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 هدف:

در کارگاه هاي تکثير ماهيان دريايی غذاي آغازين براي تغذيه الروهاي ماهيان دريايی از روتيفر و معموالً گونه      
Brachionus rotundiformis  که اصطالحاً به آن روتيفرs-type همچنين در  .گفته می شود، استفاده می گردد

خصوص در کشورهاي جنوب شرق در مرحله تغذيه مايسيس ميگو سالهاي اخير استفاده از اين روتيفر در مراکز تکثير ميگو ب
به ساده ترين روش موجود که در  s-typeمعمول شده است. اين دستورالعمل سعی دارد روش عملی براي پرورش روتيفر 

اهيان دريايی مشرح داده شود تا کارشناسان و تکنسينهاي مراکز تکثير ايستگاه تحقيقاتی ماهيان دريايی بندر امام خمينی )ره( 
و ميگو بتوانند با پيش رو قرار دادن اين دستورالعمل و با بکار بستن مراحلی که در اين دستورالعمل آمده روتيفر را به شکل 

  انبوه پرورش داده، در تغذيه الرو ماهيان و ميگو مورد استفاده قرار دهند. 
 

 دامنه:

ان در پرورش الروي ماهيان دريايی و مرحله مايسيس ميگو استفاده کرد. همانطور در باال ذکر شد از اين روتيفر می تو     
روتيفر کيفيت غذايی فوق العاده خوبی دارد و می تواند نيازهاي غذايی اساسی اين الروها را که هنوز دستگاه گوارش آنها 

  تکامل نيافته اند به خوبی تامين کند. 
 

 مسئولیت:

ده فوق در مراکز ياد ش روتيفرمسئوليت انجام اين دستورالعمل با مسئوالن، کارشناسان و تکنسينهاي بخش پرورش      
 خواهد بود. 
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 :  پیشگفتار

اين  هريزجلبکها و پرورش و استتتفاده از آنها به خواننده بدهد، بلکانواع اين نوشتتتار قصتتد ندارد اتالعای کلی در مورد      
شتار تنها راهنمايی براي  ستفاده از آن در مر s-type (Brachionus rotundifomisروتيفر انبوه پرورش  نو کز ا( و ا

وريکه به ترتيب آورده شود ت  روتيفراين  و پرورش است. سعی شده است که مراحل کار کشت      و ميگو تکثير ماهيان دريايی
شتن اين          شد، بتواند با پيش رو گذا شد يا تنها فردي عالقمند به اين کار با شته با شيالتی دا خواننده اعم از اينکه تحصيالی 

 . قرار دهداستفاده  مورد را پرورش دهد و روتيفر، اين آننوشتار و با پيگيري مراحل نوشته شده در 
 

 :مقدمه

 
پرورش ماهيان و سخت پوستان بيشتر به فراهم کردن بچه هاي آنها از محيط هاي آبی و ذخيره سازي      1970در دهه      

صيد بچه هاي آنها از محيط      سترش مراکز پرورش اين موجودای آبزي ديگر  ستخرهاي پرورش بود ولی پس از آن با گ در ا
ستخرها و قف   سهاي پرورش جوابگو نبود و کم کم تکثير گونه هاي تجاري و مهم  آبی براي تامين بذر الزم براي کشت در ا

در شرايط مصنوعی شروع شد و امروزه تقريباً تمام نياز به بذر آبزيان پرورشی اعم از ماهيان آب شيرين )گرمابی و سردآبی(، 
ت آبزيان ه بذر الزم براي کشاز مراکز تکثير اين گونه ها تامين می شود. تا وقتی ک ماهيان دريايی، سخت پوستان و صدفها    

در مراکز پرورش از محيط هاي آبی تامين می شتتد نياز به غذاي زنده احستتای نمی شتتد ولی با گستتترش تکثير آبزيان در 
شرايط کنترل شده و نبود غذاي مصنوعی مناسب براي سنين ابتدايی اين گونه ها که معمواًل هنوز از لحاظ ارگانيسم هاي        

اه گوارش ناقص هستند، با الگو برداري از تبيعت براي پرورش آنها در دوران اوليه زندگی از غذاهايی   حياتی از جمله دستگ 
 که تبيعت )غذاهاي زنده اي چون انواع ريزجلبکها و زئوپالنکتونها( مصرف می کردند استفاده کردند.

که با تخليه   هی شتتناخته می شتتددر دهه هاي پنجاه و شتتصتتت روتيفر بعنوان يت آفت در استتتخرهاي پرورش مارما     
فيتوپالنکتونهاي استخرهاي پرورش و همچنين مصرف اکسيژن باعث کاهش شديد در محتواي اکسيژن استخرها می شد         

، ولی محققين ژاپنی خيلی زود پی بردند که روتيفر می که اين امر باعث بروز تلفای شتتديد در مارماهيان پرورشتتی می شتتد
ستفاده موفقيت آميز       عنوان يت غذاي ه تواند ب ستفاده گردد. ا سب براي مراحل ابتدايی الرو ماهيان دريايی ا سيار منا زنده ب

روتيفر در کارگاههاي هچري ماهيان دريايی باعث گستتترش ستتريو پرورش انبوه اين موجود براي آبزي پروري گرديد. در  
عمول شتتد و تکنيکهاي پرورش متراکم آن تيفر در کارگاههاي تکثير ستترتاستتر جهان موستتال پس از آن پرورش ر 25تی 

گونه  60گسترش يافت. در دستری بودن انواع بسياري از منابو اين غذاي زنده باعث شده است امروزه در پرورش بيش از       
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ستفاده قرار گيرد. متنوع بودن، مقاومت باال در        18ماهی دريايی و  سب مورد ا ستان بعنوان غذاي زنده منا سخت پو گونه از 
بل   باالي زاد و ولد )     مقا ندازه       4/1تا   7/0شتتترايط مختلح محيطی، قدری  ماده در يت روز(، همچنين ا به ازاي هر  نوزاد 

کوچت و سرعت شناي آهسته روتيفر باعث شده است که آن غذاي بسيار مناسبی براي الروهايی باشد که کيسه زرده خود          
زه روتيفرها همچنين با توجه به اينکه انداد از ناپلی آرتميا تغذيه کنند. را تمام کرده اند و هنوز کوچکتر از آن هستند که بتوانن

سبی براي پر کردن خالء بين ريزجلبت و ناپلی آرتميا       سيار منا شد گزينه ب بزرگتر از جلبکها و کوچکتر از ناپلی آرتميا می با
 در تغذيه مراحل الروي باشد. 

اهيان دريايی بندر امام خمينی )ره( که گونه هاي ماهيان دريايی شتتتانت       هم اکنون در ايران در ايستتتتگاه تحقيقاتی م        
له )    با هامور معمولی ) Sparidentex hasta(، صتتتبيتی )Acanthopagrus latusزرد  Epinephelus( و 

coioides     جاري مورد تکثير قرار می گيرد، روتيفر فرم به صتتتوری ت  )S (s-type    مان يا ه  )Brachionus 

rotundiformis ) به صوری انبوه پرورش داده می شود که براي تغذيه آنها از ريزجلبت نانوکلروپسيس اوکوالتا و مخمر
ستخرهاي         شيرين نيز قبل از معرفی بچه ماهيان به ا ستخرهاي پرورش ماهيان آب  شود. همچنين در ا ستفاده می  نانوايی ا

شود   ستخر اتخاذ می  صی که موجودای غير از      پرورش تدابيري جهت افزايش بيومای روتيفر در ا سموم خا ستفاده از  مانند ا
شمن تبيعی با      ستخرها در محيطی بدون رقيب غذايی و د شند که به اين ترتيب روتيفرهاي موجود در آب ا روتيفر را می ک

 استفاده از ريزجلبکهاي موجود در استخر افزايش می يابند و پس از آن بچه ماهيان را به آنجا منتقل می کنند. 
 

 ه بندی:رد

گونه هستتتند.  2030( شتتاخه اي از بی مهرگان می باشتتند که شتتامل حدود  Rotiferaشتتاخه گردن تنان )روتيفرآ      
گروه را رده اي از شتتتاخه کرم ستتتانان جانورشتتتناستتتان در تبقه بندي و جايگاه اين گروه هم عقيده نيستتتتند. برخی اين 

(Aschelminthesمی شناسند. از نظر رده بندي به س ):ه رده تقسيم بندي می گردد 
 Seisonidaرده  - 1

 Bdelloideaرده  - 2
 Monogonataرده  – 3

 
 تقسيم بندي می کنند. Eurotatoriaالبته برخی اين سه را به عنوان زيررده اي از رده      

 
 Seisonidaرده 

ست و يت جنس تحت             ستند. بدن معموالً بزرگ، تاج کوچت و تحليل يافته ا صر به روتيفرهاي دريايی ه اين رده منح
 و سه گونه دارد. Sesionعنوان 

 
 Bdelloideaرده 

به آن زالوستتانان يا جفت تخمگان گفته می شتتود. انتهاي بدن قدامی بوده و حالت انقبااتتی دارد و شتتامل دو صتتفحه      
سيابت )   چر ست. در اين رده آ صفحه پهن براي خرد کردن و خوردن مواد غذايی به  mastaxخان ا ( به همراه يت جفت 

آن کمت می کند. غدد جنستتی معموالً جفت بوده و بدن استتتوانه اي و تلستتکوپی استتت. در اين رده گونه هاي شتتناگر و  
 شد.گونه می با 461همچنين خزنده وجود دارد. اين رده حدوداً شامل 
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 )تک تخمکان( Monogonataرده 

شامل حدود      90به تور کلی       صاص می دهد که  صد گونه هاي روتيفر را به خود اخت جنس  90گونه در تقريباً  1570در
کفزي، داراي شناي آزاد و چسبنده می باشند. در اين رده يت غده جنسی وجود دارد و آسيابت اگر چه براي خرد و له کردن 

ساختاري       ست ولی از لحاظ  صاص يافته ا ستند. خانواده    مواد اخت جنس از  6شامل   Brachionidaeشبيه رده قبلی ه
گونه ستتتاحلی و پالنکتونی می باشتتتد که گونه هاي   25داراي  Brachionusروتيفرهاي معمولی می باشتتتد که جنس 

( که گونه S-type)فرم کوچت  B. rotundiformis( و L-type)فرم بزرگ  B. plicatilisمعروف آن عبارتند از 
 شی اين جنس می باشند. هاي پرور

 :(Segers, 2007) به شکل زير است B. rotundiformisرده بندي گونه      
 

Kingdom                      Animalia 

Phylum                         Rotatoria 

Class                             Eurotatoria 

Subclass                        Monogonata 

Superorder                    Pseudotrocha 

Order                             Ploima 

Family                           Brachionidae 

Genus                            Brachionus  

                                                                B. rotundiformis 
 

 از ديگر گون هاي اين جنس می توان به موارد زير اشاره کرد:
B. plicatilis, B. calyciflorus, B. amsterdamensis, B. angularis, B. rubens, B. 

urceolaris 
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)ره(؛ در ( در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی Brachionus rotundiformis) Sتصویر روتیفر نوع  -1شکل 

 ( و تخم آزاد روتیفر دیده می شود )عکس از مؤلف(babyتصویر روتیفر بالغ دارای تخم، بچه روتیفر )

 

 مورفولوژی : 

 
گونه  2000( جزء کوچکترين متازوآ ) موجودای پرسلولی ( هستند که داراي بيش از     Rotatoriaروتيفرها ) روتاتوريا      

شند که   شوند. بندری اندازه بدن آنها به      90می با شيرين يافت می  صد از آنها در محيط هاي آب  سد.   2در ميلی متر می ر
ميکرومتر تول دارند. بدن همه  60نرها کوچکتر از ماده ها هستند و نسبت به آنها کمتر توسعه يافته اند. بعضی زا آنها تنها     

ول تشتتکيل شتتده استتت که تا آخر عمرشتتان مابت می ماند. گونه هاي مختلح جنس   گونه ها از تعداد مشتتخصتتی ستتل 
Brachionus   ستتلول هستتتند، رشتتد اين جانوران با افزايش مقدار پالستتما صتتوری می گيرد نه با   1000تقريبا داراي

  افزايش در تعداد سلولها.
ست که         شبيه کراتين ا شکل لوريکا و    loricaلوريکا ) اپيدرم حاوي يت اليه متراکم از پروتئينهاي  شود.  ( ناميده می 

( به تشخيص گونه ها و مرفوتيپ هاي مختلح کمت می کنند. بدن روتيفر به سه ornamentsپروفيل خرها و پيرايه ها )
( است که به آسانی توسط مژه    coronaقسمت متمايز از سر، تنه و پا تقسيم می شود. سر شامل اندام چرخاننده يا کرونا )      

( می Rotatoriaهای دور تا دور آن شناسايی می شوند که دليل اصلی نامگذاري اين گروه از موجودای به نام روتاتوريا )    
سمت دهان روتيفر حرکت می دهند که      شکل کرونا و مزه هاي اتراف آن در آب ايجاد چرخش کرده، آب را به  شد. اين  با
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)عمدتاً ريزجلبت و دتريت ها( را بگيرد. تنه شتتامل دستتتگاه گوارش،  روتيفر بدين صتتوری می تواند ذرای غذايی درون آب 
( )يت دستگاه کلسيفه در   mastaxسيستم دفو و اندامهاي تناسلی است. يت از ارگانيسم هاي خاص روتيفرها، آسيابت )       

ست             شکل ا شويی حلقوي  ساختار ک ست. پا يت  سيار مؤمر ا شده ب ساييدن ذرای تغذيه  ست که در  ه بدن ک منطقه دهان( ا
 تقسيم بندي به يت يا چهار انگشت ختم می شود.

 

 
 

 (، ماده و نر Brachionus plicatilis) Lروتیفر فرم  -2شکل 

 

 زیست شناسی و چرخه زیستی : 

می باشتتد. در  روز 20روز و حتی در شتترايط پرورشتتی تا  15تا  10 درجه ستتانتی گراد 25در دماي  تول عمر روتيفر ها     
تا  5/0روز تخمين زده می شتتود. معموال الرو بعد از  4/4تا  4/3بين  عموماًدرجه ستتانتی گراد جمعيت روتيفرها  25دماي 

ساعت يکبار می کنند. ماده ها قادرند قبل از   4هر  ع به گذاشتن تخم، تقريباً ورلغ می شود و بعد از آن ماده ها ش  روز با 5/1
 وابسته به شرايط دمايی محيط است.   Brachionusمردنشان ده نسل را توليد بکنند. فعاليت توليد مثلی جنس

ساعد ماده ها توليد مثل بکرزايی )        شرايط م ماده ( دارند که parthenogenesisروتيفرها دو نوع توليد مثل دارند، در 
تريق تقستتتيم ميتوزي به  توليد می کنند که از    آميکتيت  کروموزومی(  n2تخمهاي ديپلوئيد )  ( amicticهاي آميکتيت )  

ساعد    آميکتيت ماده ديپلوئيد  جنس شرايط نام سی  به روتيفرماده هاي بوجود می آيند. در  آورند که  روي می توليد مثل جن
ستند. ماده ها      micticمنجر به توليد ماده هاي آميکتيت و ميکتيت ) شخيص ني شود که آنها از نظر ظاهري قابل ت ( می 

ميکتيت به روش بکرزايی و از تريق تقستتتيم ميوزي تخمهاي هاپلوئيد توليد می کنند. چنانچه ماده هاي ميکتيت جفت               
به وجود می آورد                 هاي نر را  يد روتيفر هاپلوئ هاي  ند، اين تخم ياب قاح ن ها ل هاي آن ند و تخم  يد )     گيري نکن هاپلوئ  nکه 

نرها بستتياري از ارگانهاي زيستتتی مانند  .و اندازه اي بستتيار کوچکتر از ماده )حدود يت چهارم( دارند کروموزومی( هستتتند
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 وظيفه نر تنها جفت گيري کردن با ماده هايی دستتتگاه گوارش را ندارند و تنها يت گناد تت دارند که پر از استتپرم استتت. 
شود که     آنهاموزومی کرو nتخم  و تلقيح ميکتيت شد و بعد از جفت گيري می ميرند. پس لقاح تخم مقاوم توليد می  می با

سخت عبور دهند.         اين تخمهاي ديپلوئيد  شرايط  سل روتيفرها را از اين  سخت محيطی را تحمل کنند و ن شرايط  می توانند 
ساعد محيطی شرايط   وقتی شده     م شکفته  ه توليد خواهند کرد که آنها تا وقتی ک دديپلوئي ماده هاي شد اين تخمهاي مقاوم 

سل خود را در       ست به روش بکرزايی توليد مثل خود را ادامه خواهند داد. بدين ترتيب روتيفر ها می توانند ن ساعد ا شرايط م
 شرايط مختلح حفظ کنند.  

 

 
 چرخه تولیدمثلی روتیفر در دو حالت بکرزایی و جنسی -3شکل 

 

 اختالفات نژادی :

بزي پروري مورد استتتتفاده قرار می گيرند.   آدر   Brachionusتعداد کمی از گونه هاي روتيفر متعلق به جنس      تنها      
شود گونه   شور داخلی و     Brachionus plicatilisگونه اي که در تمام نقاط دنيا پرورش داده می  ست که در آبهاي  ا

 لب شور ساحلی پرورش داده می شود. 
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 )سمت راست( Lیا نوع  Brachionus plicatilis)سمت چپ( و  Sیا نوع  Brachionus rotundiformis -4شکل 

 
 Brachionusبه نام  براي استتتتفاده در آبزي پروري يت تقستتتيم بندي ستتتاده بر استتتای دو مورفوتيپ مختلح         

rotundiformis    ( يا روتيفرهاي کوچتS-type و )Brachionus plicatilis   ( يا روتيفرهاي بزرگL-type  )
شخيص داد: تول لوريکاي           سی آنها ت شنا صيای ريخت  صو وجود دارد. اختالفای بين اين دو نوع را به راحتی با توجه به خ

يانگين   340تا   130در محدوده   Lنوع  ميکرومتر  210تا   100در محدوده   Sميکرومتر( و در مورد نوع  239ميکرومتر )م
شد. عالوه   160)ميانگين  ست در حاليکه نوع   Sبر اين لوريکاي نوع ميکرومتر( می با خارهايی   Lداراي خارهاي نوک تيز ا

 با زاويه باز هستند. 
 

ماهيان دريايی از قبيل هامور که دهانی کوچکتر از                     يه الرو    100در آبزي پروري مناتق گرمستتتيري براي تغذيه اول
ترجيح داده می شتتود. اين روتيفر ها  ss-type  (Super small rotifers)ميکرومتر دارند، نوع خاصتتی تحت عنوان 

. در ايران بجاي استفاده  ها معمولی کوچکتر هستند  s-typeولی از  جدا نيستند   s-typeاز نوع  به لحاظ ژنتيکی مشخصاً  
ميکرومتر دارند    60 – 100ناميده می شتتتود و اندازه اي بين     babyاز الرو تازه هچ شتتتده روتيفر که    ss- typeاز نوع 

 استفاده می شود. 
  S-typeهمچنين از لحاظ شتترايط بهينه دمايی براي رشتتد نيز با يکديگر فرق می کنند.   L-typeو  s-typeانواع     

درجه  25 تا 18 بهترين رشد را در دماي  L-typeدرجه سانتی گراد دارد در حاليکه نوع  28 – 35بهترين رشد را در دماي 
شتهاي خالص از آنها جدا    اگر اين دو نوع با يکديگر اد دارد. سانتی گر  شوند با تغيير در دماي پرورش آنها می توان ک آلوده 

و با افزايش دما تا  Lدرجه ستتانتی گراد می توان نوع  25تا  18کرد به اين ترتيب که با نگهداري دماي کشتتت در محدود 
اختالف اندازه هاي درون گونه را داشتتته باشتتيم.  Sن دما می توان نوع درجه ستتانتی گراد و نگه داشتتتن در آ 35تا  28حد 

شکلی ها حداکثر تا        شوري يا رژيم غذايی پيش بيايد که اين چند  سطح  ست به خاتر  صد خواهد بود.   15هاي ممکن ا در
 .بزرگتر هستند روتيفرهاي تغذيه شده با مخمر نانوايی در مقايسه با روتيفرهاي تغذيه شده با ريزجلبکها، معموالً

S (Brachionus rotundiformis )نوع بندر امام خمينی ) ره ((   اييستتتتگاه تحقيقاتی ماهيان دريايی      در ايران )     
 . قرار می گيرد و براي تغذيه الرو ماهيان دريايی مورد استفاده پرورش

 

 (: marine rotifersروتیفرهای دریایی )شرایط عمومی پرورش 
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 (: salinityشوری )

قسمت در هزار را تحمل کند ولی بهترين شرايط توليد     97تا  1می تواند دامنه وسيعی از شوري محدوده   روتيفر هر چند     
مت در هزار(   35تا   10) ppt 35مثلی را در شتتتوري زير  مام خمينی( براي پرورش روتيفر    قستتت ندر ا دارد. در ايران )ب

Brachionus rotundiformis    شوري ستفاده می گردد.   ppt 25از  شوري هاي مختلح بر  ا در يت مطالعه تامير 
شد که روتيفر نوع      شاهده  شتهاي روتيفر م شترين ميزان افزايش جمعيت در يت دوره   Sک شوري     48بي ساعته پرورش در 

چه روتيفر بقسمت در هزار بدست آمد، همچنين در اين شوري بيشترين ميزان جمعيت روتيفر بالغ، روتيفرهاي تخمدار و  20
(baby      شان می دهد که بهترين شوري براي پرورش اين روتيفر شوري قسمت در هزار است )منعم،     20( بدست آمد که ن

1390  .) 
 

 (: temperatureدما )

روتيفرها در  L-type( روتيفر استتتت. نوع morphotypeانتخاب دماي بهينه پرورش وابستتتته به نوع مورفوتايپ )         
  s-typeدرجه سانتی گراد و   25 تا 18 در دماي L-typeپرورش داده می شوند. )  s-typeدماي پايينتري نسبت به نوع  

افزايش دما در محدوده مناستتتب معموال باعث افزايش فعاليت توليد مثلی           درجه ستتتانتی گراد(. عموماً   28 – 35در دماي  
پرورش داده   s-typeبندر امام خمينی( با توجه به اينکه نوعحقيقاتی ماهيان دريايی ايستتتگاه تروتيفر می گردد. در ايران )

سعی می     شود پس دماي پرورش را  سانتی گراد ن  30 – 32در محدوده  شود می  ست که   .شود ري گهدادرجه  لذا بهتر ا
 کنترل دماي کشتتتهايبراي  صتتوری گيرد. پرورش روتيفر در داخل ستتالن يا گلخانه اي که بتوان دماي آنرا کنترل نمود

ستگاه هاي گرمازا    هم می توان روتيفر در محدوده مورد نظر ستفاده از د سرمازا   با ا شت را در آن محدوده    دماي يا  سالن ک
سالن کشت می توان          شود و با کنترل کردن دماي  ستفاده نمی  شت، چرا که در تانکهاي کشت روتيفر از آب جاري ا نگه دا

شتهاي روتيفر نوع      شتر موارد براي ک شتهاي روتيفر را نيز کنترل کرد. البته در بي تا  28که دماي پرورش آنها  Sدماي آب ک
سانتی گر  35 شود که دماي تانکهاي کشت را به خصوص در حد فاصل آبان ماه تا اواخر فروردين        درجه  ست، الزم می  اد ا

شت         سب در تانکهاي ک شتن هيترهاي آکواريوم منا شرايط بندرامام خمينی(، افزايش داد که اين کار را می توان با گذا )در 
هر چه دماي تانکهاي  Sبراي پرورش روتيفر نوع  انجام داد. تجربيای ما مابت کرده استتتت که در محدوده دمايی مناستتتب

 کشت بيشتر باشد، روتيفرهايی با اندازه کوچکتر توليد می شود. 
 

 L (Brachionus plicatilis)فرم اثر دما بر فاکتورهای مختلف زندگی روتیفر  -1جدول 

 Ċ 25 Ċ 20 Ċ 15 فاکتور  

 3/1 0/1 6/0 مدت تکامل جنینی ) روز ( 

 0/3 9/1 3/1 مدت زمانی که الزم است تا الرو برای اولین با تخم بگذارد ) روز ( 

 0/7 3/5 0/4 فاصله زمانی بین دو تخم گذاری ) ساعت ( 

 15 10 7 مدت زمان زندگی ) روز ( 

 23 23 20 تعداد تخمهایی که توسط یک ماده در طول عمر گذاشته می شود.

 
است جمعيت روتيفرهايی که در يت مرکز تکثير ماهيان دريايی يا ميگو کشت داده می شوند، جمعيت خالص از    ممکن      

نيز در بين  Lرا پرورش می دهد ممکن است مقدار کمی جمعيت نوع  Sيت نوع نباشند. مثالً اگر مرکز تکثيري روتيفر نوع 
قرار  Lرش در مقطعی از پرورش در محدوده مناسب براي نوع  وجود داشته باشد که اگر دماي پرو   Sجمعيت روتيفر ها نوع 

ست جمعيت نوع     ستانها( ممکن ا اوع         Lگيرد )مثالً در زم سان پرورش روتيفر بايد مراقب اين مو شنا شود که کار غالب 
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ت  به لحاظ دمايی مشکل ساز شود اين است که ريزجلب     Sباشند. مساله ديگري که ممکن است در کار پرورش روتيفر نوع    
سيس اوکوالتا در دماي باالتر از   شوند و اگر به مدی توالنی در اين دما     27نانوکلروپ سانتی گراد به تدريج تلح می  درجه 

ستفاده در دماي زير       شکل می توان اين ريزجلبت ها را تا لحظه ا ست کراش کند. براي حل اين م درجه  27بماند ممکن ا
 اي آن را کم کم باال برد. نگهداري کرد و پس از استفاده براي کشت دم

 
 

 (: dissolved oxygenاکسیژن محلول )

روتيفرها دستتتگاه  می باشتتد هم قادر به زندگی هستتتند. mg/lit 2روتيفرها در آبهايی که اکستتيژن محلول آنها تا حد      
سيژن مورد نياز   سپر محافظ دريافت می کنند.  تنفس ندارند و اک شار از تريق  سيژن محل   خود را از تريق انت ول در سطح اک

آب کشتهاي روتيفرها بستگی به دما، شوري، تراکم روتيفر و نوع غذايی که استفاده می شود دارد. هوادهی نبايد آنقدر قوي      
 باشد که به لحاظ فيزيکی آسيبی به روتيفرها برسد. 

 
pH : 

سطوح       شرايط پرورش در   6/6باالي   pHروتيفرها در  ست   5/7باالي  pHزندگی می کنند . ولی بهترين نتايج در  بد
براي  pHرا تحمل نموده و زندگی عادي خود را ادامه می دهند. بهينه  11تا  5/4از  pHروتيفرها نوستتتانای آمده استتتت. 

 بااليی دارند. pHنه تحمل گزارش شده است. اين نشان می دهد که روتيفرها دام 10تا  7رشد روتيفرها از 
 

 نور:

شته باشد. مدی روشنايی نيز مهم است و بايد       5000تا  3000ميزان نور بايد در محدوده       ساعت دوره   16لوکس قرار دا
 روشنايی داشته باشيم. 

 
 آمونیوم: 

 mg/lit 1ستتطح باالي آمونياک براي روتيفر کشتتنده استتت و بهترين شتترايط پرورش در غلظتهاي آمونياک کمتر از      
ست.    شد. آمونياک يونيزه )      pHهر چه بدست آمده ا شتر می با سوء آمونياک بي شد امرای  +باالتر با

4NH  ست ( خطرناک ني
 می باشد. تبديل می شود که خطرناک  3NHولی چون در اسيديته باال به 

 

 تغذیه روتیفرها: 

از جلبت ها و باکتري ها تغذيه می کنند. روتيفرها غذاي             S (Brachionus rotundiformis)ي نوع روتيفرها      
خود را با حرکت مژه هاي اتراف قيفی شتتتکل آب را به ترف حفره دهان می برند و به اين ترتيب ذرای غذايی آب را می         

 گيرند. 
ستند. يت نژاد خالص از نوع        سيس را     115000هر روز حدود  Lروتيفرها جانورانی پرخور ه سلول ريزجلبت نانوکلروپ

صرفی براي آن را تنظيم کرد. به تور مثال اگر       سازي بايد ميزان ريزجلبت م صرف می کند، لذا با توجه به تراکم ذخيره  م
در شرايط عادي بيومای روتيفرها در شت داده شود و با توجه به اينکه عدد در سی سی ک 100يت کشت روتيفري با تراکم 

 23تا  17ساعت دو تا سه برابر می شود، براي تغذيه يت روز اين کشت الزم است که ميزان تراکم ريزجلبکی در آنها از  24
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ريزجلبت   درصتتتد 90ميليون ستتتلول در ستتتی ستتتی فراهم باشتتتد. براي تغذيه روتيفرهاي در حال رشتتتد ترکيبی از        
Nannochloropsis  درصتتد ريزجلبت  10وTetraselmis   پيشتتنهاد شتتده استتت. البته می توان به جاي ريزجلبت

Tetraselmis  از ريزجلبتIsochrysis     شت روتيفر، نگهداري مقدار ستفاده کرد. نکته کليدي در حفظ موفق يت ک ا
اافه کنيد، خو     ست. اگر جلبت زيادي به آب ا شد و در نهايت منجر به آلودگی آب می  صحيح جلبت در آب ا رده نخواهند 

سنه مانده و           اافه کنيد جانوران گر شود و اگر مقدار اندکی ريزجلبت ا سبب آلودگی باکتريايی  ست  شود و احتمااًل ممکن ا
شود.        شکيل می  سيست ت يزجلبت  ر روتيفرها در آب نياز به ذخيره پايداري ازشروع به توليد روتيفر نر می کنند و در نهايت 

ساعت پس   2-4هاي آزاد دارند تا به آن ها اجازه مصرف مداوم را بدهد. به علت باال بودن شدی متابوليسم در آن ها حدود    
از آن که تمامی فيتوپالنکتون هاي در دستری شان را به اتمام برسانند شکمشان خالی می شود و گرسنگی شديد به آن ها   

س     شوک به  ست می دهد به توري که  شود.     د سبب قطو قدری توليدمثل آن ها می  ستم بدنی آن ها وارد کرده و  از  غيري
هاي           يه روتيفر غذ ياد شتتتده براي ت هاي  بت  هاي   B. rotundiformisريزجل يا   Chlorellaمی توان از ريزجلبک

ميکرومتر( استفاده کرد. همچنين در پرورش انبوه اين   10ريزجلبکهاي مشابه آن )ريزجلبکهايی با اندازه قطر سلول کمتر از   
مخمرها غذاي مناستتب و خوبی هستتتند ولی روتيفر عالوه بر ريزجلبکهاي مختلح از مخمر نانوايی نيز استتتفاده می شتتود. 

باشتتتند ارزش غذايی جندانی براي آبزيان پرورشتتتی ندارند. مخمر نانوايی اندازه روتيفرهايی که فقط از مخمر تغذيه شتتتده 
ميکرومتر( و داراي پروتئين بااليی استتتت و به عنوان يت رژيم غذايی پذيرفته شتتتده براي روتيفرهاي   5-7کوچکی دارد )

Brachionus              فاده کرد ها استتتت يه روتيفر غذ که می توان براي ت له موجوداتی  باشتتتتد. از جم هاي    می  باکتري 
Acinectobacter  وPseudomonas       12می باشتتتد. اين باکتري ها ويتامينB      را توليد می کنند که اين ويتامين

توسط روتيفرها مصرف شده و سرانجام مورد استفاده آبزيان پرورشی قرار خواهند گرفت. در هنگام تغذيه روتيفرها با باکتري 
شد.    بايد دقت شود تا باکتري ويبريو توليد ن  ند همچنين انواعی از غذاهاي مصنوعی مان شود چون براي روتيفرها مضر می با

سوپرسلکو، کالچرسلکو و پروتئين سلکو توليد دشه و با توجه به انواع اسيدآمينه و چربی و ساير مواد تقسيم بندي می شوند           
در حد عالی باشد روتيفرها داراي رشد     HUFAکه می توان آنها را براي تغديه روتيفر به کار برد. در رژيم غذايی که مقدار 

ستند. در پرورش الرو ماهيان دريايی   سطح          DHAخوبی ه شهاي اخير در جهت افزايش  شترين تال ست و بي سيار مهم ا ب
DHA   سبت ياالي ست. اين نوع ترکيبای به عنوان يت جايگزين براي ريزجلبت ها   DHA/EPAو يا ن در روتيفرها ا

 ذرای داراي اندازه اي چند ميکرومتري می باشند که به تور عمده در ستون آب باقی می مانند. فرموله شده اند. اين 

 (: culture productionروشهای پرورش )

شت دوره اي )   ه پرورش متراکم روتيفرها ب معموالً      صوری می گيرد. که    batch cultureصوری ک سالن  ( در داخل 
شت       اخيراً سبی جهت ک شرايط آب و هوايی منا شورهايی که  ساً     هايدر ک سا شوند. ا ست  بيرون ندارند ترجيح داده می  راتژي  ا

( مشابه است. اما در داخل سالن در تانکهايی با حجم کمتر )معموال  outdoor( يا بيرون )indoorپرورش در داخل سالن )
 د و با تراکم باالتري نيز برداشت کرد. يت تا دو مترمکعب( می توان با تراکم باالتري کشت دا

 
 مواد و وسايل مورد نياز:

 مترمکعبی مجهز به خروجی مرکزي 2تا  5/0فايبرگالی با ظرفيت تانت  -

 شلنگ ها و سنگ هاي هوا -

 Nannochloropsis oculataريزجلبت مثل ريزجلبت  -

 مخمر نانوايی -



15 

 

 ميکرومتري 100تا  45توري هاي کيسه اي نايتکس با اندازه چشمه هاي  -

 سطل هاي پالستيکی با گنجايشهاي مختلح و ترجيحاً مدرج -

 ميکروسکوپ نوري يا لوپ به همراه الم حفره دار جهت شمارش -

 ترازو با دقت باال -

 منبو آب شيرين و آب مقطر -

 منبو آب دريا -

 هيتر غوته ور در آب )اد آب( و يا سيستم گرمايش مناسب -

 ترمتر، دماسنج، اکسيژن م pHشوري سنج،  -

 پيپت و وسايل نمونه برداري -

 آزمايشگاهی در حجم هاي مختلح ارلن و بشر -
 

 
 (: stock culture of rotifersکشت ذخیره روتیفرها )

جلبت، مخمر نانوايی و غذاهاي مصنوعی استوار است. هميشه      ريزپرورش تعداد زيادي از روتيفرها بر اسای استفاده از        
مرگ ناگهانی جمعيت وجود دارد. کوتاهی هاي انستتان، کمبود امکانای، همچنين آلودگيهاي احتمال گرفتار شتتدن در خطر 
ر فيدرهاي رقيب از عوامل اصتتلی کاهش زاد و ولد روتيفرها هستتتند که در نهايت می تواند تناشتتی از عوامل بيماريزا يا فيل

شت مجد    شتهاي انبوه براي ک شد. به  با يد می تواند عملی مخاتره آميزباعث نابودي کل جمعيت گردد. اعتماد کردن به ک
ساندن اين خطر، معموالً  سته   vialsکشتهاي ذخيره کوچکی داخل لوله هايی )ويال   منظور به حداقل ر شرايط محيط ب ( در 

و ايزوله به منظور جلوگيري کردن از آلودگيهاي ناشتتی از باکتريها و مژه داران صتتوری می گيرد. اين کشتتتهاي ذخيره که  
سرع وقت جمعيتهاي زيادي از روتيفر را توليد کنند معموالً   الزم ا شار از جلبت نگهداري می     ست بتوانند در ا سر در محيط 
 شوند. 

س        کثير ، يا موسسای تحقيقاتی يا کارگاههاي ت  تفاده می شوند می تواند از تبيعت روتيفرهايی که براي کشتهاي ذخيره ا
ردد. يکی ( ادعفونی گ روتيفر منشاء مادر ) روتيفربايد آنکه چرخه توليد آغاز شود   رحال قبل ازهتجاري بدست آمده باشند. ب  

از مؤمرترين گندزدايی ها عبارتند از کشتتتن روتيفرهايی که شتتناي آزاد دارند بوستتيله محلول آنتی بيوتيکها توريکه تخمها   
سين   سيلين   mg/lit 10زنده بمانند. )مثل اريتروماي سپس تخمها با  mg/ml 10امفنيکل ، کلرور mg/ml 100و پنی   )

ستفاده از توريهاي   شوند تا الروهاي روتيفر از تخمها           50ا سب نگهداري می  شرايط منا شده و در  ساد جدا  ميکرومتر از اج
شتها داخل لوله ايی )      ستفاده می کنند. اين ک شروع کار پرورش ا شوند و از اين نتايج براي  ( مخروتی با حجم  vialsخارج 

شوند  ml 50حدود  سته به تيپ روتيفر مورد نظر پرورش داده می  شوند    ، ب شتها کنترل می  درجه  28 – 32)دماي  دماي ک
 .N و توستتط ريزجلبت )ترجيحاً ،( L-typeدرجه ستتانتی گراد   25 – 26يا دماي    s-type براي روتيفرستتانتی گراد 

oculata   ميليون سلول در سی   12 – 20( غذادهی می شوند توريکه همواره تراکم ريزجلبت در محيط کشت آنها در حد
شود.     نگهسی   شته  شده را با تراکم     دا ادعفونی  شت اين ويالها می توان از تخمهاي  سی      50تا  10براي ک سی  عدد در 

 ذخيره سازي کرد. 
گو که در آن پرورش روتيفر جزء فعاليتهاي روزمره کارگاه می باشد نيز در تمام در يت کارگاه تکثير ماهيان دريايی يا مي     

تول سال بايد کشتهاي ذخيره روتيفر وجود داشته باشند. براي اين منظور می توان اگر به ويال هاي کشت فوق دسترسی         
شد می توان به راحتی از بطري هاي     شته با شابه يا آب معدنی(      ليتري )مانند بطري هاي 5/1تا  5/0وجود ندا ستيکی نو پال
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سيس اوکوالتا        شه بايد از ريزجلبکهايی مانند نانوکلروپ شتهاي ذخيره همي ستفاده کرد. در اين ک ميليون  20تا  12با تراکم  ا
براي تغذيه روتيفرها استفاده کرد. همچنين در اين کشتها به جاي استفاده از تراکمهاي باالي کشت می      سلول در سی سی   

سيار پايينتر )  توان از شت يت هفته اي         50تا  10تراکم ب ستراتژي ک ستفاده کرد. همچنين می توان از ا سی( ا سی  عدد در 
ستفاده کرد به اين ترتيب که در ابتدا در درون ظروف کشت به مقدار    درصد حجم نهايی ظرف کشت جلبت تازه ريخت     5ا

سی با روتيفر )بالغ، بچه     50و آنرا با تراکم  سی  سازي کرد و در ادامه هر روز حجم   عدد در  روتيفر و يا تخم روتيفر( ذخيره 
کشتتت را با استتتفاده از ريزجلبت تازه دو برابر کرد. البته براي غذادهی به روتيفر هميشتته بايد به ميزان مصتترف ريزجلبکها 

سلولی ريزجلبت        شت ها و همچنين ميزان تراکم  شود و با توجه به رنگ آب ک سط روتيفرها دقت  اي  می توان مقدار غذتو
شوند يعنی در يت         7تا  5الزم را تنظيم کرد. بدين ترتيب پس  شت ها بايد تجديد ب شد و ک شت پر خواهند  روز ظروف ک

 ظرف خالی ديگر به قرار فوق دوباره کشت داد و پرورش را ادامه داد. 
روش ديگر اين استتت که در همان روز اول می توان کل حجم ظرف کشتتت را از ريزجلبت نانوکلروپستتيس اوکوالتا با      

سب پر کرد و   سيار پايين تر )مثالً  تراکم منا شرايط         5با مقدار تراکم ب شت داد و  سی و يا حتی کمتر( آن را ک سی  عدد در 
شت  شتها را         الزم را براي آن فراهم کرد و تا زمانی که ک شان خواهد داد( ک شت ن شود )رنگ آب ک ها از ريزجلبت خالی 

سبتًا شفاف شده بايد           دنبال کرد و پس از آنکه مشاهده شد روتيفرها غذاي درون ظرف را مصرف کرده و رنگ آب کشت ن
 کشت ها تجديد شوند. 

 بهتر است هميشه چند ظرف کشت ذخيره داشته باشيد تا در صوری بروز اتفاق حداقل يکی از کشتها سالم بمانند.      
 

 
 ( در محيط آزمايشگاه stock cultureسی سی بعنوان ذخيره سازي )  500ميلی ليتري و ارلن هاي  50کشت روتيفر در ويالهاي  -5 شکل

 
 
 کشتهای آغازین: ارتقاء کشتهای ذخیره به  

شت هاي روتفيرهاي موجود در ويالهاي            شت هاي با حجم باالي روتيفر از ک شروع ک صورتی که بخواهيم براي    50در 
ستفاده کنيم،      سی ا شتهاي ذخيره  سی  شدی نور   500به داخل ارلنهاي  ک سيله المپهاي    5000ميلی ليتري که  لوکس بو

عدد در ميلی ليتر در آن  50می گردد. روتيفرها با تراکم  منتقلاي آنها مهيا شده،  بردرجه سانتی گراد   30و دماي فلورسنت  
شوند و با افزايش    سيس اوکوالتا با تراکم   برداشت شده   جلبت تازه ريزسی سی    400ذخيره سازي می  )ريزجلبت نانوکلروپ

سی(      20تا  12 سی  سلول در  شوند و هر روز حدود  ميليون  اافه می گردد تا  يزرميلی ليتر  50غذادهی می  جلبت به آن ا
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ميکرومتر کم کرده و در فضتتاي  50براي اينکار بايد مقداري از آب کشتتت را با استتتفاده از فيلتر   غذادهی آنها فراهم گردد
اافه کرد    شده ريزجلبت تازه ا سه روز تراکم روتيفرها می تواند تا حد  خالی  اافه گردد. در   200. بعد از  عدد در ميلی ليتر ا

 اين دوره پرورش کوتاه الزم نيست هوادهی صوری گيرد.  تول
يلتر فاز دو نوع فيلتر گذرانده می شوند،  محتويای ارلن کشت روتيفر عدد در ميلی ليتر رسيد 200 – 300وقتی تراکم به      

شمه هاي  اندازهی با يباال سام بزرگتر را جدا می کند و پايينی فيلتر   يميکرومتر 200 چ ی که روتيفرها را جمو  ميکرون 50اج
ليتر آبگيري می شود توريکه تراکم  ليتري ريخته می شود و تا دو 15می کند. سپس روتيفر متراکم را در داخل بشکه هاي 

عدد در ميلی ليتر برسد. در اينجا هوادهی الزم است. هر روز جلبت تازه به آن ااافه می گردد، هر روز روتيفرها  50 به اوليه
شود و با تراکم  double-screen filtrationهاي دوتايی )بوسيله فيلتر  عدد در ميلی ليتر دوباره ذخيره  200( تميز می 

شکه       سيله جلبت ب شوند. بعد از يت هفته غذادهی بو شتهاي       15سازي می  شت براي تلقيح در ک شد و ک ليتري پر خواهد 
 انبوه دوره اي آماده خواهد بود. 

روتيفر ها قدری توليدمثلی بسيار بااليی دارند و در مدی زمان کوتاهی می توان به جمعيت زيادي از آنها دست يافت. با        
شکه   شت داد. به اين ترتيب که در داخل   1000ليتري به راحتی می توان يت تانت  15روتيفرهاي درون يت ب ليتري را ک

ميليون سلول در سی سی ريخته می شود و روتيفرهاي        20تا  12تازه با تراکم ليتر با ريزجلبت  100تانت کشت به ميزان  
شکه       شده از ب شت  شوند تا در نهايت وقتی     15بردا اافه می گردد و هر روز با ريزجلبت تازه غذادهی می  ليتري به آن ا

 ده کرد. تانت پر شده، برداشت شده و از روتيفرهاي آن می توان براي کشت دادن تانکهاي ديگر استفا
 

 (: mass productionتولید انبوه )

 توليد انبوه می تواند به سه صوری زير صوری گيرد: 
 کشت انبوه فقط با استفاده از جلبت  - 1
 کشت انبوه فقط با استفاده از مخمر نانوايی  - 2

  کشت انبوه با استفاده از جلبت و مخمر نانوايی تواماً - 3

 اغلب الزم می شود که از روش سوم براي اينکار استفاده شود. 
( بهترين رژيم غذايی براي روتيفرهاستتتت و اگر به اندازه Nannochloropsisبدون ترديد، ريزجلبت دريايی )مثل         

د و از مديريت مناسبی پيروي شود می توان محصول بسيار بااليی را برداشت کرد. متأسفانه در     ش جلبت در دستری با کافی 
الزم می  زمراکاغلب مکانها امکانپذير نيست که هميشه جلبت شکوفا شده بطور مداوم روزانه در دستری باشد لذا در اغلب       

 ( استفاده شود. شود از استراتژي سوم )يعنی تغذيه توام با ريزجلبت و مخمر نانوايی
شد. مقدار تغذيه                 سب با ست مخمرنانوايی براي پرورش روتيفر منا شده ممکن ا شکوفا  سته به روش و کيفيت جلبت  ب

-sبوستتيله مخمر روزانه نيم تا يت گرم مخمر به ازاي يت ميليون روتيفر استتت، هر چند اين ميزان بستتته به نوع روتيفر )
type   ياL-typeرد بيشتراز جلبت استفاده می شود.متفاوی است. تا آنجا که امکان دا ( و شرايط پرورش 

 زير صوری گيرد:روشهاي  يکی توليد انبوه روتيفر با استفاده از جلبت و مخمر می تواند به     
 (  batch cultureدوره اي ) –پرورش دسته اي  - 1
 (continuous cultureروش کشت مداوم )پ - 2
 ( Semi-continuous cultureمداوم )پرورش نيمه  - 3
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 :(batch cultureدوره ای ) –پرورش دسته ای   - 1

علی رغم بازدهی نه چندان باال، روش پرورش دوره اي معمول ترين روش براي پرورش انبوه روتيفر می باشد که دليل       
 مترمکعبی )يت تنی( استفاده می شود. کاربرد وسيو اين روش سادگی اين روش می باشد. در اين روش از تانکهاي يت 

سی         سل روتيفرها در توليد مثل غير جن هند که ، پرورش دهندگان ترجيح می د)بکرزايی( بدليل کوتاه بودن زمان توليد ن
آنها را مجبور به توليد مثل غيرجنستتی بنمايند که اين با تنظيم ميزان غذا، درجه حراری آب، شتتوري و هوادهی تی فرآيند 

 پرورش صوری می گيرد. 
جلبتتت  يزرميليون ستتتلول در ميلی ليتر  20تتتا  12: فراهم نمودن تراکم پتتارامترهتتاي مؤمر روزانتته عبتتارتنتتد از     

Nannochloropsis oculata   )براي روتيفرها، تغذيه روتيفر با مخمر فشرده شده تازه به ميزان   )يا جلبکی مشابه آن
( و   s-typeدرجه ستتتانتی گراد )براي 28 – 32گرم به ازاي يت ميليون روتيفر، فراهم نمودن درجه حراری  25/0 – 5/0

 .  ppt 25شوري آب 
 ليتري.   1000( در تانکهاي batch cultureنبوه روتيفر به روش پرورش دوره اي )شکل شماتيت براي توليد ا

 
 

                                                                    
 
 
 

     
                                               

      
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (batch cultureتصویر شماتیک از روش کشت مرحله ای یا توده ای ) -6شکل 

 

 

 
 مرحله سوم

 

 
 مرحله دوم

 مرحله اول
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ميليون  20تا  12 با تراکمنانوکلروپسيس اوکوالتا جلبت ريزليتر آب شور حاوي  500ليتري،  1000: دريت تانت مرحله اول

 عدد در ميلی ليتر روتيفر به آن تلقيح می شود.  100 – 150سلول در ميلی ليتر آبگيري می شود سپس با تراکم 

 20تا  12 با تراکمنانوکلروپسيس اوکوالتا  تازه جلبتريزبا آب حاوي پرورش روتيفر تانت ساعت بعد  24:  مرحله دوم

 می شود ميليون سلول در ميلی ليتر 

برداشت می شود و پس از شمارش و تعيين تراکم جهت تغذيه  ميکرومتر 50با استفاده از توري  روتيفرهامرحله سوم : 

ماده و براي کشت دوره بعدي آ ، ادعفونی می شوداستفاده می گردد. تانکها شسته شدهدريايی يا الرو ميگوها الرو ماهيان 
  می شود. 

 

 نی )ره(: کشت روتیفر در بندر امام خمیروش 

شت انبوه روتيفر از روش پرورش دوره اي )         ستگاه تحقيقاتی ماهيان دريايی بندر امام خمينی )ره( براي ک  batchدر اي

culture( در داخل تانکهاي يت مترمکعبی )استزير ليتري( در داخل سالن استفاده می شود. روش کار به صوری  1000 : 

 

 
( ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره( با Brachionus rotundiformis) Sنوع سالن کشت روتیفر  -7شکل 

 )عکس از مؤلف(میلیارد روتیفر در روز  3تانکهای کشت یک مترمکعبی با ظرفیت برداشت حدود 

 
آب شور حاوي  ليتر( با 500ابتدا تانکهاي يت تنی خوب شسته و اد عفونی می گردد، سپس اين تانکها تا نصح )    

آبگيري می شود. شوري آب شور حاوي ميليون سلول در سی سی  12 – 20ريزجلبت نانوکلروپسيس اوکوالتا با تراکم 
، معموالً ريزجلبت نانوکلروپسيس اوکوالتا در تانکهاي پرورش انبوه با قسمت در هزار تنظيم می شود 25ريزجلبت در حد 

شود و چون تحت تابش خورشيد هستند مقداري از آب آنها تبخير می شود و قسمت در هزار پرورش داده می  20شوري 
تبعاً شوري آن مقداري بيشتر می شود. همين ريزجلبت ها برداشت شده و با استفاده از پمپ کح کش به بخش پرورش 

. باشد ري آن نمیروتيفر منتقل می شود و براي کشت دادن روتيفر استفاده می شود و معموالً نيازي به تنظيم مجدد شو
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 – 32که سعی می شود دماي آن در حدي نگهداري شود که دماي آب داخل تانکهاي پرورش در حد  سالنیکشتها داخل 
براي اين منظور در فصول سرد سال از بخاري برقی فن دار استفاده می  درجه سانتی گراد مابت بماند صوری می گيرد 28

روشنايی  .شود و در فصل گرما )از ارديبهشت ماه تا اواخر شهريور( نيازي به استفاده از بخاري براي گرم کردن سالن نيست
ت ق لوله و شلنگ هواده هدايو هوادهی بوسيله پمپهاي هوا که از تري و يا المپ هاي کم مصرف بوسيله المپهاي فلورسنت
 می شود تامين می گردد. 

ليتر  500عدد در ميلی ليتر در تانکها تلقيح می شود )يعنی براي هر تانت که داخل آن  150تا  100روتيفرها با تراکم      
موجود در داخل روتيفرهاي روتيفر براي تلقيح اوليه الزم است(.  75000000تا  50000000آب حاوي جلبت وجود دارد حدود 

تانکهاي کشت شروع به تغذيه از ريزجلبکهاي موجود در تانت می کنند و با توليد مثلی سريو جمعيتش زياد می شود و تا 
 چند ساعت بعد از کشت ريزجلبکهاي موجود در آن مورد تغذيه قرار خواهند گرفت.

ساعت بعد از معرفی روتيفرها به داخل تانکها   حدود       گرم  25/0به ازاي هر يت ميليون روتيفر با مقدار ، ي پرورششش 
بر اسای ميزان بيومای ذخيره شده در زمان کشت     مخمر نانوايی غذادهی می شوند )يعنی براي تغذيه روتفرهاي هر تانت 

در  گرم مخمر نانوايی الزم استتت در اينجا مبناي محاستتبه تراکم تلقيح اوليه استتت(.   75/18تا  5/12مقدار  در مثال فوق،
هنگام تغذيه کشتتتتهاي روتيفر با مخمر نانوايی بايد دقت شتتتود که ابتدا مقدار مخمر مورد نياز را در يت ظرف کوچکتر به     
 مدی حدود يت تا دو ساعت در آب بخيسانيم تا اصطالحاً مخمرها فعال شوند و سپس آنرا به کشت روتيفر ااافه می کنيم. 

بيومای و در نتيجه تراکم روتيفرهاي موجود درتانکهاي         ا به داخل تانکها،    ستتتاعت پس از معرفی روتيفره   24حدود       
شد        شت درون تانت تقريباً از نظر ريزجلبت در امر تغذيه روتيفرها تخليه خواهد  شد و آب ک پرورش حداقل دو برابر خواهد 

ل تانکها ديگر ريزجلبت به اندازه که اين امر از ميزان شتتتفافيت آب تانکها مشتتتهود خواهد بود. اين امر يعنی اينکه در داخ
کافی براي تغذيه جمعيت دو برابر شده روتيفرها وجود نخواهدداشت. لذا الزم می شود که به آنها غذادهی صوری بگيرد که     

کشت با  تانکهاي براي غذادهی از ريزجلبت تازه نانوکلروپسيس اوکوالتا استفاده می شود. فضاي خالی موجود در در اين جا 
البته اگر  پر می شتتود. ميليون ستتلول در ستتی ستتی 12 – 20تراکم ر حاوي ريزجلبت نانوکلروپستتيس اوکوالتا با آب شتتو

 ppt 25دقت بايد شود که شوري آب در حد    ريزجلبکی با تراکم بيشتر در دستری باشد، بهتر است که از آن استفاده شود.      
با اينکار تراکم روتيفرهاي موجود در امر دو برابر شتتدن حجم آب باشتتد تا از وارد شتتدن شتتت به روتيفرها جلوگيري شتتود. 

 موجود در تانت، دوباره به حالت اول )زمان کشت( برمی گردد و فضاي براي افزايش جمعيت بيشتر فراهم خواهد شد. 
 ز ريزجلبت غذادهیباز الزم می شود که با استفاده ا   ساعت پس از معرفی روتيفرها به داخل تانکها(  36عصر روز دوم )      

ست ولی ديگر در تانکها فضاي خالی براي          شده ا شود چرا که ريزجلبکهاي موجود در تانت تقريبًا به صوری کامل مصرف 
ميکرومتري حجم تانت را کم کرد تا فضاي   50تا  40افزودن ريزجلبت به آنها وجود ندارد ولی می توان با استفاده از توري 

شود. خالی براي افزودن مجدد ري شلنگ تخليه را       زجلبت به آن ايجاد  سر  ست که يت  صوری ا کاهش حجم تانت به اين 
شلنگ که آب حاوي روتيفر    سر ديگر  شود توري   داخل تانت قرار می دهند و به  ميکرومتري می  50تا  40از آن خارج می 

ري جمو شوند، پس از به نصح رسيدن    بندند تا آب و جلبت و مخمرهاي باقی مانده از توري عبور کنند و روتيفرها داخل تو
به داخل همان تانت برمی  حجم تانت شلنگ را از تانت خارج کرده و روتيفرهايی را که روي توري جمو شده اند را دوباره 

ستفاده کرد می توان با افزودن حجم کمی از       . گردانيم سانتريفيوژ ا سيله  شده بو در اين مرحله اگر بتوان از ريزجلبت تغليط 
به تانت پرورش روتيفر مقدار غذاي الزم براي آن را فراهم کرد و ديگر الزم نيست که حجم بااليی از ريزجلبت استفاده آن 

گردد که مجبور باشتتيم در اين مرحله براي غذادهی در تانکها پرورش روتيفر از روش کاهش حجم تانکها استتتفاده کنيم. از 
صل تکثير ک   ترفی  صول خارج از ف ست، به پرورش آن    می توان در ف شرايط آب و هوايی براي پرورش ريزجلبت مهيا ا ه 
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اقدام کرده، آنها را تغليظ و در شتترايط مناستتب ذخيره کرد و در مواقو لزوم استتتفاده کرد و به اين تريق می توان از تامين  
 ريزجلبت مورد نياز در فصل تکثير اتمينان حاصل کرد.

ساعت بعد از عمل       ساعت   فوق چهار  م مخمر به گر 375/0يت ميليون روتيفر مقدار هر شب( به ازاي   11 – 12)يعنی 
الزم است که از تراکم روتيفرهاي داخل تانت کشت آگاهی     ،براي محاسبه مقدار مخمر مورد لزوم کشتها ااافه می گردد )  

شته باشيم که براي اينکار از تانکهاي پرورش نمونه گيري شده، تراکم هر تانت     قدار بصوری جداگانه تعيين می شود و م  دا
 مخمر الزم براي هر تانت جداگانه محاسبه می گردد(. 

ستتاعت پس از معرفی روتيفرها به داخل تانکها( در صتتورتيکه کشتتتها به درستتتی و به ميزان الزم    48صتتبح روز بعد )     
شند، تراکم روتيفرهاي موجود در تانکهاي کشت حدود     برابر تراکم اوليه خواهد بود )در واقو به لحاظ   5تا  3غذادهی شده با

در اين زمان می توان کشتتتها را  .(برابر تعداد اوليه تلقيح روتيفر خواهيم داشتتت 10تا  6تعداد روتيفر در داخل تانکها حدود 
 برداشت نمود. 

کد بمانند تا اجستتتام درشتتتت دقيقه هوادهی تانکها را قطو می کنيم و می گذاريم کشتتتتها را 10ابتدا به مدی حداقل      
 40 -  45)يادمان باشتتد در کشتتت انبوه محيط ايزوله نيستتت( ته نشتتين شتتوند، ستتپس کل حجم داخل تانکها را از توري 

ب            يا  ند حاوي روتيفر مخلوط ) ما باقی می  بدين ترتيب روتيفري که روي توري  تی بهتر عبار ه ميکرومتري عبور می دهيم، 
( خواهد بود، که بعد از    و همچنين تخمهاي رها شتتتده   و هم روتيفرهاي بالغ يا حاوي تخم     (babyبچه روتيفر )  حاوي هم 

 تعيين تراکم و تعداد روتيفرها براي تغذيه الرو ماهيان استفاده می گردد. 
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ی آن توری ابرداشت روتیفر در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره( به کمک شلنگ تخلیه که به انته -8شکل 

 میکرومتری بسته شده است )عکس از مؤلف( 45

 : (Semi-continuous cultureپرورش نیمه مداوم ) – 2

شابه روش دوره اي، براي مدی        شود. در دو     5در اين روش نيز از مخازن يت مترمکعبی و با تراکم م ستفاده می  روز ا
شده و مجدداً          شت  شود. در روزهاي بعد نيمی از حجم تانکها بردا صح  شود تا تراکم ن به  روز اول، حجم آب دو برابر می 

ازن حجم مخيا قسمتی از  ي جلبت پر می شود و در روز پنجم تمام  منظور کاهش تراکم نصح خالی تانکها با آب شور حاو  
و در صوری برداشت بخشی از     برداشت شده و عمليای آماده سازي مجدد مخازن براي پرورش دوره بعدي انجام می گيرد   

 . آن می توان بقيه تانت پرورش را با ريزجلبت تازه پر کرده به پرورش درون همان تانت ادامه داد
 

 : (continuous cultureسیستم پرورش مداوم ) – 3

س        سي سوي ديگر کاهش   تبه تور کلی امروزه  سته به منظور بهره برداري پايدار در پرورش روتيفر و از  مهاي پرورش پيو
کنترل شتتده استتت و  کامالً ، اکستتيژنpHهزينه ها توستتعه يافته استتت. در اين نوع محيط پرورش پارامترهايی نظير دما، 

شامل واحدهاي پااليش،         مع ستم  سي صوری می گيرد. اين  سازي )تلقيح( روتيفر با تراکم باال در محيط پرورش  موال ذخيره 
پرورش و برداشت می باشد. در اين سيستم آب پااليش شده و غذا به تور مداوم به مخازن پرورش روتيفر معرفی می گردد. 

مخازن پرورش به داخل مخازن برداشتتتت روتيفر انتقال می يابد، به همان بدين معنا که به همان اندازه اي که آب از داخل 
اندازه نيز آب به مخازن پرورش ااتتتافه می گردد. می توان از جلبت و مخمر بعنوان غذا استتتتفاده کرد و اگر بتوان تراکم         

يانگين نزديت    6تا   3روتيفر را بين  يا  17/0هزار روتيفر در ميلی ليتر حفظ کرد، بطور م نت    ميل تا يت  رد روتيفر در روز از 
ليتري بدست آورد. البته در سالهاي اخير موفقيت هاي خوبی در زمينه پرورش روتيفر در تراکمهاي بسيار باال )باالتر از     500

ه تلغيظ شتتده بوستتيل در اين روش پرورش بهتر استتت که از ريزجلبکهاي (.قطعه در ميلی ليتر بدستتت آمده استتت 20000
 فاده نمود تا الزم نباشد حجم بااليی ريزجلبت براي تغذيه استفاده شود. سانتريفيوژ است

 (: babyجداسازی بچه روتیفرها )روتیفر 

سيار ريز خواهد بود توري که براي تغذيه اوليه            ستند و به تبو اندازه دهان آنها ب سيار ريز ه الروهاي ماهيان دريايی ب
شون )پس از   سه زرده( بايد از غذايی با اندازه کمتر از  آنها در روزهاي اوليه عمر شود. براي     80جذب کي ستفاده  ميکرومتر ا

-super small type: ssاين منظور در مراکز تکثير مناتق گرمستتيري از نوع خاصتتی از روتيفر که نوع بستتيار ريز ) 

type  امام خمينی( وجود ندارد. در اين ( استتتفاده می شتتود، ولی اين نوع در ايران )ايستتتگاه تحقيقاتی ماهيان دريايی بندر
سيار ريز دارند( از        شانت زردباله و هامور معمولی که دهانی ب صبيتی،  ستگاه براي تغذيه الرو ماهيان دريايی مورد تکثير ) اي

ستفاده می شود که الزم      rotifer babyروتيفرهاي تازه خارج شده از تخم که اصطالحاً    شوند ا )بچه روتيفر( خوانده می 
 که آنها را با به کار بردن توري با اندازه چشمه مناسب از روتيفرهاي بالغ جدا کرده مورد استفاده قرار داد.است 
سطلهايی با حجم            شده به روش فوق را داخل  شت  شور پر   20تا  10روتيفر هاي بردا ليتر ريخته حجم تانت را با آب 

ر عبور می دهيم و آب خروجی از توري را داخل يت سطل يا تشت ميکرومت 80می کنيم و کل حجم آنرا از توري با چشمه  
( گفته می babyميکرومتر که اصتتطالحاً به آنها بچه روتيفر )يا  80ديگر جمو می کنيم. با اين کار روتيفرهاي کوچکتر از 

 ميکرومتر عبور می کند.  80شود و تخمهاي آزاد موجود در روتيفر برداشت شده از توري 
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  15که همه کشت روتيفر به درون تور جمو کننده تخليه شد، روتيفرهاي جمو شده را درون سطل پالستيکی        هنگامی     
ريزيم و با برآورد ميزان بيومای   قرار می دهيم و هواده داخل ستتتطل می    N. oculataليتر جلبت   3 – 5ليتري حاوي  

 به منظور استفاده در تعذيه الروها قرار می گيرد. موجود در سطل و تراکم در هر ميلی ليتر آن تحويل بخش پرورش الروي
 

 
 جداسازی بچه روتیفر از روتیفر بالغ در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره( )عکس از مؤلف( -9شکل 

 

 شمارش و برآورد تراکم و بیوماس:

ه از داخل ستتطلی ک بعد از برداشتتت روتيفرها الزم استتت آنها شتتمارش شتتوند، براي اينکار بدين ترتيب عمل می کنيم:    
شر  داخل نمونه برداشت شده و  يت سی سی    روتيفرها را در آن جمو کرده ايم، ريخته می شود و روي آن   سی سی   100 ب

که  یمی شود )اينکار باعث خواهد شد که در امر شوک شوري    مخلوط)آب مقطر( ريخته شده،  آب شيرين   سی سی   99مقدار 
سيار آرامتر از وقتی گردد که در محيط بهينه خود زندگی می کنند   شود حرکت آنها ب ت نمونه با اين غلظ، (روتيفرها وارد می 

سی      برابر رقيق کرده ايم.  100را  سی  صل يت  شته و داخل نمونه از مخلوط حا می ريزيم و  ارالم حفره د حفره هاي بردا
شمارش می کنيم، مقدار عددي يا لوپ ( *4با عدسی شی اي موجود در آن را با کمت يت ميکروسکوپ نوري ) يروتيفرها

صل را در عدد   ساخته         100ارب می کنيم تا مقدار روتيفر موجود در   100حا شيرينی که  سی مخلوتی روتيفر و آب  سی 
شاندهند    ست آيد، که اين عدد خود ن سی از روتيفر متراکم اوليه ما که در    بوديم بد سی  ه مقدار تعداد روتيفر موجود در يت 

سطل تاميم می دهيم تا کل روتيفر موجود در داخل      سطل پالستکی ريخته بوديم خواهد بود که اين عدد را به حجم  داخل 
ليتري جمو  10ل يت سطل  مثالً اگر کل روتيفر برداشت شده از يت تانت پرورش يت مترمکعبی را داخ   سطل بدست آيد.  

شته و آنرا         سی بردا سی  شمارش از آنها يت  شيم و براي  سی       100کرده با شمارش نمونه يت  شيم و با  برابر رقيق کرده با
سکوپ يا لوپ تعداد      شده در زير ميکرو شد ميزان بيومای روتيفر موجود در      350سی از مخلوط رقيق  شده با شمارش  عدد 

 يجه بيومای برداشت شده از تانت يت متر مکعبی( به روش زير محاسبه خواهد شد: ليتري )و در نت 10داخل سطل 



24 

 

 بيومای داخل سطل = حجم سطل )سی سی( * اريب رقيق سازي * تعداد شمارش شده
 350*  100=  35000تراکم در يت سی سی از سطل ده ليتري                                   

 350*  100*  10000=350000000تانت پرورش(        بيومای داخل سطل )بيومای داخل

 350000000 ÷)حجم تانت پرورش به سی سی(  1000000=  350تراکم روتيفر در تانت پرورش در زمان برداشت        
 

البته براي بدست آوردن تراکم تانت هاي پرورش در هر زمان می توان مستقيماً از خود تانت نمونه برداشته شمارش      
نمود. در صوری لزوم و شمارش راحتتر می توان روتيفرها را با استفاده از لوگل کشت و در عين حال رنگ آميزي نمود تا 

 بتوان با دقت بيشتري شمارش کرد. 
 

 رو ماهیان دریایی با استفاده از روتیفر:تغذیه ال

 .دانتقال داده می شو الروي پرورشبعد از بدست آوردن مقدار روتيفر موجود، روتيفر ها به منظور تغذيه الروها به بخش      
در هر ميلی ليتر از حجم آب  babyعدد روتيفر  7-5از روز دوم پس از هچ به ميزان الرو ماهيان  پرورش الروي،در بخش 

پرورش  عدد روتيفر در ميلی ليتر آب حجم تانکهاي  40تا  20بر استتتای تانت پرورش الروي تغذيه می شتتتوند و در ادامه 
آب الزم  مترمکعب  4يعنی براي تغذيه الروهاي موجود در داخل تانکهاي هچري با حجم مفيد           .تغذيه می شتتتوند    الروي

در داخل هر روز در دو نوبت )صتتبح و عصتتر( ميزان روتيفر  ميليون روتيفر موجود باشتتد.  160تا  80استتت در داخل تانت 
تانکهاي پرورش الروي روي اين عدد باالنس می شود. اينکه روي کدام عدد در اين محدوده باالنس شود به عهده مديريت 

 کارگاه تکثير ماهيان دريايی خواهد بود.
الزم است که قبل از غذادهی الروها با روتيفر از ميزان روتيفرهاي باقيمانده داخل تانکهاي  با توجه به مطالب گفته شده      

ست که آب داخل تانکهاي       پرورش الروي شيم، براي اينکار الزم ا شته با نمونه گيري بعمل آيد و   پرورش الرويآگاهی دا
ست که نمونه ها       شود، در اينجا الزم ني شمارش  شوند نمونه ها  ست که براي توقح حرکت روتيفرها  زمولی ال رقيق  با  ،ا

ست   افزودن مقداري ف شته )فيک سکوپ نوري       رمالين به نمونه ها، روتيفرها ک ستفاده از الم حفره دار و ميکرو شوند و با ا  )
شود تا تر      سته به مقدار روتيفر باقيمانده در آب تانکهاي هچري مقدار روتيفري که بايد به تانکها داده  کم اشمارش گردند. ب

شود.       40تا  20 سبه و داده می  شود، محا صميم بر باالنس کردن بيومای روتيفر  عدد روتيفر در ميلی ليتر حفظ  مثالً اگر ت
شده از تانت            20داخل تانت پرورش الروي روي عدد  صبح از نمونه گرفته  شمارش  شد و در  سی با سی  عدد روتيفر در 

ش  8مترمکعبی تعداد  4پرورش الروي  سی از آب      عدد روتيفر  سی  شد، بدين معنی خواهد بود که به ازاي هر  شده با مارش 
=  48000000مترمکعبی مقدار  4عدد روتيفر يا به عبارتی الزم استتتت که به اين تانت  12اين تانت پرورش الروي مقدار 

اافه شود تا تراکم روتيفر موجود در داخل تانت پرورش در عدد   12*  4*  1000*  1000 روتيفر در سی    20 عدد روتيفر ا
 سی باالنس شود. 

 

 مراقبت های بهداشتی: 

شرايط روتيفرها نکته مهمی است که پرورش دهنده همواره بايد آنها را بررسی و مورد           بهداشت عمومی و مطلوب بودن 
اشد. اگر آنها می ب ارزيابی قرار دهد. روشهاي اصلی ارزيابی کشت روتيفر، بررسی مداوم تکثير از تريق ميزان رشد و باروري  

ساعت پس از تلقيح، جمعيت  24، بطور تبيعی در شرايط مطلوب قرار داشته باشندکليه عوامل کيفيت آب و غذاي داده شده 
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آنها دو برابر خواهد شد. بنابراين، بررسی مداوم و روزانه تعداد روتيفرهاي تانکهاي پرورش اروري می باشد. ميزان باروري      
سنجيد که همان ميزان توليد مثل )    آنها را می توان  سبه درصد روتيفرهاي داراي تخم  شرايط    (زادآورياز محا شد. در  می با

سازي اوليه، بيش از    24، تبيعی شت      30ساعت پس از ذخيره  شند. اين مقدار هنگام بردا صد روتيفرها بايد حامل تخم با در
ش می يابد. کم بودن ميزان غذاي داده شده تی دومين  درصد کاه  10ساعت پس از کشت آغازين( ، به کمتر از    48)يعنی 

ستم پرورش مرحله اي         سي شد که اين امري اجتناب ناپذير در  شت می با سيون، علت باروري پايين هنگام بردا مرحله انکوبا
يزان م البته اگر از نظراستتت. واتتعيت کيفی روتيفرها را می توان با مشتتاهده ستترعت و يا رفتار شتتناي آنها ارزيابی نمود.  

غذادهی به روتيفر با استتتفاده از ريزجلبت نانوکلروپستتيس اوکوالتا محدوديتی وجود نداشتتته باشتتد و در روز دوم پرورش با 
صد روتيفرهاي تخم دار پس از         شت که در شوند می توان انتظار دا ستفاده از ريزجلبت با تراکم زياد غذادهی  ساعت   48ا

شد. البته بررسی    شتر از حالت قبل با شان داده است که شوري محيط کشت نيز بر درصد روتيفرهاي تخمدار پس از        بي ها ن
 (.  1390ساعت تامير دارد )منعم،  48
 

 :(enrichment of rotiferغنی سازی روتیفر )

صت             شد می خورند و اين امر فر شان با ستند يعنی هر چيزي که اندازه دهان روتيفرها موجودای فيلتر فيدر غيرانتخابی ه
ستفاده از آنها براي تغذيه الرو ماهيان دريايی يا الروهاي ميگو مواد مغذي و    صوری لزوم قبل از ا خوبی فراهم کرده که در 

غنی سازي روتيفر به اين معنی يا دارويی را به آنها ااافه کرده و از تريق آنها به خورد الروهاي ماهيان دريايی و ميگو داد. 
يم به الرو ماهيان بدهيم را ابتدا به تريقی به روتيفر می خورانيم تا از اين تريق روتيفرها از است که موادي را که می خواه
 و ... .  ، داروها، پروتئين ها اسيدهاي چرب اروري، ويتامينهالحاظ آن مواد غنی شوند. مثال

 براي غنی سازي روتيفر از سه روش مختلح می توان استفاده نمود :      
 جلبکهاي خاص  استفاده از - 1
 ( formulated feedاستفاده از غذاهاي فرموله شده ) - 2

 (  Oil emulsionsغوته وري در روغن ) - 3

ضی از جلبکها زياد بوده، در حاليکه در جلبکهاي ديگر کمتر              اروري براي الرو ماهيان در بع سيدهاي چرب  ضی از ا بع
ساپنتائنوئيت     سيد چرب ايکو شوند، مثال ا سيد )  يافت می  ( در جلبت  eicosapetaenoic acid( )EPA 20:5n-3ا

سيد              ساهگزائنوئيت ا سيد چرب دوکو شار از ا سر سيس اوکوالتا زياد بوده در حاليکه جلبت آيزوکرايزيس گالبانا  نانوکلروپ
(docosahexaenoic acid( )DHA 22:6n-3     ستفاده توأم از اين دو جلبت براي تغذيه ست. پس می توان با ا ( ا

 يفر، مقادير هر دو اسيد چرب را به اندازه کافی در اختيار روتيفر و از آن تريق در اختيار الرو ماهيان قرار داد. روت
شتهاي              شت روتيفر به منظور تغذيه الرو ماهيان، ک ساعت قبل از بردا شش  شود که  براي اينکار بدين ترتيب عمل می 

که مقدار اين غذا به اندازه ده درصتتد مقدار جلبت نانوکلروپستتيس خواهد روتيفر با جلبت آيزوکرايزيس غذادهی می شتتوند 
بود. بدين ترتيب در تول مدی باقيمانده تا زمان برداشتتتت روتيفرها از جلبکهاي آيزوکرايزيس تغذيه خواهند کرد و استتتيد  

 به اين تريق در اختيار الرو ماهيان قرار خواهد گرفت.  DHAچرب 
الزم به ذکر استتت که براي غنی ستتازي روتيفر از محلولهاي غنی ستتازي فرموله شتتده که مقادير مواد الزم براي غنی      

که از آن هم براي غنی  super selcoسازي با فرمولی مشخص در آن وجود دارد، استفاده نمود مثل محلول غنی سازي     
. غوته ور کردن روتيفر در روغن که از استتيدهاي چرب  ستتازي روتيفر و هم براي غنی ستتازي آرتميا استتتفاده می گردد  

 اروري تهيه شده اند نيز يکی ديگر از روشهاي مرسوم براي غنی سازي روتيفر می باشد. 



26 

 

 
 

 : (production and use of resting eggتولید و استفاده از تخم نهفته روتیفر )

ايط را براي يعنی شتترمورد توجه قرار گيرد ) براي پرورش انبوه روتيفر بعنوان غذاي الرو، بايد روش توليد مثلی بکرزايی     
ته                   ثل تخم نهف يد م گامی تول ند(. بهرحال، هن ثل ک يد م به اين تريق تول تا روتيفر  نه کرد  ثل بکرزايی موجود، بهي يد م تول

(resting eggمورد توجه قرار می گير )       شوند. اين سازي  سبتا توالنی ذخيره  شود که روتيفرها به مدی ن د که الزم می 
درصد اندازه تبيعی يت ماده بالغ است   60حجم آنها تقريبا می نامند، که نسبتا بزرگ هستند )  تخمهاي نهفته را سيست نيز   

هستتتند و می تواند براي تلقيح کردن ميکرومتر(، آنها براي ذخيره ستتازي و جابجايی ايده آل  170تا  100اندازه اي حدود 
 batchکشتتتهاي انبوه مورد استتتفاده قرار گيرند. پرورش انبوه روتيفر براي توليد ستتيستتت به روش کشتتت مرحله اي )  

culture سب و ايده آل     صوری می گيرد  بتنی يا پلی اتيلنی( در تانکهاي شرايط منا شرايط پرورش روتيفرها  . هنگامی که 
خم نهفته تد به جاي توليدمثل بکرزايی شتتتروع به توليدمثل جنستتتی می کنند که حاصتتتل آن توليد آنها فاصتتتله می گير

(resting egg ) شوري   آنهامی توان با محدود کردن غذاي خواهد بود. روتيفرها را سی  يا تغيير در دما يا  به توليدمثل جن
شوند و الز  تخم نهفته مجبور توليد و  شين می  شت نمود، که اين امر   کرد. تخمهاي نهفته ته ن ست که آنها را از کح بردا م ا

کنيم و آب انها را تخليه کرده و  ظتر اين استتت که آب تانکها را تعويباعث خواهد شتتد مقدار زيادي از آنها هدر بروند لذا به
وان از ا می تبجاي آن با آب شور جايگزين کرد که اين کار باعث خواهد شد که سيستها روي سطح آب شناور شوند و آنها ر  

داشت. هنگامی که سيستها را     روي سطح آب جمو کرد. تخمهاي نهفته خشت را می توان به مدی بيش از يت سال نگه   
ستتاعت تفريخ خواهند شتتد که  24بعد از  درجه ستتانتی گراد و نور کافی کشتتت بدهيم تقريباً 25در آب شتتور در شتترايط 

 روتيفرهاي تازه تفريخ شده بصوری غيرجنسی توليد مثل کرده، ادامه حيای خواهند داد. 
درصد اندازه يت ماده بالغ   60شکل مقايسه بين اندازه يت ماده بالغ و تخم نهفته را نشان می دهد ) تخم نهفته تقريبا         

 (.داردتول 

 
 سکوپ یک تخم نهفته روتیفر ) اندازه تخم را با روتیفر بالغ مقایسه کنید ( شکل باال میکرو

 
 

 استفاده از تخمهای نهفته بعنوان کشت آغازین کشتهای انبوه چند مزیت دارد:  

اگر تصميم داشته باشيم از سيست روتيفر بعنوان کشت آغازين استفاده گردد ديگر الزم نيست که در کل سال کشتهاي          
شد در هزينه هاي نگ     stockره )ذخي شيم که اين امر خود باعث خواهد  شته با شت و    ه( را دا ستوکها و همچنين ک داري ا
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پرورش جلبت صرفه جويی قابل توجه اي شود )چرا که وقتی کشت استوک روتيفر نداريم ديگر کشت انبوه جلبت نخواهيم 
 داشت(. 

رتقاع از کشت استوک به مراحل کشت انبوه را کاهش قابل مالحظه اي داد بعالوه، با استفاده از سيست می توان زمان ا     
 چرا که می توان حجم الزم از تخمهاي نهفته را بعنوان کشت آغازين يت کشت انبوه استفاده نمود. 

شتهاي                 سانی می توان قبل از ک ستها را به آ سي شود.  ست باعث کاهش قابل توجه آلودگيها می  سي ستفاده از  همچنين ا
شت عاري از آلودگيهاي باکتريايی و يا مژه      شتن ک ادعفونی کرد و بدين تريق از دا انبوه با غلظتهاي باالي آنتی بيوتيکها 

 داران اتمينان حاصل کرد. 
 

 ر استخرهای پرورش ماهیان گرمابی: کشت روتیفرها د

از آنجا که روتيفرها در اکثر محيطهاي آبی يافت می شتتوند، نيازي به کشتتت آنها از يت استتتخر به استتتخر ديگر نمی      
باشتتد. براي باال بردن تراکم آنها در استتتخر، کافی استتت موجودای جانوري را که رقيب غذايی آنها هستتتند، با استتتفاده از  

شی    شيميايی و حيوانی، غذاي             ppm 1با مقدار سمپا ستفاده از کوددهی  سپس با ا شوند.  سفريت نابود  سيد ف سمهاي ا از 
ستفاده       ستخر با ا ستخر باال خواهد رفت. در نمونه برداري از آب ا مورد نياز روتيفرها تامين می شود. در نتيجه تراکم آنها در ا

ست       ميکرومت 50از تور پالنکتونی با چشمه کمتر از   ر، تراکم روتيفرها حتی با چشم غير مسلح نيز به خوبی قابل تشخيص ا
اخل شکل و ريختن در دو چون آنها به صوری مجموعه زندگی می کنند، لذا پس از خارج کردن آنها از تور پالنکتونی قيفی 

 . ارند، به راحتی قابل تشخيص هستند، با حرکای موجی شکلی که درليوان يا بش
 

 درجه سانتی گراد:  4یفر در دمای نگهداری روت

ستتاعت  24و به مدی درجه ستتانتی گراد  4را می توان در دماي  ها، آنهاروتيفربراي جلوگيري از کاهش کيفيت غذايی      
درصد از انرژي خود را از دست می    26درجه سانتی گراد   25نگام گرسنگی در يت روز در دماي  ه نگهداري کرد. روتيفر به

 دهد. 
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