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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۱۸

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۱۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

تعيين اثرات پرورش توام خيار دريايي با ميگوي 
سفيد هندي Penaeus indicus بر روي رشد وزني و 

طولي ميگوها

چكيده
 Holothuria Leucospilota با خيار دريايي گونه Penaeus Indicus در بررسـي هايي كه از تير ماه سـال ۱۳۸۲ بروي پرورش توام ميگو
با هدف تاثير همزيسـتي اين دو آب زي برروي رشـد وزنـي و طولي ميگو صورت گرفت، ۹ حوضچه فايبـر گالس( ۵ عدد ده تني با 
سـطح حدود ۷/۵ متر مربع و ۴ عدد حوضچه ۵ تني باسـطح حدود ۴/۵ متر مربع) كه كف آنها از قبل با خاك مزارع پرورش ميگو 
به ارتفاع ۱۰ سـانتي متر خاك ريزي و به سيسـتم هوا ده مجهز شـده بود ، آبگيري شد. ( خاك از مزرعه اي برداشت گرديد كه براي 
 H.  Leucospilota اولين بار شـروع به فعاليت كرده بود و فاقد مواد آلي حاصل از دوره پرورش بود ).تعداد ۱ عدد خيار دريايي گونه
به ازائ هر متر مربع در تانك هاي شماره ۱ , ۲و ۳ ( تيمار ۱)، تعداد ۲ عدد خيار دريايي به ازاي هر متر مربع در تانك هاي شماره ۴ ، 
۵ و ۶ (تيمار۲) ذخيره سـازي شـد و تانك هاي شماره ۷ ، ۸ و ۹ ( تيمار ۳ ) نيز به عنوان تانك هاي شاهد در نظر گرفته شد كه فاقد 
خيار دريايي بود. ميگوهاي گونه P. indicus نيز در سن ۶۰ روزگي از مزارع پرورش ميگو تهيه و به تعداد ۱۵ عدد در هرمتر مربع به 
تانك هاي حاوي خيار دريايي و تانك هاي شاهد اضافه گرديد. شوري، دما، اسيديته به كمك دستگاه هاي سنجش پرتابل و اكسيژن 
به روش وينكلر اندازه گيري و ثبت گرديد. در نهايت ميانگين وزني ميگوهاي تيمار يك از ۶/۴۶ به ۱۸/۶۶ گرم، در تيمار دو از ۶/۱ به 
۱۹/۳۳ گرم و در تيمار شـاهد از ۶/۴۳ به ۱۶/۸۶ گرم رسـيد. همچنين ميانگين رشد طولي ميگوهاي تيمار ۱ از ۹/۷ در ابتداي دوره 
به ۱۳/۴ ميلي متر ، در تيمار ۲ از ۹/۵ به ۱۳/۸ ميليمتر و درتيمار ۳ از ۹/۷ به ۱۲/۶ ميلي متر در انتهاي دوره رسـيد. ميگو و خيار 
دريايي هر دو از كف تغذيه مي كنند . در صورت پاك شـدن بسـتر از آلودگي ناشي از رسوب مواد زائد و اضافي توسط خيار دريايي 
كه به عنوان يك رفتار تغذيه اي در اين آبزي به حساب مي آيد، شرايط مطلوب از نظر تغذيه و رشد بيشتر براي ميگو فراهم مي گردد 

و اين امر سبب اختالف رشد وزني و طولي در بين تيمارهاي مختلف گرديده است.

كلمات كليدي: پرورش توأم، ميگوي سفيد هندي، خيار دريايي،  سيستان و بلوچستان
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۲۰ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۲۱

Pajouhesh & Sazandegi  No:68 pp: 19-23

Determination of effects  in Mix-culture between shrimp and sea cucumber on the growth of related to lenghts 
and weight 
By: T. Amini Rad.,Off shore Fisheries Research Center- Chabahar. Iran.
To be accomplished a review , on the mix culture between shrimp ( Penaeus indicus ) and sea cucumber (Holothuria 
leucospilota) from July to end of September 2003 , in order to detrmine of effects of symbiosis to each others (growth 
of Lenght and weight). In this research, nine fiberglass tanks were selected in 20.06.2004. The bottom of  the  tanks 
were covered with shrimp farm soiel (10cm ). All of the tanks aerated by an air-blower. One sea cucumber per one 
squire meter was stocked in the first 3 tanks (Treatment 1) .and 2 Sea cucumbers per one square meter were stocked in 
the second 3 tanks ( Treatment 2 ).The third 3 tanks were selected as control. All of the tanks were stocked about 15 
shrimps per one square meter. This research periode was about 80 days. Physico-chemical factors including weight, 
total length, temperature, pH, Do and … were measured. These factors were compaired among these treatments. In the 
end of this investigastion a positive synergism was seen bitween 2 sea animals.

Keywords: Mix Culture, Penaeus indicus, Holothoria lecospilota, Sistan and Baluchestan.

مقدمه
محدوديتهايي گاهي آبزيان ــي پرورش ــتمهاي سيس در
ــوئي س اثرات توليد، وكيفيت كميت ــروي ب كه ــروز ميكند ب
و اين معضالت رفع ميگذارد. بهكارگيري روشهاي گوناگون در
است ممكن توليد وكيفيت كميت به بخشيدن بهبود نتيجه در

برداشته باشد. در مختلفي را هزينه كردهاي
همواره دنيا در ــان آبزي ــرورش دهندگان رهگذر پ دراين
يكي گردند. بهرهمند ارزان و كارا روش هاي از كه ــيدهاند كوش
گرفته، قرار توجه مورد ــالهاي اخير طي س كه روشها از اين
در و هم زمان ــوام به صورت ت ــد گونه آبزي چن يا دو ــرورش پ
بودن بر ارزان عالوه روش اين ــد. آبي ميباش ــتم اكوسيس يك
ــي و كيفي، لحاظ كم از ــبتر مناس توليد ــل: قبي ــدي از فواي
را بيشتر ــود س نهايت در و ــتم اكوسيس ــت بهداش و ــالمت س

داشت. خواهد بهدنبال
ــوب دنيا محس در ــي پرورش ارزش آبزيان با از ميگو يكي
به دريايي غذاهاي فروش بازار در را زيادي ــهم س و ــود ميش
ــتخرهاي اس در ــتر بيش آبزي اين ــت. داده اس اختصاص خود
عواملي ــي پرورش دوره يك طي ــود. مي ش داده خاكي پرورش
پالنكتون ها، ــرگ م ــتر , بس ــي در اضاف غذاي ــوب رس ــر نظي
استخرهاي ــتر ميكروبي بس فعاليت در نهايت ميگو و فضوالت
اكوسيستم آبي يك در و عوامل مضر عوامل ايجاد خاكي باعث
افزايش و توليد كيفيت كاهش كميت و سبب امر اين كه شده

شده ميگردد. هزينههاي تمام

بستر در كه ــت اس آبزياني جمله از دريايي از طرفي خيار
را ــتر ــوبات بس رس همواره آبزي اين ــد. ميكن زندگي ــا آبه
قرار ــورد مصرف خود م موجود در آن را آلي ــواد و م ــد ميبلع
از را ــتر بس طبيعي پاالينده يك بهعنوان حقيقت ميدهد. در
را آبي ــتم اكوسيس يك ــالمت راه س اين از و زدوده آلودگي ها
يك بهعنوان ــي درياي خيارهاي آن بر ــالوه ع ميآورد. ــم فراه
و ــازي دام، داروس و ــان صنايع غذايي انس در ارزش ــا ب آبزي

دارند(۷). كاربردهاي فراون پزشكي
ميليون دالر ۸۶ معادل ۲۰۰۰ ــال س در ــنگاپور س كشور
كشور از ــاني انس مصرف جهت ــده ش عملآوري خيار دريايي
يك كه قيمت است بذكر ــت. الزم اس نموده وارد ــتان هندوس
Holothoria گونه ــده از ش عملآوري دريايي خيار ــرم كيلوگ

. (۲) دالر ميباشد، سنگاپور ۱۸۰ كشور در scabra
كه دريايي خيار قيمت ارزان ــه گون ازيك چين ــور كش در
تامين پروتئين اصلي منبع بهعنوان ــدارد، ن آوري عمل ارزش

.(۷) مي شود اردك استفاده پرورش مزارع در
برروي ــتان ــور هندوس دركش كه مورد مطالعه ــك در ي
نود در دهه James توسط دريايي خيار و توام ميگو ــت كش
در كه آمد ــت بهدس توجهي خور در ــج نتاي ــورت گرفت ص
ــيار بس تاثير كيفي كمي و لحاظ از توليد روند بروي ــت نهاي
واضح بهطور نيز حاضر مقاله در همچنين . ــت داش مطلوبي
۲ و ۱ تيمارهاي در ميگوها طولي و وزني رشد افزايش اثرات

ميباشد (۵). مشخص شاهد تانك هاي نسبت به

خيار... توام پرورش اثرات تعيين
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روش كار مواد و
كارگاه سازي آماده

تحقيقات مركز تكثير كارگاه در گالس فايبر حوضچه ۹ عدد تعداد
ــد. گرفته ش نظر در انجام تحقيق چابهار جهت دور، ــيالتي آبهاي ش
داده قرار هم كنار در كارگاه سالن طول در رديفي بهصورت حوضچه ها
انتقال مركز به از گواتر خاك مزارع پروش ميگو كه با تانكها كف شد.
به ذكر الزم ) گرديد خاكريزي متر سانتي ۱۰ ارتفاع به بود شده داده
آوري گرديد جمع بود شده احداث تازه كه مزرعه اي از كه خاك است
دستگاه توسط يك تانكها . بود) ميگو پرورش از حاصل بار آلي فاقد و
شدند. آبگيري ــانتيمتر س ارتفاع ۸۰ دريا تا از ــتقيمًا مس اينچ پمپ ۳
وجود عدم استفاده گرديد. به علت يك دستگاه هواده از هوادهي جهت
حوضچه عدد ۴ از تكثير مركز، كارگاه اندازه در ــك ي حوضچه عدد ۹
از دو عدد و شاهد تيمار در يعني دو عدد گرديد استفاده چهارتني نيز

گرفته شد. بهكار يك تيمار در اين حوضچه ها

دريايي  خيار  ذخيرهسازي
خيار عدد ۷۲ تعداد حوضچهها سازي آماده از پس روز ۱۰ حدود
دريا از غواصي تيم ــط توس Holothuria Leucospilota گونه ــي درياي

گرديد. ذخيرهسازي تانكها در زير ترتيب به و آوري جمع
ــماره ش تانك هاي در مربع متر هر ازاي به دريايي خيار يك قطعه
تعداد ۵ ،۱ حوضچه شماره در عدد ۵ مجموع يك) (در (تيمار ۱، ۲و۳

شماره ۳). حوضچه عدد در و۸ شماره ۲، حوضچه عدد در
ــماره ش تانك هاي در مربع متر هر ازاي به دريايي خيار دو قطعه
از هر يك در يايي در خيار مجموع ۱۶ عدد (در دو) ــار ۶ (تيم و ۵ ،۴

دو). تيمار حوضچههاي
نظر در ــاهد بهعنوان تانكهاي ش ۹ كه و ۸ ــماره ۷، تانك هاي ش

بود. دريايي خيار فاقد شد گرفته
متري  ۱۰ الي ۸ عمق در حاضر تحقيق براي نياز مورد  نمونههاي
منتقل تكثير كارگاه به ) و دست با جمع آوري ) صيد چابهار خليج در
آب فيزيكي فاكتورهاي تا گرديد سعي ذخيرهسازي هنگام در گرديد.

باشد. ممكن كمترين اختالف داراي دريا آب در مقايسه با تانكها

ذخيره سازي ميگو
ميانگين با Penaeus Indicus روزه ۶۰ ميگوي قطعه ۹۳۰ ــداد تع
مزارع از ۹/۷ سانتي متر – ۹/۵ طولي و ميانگين ۷ گرم -۵ بين وزني
نصب با و تانك براين دو عدد ــا ب و صيد پرتابي تور ــي به كمك پرورش
تعداد اين از و ــد گردي منتقل مركز كارگاه به ــل پرتاب هواده ــتم سيس
حوضچه هاي در ۱۱۰ قطعه تعداد ــه تطابق ب عدد پس از ۷۷۰ ــدود ح

ذخيره سازي گرديد. تني ۴ حوضچههاي در ۵۵ قطعه تني و ۱۰

تغذيه
ميگوها سن از حدود۶۰ روز اينكه به توجه ميگوها، با تغذيه جهت
استفاده پروتئين ٪۳۹ با ميزان ۴۰۳ چينه پليت از غذاي بود ــته گذش
در اولين ميگوها كه وزن براساس ميانگين روزانه گرديد. ميزان غذاي
نظر آمده بود در بهعمل نمونهها از ــازي ذخيرهس هنگام ودر بيومتري

۶ ساعات در كه غذايي) در هر وعده (۶ گرم گرم در روز ۲۴ غذا مقدار شد. گرفته
داده ميشد. ميگوها قرار در دسترس و۲۲ ۱۸ ، ۱۰ ،

سنجي زيست
بهطور سنجي زيست عمليات ، ميگوها وطولي وزني رشد روند بررسي بهمنظور
جهت تعيين گرديد. ميگوها ثبت طول كل وزن و آن كه طي گرديد ــه انجام ماهان
كوليس و گرم ــت ۰/۰۱ دق ديجيتال با ترازوي ــب از بهترتي (TL)كل ــول ط و وزن

گرديد. استفاده
شيميايي فاكتورهاي فيزيكي و

ــوري ش ، پرتابل متر pH به كمك pH آب و حرارت درجه ــر حاض ــق تحقي در
روش از با استفاده محلول ــيژن اكس و رفراكتومتر) چشمي ( سنج ــوري ش بهكمك

ثبت گرديد. و وينكلر اندازهگيري
آماري محاسبات و طرح

تجزيه آماري ( تجزيه وتحليل مورد تحقيق اين حاصل از اطالعات ــت نهاي در
LSD روش به ميانگين ها ــه مقايس تجزيه دادهها و گرفت. قرار ( واريانس يكطرفه

گرفت. صورت SPSS افزار Excel و نرم بهكمك و

نتايج
برروي دريايي خيار ــد اثرات مفي تايين تحقيق حاضر جهت از ــه حاصل ــج نتاي

ذيل ميباشد: بهشرح ميگو طولي وزني و رشد

وزني ميگوها رشد
پرورش دوره طول در مختلف تيمار سه در را ميگوها وزني رشد ميانگين شكل۱
داشته افزايشي روند پايان دوره تا رشد ميشود ــاهده مش همانگونه كه ميدهد. نشان

مي باشد. بهشرح ذيل تيمارها تفكيك به وزني رشد جزئيات روند . است

۱ تيمار
تانكهاي كه مربع متر هر در ــي درياي خيار يك قطعه يك با تعداد ــار تيم در
تحقيق گرم در شروع ۶/۴۶ وزني ميانگين از ميگوها ميشد ۲،۱و۳ را شامل شماره

در سه تيمار مختلف ميگو ها وزني رشد ۱ مقايسه    شكل
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ــدي رش بهطور ميانگين اين مدت ــيدند كه طي رس دوره پايان در گرم ۱۸/۶۶ به
گرديد. وثبت مشاهده گرم ۱۲/۲ معادل

۲ تيمار
ــده ــازي ش س ذخيره مربع هر متر در خيار دريايي قطعه دو كه تيمار اين در
در كه رسيدند دوره پايان ۱۹/۳۳ گرم در به وزني ۶/۱ گرم ميانگين از ميگوها بود،

گرديد. ثبت مشاهده و معادل ۱۳/۲۳ گرم مدت رشدي اين خالل

۳ تيمار
نظر گرفته شد در شاهد بهعنوان ۹ بود، و ۸ ،۷ تانكهاي شامل اين تيمار كه
ــروع در ش ۶/۴۳ وزني ميانگين ميگوها از اين تيمار در بود. دريايي ــه فاقد خيار ك
۱۰/۴۳ گرم برابر با رشدي مجموع در رسيد كه دوره پايان در ۱۶/۸۶ گرم دوره به

داد. نشان را
ميگوها طولي رشد

طول دوره  در مختلف طولي ميگو ها را درسه تيمار ــد رش ۲ ميانگين ــكل ش
پايان دوره تا طولي نيز ميشود رشد مشاهده ميدهد. همانگونه كه ــان نش پرورش

ميباشد: بهشرح ذيل طولي رشد روند جزئيات داد. نشان افزايشي را روند

۱ تيمار
گرديده اولين بيومتري ثبت در كه طولي ۹/۷ ميانگين يك ميگوها از تيمار در
سانتي متر ۳/۷ معادل كه رشدي ــيدند رس دوره پايان متر در ــانتي س ۱۳/۴ بود، به

ثبت گرديد. مشاهده و
۲ تيمار

۱۳/۸ به دوره ابتداي در متر سانتي ۹/۵ طولي ميانگين از ميگوها تيمار اين در
سانتيمتر ۴/۳ معادل رشدي ــيدند كه در مجموع رس دوره در انتهاي متر ــانتي س

گرديد. ثبت و مشاهده
 ۳  تيمار

۱۲/۶ دوره به ابتداي در ۹/۷ ــي طول ميگوها از ميانگين ــاهد، ش ــار تيم در
مشاهده متر سانتي ۲/۹ معادل رشدي كه رسيدند دوره انتهاي در متر ــانتي س

گرديد. وثبت

شيميايي و فيزيكي فاكتورهاي
دامنه مختلف تيمارهاي اكسيژن محلول در ميزان ــيژن: اكس - ۱
دامنه تغييرات داد. ــان نش را ۶/۶۹mg/l ۴/۹۶ppm تا ــن بي ــي تغييرات
mg/l دو بين درتيمار ،۶/۶۵ mg/l تا ۵/۴۳mg/l يك در تيمار اكسيژن
مشاهده وثبت ۶/۶ ppm تا ۵ ppm بين سه تيمار و در ۶mg/l ۴/۹۶ تا

گرديد.
و۳۷ تا pptبين حاضر تحقيق شوري در تغييرات دامنه - شوري: ۲

گرديد. ثبت و مشاهده و۳۸ ppt
نشان دوره را در كل كمي نواسانات دماي آب حوضچهها دما: - ۳
درجه تا ۲۹/۸ سه تيمار مختلف بين ۲۷/۳ دامنه تغييرات دما در داد.

گرديد. ثبت و مشاهده گراد سانتي
۸/۷ تا ۷/۷ بين تماميحوضچه در pH تغييرات دامنه اسيديته: - ۳

ثبت گرديد. مشاهده و
بحث

و طولي ــي وزن ــد ميزان رش تحقيق از اين ــده آم ــت به دس نتايج
يكديگر با روز ۷۰ حدود مدت طي در مختلف تيمارهاي در را ميگوها

مي گذارد. بحث به و مقايسه
ــيالتي ش تحقيقات مركز در دريايي ــار با خي ــوام ميگو پرورش ت
گالس صورت گرفت. حوضچههاي فايبر در درون چابهار دور، آبهاي
عامل يا تعيين و ــق ــتر مراحل تحقي بيش و بهتر كنترل اين امر ــت عل

بود. و طولي ميگوها رشد وزني تاثير گذار در عوامل
خيار و ميگو ــن بي توام ــت كش براي دريايي خيار ــاب انتخ ــت عل
پوده آبزي اين ــرا زي بود آب زي اين تغذيه اي رفتار ــل به دلي ــي درياي
كه بستر سطح رسوبات از زندگي طول در و بوده ( خوار ديتريت ) خوار
  .(۶) تغذيه ميكند ميباشد، آلي زيادي مواد همواره حاوي مقادير

خاكي استخرهاي در ميگو پرورش هاي سيستم در ــوبات رس اين
بروي نهايتًا كه ميگردد آبي اكوسيستم در نامطلوب عوامل بروز سبب

ميگذارند. تاثير محصول كيفيت و كميت
ناكاميهايي بروز از پس ــتان هندوس ــور در كش ــابه مش مطالعات
پرورش كه گرديد ــث باع نود دهه اوايل در ــو پرورش ميگ ــت صنع در
و بيشتر توليد به گردند و ناكاميها اميدوار رفع اين به نسبت دهندگان

.(۶) بيشتر بيانديشند سود به نهايت در باالتر و كيفيت با
تحت كه خود پروژه گزارش در ۲۰۰۱ ــال س در Raynerهمچنين
روشهاي و Holothuria scabra ــي درياي خيار تكثير ــي بررس عنوان
اين آبزي خواري بهعلت عادت رسوب عنوان نمود كه , بود پرورش آن
مواد زيادي مقادير ــاوي ح كه مغذي ــوبات رس حذف آن ــه نتيج در و
ميگو پرورش مزارع آبي اكوسيستم بهبود سبب , ــتند هس خود در آلي

ميگردند(۸).
در تيمارهاي ميگوها و طولي ــد وزني رش حاضر ميزان در مطالعه
ــت زيس آخرين ميگوها در وزني ــد رش . ميانگين بود متفاوت مختلف
معادل ۲ تيمار در رشد مقدار اين بود گرم ۱۸/۶۶ يك تيمار در سنجي
را نشان گرم ۰/۶۷ معادل رشدي كه اختالف گرديد ثبت گرم ۱۹/۳۲
دريايي فاقد خيار ــه ۳ ك ۲ با تيمار ــه تيمار مقايس در ــن همچني . داد در سه تيمار مختلف ها ميگو رشد طولي مقايسه    شكل۲

خيار... توام پرورش اثرات تعيين
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۲۲ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۲۳

گرم ۲/۴۶ رشدي معادل اختالف بود شده گرفته نظر در ــاهد و بهعنوان ش
مشاهده گرديد.

هنگام در ــا ميگوه وزني ــه ميانگين ك درمييابيم ۱ ــدول ج به توجه ــا ب
بيشتري وزني ميانگين داراي ۲ تيمار به ــبت نس ۳ و ۱ تيمار در ــازي ذخيرهس
خياردريايي عدد ۲ تراكم با ۲ تيمار وزني ــد رش ميانگين دوره پايان در اما بود
شاهد به تيمار نسبت گرم ۲/۴۷ و يك تيمار از گرم ۰/۶۷ مربع به ميزان متر در
اين دو دريايي , خيار و ميگو تغذيهاي رفتار ــاس اس بر است. بيشتر بوده ــد رش
عامل كه آلي مواد بار ميزان صورتيكه در ميكنند. تغذيه كف از دو هر ــزي آب
در اغلب ميگردد و محسوب پرورشي محيطهاي بستر در ايجاد آلودگي اصلي
اضافي دستي غذاي پالنكتونهاي مرده و رسوب نظير مغذي مواد ــوب رس اثر
نتيجه در و كاهش يافته ميگو افزايش يابد تغذيه بستر در سطح ميگردد، ايجاد
آلي مواد حاوي رسوبات مصرف مي گذارد. منفي تاثير ميگو رشد بروي مستقيمًا
بيشتر و بهتر تغذيه فرست بستر وضعيت بهبود نتيجه در و دريايي خيار توسط

فراهم ميكند. براي ميگو را
ميگوهاي دو نسبت به و يك تيمار ميگوهاي كه همين دليل است به بنا
رشد طولي بالطبع رشد وزني و فاقد خيار دريايي بودند به كه ــاهد ش تيمار

رسيدند. بيشتري
ميدهد نشان ( ۱ (شكل مختلف تيمارهاي در وزني رشد ــه مقايس نمودار
يكنواخت بوده تقريبًا در تمامي تانك ها ــد رش روند اول روز ۴۵ الي ۴۰ در كه
در ــد رش اختالف بعد به از آن اما ــردد. نميگ ــاهده مش اختالف معنيداري و
حوضچههاي در ــي آلودگ وجود ــت. عدم اس ــهود مش كامال مختلف تيمارهاي
كامال مشهود دريايي خيار فعاليت تاثير گرديده سبب دوره ابتداي در پرورشي
نتيجه در و ــتر بيش نيازهاي تغذيهاي و ــن ميگو س افزايش طبيعتًا با و ــد نباش

ميگردد. نمايان بيشتر دريايي خيار نقش بستر آلي رسوبات افزايش
بين كه گرديد مشخص دوره پايان در حوضچهها بستر ــي بررس پس از
ــياه خاك س و لجن به يك حوضچههاي تيمار كف خاك ــد درص ــا۳۰ ت ۲۰
۱۰ درصد ۵ تا به ۲ حد اكثر تيمار مقدار در حوضچههاي تبديل شدند. اين
مواد افزايش گمان بي درصد رسيد. ۱۰۰ ۹۵ تا حدود به ــاهد ش تيمار در و
حوضچههاي در آن كاهش و شاهد تيمار حوضچه هاي بستر در رسوبي آلي

به وجود آورده است. را وضعيت اين دريايي خياران ۲ توسط و تيمار ۱
پرورشي تراكم محيط هاي در ميگو دفعي و تغذيهاي اثر فعاليت هاي در
را جهت مناسبي بسيار محيط مواد اين مييابد افزايش ــتر بس در آلي مواد
آلي ميزان مواد هر چقدر نتيجه در مي آورند. انواع باكتريهاي بوجود ــد رش
محيط خارج يا از و كنترل ــتر بيش پرورشي ــتمهاي سيس ــتر بس در موجود

ميگردد. مهيا بيشتر هدف آبزيان مطلوب زيستي شرايط گردد،
خيار پرورش ماداگاسكار در خصوص كشور ــابه كه در مش در مطالعات
براي پرورش دوره در ــت، گرف صورت ميگو ــتخرهاي پرورش در اس دريايي
استخرهاي پرورش ميگو را در دريايي , خيارران ــتر بس و آب كيفيت بهبود
برروي آبزي دو همزيستي اين مطلوب اثرات در نتيجه كه كردند رهاسازي

.(۸) مشهود بود پرورشي و اكوسيستم يكديگر
روزه همه حاضر در تحقيق اسيديته و محلول، شوري ــيژن اكس مقادير
مختلف تيمارهاي در ــول محل ــيژن اكس ميزان گرديد. ثبت و ــري اندازه گي

دامنه همچنين ــان داد. نش را ۶/۶۹ppm تا ۴/۹۶ppm بين تغييراتي ــه دامن
ثبت و ــاهده ۳۸ppt مش تا ۳۷ppt بين حاضر ــق تحقي در ــوري ش تغييرات

گرديد.
داد. نشان ۸/۷ را تا بين ۷/۷ تغييراتي دوره دامنه كل نيز در pH مقادير
از استفاده امر اين بودند. علت طبيعي حد همگي در فوق عوامل مجموع در

بود. روزانه و مرتب آب تعويض و انقطاع بدون هوادهي سيستم

وقدرداني تشكر
تحقيقات مركز پرورش ــنل بخش تكثير و از تمامي پرس دانم مي الزم
آبكنار،اشكان مهدي علي پناه، حق عبداهللا آقايان از نمايم، قدرداني و تشكر
چوگان، مجيد ــايم ــوپك، س محمد س مهدوي، گل مصطفي پور، كش اژدها
و ساير عزيزان ــان درخش محبوب چاكري، غفور ، چاكري مجيد ــنچولي، س
خانم سركار از همچنين دارم. را تشكر كمال تحقيقاتي ديگر هاي بخش در
تحقيق خصوص ــي در علم مطالب آوري جمع دليل به ــي ابراهيم ــيد مهش

نمايم. مي سپاسگزاري حاضر
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