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مقدمه

اسـتفاده از غـذای زنـده، بخـش زیـادی از نیازهـای غذایـی ماهی 
و برخـی از آبزیـان را تامیـن می کنـد. الروهایـی کـه بـا غـذای زنـده 
سـریع تری  رشـد  و  دارنـد  باالیـی  بقـای  درصـد  می شـوند،  تغذیـه 
خواهنـد داشـت؛ بنابرایـن، ازطریـق تولید و پـرورش غذاهـای زنده در 
محیـط مهارشـده، می تـوان هزینه های تولیـد آبزیان را کاهـش داده، 
همچنیـن بـازده و کیفیت تولیـد را افزایش داد. ازایـن رو، غذاهای زنده 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار هسـتند و در کشـور نیـز زمینه مناسـبی 

بـرای توسـعه آن هـا فراهم اسـت.

اهمیت غذای زنده 

مطالعـات زنجیـره ی غذایـی اکوسیسـتم های آبی نشـان می دهد 
کـه در بیـن بی مهـرگان خـوراک ماهیـان، به ویـژه ماهیـان نابالـغ  و 
جـوان، الروهـای خانواده شـیرونومیده بخـش مهمی از غـذای ماهیان 

را تشـکیل می دهنـد )شـکل 1(.

شکل 1- تصویر الرو کامل شیرونومیده
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الروهای شـیرونومیده منبع عالی از پروتئیـن، چربی، ویتامین ها و 
مـواد معدنی هسـتند. همچنین عوامل بسـیاری وجـود دارد که موجب 
شـده الرو شـیرونومیده همچـون یـک غـذای غنـی بـرای بسـیاری از 
آبزیـان ازجملـه، ماهیـان جـوان و بالـغ اسـتفاده شـود. ایـن مـوارد به 

شـرح زیر اسـت:
میزان باالی پروتئین )56%( �
قابلیت باالی هضم )% 73/6( �
توانایی تکثیر زیاد �
عملکرد مناسب در مقادیر کم برای تحریک رشد در رژیم غذایی ماهی �

* توجـه: افـزون بر موارد فـوق، سـازگاری فیزیولوژیکـی، رفتاری 
و تغییـرات ریخت شناسـی کمابیـش جزئی در شـیرونومیده ها، سـبب 
شـده اسـت که بتوانند در شـرایط خـاص ازجمله، اعمـاق مختلف آب، 
سـطح پاییـن اکسـیژن محلـول و دامنه مختلفـی از pH، شـوری و دما 

حضـور یابند. 
ویژگی های بیان شـده در مطرح شـدن شـیرونومیده همچون گونه  
مناسـب غذای زنده موثر اسـت و در ایجاد شـرایط پرورشـی اقتصادی 
و کم هزینـه تاثیـر دارد و درمجمـوع، بـرای تغذیـه آبزیـان در صنعـت 
آبزی پـروری بسـیار موثـر اسـت. بـر اسـاس مطالعـات و آزمایش هـای 
انجام شـده، می تـوان به مـوارد زیـر درباره شـیرونومیده ها اشـاره کرد:

بسـیاری از گونه هـای شـیرونومیده دامنـه وسـیعی از pH )6 تـا 9( را  �
تحمـل می کننـد ولـی کاهـش pH خـارج از این محـدوده، برای بسـیاری از 

گونه هـا تحمل پذیـر نیسـت.
گسـترده ای  � طیـف  شـیرونوموس،  جنـس  به ویـژه  و  شـیرونومیده ها 

از تحمـل بـه شـرایط هیپوکسـی یـا اکسـیژن کـم نشـان می دهنـد . ایـن 
موجـودات در بسـتر دریاچه هـا در الیه هـای هیپولیمنیـون* حضـور دارنـد 
و بـه سـبب داشـتن رنگدانه هـای تنفسـی قرمـز و هموگلوبین بـاال در خون، 
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قـادر به جـذب کمترین میزان اکسـیژن از محیط هسـتند؛ بنابراین، داشـتن 
هموگلوبیـن در همولنف شـیرونومید ه ها، آن ها را نسـبت به کمبود اکسـیژن 

مقاوم سـاخته اسـت.
در چرخـه زندگـی شـیرونومیده، دمـا عاملـی بسـیار حیاتـی اسـت که  �

تاثیـر بسـزایی بـر رشـد و بقـای آن هـا دارد. بنا بـر تحقیقاتی که انجام شـده 
اسـت، دمـای بهینـه بـرای پـرورش ایـن گونه هـا 25 درجـه سـانتی گراد و  
نزدیـک بـه دمـای اتـاق و محیـط اسـت و از ایـن نظـر، بـا کمتریـن هزینـه 

می تـوان ایـن شـرایط دمایـی را تامیـن و مدیریـت کـرد.
دامنـه  تحمـل شـوری در شـیرونومیده ها متفـاوت اسـت و می تواننـد  �

کم وبیـش در طیـف متفاوتـی رشـد کننـد. مطالعـات نشـادن داده اسـت که 
الروهـای شـیرونومیده قابلیـت فراوانـی ازنظر تراکـم و زیتـوده در آب هایی با 

شـوری ) 12 تـا 70 گـرم در لیتـر( را هـم دارند.
شـیرونومیده ها غذایـی بـا ارزش در مخـازن آبـی هسـتند کـه  ماهیان  �

پرورشـی و تجـاری ازجملـه ماهیان کـف زی مثل خاویـاری، کپـور و تیالپیا، 
از آن هـا تغذیـه می کننـد. نظـر  به اهمیـت اسـتفاده از غذای زنـده در صنعت 
آبزی پـروری به ویـژه در پـرورش الرو ماهیـان دریایـی، عوامـل بسـیاری در 
بهبـود وضعیـت تغذیـه، افزایـش ضریـب رشـد و کاهـش تلفـات اهمیـت 
می یابنـد. برخـی از ایـن عوامـل همچون تناسـب انـدازه غذای زنـده با دهان 
بچه ماهیـان، رشـد و تکامـل سـریع، تحمـل بـاال در مقابل نوسـانات محیط و 
جـز این هـا، از دالیـل انتخـاب بی مهرگان زنـده مانند الرو شـیرونومیده برای 

تغذیـه آبزیـان در صنعـت آبزی پروری هسـتند.

*الیه های هیپولیمنیون: بر اساس گردش حرارتی الیه های آب 

دریاچه و یا تبدیل از باال اپی لیمنیون به پایین هیپو لیمنیون طبقه بندی 
شده است. این گردش ،گردش دریائی است.
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تاریخچه پرورش کرم های خونی

تاریخچـه ای   تغذیـه ای،  اهـداف  بـا  خونـی  کرم هـای  پـرورش 
پنجاه سـاله دارد. حـدود بیسـت سـال پیـش، دو کشـور سـنگاپور و هنگ 
کنـک آغـاز به تکثیـر شـیرونومیده ها کرده انـد. در دهه های پیشـین نیز 
روس هـا مطالعـات فراوانی بر شـیرونومیده ها انجـام داده انـد. در ایران هم 

در زمینه هـای مختلـف روی شـیرونومیده بررسـی شـده اسـت.

رده بندی شیرونومیده

خانـواده کرم های خونی یا شـیرونومیده مهم ترین گروه از حشـرات 
آبـزی هسـتند و در همه نوع محیـط  آبی گسـترش و پراکندگی دارند. 

رده بندی آن ها در جدول )1( بیان شـده اسـت. 

جدول 1- رده بندی شیرونومیده

Insectaحشراترده

Dipteraدوباالنراسته

Nematoceraنخ شاخکانزیر راسته

Chironomidaeشیرونومیدهخانواده

برخـی از الروهـای شـیرونومیده به سـبب داشـتن هموگلوبین در 
همولنـف خـود و در نتیجـه  داشـتن بـدن قرمـز، بـه کرم هـای خونی 
معـروف شـده اند )شـکل 2(؛ بنابرایـن، وجـود هموگلوبیـن در ایـن 
کرم هـا، آن هـا را در تامیـن اکسـیژن، از آب هایـی بـا کمبود اکسـیژن 

توانا سـاخته  اسـت.
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شکل 2- توده الرو شیرونومیده

چرخه زندگی شیرونومیده

چرخـه زندگـی شـیرونومیده، دگردیسـی کامـل بـا چهـار مرحلـه 
تخم، الرو، شـفیره و بالغ اسـت )شکل 3(. مراحل تخم، الرو و شفیرگی 
به صـورت آبـزی درون آب و مرحله بلوغ به صورت پشـه هـوازی خارج 
از آب سـپری می شـود. شـیرونومیده ها در مراحـل الروی، کمابیـش 
در هـر زیسـتگاه آبـی یـا نیمه آبـی یافـت می شـوند و به طورمعمـول، 
سـن چهـارم الروی طوالنی تر از سـن های پیشـین الرو اسـت. مرحله 
شـفیرگی کم وبیـش کوتاهی دارند و هنگامی  که شـفیره ها در سـطح 
آب قـرار می گیرنـد، تبدیـل به بالغ می شـوند. شـیرونومیده ها ظرفیت 
تولیدمثـل باالیـی دارنـد؛ هـر مـاده در هر دسـته تخم گـذاری، حدود 
2300 تخـم می گـذارد )شـکل 4(. در مراحـل الروی، الروهـا ابتدا در 
لوله هـای  نـرم ساخته شـده از مـواد آلـی زندگـی می کننـد و پـس از 
دو تـا سـه روز، از لوله هـا خـارج می شـوند و در سـتون آب، آزادانـه 

به صـورت عمـودی شـنا می کنند.
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شکل 3- مراحل مختلف شیرونومید از الرو تا بالغ    

شکل 4- مراحل زندگی شیرونومیده

تغذیه شیرونومیده

الرو حاصل از تخم )شکل 5( شیرونومیده، موجودی همه چیزخوار 
و فرصت طلـب اسـت کـه بـا وجـود تنـوع غذایـی، بیشـتر از پنـج نوع 
مـاده غذایـی شـامل گیاهـان آبـزی، جلبک هـا، ذرات آلـی حـاوی 
میکروارگانیسـم، بی مهـرگان و ذرات چوبـی تغذیـه می کنـد. رژیـم 
غذایی شـیرونومیده ها ممکن اسـت با بالغ شـدن الرو یا در دسـترس 
بـودن غـذا، طـی تغییرات فصلـی تغییر کنـد. خانواده شـیرونومیده در 
شـبکه های غذایـی آبزیـان نقـش مهمـی را ایفـا می کننـد کـه بیانگر 
ارتبـاط عمـده بین تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان ثانویه اسـت. این 
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موجودات به سـبب فراوانی تراکم و داشـتن نقـش در بازچرخش مواد، 
موقعیت هـای مهمـی در پویایی تغذیـه ای اکوسیسـتم های آبی دارند.

شکل 5- تخم شیرونومیده در حالت دسته جمعی و انفرادی

ارزش غذایی شیرونومیده

افزایـش جمعیـت الروهـای شـیرونومیده در اسـتخرهای پـرورش 
ماهـی، می توانـد افزایـش تولیـد و ارتقـای کیفیـت گوشـت ماهیـان 
پرورشـی را تضمین کند. مشـخص شـده اسـت کـه اگر ماهیـان کپور 
بـا غـذای مکملـی همچـون کرم هـای خونی )شـکل 6( تغذیه شـوند، 
وزن بهتـری می  یابنـد و نـرخ رشـد آن هـا  نیـز یکنواخت تـر خواهـد 
شـد. ارزش غذایـی الروهـای شـیرونومیده بسـیار عالی بـوده و تجزیه 
شـیمیایی آن هـا نشـان داده اسـت کـه در 9/3 درصـد وزن خشـک 
آن هـا، 62/5 درصـد پروتئیـن وجـود دارد. این پروتئیـن کمابیش باال، 
آن هـا را بـه یکـی از منابـع غذایـی غنـی بـرای بسـیاری از موجودات 

تبدیـل کرده اسـت.
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هر صد گرم کرم خونی شامل موارد زیر است: 
29/68گرم کلسیم  3
0/171گرم فسفر  3
7/06گرم آهن  3

الروهـای شـیرونومیده منبـع خوبـی از ویتامین ها، مـواد مغذی و 
آهـن هسـتند کـه به صـورت منجمـد در آبزی پـروری بـه کار می روند. 
در آبزی پـروری، می تـوان این الروهـا را همچون غذای زنـده برای الرو 
ماهـی به ویـژه ماهیان زینتی اسـتفاده کرد. برای بسـیاری از گونه های 
ماهـی حتی بـا افزایش انـدازه آن ها، شـیرونومیده ها همچنان بخشـی 
از رژیـم غذایـی ماهیان را تشـکیل می دهند، اما بـرای مرحله نوجوانی 

در چرخـه زندگـی ماهی، شـیرونومیده ها اهمیت بیشـتری دارند.    

شکل 6- الرو شیرونومیده
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وضعیت تولید و مصرف شیرونومیده در کشور

بـه سـبب  ارزش غذایـی بـاال و به صرفـه  الرو شـیرونومیده، ایـن 
گونـه بـرای تغذیـه ی الرو ماهیان پرورشـی مناسـب اسـت. بر اسـاس 
اطالعات به دسـت آمده، شـیرونومیده در اسـتخرهای پرورشـی ماهیان 
گرمابـی، غـذای اصلـی کپـور معمولـی اسـت و همچنین بـرای تغذیه 
ماهیـان خاویـاری نیز به کار می رود. تاکنون، گزارشـی از شـیرونومیده 

در مصـارف انسـانی بیان نشـده اسـت.

نحوه  مصرف الرو شیرونومیده  

الرو شـیرونومیده هماننـد سـایر غذاهـای زنـده  قابلیـت اسـتفاده 
بـه اشـکال مختلـف را دارد و پرورش دهنـدگان می تواننـد ایـن الرو 
به شـکل پولک هـای خشک شـده، الرو منجمدشـده و در شـرایط  را 

مطلـوب، بـه صـورت زنـده اسـتفاده کنند.

پیشنهاد ترویجی برای پرورش دهندگان الرو شیرونومیده

پـرورش  و  تکثیـر  کـم  هزینـه   و  آسـان  بیوتکنیـک  باتوجه بـه 
زنـده   غـذای  همچـون  این گونـه  کاربـرد  شیرونوموسـریپاریوس، 
بسـیارمغذی، می توانـد در افزایـش رشـد و بقـای الرو و بچه ماهیـان 
پرورشـی بسـیار به صرفه و اقتصادی باشـد؛ و پیشـنهاد می شود که در 

احـداث کارگاه هـای تکثیـر و پـرورش آبزیـان مـد نظـر قرارگیـرد.
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نتیجه گیری

شـیرونومیده  مناسـب  ویژگی هـای  و  بـاال  مزایـای  سـبب  بـه 
بـاال، سـهولت شـکار،  ازجملـه هضم پذیـری  آبزی پـروری  درصنعـت 
نگهـداری طوالنی مـدت و سـهولت رونـد پـرورش، میـزان تقاضـا برای 
الرو شـیرونومیده روندی افزایشـی دارد. ازاین رو، پیشـنهاد می شود  که 
بـا توسـعه مراکز تکثیـر و پـرورش شـیرونومیده و بهره بـرداری اصولی 
ازپتانسـیل های موجـود در کشـور، افـزون بـر ترویـج مصـرف داخلـی 
ایـن فـراورده، درزمینـه صـادرات ایـن محصول نیـز اقدام شـود. تامین 
نیـاز داخـل کشـور و در کنـار آن توسـعه صـادرات، عالوه بـر ارزآوری 
بـرای کشـور و ایجـاد اشـتغال به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم، بـرای 
بهره بـرداران و تولیدکننـدگان آبزیـان و محصـوالت شـیالتی داخـل 

کشـور نیـز کاربـرد خواهد داشـت.


