااطق ماذکور باویژه
مناطق  a، bکه سطح استخر از نظر نوری مناساب و کاف
استخر نیز از نظر مواد غذایی غنی تر از منااطق  c، dباود
تعداد الرو های شیرونومیده نیز فراوان تار و از نظار انادازه
طولی کوچکتر مشاهده گردید و این می تواند تاثیر نور باه
همراه یک رژیم غذایی غنی از مواد آلی باشد.
رژیم غذایی مختلف می تواند برای غذای شایرونومیده هاا
بکاااار رود .از میکروجلباااک هاااای آب شااایرین مثااال
ایزوکرایسااایس و کلااارال  ،مخمرهاااا ( )S.cerevisiaeو
غذاهای مصنوعی استفاده می نمایند .در مطالعات دیگاری
که توسط  Habashyدر سال  2441صاورت گرفات روی
رژیم های غذایی مختلف کار شاد Sahandi .و Jafaryan
در سال  2411گزارش دادناد کاه اساتفاده از یاک غاذای
جلبکی (گونه سندسموس) و مخمر (تتارامین) مای تواناد
بهبود در رشد حاصال نمایاد Mclarney .و همکااران در
سال  1۳30اثبات نمودند که اولین گونه های شیرونومیده
شناخته شده و کار شده در جنوب شرق آسایا (در منطقاه
جاوه) گونه  Tanypus cruxبود .با اینحاال اطالعاات باا
ارزش تااری در کشاات شاایرونومیده از مطالعااه  Asheو
 Cranstonدر سال  1۳۳4بدست آماد و بهتارین محایط
کشت و غذا برای بدست آوردن مهمترین ماواد مغاذی در
پرورش شیرونومیده ها انجام گردید.
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پریود رشدی آنها وابسته به ویژگی هاای زیسات محیطای
اساات ( .)Murray,1976بخااش مهاام دیگاار کمیاات و
دسترسی به غاذا مای باشاد ( Mackey,1977و  Vosو
همکاران در سال  .)2444الروهای شیرونومیده منابع غنی
پااروتئین (، )De la Noue and Choubert,1985
چربی ها  ،مواد معدنی و ویتامین ها مای باشاند ( Habib
 .)Mclarney,1974 ; et al,1997این کرم می تواناد باه
عنوان مکمل غذایی به کار روند Sugden .در ساال 1۳33
گاازارش نمااود کااه الرو شاایرونومیده حاااوی  11درصااد
پااروتئین بااوده و قابلیاات هضاام آن حاادود  33/1درصااد
می باشد .این کرم خونی مای تواناد منباع خاوبی از ماواد
غذایی برای سخت پوستان باشد (.)Tidwell et al.,1997
نتایج بررسی از ترکیبات بدنی شیرونومیده هاا نشاان داد
که در بیوماس وزنی شیرونومیده ها  ۳/33درصد آب 1/3 ،
درصد پروتئین  1/1 ،خاکساتر  3/1 ،درصاد چربای و 1/2
درصااد نیتااروژن آزاد وجااود دارد ( )Steffens,1986کااه
می تواند بارای مناابع غاذایی ماهیاان مهام باشاد .آناالیز
الروهای شیرونومیده در طول مادت یکساال مطالعاه نیاز
نشان داد که باالترین پروتئین و چربای و همچناین مااده
خشااک در الروهااای جااوان شاایرونومیده ماای باشااد
(.)Mardsen et al.,1992
در آنالیز اسیدهای آمیناه ضاروری نیاز اسایدهای آمیناه
آرژناااین ( 2۳/4درصاااد)  ،هیساااتدین ( 10/4درصاااد) ،
ایزولوسین ( 23/4درصد)  ،لوسین ( 30/4درصاد)  ،والاین
( 23/4درصد)  ،لیزین ( 33/4درصد)  ،فنیل آالنین (33/4
درصد)  ،متیونین ( 34/4درصد)  ،ترئونین ( 23/4درصد) و
تریپتوفان ( 11/4درصد) نیز باالترین مقادیر را داشاته کاه
ارزش غذایی باالیی را در تغذیاه آبزیاان نشاان مای دهاد
(.)Halver,1989
میااازان اسااایدهای چااارب پلااای غیراشاااباع ()PUFA
(امگااا 23/11 = 3و امگااا  31/13 =6درصااد) نساابت بااه
اسیدهای چرب منو غیر اشاباع و اسایدهای چارب اشاباع
شده باالتر بوده که حاکی از باال بودن ارزش غاذایی بارای
تغذیه آبزیان می باشد ( .)Arts et al.,2001نیاز ماهیاان
پرورشاای بااه اساایدهای چاارب غیاار اشااباع باارای ماااهی
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قاازل آالی رنگااین کمااان (، )Oncorhynchus mykiss
کپور معمولی ( ، )Cyprinus carpioگربه مااهی کاناالی
( )Ictalurus punctatusو گربه ماهی اروپایی ( Silurus
 )glanisبین  1و  1درصد بترتیب برای اسایدهای چارب
بااا درجااه اشااباع بیشااتر ( )HUFAو اساایدهای چاارب
پلی غیر اشباع ( )PUFAبرای رشاد اپتایمم مای باشاد
( Bogut et al.,1995; Robinson,1984; Takeuchi
.)and Watanabe,1982
توصیه ترویجی

مقایسه  0منطقه نمونه برداری شده و بررسی در تعداد کل
نمونه های برداشت شده از هر منطقه نشان می دهاد کاه
ساخت آشیانه و استفاده از کود های آلی و نصب المپ بار
روی آشیانه  ،پشه های شیرونومیده گرایش مثبت به نور از
خود نشان داده و در محل های تابش نور تجماع نماوده و
جفت گیری و تخمریزی می نمایند .اساتفاده از ایان روش
عالوه بر تاامین بخشای از غاذای طبیعای بچاه ماهیاان ،
روشی ساده و از نظر اقتصادی نیز باا صارفه مای باشاد .از
اینرو جهت تامین بخشی از غذای طبیعی که از نظر انادازه
و کیفیت غذایی مناسب با فیزیولوژی بچاه ماهیاان و نیاز
هدف تولید بچه ماهیان سالم باشد .روش سااخت آشایانه
برای افزایش الروهای شیرو نومیده در استخر های پرورش
بچه ماهیان گرم آبی پیشنهاد می گردد.

تقدیر و تشکر

از مدیریت محترم اسبق اداره کل شیالت استان گیالن
آقای مهندس محمد کازرونی منفرد و همچنین آقای
مهندس اسداهلل قاسمیان در زمان مسئولیت خودشان که
با مساعدت آن ها تهیه امکانات برای اجرای پروژه میسر
شد تقدیر و تشکر می شود .از مهندس سهراب سلطانی
که مجری پروژه "پرورش الرو ماهی سوف در استخر
خاکی " را بر عهده داشتند و پروژه عنوان شده نیز در
همین استخر انجام گرفته  ،تشکر و قدردانی می شود .از
پرسنل مزرعه شرکت ماهی بیشه که دستورالعمل های
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اجرای پروژه را بر اساس برنامه ریزی اجرای طرح
همکاری وانجام دادند قدردانی می گردد.
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Abstract

By examining the eye, magnitude and microscopy of each aquatic ecosystem, many species
can be studied, among which the larvae of Chironomidae are also considered as aquatic in
terms of natural production in the pyramid, and, according to the nutritional conversion factor
And the vertical migration from the floor to the surface of the fish farming pool serves as an
indicator of the quality of oxygen in the pool bed. Therefore, due to their abundance in
domestic aquatic environments and their high nutritional value, their population growth in soil
pools was investigated through nesting and the use of optical and organic materials. The
highest number of larvae from the nesting area and the lowest number of larvae from the
shrubby region were obtained from lesser light, and it was recommended to increase the
larvae of the shrubby in swimming pools of fish and shrimp.
Keywords: Chironomidae, Live Food, Production Methods, Nutrition,Aquaculture
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