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چكيده
این تحقيق در سال  1333-1331با هدف بررسي ميزان رشد ،ميانگين وزن ،ميزان بقا ،ضریب تبدیل
غذایي و توده زنده ميگوی سفيد غربي طي  101روز پرورش تک گونه ای و توام با ماهي كفال
خاكستری در استخرهای پرورش گواتر استان سيستان و بلوچستان اجرا گردید .بدین منظور تعداد 1
استخر  000متر مربعي در قالب سه تيمار پرورشي هركدام با سه تكرار آماده سازی ،آبگيری و با تراكم
 20پست الرو ( با ميانگين وزني  0/001±0/001گرم)در هر متر مربع از هر استخر ذخيره سازی شدند.
 40روز پس از ذخيره سازی ميگو ،اقدام به رهاسازی بچه ماهيان كفال خاكستری جمع آوری شده با
وزن متوسط  33گرم از خور گواتر با تراكم های صفر قطعه (تيمار 2 ،)1قطعه(تيمار)2و  4قطعه
(تيمار)3در هر  10متر مربع گردید .در طي دوره پرورش نيز ،برخي پارامترهای فيزیكي و شيميایي آب
(دما،اكسيژن محلول pH ،روزانه در دو نوبت صبح و عصر و شوری در یک نوبت)اندازه گيری وثبت
گردید .نتایج آناليز واریانس یک طرفه در سطح اعتماد  13درصد اختالف معني داری بين عملكرد
رشد ،توده زنده برداشت شده FCR ،تيمارها و برخي فاكتورهای فيزیكي و شيميایي آب نشان
داد( )p<0/03ولي درصد بازماني اختالفي را نشان نداد ( .)P>0/03بيشترین محصول برداشت شده
ميگو مربوط به تيمار  212( 3كيلوگرم و ميانگين وزني  13/4گرم و كمترین ميزان مربوط به تيمار 1
( 131كيلوگرم) و ميانگين وزني  10/23گرم به دست آمد .عليرغم عدم وجود اختالف معني دار،
بيشترین ميزان بقا در تيمار 13/10 ( 3درصد) و كمترین در تيمار 14/3( 2درصد) بدست آمد .آزمون
دانكن در مقایسه ميانگين  FCRميگوها نشان داد كه این ضریب در استخرهای تيمار1و 2اختالف معني
داری ندارند) )P>0/03حال آنكه هر دو این تيمارها با تيمار 3اختالف معني داری را نشان
دادند) .)P<0/03بيشترین ميانگين  FCRدر تيمار)1/21±0/2( 3و كمترین ميانگين  FCRدر تيمار1
( )1/2±0/1بدست آمد .نتایج این تحقيق نشان داد كه پرورش توام ميگوی سفيد غربي و ماهي كفال
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خاكستری در استخرهای خاكي با در نظر گرفتن نسبت مناسب ذخيره سازی ،امكان پذیر بوده و توليد
بيشتر محصول ميگو را نيز موجب مي شود.

واژگان كليدی،Mugil cephalus ،Litopenaeus vannamei :كشت توام،گواتر و چابهار

مقدمه
با توجه به گسترش مزارع پرورش ميگو و به منظور بهره برداري بهتر از استخر هاي پرورشي  ،استفاده از سيستم پرورشي
چند گونه اي به عنوان يک راهکار مناسب مطرح مي باشد .در اين راستا امکان سنجي پرورش توام ميگو با ساير گونه
هاي آبزي در مزارع پرورشي امري بسيار ضروري مي باشد .پرورش توام ماهي و ساير آبزيان از جمله انواع ميگوهاي آب
شور و لب شور در اكثر كشورها به ويژه كشورهاي جنوب شرق آسيا رايج است ).)Bardach et al., 1972اين روش
عالوه بر ارزان بودن فوايدي از قبيل توليد مناسب تر از لحاظ كمي و كيفي  ،سالمت و بهداشت اكوسيستم و در نهايت
سود بيشتر را به دنبال خواهد داشت .بطور كلي سيستم هاي پرورش توام به عنوان راهکاري موثر در به حداقل رساندن
ضايعات در سيستم هاي پرورشي مطرح مي باشد .به دليل رفتارهاي تغذيه اي گسترده اي كه انواع ميگوها دارند مي
توان آنها را به عنوان گونه اصلي به همراه گونه ي آبزي ديگري در استخرها پرورش داد .مطالعات متعددي از كشت و
پرورش توام ميگو با گونه هاي مختلف آبزي با هدف افزايش توليد و كنترل كيفيت آب انجام شده است ،مانند كشت توام
ميگو با دوكفه اي ها نظير اويستر و آبالون مي تواند ذرات معلق شناور و تعداد فيتوپالنکتون را كنترل كند و يا كشت
توام ميگو با ماكروجلبک كه مي تواند مواد مغذي محلول را كاهش دهد (Tanyaros, 2001 ; Nelson et al.,
).2001
در چين كشت توام جلبک دريايي  Ulvaدر استخرهاي پرورشي گونه  Penaeus japonicasبه منظور كاهش
ميزان ازت انجام شده است )et al., 2006

 .(Josephهمچنين كشت توام ميگو با ماهي كفال و خامه

ماهي به منظور از بين بردن مواد دفعي باقيمانده ومواد غذايي استفاده شده ميگو

موثر بوده است

) (Eldani & Primavera, 1981;Marichamy & Rajapackram, 1982; Tookwinas, 2003مشخصا ديده شد
كه در اين حالت شرايط زيستي ميگو بهبود يافته و نتايج كمي وكيفي محصول نيز باال مي رود ). (Milstein, 1992
ميگوي سفيد غربي با نام علمي  Litopenaeus vannameiو نام عمومي  ، White leg shrimpمتعلق به رده
سخت پوستان ، Crustaceanراسته  Decapodaو خانواده  Penaeidaeمي باشد.اين ميگو بومي آبهاي درياي
مکزيک ،آمريکاي مركزي ،امريکاي جنوبي و جنوب كشور پرواست .در فواصل سال هاي  1991تا 1991از مکزيک و
پرو به سواحل امريکاي التين راه يافت و به شمال غربي سواحل امريکا و هاوايي منتقل شده و انتشار آن از سواحل
شرقي آتالنتيک تا كاروليناي شمالي وتگزاس و سرتاسر شمال مکزيک ،نيکاراگوئه و برزيل گسترش يافت .
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پس از بروز بحران هاي شديد در صنعت تکثير و پرورش ميگوي ايران و به دليل بروز بيماري ويروسي لکه سفيد ،اين
گونه به عنوان گونه پرورشي جايگزين ميگوي سفيد هندي در سيستم پرورشي كشور شد .در سال 1399نيز با توجه به
مشکالت برجاي مانده از سال هاي قبل در جايگاه پرورش ميگوي گواتر (بيماري ويروسي لکه سفيد ،توفان گونو) ...و با
همکاري و تالش هاي صورت گرفته ،اين گونه براي اولين بار در جايگاه پرورش ميگوي گواتر ذخيره سازي گرديد (افشار
نسب و همکاران1399 ،؛ صالحي.)1391 ،
ماهي كفال خاكستري  Mugil cephalusاز نظر اكولوژيک درگروه ماهيان مهاجر كرانه اي قرار داشته و جزء يکي از
ماهيان استخواني با ارزش تجاري بسيار مهم مي باشد .اين گونه متعلق به خانواده  Mugilidaeو زير خانواده
 Mugilinaeمي باشدكفال خاكستري در ميان ماهيان استخواني،داراي وسيعترين پراكنش جغرافيايي بوده و در طول
نواحي سـاحلي  ،مصب ها و مرداب هاي نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري بين عرضهاي جغرافيــــايي  42درجه
شمالي و  42درجه جنوبي يافت مي شود (اميني و همکاران.)1391 ،
به دليل ويژگي هاي مناسب كفال ماهيان براي آبزي پروري از جمله مقاومت زياد در برابر دامنه وسيعي از تغييرات دما
و شوري ،ضريب رشد خوب،تغذيه از سطوح پائين هرم غذايي ،ضريب تبديل غذايي مناسب و بازار پسندي عالي ،در حال
ح اضر ماهي كفال خاكستري به عنوان يکي از كانديداهاي جهاني جهت توسعه آبزي پروري در زمين هاي شور و لم يزرع
معرفي شده است .به همين دليل مي توان اين گونه را به طور موفقيت آميزي در استخر هاي آب شيرين و شور  ،به
تنهائي يا همراه با ساير گونه ها ماهي و ميگو به صورت كشت توأم پرورش داد .لذا به منظور استفاده بهتر از استخر هاي
پرورشي و دستيابي به افزايش توليد و همچنين كاهش بحران ناشي از بروز بيماري و كاهش احتمال ورشکستگي صنعت
پرورش ميگو ،استفاده از راهکارهايي همچون ايجاد تنوع گونه اي و پرورش توام ميگو با ساير آبزيان ضروري به نظر مي
رسد.
لذا ،با توجه به ظرفيت بالقوه ،امکان جمع آوري بچه ماهي كفال خاكستري در منطقه مورد مطالعه و به منظور كمک به
تداوم فعاليت پرورش دهندگان ميگو و ارائه شيوه اي براي بهبود كيفيت محيط استخر هاي پرورشي و افزايش توليد ،
پروژه بررسي امکان پرورش توام ميگوي سفيد غربي ( (Lpitopenaeus vannameiو ماهي كفال خاكستري
) (Mugil cephalusدر استخرهاي خاكي پرورش ميگوي جايگاه گواتر در سال  1399اجرا گرديد.
مواد و روش كار
اين تحقيق در جايگاه پرورش ميگوي گواتر ،در 9استخر 111متر مربعي از استخرهاي تحقيقاتي واقع در سايت شمالي
فاز  2مزرعه  9مورد بررسي قرار گرفت .پيش از ذخيره سازي پست الروها در استخرهاي خاكي پرورش ميگو ،عمليات
آماده سازي استخرها از قبيل شخم زني ،آهک پاشي ،كودپاشي و آبگيري...انجام پذيرفت .پس از تاييد سالمت پست
الروها تو سط اداره كل دامپزشکي  ،پست الروها دراوايل شب در تانکهاي  311ليتري همراه با هواده قرار داده شد .پس
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ازرفع استرس طي دوره سازگار سازي تطابق دما ،شوري و  pHدراستخرهاي  111مترمربعي با تراكم  21قطعه در
مترمربع و با متوسط وزن () 1/119 ± 1/111گرم ،در تاريخ  99/1/11ذخيره سازي گرديدند.
تعداد مناسبي از بچه ماهي كفال خاكستري با متوسط وزن  31گرم توسط تورپره( كيسه اي) باچشمه  1سانتي متر از
خور گواتر صيد و پس از جمع آوري در مخازن  311ليتري پلي اتيلن كه با اكسيژن هوادهي مي شد به مزرعه انتقال
داده و با فرمالين با دوز  211 ppmضد عفوني گرديد .بچه ماهيان كفال در روز  31پرورش با تراكم هاي صفر2 ،و4
قطعه در هر  11متر مربع با  3تکرار(هر تيمار در سه استخر) رهاسازي گرديد .براي آگاهي از رشد ميگو در  31روز اول
پرورش نمونه برداري ميگو از سيني هاي غذادهي انجام شد .پس از روز  31پرورش نمونه هاي ميگو به وسيله تور پرتابي
(ساليک) هر 11روز  1بار بصورت تصادفي در سه نقطه از هر استخر نمونه برداري انجام شد .محاسبه توده زنده ،ميانگين
وزن ،ضريب تبديل غذا و ميزان بازماندگي ميگو براساس روش ) Brock &Main(1994انجام گرديد.
جهت تغذيه ميگوها درطول  4ماه پرورش دراستخرهاي خاكي ،از غذاي كنسانتره شركت هووراش با سايزهاي
مختلف( )4111 – 4111استفاده گرديد .تغذيه ميگوها در مراحل مختلف رشد ،با توجه به وزن توده زنده و شرايط
محيطي در طول دوره پرورش بر اساس جدول استاندارد ،محاسبه ومورد استفاده قرار گرفت( يزداني و بنادرخشان،
 .)1391در طول دوره پرورش برخي از فاكتورهاي زيستي آب شامل شوري بادستگاه شوري سنج مدل  WTW-320در
يک نوبت pH،با دستگاه  pHمتر ديجيتالي مدل  WTW-330iدر دو نوبت (صبح و عصر) ،اكسيژن محلول و دماي آب
با دستگاه اكسيژن متر مدل  Oxygouardدر دو نوبت (صبح و عصر)به صورت روزانه اندازه گيري و ثبت گرديد.
پس از  119روز پرورش  ،كليه نمونه هاي تيمارهاي مختلف برداشت گرديده و پس از سنجش هاي وزني و طولي الزم به
تفکيک هر استخر منابع الزم (شامل ميزان توليد ،ضريب تبديل غذايي ،نرخ رشد روزانه ،بازماندگي ميگو و ماهي)،
تعيين شد .براي تجزيه و تحليل و رسم جدول و شکل ها ،ارقام و داده ها ،وارد برنامه كامپيوتري  Excelگرديد .از نرم
افزار  SPSS16نيز براي بررسي آناليز واريانس ميانگين ها ،آزمون دانکن ،آزمون  tو آزمون هاي آماري مورد نياز جهت
تحليل داده ها استفاده گرديد.

نتایج
داده هاي مربوط به ميانگين برخي فاكتورهاي نمونه ها در تيمارهاي مختلف درجدول ( ) 1ارائه شده است مقايسه
ميانگين وزن نهايي ميگو در تيمارها با تست دانکن نشان داد بين نمونه هاي ميگو در تيمار2و  3اختالف معني داري
نداشت( )P>1/11حال آنکه وزن نمونه هاي اين دو تيمار با نمونه هاي تيمار 1با ميانگين وزن  11/23±1/21گرم
اختالف معني دار نشان دادند ( .)P<1/11در روز  119بيشترين ميانگين وزني ميگو در تيمار 3با ميانگين 19/4±1/99
گرم بدست آمد(شکل هاي 1و .)3آناليز واريانس داده هاي وزني ميگو در پايان دوره (روز  )119در تيمارها اختالف معني
داري نشان داد (.)p<1/11
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ميانگين رشد در تيمارهاي مختلف در دوره پرورش متغير بود ،و ميانگين نرخ رشد روزانه در تيمار  1برابر  1/141گرم و
در تيمار 3و 2به ترتيب برابر  1/111و  1/191بدست آمد (شکل .)2
در طي اين تحقيق باالترين درصد بازماندگي ميگو در تيمار  3برابر 91 /91درصد و كمترين آن مربوط به تيمار  2و برابر
 94/1درصد بدست آمد هر چند آناليز واريانس داده هاي بقاي تيمارهاي مختلف ميگو در روز  119دوره پرورش اختالف
معني داري را نشان نداد (.)p>1/11
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شكل  -1نمودار مقایسه ميانگين وزن ميگوی سفيد غربي به گرم در سه تيمار مختلف در طول دوره پژوهشي ،جایگاه گواتر
سيستان و بلوچستان
میانگین نرخ رشد در طی دوره پرورش در تیمارهای مختلف در 0.35 107
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شكل  -2نمودارميانگين نرخ رشد وزني روزانه ميگو L. vannamei
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شكل  -3نمودار ميانگين وزن نهایي ميگو سفيد غربي در تيمارهای مختلف ،جایگاه گواتر استان سيستان و بلوچستان
بين تيمارهای مختلف در پایان 101روز دوره پرورش

جدول  -1ميانگين فاكتورهای نمونه های ميگو گونه  Litopenaeus vannameiدر تيمارهای مختلف مورد پژوهش طي  101رز
با تراكم  20قطعه ميگو در متر مربع ،جایگاه گواتر سيستان و بلوچستان

تيمار
1

2

3

ويژگي

-

2

4

11/23±1/219a

19/41±1/229b

19/4±1/991b

3111a

3311ab

3133b

ضريب تبديل غذايي

1/2±1/11a

1/2±1/12a

1/29±1/121b

نرخ رشد روزانه (گرم)

1/141a

1/11b

1/19b

91/93±1/92a

94/1±1/21a

91/91±2/44a

-

19±4/91

93/1±13/39

تراكم ماهي در 11متر
مربع
ميانگين وزني ميگو (گرم)
ميزان توليد درهر هکتار
(كيلوگرم)

بازماندگي ميگو
(درصد)
بازماندگي ماهي
(درصد)

حروف غير مشابه نشان دهنده ي وجود اختالف معني دار است.

بيشترين ميانگين وزن زي توده ميگو در تيمار 3برابر با  212±12كيلوگرم بدست آمد .كمترين وزن زي توده ميگو در
تيمار  1با ميانگين  199±1كيلوگرم بدست آمد (شکل شماره .)4وزن توده زنده ميگو در پايان دوره پرورش (روز )119
در تيمارهاي سه گانه اختالف معني دار نشان داد (()P<1/11شکل  .)4مقايسه ميانگين هاي وزن توده زنده نهايي ميگو
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نشان داد كه بين نمونه هاي ميگو تيمار هاي 2و  ،3اختالف معني داري مشاهده نگرديد( .)P>1/11همچنين وزن توده
زنده نمونه هاي ميگو استخرهاي تيمار2و تيمار (1بدون ماهي) نيز اختالف معني داري وجود نداشت( )P>1/11ولي بين
نمونه هاي تيمار  3و تيمار  1اختالف معني دار مشاهده شد(.)P<1/11
بيشترين ميزان  FCRدر استخر تيمار 3با ميانگين 1/29±1/21و كمترين ميزان  FCRدر تيمار( 1شاهد) با
ميانگين 1/21±1/11بدست آمد .آناليز واريانس داده هاي ضريب تبديل غذايي نيز در پايان دوره پرورش در تيمارها
اختالف معني دار نشان داد ( ) P <1/11آزمون دانکن نشان داد كه ميانگين هاي اين ضريب درنمونه هاي تيمار2و 1
اختالف معني داري ندارند( ) P >1/11ولي هر دو اين تيمارها با تيمار 3اختالف معني دار نشان دادند (.) P <1/11
متوسط دماي آب در ماه شهريور(آغاز دوره)  29/91± 1/1و در ماه دي(پايان دوره) برابر  21/11± 1/9درجه سانتي
گراد است و متوسط دماي هوا در ماه نخست  31/94و در ماه اخر 23/44درجه سانتي گراد بدست آمد .ميزان شوري آب
استخرهاي تيمارهاي مختلف در تمام طول دوره با متوسط  21/91± 3/1گرم در ليتر اختالفي را نشان نداند
( .)p>1/11ولي نتيجه آزمون  T-Testبين دو گروه ميانگين كل شوري درشهريور و دي ماه پرورش ميگو وجود اختالف
معني دار بين آنها را در سطح  1درصد نشان داد(.)p<1/11
متوسط وزن توده ميگو در تيمارهاي مختلف طي  119روز دوره پژوهش در شکل( )4آورده شده است .همانطور كه
ديده مي شود تيمار سوم با تيمار دوم اختالف معني دار نشان داد ()P<1/11حال آنکه بين تيمار دوم با اول و سوم
اختالف معني دار وجود ندارد(.)P>1/11
متوسط توده زنده میگو بین تیمارها در پایان 107روز
b

250
ab

200
150
100
50

توده زنده (کیلو گرم)

a

0
T3

T2

T1

شكل  -4ميانگين زی توده ميگو سفيد غربي در جایگاه گواتر در پایان  101روز در تيمارهای مختلف
(آنتنک ها نشان دهنده ی انحراف معيار هستند)

همانطور كه در شکل ( )1نشان داده شده است ،ميانگين اكسيژن محلول در هنگام صبح در تيمار  2و  3باالتر از تيمار1
به دست آمد .نتايج آناليز آماري اكسيژن ني ز بين تيمارهاي مختلف در تمام طول دوره پرورش اختالف معني داري را
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نشان داد(.)P<1/11نتايج آزمون دانکن نشان داد كه در استخرهاي تيمار 2و استخرهاي تيمار  3اختالف معني دار ديده
نمي شود ( )P>1/11اما هر دو اين تيمارها با استخرهاي تيمار 1اختالف معني دار نشان دادند(. )P<1/11

5
4
T3

3

T2

2

T1

1

اکسیژن محلول صبح(میلی گرم در لیتر)

6

0
100

90

80

50 60 70
روزهای پرورش

40

30

20

10

شكل  -3نمودار مقایسه ميانگين اكسيژن محلول صبح در تيمارهای مختلف در طول  101روز دوره پژوهش

بيشترين ميانگين  pHنيز در استخرهاي تيمار  1به ميزان  9/29±1/41بدست آمد و نتايج آناليز آماري  pHبين
تيمارهاي مختلف نيز در تمام طول دوره داراي اختالف بود ( .)P<1/11نتايج آزمون آماري نشان داد كه  pHدر
استخرهاي تيمار2و استخرهاي تيمار  3اختالف معني دار ديده نمي شود ( )P>1/11اما هر دو اين تيمارها با تيمار 1
(شاهد) اختالف معني دار نشان دادند (.)P<1/11
بر طبق نتايج به دست آمده درصد بازماندگي ماهي كفال در تيمار  3برابر93/1درصد بيشتر از تيمار  2با 19/4درصد
بود .ولي نتايج آناليز آماري درصد بازماندگي ماهي را بين تيمار 2و 3در پايان دوره پرورش فاقد اختالف معني دار نشان
داد (.)P>1/11

بحث و نتيجه گيری
بررسي رشدونمو ميگوها و ماهي كفال در استخرهاي پرورشي بيانگر اين امر مي باشد كه پرورش توام ماهي كفال و ميگو
بر پرورش تک گونه اي ميگو ارجحيت دارد ميانگين وزني ميگوها در تيمار 2و ( 3به ترتيب  199±2/3و 212±12
نسبت به تيمار )199±1( 1كيلو گرم ،منجر به افزايش محصول نهائي دراين دوتيمار گرديده است (شکل  .)4علي رغم
اينکه مد يريت استخرها در هر سه تيمار يکسان بود و تفاوت معني داري نيز بين درصد بقاء ميگوها در تيمارها مشاهده
نگرديد .در اين خصوص بايد به شيوه تغذيه ماهي و ميگو اشاره نمود .ماهي كفال رژيم غذايي پوده خواري دارد كه با
حذف آنها از كف استخرهاي پرورش ميگو،نه تنها به رشد خود ادامه مي دهد ،بلکه باعث بهبود كيفيت آب براي ميگو
شده و از اين طريق توانسته است به افزايش توليد ميگو كمک نمايد(اميني و همکاران.)1391 ،
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گزارش هاي موجود در زمينه پرورش توام خامه ماهي و ميگوي ببري سياه در هند نيز بيانگر اين مطلب است كه ،
پرورش توام خام ه ماهي و ميگو بر پرورش تک گونه اي ميگو ارجحيت دارد و محصول نهايي استخر ها در سيستم
پرورش توام ماهي و ميگو باالتر مي باشد )  .(Thampy et al., 1988همچنين نتايج حاصل از تحقيق در زمينه
پرورش توام ماهي كفال خاكستري ) (Mugil cephalusو ميگوي ببري سياه ) (P.monodonدر ويتنام نيز بيانگر
اين مطلب است كه  ،پرورش توام ماهي كفال و ميگو بر پرورش تک گونه اي ميگو ارجحيت داشته و ميزان رشد ميگو در
كشت توام باالتراز كشت تک گونه اي ميگو گزارش گرديد).(Phuoc, 2007
متوسط وزن ميگو در استخر تيمار 2و 3به ترتيب  19/41و19/4گرم بدست آمد كه باالتر از تيمار  11/23 ( 1گرم)
بود(جدول  .)1اين نشان دهنده اين است كه پرورش توام ماهي كفال و ميگو در استخرهاي پرورش ميگو ،سبب بهبود
وضعيت شرايط زيست محيطي استخرها و به ويژه كف استخر هاي شماره 2و  3عمل نمايد .ضمنا بايستي در تعيين
تراكم هاي ماهي ،تمامي فاكتورهاي توليد را مد نظر قرار داد .تراكم باال مي تواند به دليل ايجاد رقابت غذايي ،تاثير سوء
بر ميزان توليد و فاكتورهاي مختلف توليد از جمله  FCRبگذارد(اميني و همکاران.)1391 ،
ميزان ضريب تبديل غذايي ) (FCRنيز يکي ديگر از شاخص هاي مورد بررسي در اين مطالعه بود.كاهش ضريب تبديل
غذايي تاثير بسيار زيادي در كاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه افزايش ميزان سود آوري مزارع ميگو دارد.
صالحي( )1391در بررسي اقتصادي توليد ميگو در سال هاي  1394و 1391نشان داد كه 1درصد كاهش ميزان ضريب
تبديل غذايي ،سبب افزايش  1/9درصدي سود پرورش دهندگان ميگو مي گردد .در اين تحقيق ،ميزان ضريب تبديل
غذايي در تيمار  2تفاوتي را با تيمار  1نشان نداد اما در تيمار ، 3شاهد  1/19افزايش در ميزان  FCRنسبت به دو تيمار
ديگر مالحظه مي گردد جدول ( ،)1لذا با نتايج حاصله از ميزان  FCRبدست آمده به نظر مي رسد تراكم  411قطعه
ماهي كفال در ا متر مريع در استخر مناسب تر باشد.
اما در اين تحقيق درصد بازماندگي ميگو در بين استخرهاي تيمار1،2و 3به ترتيب برابر  94/1، 91/93و 91/91درصد
بدست آمد كه تفاوت معني داري را نشان نداد ( .)P>1/11لذا مي توان اينگونه بيان كرد كه در اين تحقيق تراكم هاي
مختلف ماهي بر روي ميزان بازماندگي ميگو تاثير نداشته است.
پرورش دهندگان آسيايي و آمريکاي جنوبي گزارش دادند كه در سيستم كشت توام ماهي و ميگو،بازماندگي ميگو باالتر
بوده و افزايش توليد را به همراه خواهد داشت ) .(Yap, 2001همچنين در پرورش توام خامه ماهي با ميگوي ببري
سياه در استخرهاي آب لب شور نيز اختالف معني داري در ميزان بقاء توده ميگو در تيمارها مشاهده نگرديد
) .(Aldridge & Jalazar, 2008مشابه چنين نتيجه اي را نيز فروغي فرد در سال  ، 1399تازيکه و همکاران،
1399و  Phuocدر سال  2119گزارش نمودند. .در اين تحقيق ميانگين نرخ رشد روزانه ميگو در تيمارهاي 2و1/11( 3
و  1/19گرم) باالتر از كشت تک گونه اي ( 1/141گرم) بدست آمدجدول ( Phuoc.)1نيز در سال  2119نرخ رشد
ميگو را در كشت توام ميگو با ماهي كفال خاكستري باالتر از مدل كشت تک گونه اي آن اعالم نمود.
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نتايج حاصل از بررسي فاكتورهاي دما و شوري آب استخرهاي تيمار نيز در طول دوره پرورش اختالف معني داري را از
خود نشان ندادند ولي ميزان اكسيژن محلول صبح در آب استخر هاي تيمار2و )4/21±1/31( 3بيشتر از تيمار1
( )3/11±1/41ثبت گرديد .ميزان اكسيژن محلول در استخر ها تابع عوامل زيادي است كه از آن جمله ميتوان به دما
،شوري ،تراكم پالنکتوني ،درصد پوشش جلبکي بستر استخرها ،تراكم ميگو و ميزان مواد آلي رسوب اشاره كرد .با توجه
به اينکه دما ،شوري وتراكم ميگو در همه استخرها يکسان بود ،لذا تفاوت ميزان مواد آلي رسوب و درصد پوشش جلبکي
اس تخر ها مي تواند به عنوان عوامل مؤثر در تفاوت ميزان اكسيژن تيمارها در هنگام صبح مخصوصا در اواخر دوره پرورش
مطرح باشدكه احتماال اين امر به علت تغذيه كفال ماهيان از مواد معلق آلي موجود در رسوب باشد و شايد به همين
دليل است كه اكسيژن در استخرهاي ماهي دار بيشتر است .بر اساس مطالعات انجام شده رسوب استخر هاي پرورشي كه
در آنها پرورش توام ميگو و ماهي انجام مي گيرد  14/9درصد و رسوب استخر هاي پرورشي كه در آنها پرورش تک گونه
اي انجام مي گيرد  11درصد كل اكسيژن مصرفي در استخر را به خود اختصاص مي دهند(.)Chein., 1992
اين ا مر بيانگر آن است كه پرورش توام ميگو و ماهي ميتواند ميزان مصرف اكسيژن توسط مواد آلي رسوب را كاهش دهد
و به دليل تغذيه اين ماهي ها از ديتريت ها ،از بار مواد آلي كف استخركاسته شده است .عالوه بر آن بهبود شرايط
اكسيژني در طول دوره پرورش ،درپايان دوره نيز وضعيت كف استخر براي پرورش در دوره بعد شرايط مطلوب تري پيدا
خواهد كرد (فروغي فرد.)1391،
همچنين با توجه به اين كه در هنگام غذا دهي ميگوها هيچ گونه جيره اختصاصي براي ماهيان استخرهاي  2و  3در نظر
گرفته نشده بود ،لذا مي توان گفت كه تغذيه ماهيان كفال از غذاي طبيعي و جلبکهاي پوشش بستر و باقيمانده غذاي
ميگوها بوده كه منجر به كاهش ميزان مواد آلي موجود در بستر گرديده است .لذا باال بودن ميزان اكسيژن محلول در
تيمارها را شايد بتوان با رژيم غذايي ماهيان كفال جوان كه عمدتا" در بستر تغذيه مي كنند به خوبي توجيه نمود.
همچنين با توج ه به عدم تخصيص غذاي اضافي براي ماهيها در جيره غذايي استخر و رشد ونمو مطلوب ماهيها،مي توان
اين نتيجه را گرفت كه،اين ماهيان عالوه بر اينکه باعث بهبود شرايط زيست محيطي استخر پرورشي مي گردند،مدفوع و
باقيمانده غذاي موجود در استخر ها را كه مورد تغذيه ميگو ها قرا ر نگرفته است را مصرف كرده وبا توليد گوشت مي
تواند قسمتي از هزينه هاي جاري استخرهاي پرورشي را جبران نمايد .لذا با افزايش نرخ رشد ،افزايش وزن و افزايش
توليد ،در مدل پرورش توام ماهي كفال با ميگو در مقايسه با پرورش تک گونه اي ميگو ،مي توان اين نتيجه راگرفت كه
پرورش توام مي تواند بهره اقتصادي بيشتري را نصيب پرورش دهندگان ميگوي كشور نمايد.
در كل با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي مي توان گفت كه،پرورش توام ميگو و ماهي كفال خاكستري در مركز گواتر
با مديريت صحيح و برنامه ريزي با تراكم  211عدد در هکتار قابل اجرا بوده و مي تواند به عنوان يک مدل بيولوژيکي
مناسب در جهت كمک به افزايش بيشتر توليد در واحد سطح و كاهش مشکالت مزرعه داران ميگو پيشنهاد گردد.
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تشكر و قدرداني
از جناب آقاي مهندس محمودآذيني ،رياست محترم مركز تحقيقات شيالتي آب هاي دور ،چابهار و كليه كارشناسان و
همکاراني كه در اجرا و تکميل اين تحقيق اينجانب را ياري نمودند تشکر و سپاسگزاري مي نمايم.
منابع
افشارنسب ،م ، .متين فر ،ع ، .محمدي دوست ،م ، .قوام پورف ع ، .مرتضايي ،ر ،.سبزعليزاده ،س ، .پذير ،خ ، .فقيه ،غ ، ،حق نجـات،
م .و قاسمي ،ش .1399 .تعيين نرخ رشد ،ميان گين وزن  ،ميزان بقاء ،ضـريب تبـديل غـذايي و توليـد كـل در پـرورش ميگـوي
پاسفيد ) (Lithopenaeus vannameiدر ايران .مجله علمي شيالت ايران.11 -21 :3 )3(19 ،
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