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چکیده
این پژوهش در سال  2931با هدد ازدیایش بهدره ورر در تو یدد مداهی شدیربت ( )Barbus grypusو بندی
( )Barbus sharpeyiتوام با اردک در یک دوره پرورش به مدت  8ماه از زروردین تا آذر ماه در میرعه حنطوش
زاده در روستار دو تی از توابع شهرستان دززول استان خوزستان انجام شد .در ایدن پدژوهش از حدرم آمدارر
تصادزی شامل یک گروه شاهد و یک تیمار و هر گروه در یک استخر  9هکتارر استفاده شده اسدت .در هدر دو
استخر شاهد و تیمار  399قطعه بچه ماهی شامل  059قطعه شیربت و  059قطعده بندی ( 59درصدد شدیربت 59
درصد بنی) با میانگین وزنی  19/71±8/76و  12/5±6/66گرم معرزی گردید .در استخر تیمار  2959قطعه اردک
 25روزه  999±06/57گرمی در  9مرحله در زواصل زمانی ابتددار دوره مداه دوم و مداه سدوم معرزدی شددند.
میانگین درجه حرارت در استخر شاهد و تیمار  18/78±1/31درجه سانتی گراد بدود .همچندین میدیان  pHدر
استخر شاهد و تیمار  8/69±9/78و  8/72±9/55به دست آمد .میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی در گروه تیمار
به ترتیب  2217/7و  669بدست آمد بنابراین میانگین تو یدد دو گونده  597369±115/19و 907599±087/55
گرم ارزیابی شد .همچنین در استخر شاهد نیی میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی  2959و  779گرم بود و به ایدن
ترتیب مییان تو ید به ترتیب  061599±298/08و  136999±261/67گرم محاسبه شد .مقایسه گروه شداهد بدا
تیمار نشان می دهد که در استخر پرورش توام با اردک (تیمار) تو ید به حور معندی دارر ازدیایش یازتده اسدت
( .)P<9/95در استخر تیمار که پرورش توام با اردک انجام شدد وزن او یده و وزن نهدایی اردک هدا بده ترتیدب
 999±06/57و  9299±53/98گرم به دست آمد .با توجه به اینکه وزن اردک ها بده  9299گدرم ازدیایش یازدت
بنابراین مییان تو ید گوشت اردک در هر هکتار  0285999گرم بود .به حور کلی می توان نتیجه گیرر نمدود کده
پرورش ماهیان توام با اردک سبب ازیایش تو ید و بازده استخرهار پرروشی می گردد .همچنین ازیایش میدیان
تو ید گوشت اردک نیی وجود دارد .از حر دیگر با توجه به عدم کوددهی در دوره پرورش هیینه هار مربوط بده
خرید کود و نیرور انسانی نیی کاهش می یابد و استخرها به حور مستمر هوادهی می شوند عالوه بدر آن سدبب
تو ید محصوالت ارگانیک و سا م می گردد.
واژگان کلیدر :پرورش توام شیربت بنی اردک ارگانیک استان خوزستان
*نگارنده پاسخگوa.mohamadsalehi1358@gmail.com :
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مقدمه
خانواده کپور ماهیان بزرگترین خانواده در بین ماهیان با
 213جنس و  2313گونه است (ستاری و همکاران،
 .)1302انواع پرورشی کپور ماهیان شامل کپور ماهیان
هندی ،کپور ماهیان چینی و کپور معمولی تقسیم بندی
می شوند (فریدپاک .)1301 ،افزایش روز افزون جمعیت و
نیاز به تامین غذا ،توجه کشورهای مختلف را برای
استفاده از پروتئین غنی آبزیان جلب نموده است .پرورش
ماهیان یکی از راه های تامین غذای جمعیت انسانی می
باشد .پیشرفت چشمگیر صنعت پرورش ماهی در ایران
طی سال های اخیر و قابلیت پرورش انواع ماهیان آب
شیرین و دریایی می تواند بخش عمده ای از پروتئین
حیوانی را در کشور تامین کند .اگرچه مصرف سرانه ماهی
در ایران در حدود  0کیلوگرم می باشد (سالنامه آماری
شیالت ایران ،)1333 ،اما می توان با پرورش گونه های
بومی مانند شیربت و بنی پروتئین بیشتری در اختیار
مصرف کنندگان محصوالت شیالتی قرار گیرد (حسین
زاده صحافی.)1302،
در کشور ما بیش از  03سال است که کپور ماهیان در
دستور کار صنعت آبزی پروری گرمابی بوده است ،امروزه
لزوم تنوع بخشی به آبزیان پرورشی در حوزه ماهیان
گرمابی محسوس بوده و گونه های کپور ماهیان هندی به
عنوان دومین گروه ماهیان گرمابی دنیا از نظر حجم تولید
(بیش از  2میلیون تن) حایز اهمیت می باشند (حسین
زاده صحافی .)1333،استفاده از گونه های جدید در
سیستم های پرورشی می تواند همراه با ایجاد تنوع گونه
ای در امر تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و دستیابی به
افزایش تولید در واحد سطح مزارع گرمابی و افزایش
درآمد منافعی چون تنوع بخشی به سبد مصرف و ایجاد
بهره وری باالتر را نیز به دنبال داشته باشد (حسین زاده
صحافی.)1302 ،
 03درصد از ماهیان پرورشی تولید شده در جهان را کپور
ماهیان و ماهی تیالپیا تشکیل میدهد .کپور ماهیان
چینی شامل کپور نقره ای (فیتوفاگ) ،کپور سرگنده
(بیگ هد) و کپور علفخوار (آمور) می باشد که به صورت

تجاری در اغلب مناطق جهان پرورش داده می شوند
( .)FAO, 2010گونههای مختلف خانواده کپور ماهیان
به دلیل استفاده از حلقه های اول زنجیره غذایی موجود
در آب ،استعداد رشد سریع ،سازگاری باال ،گوشت لذیذ،
نیاز به حداقل امکانات و سرمایهگذاری در امر پرورش و
بازارپسندی جایگاه ویژهای در اقالم غذایی و تغذیه مردم
دارند .باربوس ماهیان یکی از جنس های خانواده کپور
ماهیان است که بومی تاالب ها و رودخانه های استان
خوزستان می باشد .حدود  13گونه از باربوس ماهیان
مانند شیربت ( ،)Barbus grypusبنی ( Barbus
 ،)sharpeyiگطان ( )Barbus xanthopterusو
عنزه ( )Barbus esocinusدر اکوسیستم های آبی
استان خوزستان شناسایی شده است (والیت زاده و
نجفی1332 ،؛ اسکندری و همکاران 1330 ،؛ اسکندری و
همکاران .)1303 ،ماهیان بنی و شیربت از گونه های
خانواده کپور ماهیان و از جنس  Barbusهستند که به
طور عمده بومی حوزه دجله و فرات ،کارون بوده و در
ترکیه ،عراق ( )Hashem & El-Agamy, 1977و
برخی نواحی ایران از جمله تاالب هورالعظیم ،تاالب
شادگان و رودخانه های واقع در بخش شمالی خلیج
فارس مانند رودخانه های کارون ،دز ،بهمنشیر ،زهره و
تاالب الحامر در کشور عراق شناسایی شده است (عبدلی،
 1330؛ والیت زاده و نجفی.)1332 ،
یکی از مهم ترین مسائل تولید در مزارع ماهیان گرمابی،
کیفیت آب است که رابطه تنگاتنگی با مقدار مواد آلی
وارد شده به استخر دارد .بایستی توجه داشت که بین
مقدار توده زنده ماهی در هر مرحله از پرورش ،مقدار
غذای طبیعی تولید شده ،میزان باروری آب و کیفیت
باالی آب ،هماهنگی برقرار باشد و تمام عوامل در حد
مناسب تنظیم گردد (بساک کاهش و همکاران 1303 ،؛
عسکری ساری و والیت زاده .)1303 ،از مسائل مهم دیگر
در پرورش ماهیان گرمابی تعداد ماهی معرفی شده به
استخرهاست .حجم ذخیره سازی یا تراکم و تعداد ماهی
ذخیره سازی یا در حقیقت تراکم و تعداد ماهی رهاسازی
شده در واحد سطح استخرهای گرمابی تابع عواملی
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همچون وضعیت استخر ،کیفیت بچه ماهی ،گونه های
موجود ،اندازه ماهی در ابتدا و انتهای دوره ،انواع و کیفیت
غذا و روش های اعمال شده برای مدیریت استخر می
باشد (فریدپاک 1301 ،؛ بساک کاهش و همکاران،
 .)1303فاکتورهایی مانند دفعات غذادهی ،جیره غذایی،
درجه حرارت آب استخرها و میزان پروتئین جیره بر روی
میزان تولید و پرورش تاثیرگذار هستند (بساک کاهش و
همکاران 1303 ،؛ عسکری ساری و والیت زاده 1303 ،؛
Shlomoh & Wilson, 1994 ; Shcherbina et
.)al., 1987
پرورش اردک در سطح استخرهای پرورشی ماهی ،با
سیستم پرورش چند گونه ای ماهی هماهنگ می شود و
اردک ها به خوبی با ماهیان پرورشی سازگار می شوند.
این سیستم مزیت های زیادی برای پرورش دهنده دارد.
به عنوان مثال زمانی که اردک ها در سطح استخر آزاد
هستند ،از طریق فضوالت دفعی ،استخرها را کوددهی می
کنند .اردک ها به دلیل کارایی باال به اصطالح ماشین
کوددهی نامیده می شوند و سبب کاهش هزینه های
معمول در پرورش ماهی می گردند .اردک ها از طریق
تغذیه ،گیاهان آبزی را کنترل می کنند و مانع از افزایش
بی رویه آن ها می شوند ،همچنین با راه رفتن بر روی
کف استخر ،سبب نرم شدن بستر و کمک به خروج مواد
مغذی از خاک و در نتیجه افزایش تولید در استخر می
شوند .اردک با شنا کردن در استخر سبب هوادهی آب
شده بنابراین هوادهنده های بیولوژیکی محسوب می
شوند .پناهگاه اردک ها در قسمت خاکریز استخرها
ساخته می شود بنابراین فضایی اضافی برای حرکت ،تکاپو
و زیست اردک ها نیاز نمی باشد .بیشتر نیاز غذایی اردک
از استخر با خوردن علف های هزر آبی ،حشرات ،الرو و
کرم های کف بستر برآورده می شود و لذا غذای مکمل
خیلی کمی نیاز دارند و به طور معمول پرورش دهنده از
ضایعات مرغ ،نرم تنان و پوسته برنج برای تغذیه آن ها
استفاده می کند (محمد صالحی و همکاران.)1333 ،
مطالعات متعددی در زمینه پرورش توام ماهی سوف
( )Sander luciopercaبا کپور ماهیان (خوال)1301 ،

و ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiبا کپور ماهیان
چینی (مرتضوی زاده 1331 ،؛ بساک کاهکش و همکاران،
 1303؛ بساک کاهش و همکاران )1303 ،انجام شده
است .لیکن تاکنون تحقیقات و مطالعاتی در زمینه
پرورش توام ماهی با اردک گزارش نشده است .با توجه به
اینکه در سال های اخیر سعی و تالش بر این است که
ماهی بنی به ترکیب گونه های پرورشی کپور ماهیان در
استان خوزستان وارد گردد (بساک کاهکش و همکاران،
 1303؛ بساک کاهکش و همکاران )1333 ،و از طرفی
ماهی بنی و شیربت دارای گوشت لذیذ و طعم مناسب
می باشند و در بین مردم بومی منطقه طرفداران بسیاری
دارند (والیت زاده و نجفی ،)1332 ،این پژوهش با هدف
امکان افزایش بهره وری در تولید و پرورش توام ماهی
شیربت و بنی با اردک انجام شده است.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر ،در مزرعه حنطوش زاده در روستای دولتی
از توابع شهرستان دزفول در استان واقع در طول
جغرافیایی  20درجه و  21دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  32درجه و  22دقیقه شمالی با ارتفاع 123
متر از سطح دریا ،در یک دوره پرورش به مدت  0ماه
(فروردین تا آذر ماه  )1332انجام شده است .در این
پژوهش از طرح آماری تصادفی شامل یک گروه شاهد و
یک گروه تیمار و هر گروه در یک استخر  3هکتاری انجام
گرفت .به هر دو استخر شاهد و تیمار  333قطعه بچه
ماهی شامل  213قطعه شیربت و  213قطعه بنی (13
درصد شیربت 13 ،درصد بنی) با میانگین وزنی
 23/12±0/13و  21/1±3/33گرم معرفی گردید .در
استخر تیمار  1313قطعه اردک  11روزه با میانگین وزنی
 333±23/11گرم در  3مرحله در فواصل زمانی ابتدای
دوره ،ماه دوم و ماه سوم معرفی شدند .وزن ماهیان به
وسیله ترازوی دیجیتال با دقت  3/31گرم در ابتدا و
انتهای دوره اندازه گیری شد.
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شکل  -1پرورش توام ماهی شیربت و بنی با اردک در مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده در استان خوزستان (سال )1332

آماده سازر استخرها
در این پژوهش برای پرورش توام ماهی شیربت و بنی با
اردک تمامی عوامل موثر در تولید برای دو استخر شاهد و
تیمار یکسان و برابر در نظر گرفته شد .هر دو استخر
شاهد و تیمار به میزان یکسان از  13تن کنستانتره و 1
تن یونجه تغذیه شدند .ماهیان هر دو استخر روزی دو
مرتبه ساعت  3صبح و  12بعد از ظهر در تشت غذادهی
مخصوص کپور ماهیان و یک بار در جایگاه مخصوص
یونجه ،با توجه به بیومس آن ها غذادهی شدند .برای
بارور نمودن استخرهای پرورشی شاهد و تیمار در هر دو
استخر کود پایه یکسان بود ،اما در استخر شاهد هر هکتار
 3تن کود گاوی 113 ،کیلوگرم کود فسفات 31 ،کیلوگرم
کود ازته و  233کیلوگرم آهک و در طی دوره به طور
میانگین هر هفته در هکتار  0کیلوگرم فسفات1 ،
کیلوگرم ازت 123 ،کیلوگرم کود مرغی و  233کیلوگرم
کود گاوی کوددهی شد .طی دوره پرورش در استخر
تیمار کوددهی انجام نشد .کوددهی به استخر شاهد طی
دوره پرورش بر اساس سنجش پارامترهای شفافیت و pH
آب انجام گردید.
طی دوره پرورش هر  11روز یک بار متغیرهای شفافیت،
دما و  pHاندازه گیری و ثبت شدند .شفافیت آب به
وسیله سی شی دیسک با دقت  3/1سانتی متر اندازه
گیری گردید .دما و  pHبر اساس روش های استاندارد به

کمک دستگاه دیجیتال ساخت کشور سنگاپور با دقت
 3/31سنجش شدند (.)Eaton et al., 2005
آنا یی آمارر
به منظور آنالیز آماری از نرم افزار آماری SPSS-17
استفاده گردید .پس از بررسی نرمال بودن داده ها با
استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ( one way
 )ANOVAاختالف بین گروه ها مورد بررسی قرار
گرفت .مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان  33درصد
انجام شد .در رسم نمودارها و جداول از نرم افزار Excel
 2007استفاده گردید.
نتایج
میانگین متغیرهای شفافیت ،دما و  pHدر جدول ()1
ارائه شده است .در طول دوره پرورش متغیرهای مورد
مطالعه در دو استخر شاهد و تیمار اختالف معنی داری
نداشت ( .)P≥3/31باالترین و پایین ترین میزان شفافیت،
دما و  pHدر استخر شاهد به ترتیب  31و  21سانتی
متر 32/1 ،و  23درجه سانتی گراد و  3و  0/2محاسبه
شد .همچنین باالترین و پایین ترین میزان شفافیت ،دما
و  pHدر استخر تیمار به ترتیب  33و  22سانتی متر،
 32/1و  23درجه سانتی گراد و  0/2 ،3به دست آمد
(جدول .)1
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جدول -1میانگین متغیرهای مورد مطالعه استخرهای پرورش توام ماهی شیربت و بنی با اردک در مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده
در استان خوزستان (سال )1332

متغیر

تیمار

شاهد

تعداد نمونه برداری
( 11بار)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

دما (درجه سلسیوس)

20/10

2/32

20/10

2/32

شفافیت (سانتی متر)
pH

20/13

2/22

21/21

1/01

0/33

3/10

0/11

3/11

با توجه به اینکه میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی در
استخر تیمار  1121/1و  333گرم به دست آمد بنابراین
میانگین تولید دو گونه به ترتیب  131333±221/23و
 321133±201/11گرم ارزیابی گردید .همچنین در
استخر شاهد نیز میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی
 1313و  113گرم بود (جدول ،)2که به عبارت دیگر
میزان تولید به ترتیب  232133±130/20و
 233333±132/31گرم محاسبه شد .همانطور که

مشاهده می شود ،در استخر پرورش توام با اردک (تیمار)،
تولید به صورت معنی داری افزایش یافته است
(( )P<3/31شکل  .)2در استخر تیمار ،وزن اولیه و وزن
نهایی اردک ها به ترتیب  333±23/11و 3133±13/30
گرم به دست آمد .با توجه به اینکه وزن اردک ها به
 3133گرم افزایش یافته بود ،بنابراین میزان تولید گوشت
اردک در هر هکتار  2101333گرم بدست آمد.

مییان تو ید (کیلوگرم)

شکل  -2مقایسه میانگین تولید ماهی بنی و شیربت پرورش توام با اردک در مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده در استان خوزستان
(سال )1332
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جدول  -2میانگین میزان رشد ماهی شیربت و بنی پرورش توام با اردک در مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده در استان خوزستان
(سال )1332

گونه ماهی

نام علمی

میانگین وزن ماهی
در استخر شاهد

میانگین وزن ماهی
در استخر تیمار

شیربت

Barbus grypus

1313±23a

1121/1±31/11a

بنی

Barbus sharpeyi

113±33a

333±23a

حروف همنام در هر ردیف و هر ستون اختالف معنی دار را نشان می دهد ()P<3/31
در این پژوهش بین میزان رشد در ماهی شیربت و بنی
پرورشی دو استخر شاهد و تیمار اختالف معنی داری
وجود داشت ( .)P<3/31با مقایسه دو استخر شاهد و
تیمار ،میزان رشد ماهی بنی نسبت به ماهی شیربت در

دو استخر شاهد و تیمار بیشتر بود (( )P<3/31شکل .)3
همچنین در هیچ یک از استخرها تلفات و مرگ و میر
ماهی وجود نداشت و درصد بازماندگی و بقا  133درصد
بود.

وزن ماهیان (گرم)

شکل  -3مقایسه میزان رشد ماهی شیربت و بنی پرورش توام با اردک در مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده در استان خوزستان
(سال )1332

یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر ،کاهش هزینه کوددهی
در طول دوره پرورش در استخر تیمار بود ،زیرا طی دوره
پرورش در این استخر کوددهی انجام نشد که بسیار مهم
است و راهی به سوی ارگانیک کردن و سالم سازی تولید
ماهی می باشد .با حذف کوددهی دوره ای عالوه بر تولید
محصولی سالم تر از لحاظ استفاده نکردن مواد
شیمیایی در دوره پرورش ،هزینه کوددهی کاهش یافت،
به طوری که در هر دوره پرورش مرسوم  22بسته کود
شیمیایی ازته و فسفره مورد استفاده قرار می گیرد ،هر

بسته کود به قیمت  1333333ریال بود که معادل
 11333333ریال کاهش هزینه در هر هکتار و در هر
دوره کود مرغی  3تن معادل 13333333ریال در هر
هکتار کاهش هزینه در بردارد .همچنین در هر دوره
پرورش  3تن کود گاوی معادل  1333333ریال که
معادل  11333333ریال کاهش هزینه در هکتار خواهد
داشت .عالوه بر هزینه حمل و نقل کودها در نیروی
انسانی نیز صرفه جویی شد.

بررسی پرورش توام ماهی شیربت...

بحث و نتیجه گیرر
در پژوهش حاضر ،در طول دوره پرورش متغیرهای مورد
مطالعه دما ،شفافیت و  pHدر دو تیمار اختالف معنی
داری نداشت ( .)P≥3/31دامنه  0/2-3 pHبه دست آمد.
 pHمرگ آور اسید و باز برای ماهیان در حدود  2و 11
می باشد ،همچنین با توجه به استانداردهای اعالم شده
( pH ،)1/3-0/2در استخرهای پرورشی کپور ماهیان
مشکلی برای ماهیان ایجاد نمی کند (.)Boyd, 1982
مشابه نتایج تحقیق حاضر ،محمد صالحی و همکاران در
سال  1333در طول دوره پرورش توام کپور ماهیان با
اردک در متغیرهای مورد مطالعه در دو تیمار اختالف
معنی داری بدست نیاورده بودند ( )P≥3/31و باالترین و
پایین ترین میزان شفافیت ،دما و  pHدر استخر شاهد به
ترتیب  21-31سانتی متر 23-32/1 ،درجه سانتی گراد و
 0/2-3محاسبه شده بود .همچنین باالترین و پایین ترین
میزان شفافیت ،دما و  pHدر استخر تیمار به ترتیب -33
 22سانتی متر 23-32/1 ،درجه سانتی گراد و 0/2-3
گزارش شده بود که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی
دارد.
در پژوهش حاضر ،در میزان رشد در ماهی شیربت و بنی
پرورشی در دو استخر شاهد و تیمار اختالف معنی داری
وجود داشت ( )P<3/31و میزان رشد ماهی بنی در
مقایسه با ماهی شیربت در دو استخر شاهد و تیمار بیشتر
بود ( .)P<3/31همچنین در هیچ یک از استخرها تلفات
و مرگ و میر ماهی وجود نداشت و درصد بازماندگی و بقا
 133درصد به دست آمد .در مطالعه ای در استخرهای
شاهد (روش مرسوم یا روش یک کشت در سال) به میزان
 2033قطعه ماهی در واحد سطح با ترکیب  1233قطعه
ماهی فیتوفاگ به وزن اولیه  31/23±2/12گرم1233 ،
قطعه ماهی کپور  2±3/1گرمی 233 ،قطعه ماهی آمور
 31/33±2/22گرمی و  233قطعه ماهی بیگ هد
 33/33±3/21گرمی رهاسازی گردید و پس از دوره 332
روزه ماهیان روش یک کشت در سال صید گردید .پس از
پایان برنامه تولید و برداشت محصول تجزیه و تحلیل

نتایج نشان داد که میانگین تولید یک هکتار در روش دو
برداشت در سال  3111کیلوگرم و میانگین تولیدات یک
هکتار روش مرسوم  1111کیلوگرم بوده است (مینابی و
همکاران.)1300 ،
بر اساس تحقیقات انجام شده مقدار رشد نهایی گونه
های مختلف از استخری به استخر دیگر متفاوت
می باشد (قمی مرزدشتی و آذری تاکامی.)1303،
Horvathو همکاران ( )1302بیان نمودند رژیم غذایی
ماهی کپور سرگنده تقریبا مشابه ماهی کپور معمولی
جوان است و در صورت کشت توأم این دو
ماهی ،تا حد معینی رقابت غذایی به وجود خواهد
آمد و به این دلیل این مساله احتماال منجر به
کاهش تدریجی میانگین وزنی ماهی کپور معمولی
می شود .در پرورش توام کپور ماهیان با اردک بین میزان
رشد در کپور ماهیان پرورشی دو استخر شاهد و تیمار
اختالف معنی داری وجود داشت ( .)P<3/31در دو گونه
کپور معمولی و کپور علفخوار در استخر تیمار کاهش
رشد مشاهده شد ،اما درمورد گونه های کپور سرگنده و
کپور نقره ای افزایش رشد وجود داشت ()P<3/31
(محمد صالحی و همکاران.)1333 ،
در این پژوهش ،میزان تولید ماهی شیربت و بنی در
استخر تیمار که پرورش توام با اردک بود در مقایسه با
استخر شاهد باالتر بود ،زیرا در استخر تیمار کوددهی
توسط اردک ها به طور متناوب صورت می گرفت و با
حرکت و شنای آن ها هوادهی مداوم انجام می شد .در
نتیجه ،زی شناوران گیاهی و جانوری رشد بهتری داشتند
و رنگ استخر (سبز مایل به زرد) گواه بر این امر بود و از
آنجایی که اردک گیاه خوار است و در فضوالت اردک مواد
گیاهی بیشتری وجود دارد و ماهی بنی همه چیز خوار
است تولید بهتری در استخر تیمار بدست آمد .ماهی بنی
معموال از گیاهان آبزی استخر تغذیه می نماید و ماهی
شیربت از غالت و حشرات و موجودات آبزی استفاده کرده
و همه چیز خوار می باشد ،اردک از هر دو منابع اشاره
شده تغذیه می کند و رقیب غذایی این ماهیان محسوب
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می شود .برای کاهش رقابت غذایی ،اگر در محدوده ای
مشخص در استخر و به ازای هر  1اردک یک متر مربع
خشکی و یک متر مربع آب در نظر گرفته شده و با تور از
کف استخر و تا ارتفاع  1/1متر از سطح آب استخر تور
کشی گردد ،اردک ها برای منابع غذایی نخواهند توانست
با ماهیان رقابت نمایند و تولید ماهی کاهش نخواهد
یافت .در این تحقیق میزان غذادهی و نوع جیره غذایی و
کوددهی برای دو استخر شاهد و تیمار کامال یکسان بود و
اختالف معنی داری نداشت ( .)P≥3/31همچنین طی
دوره پرورش در استخر تیمار کوددهی انجام نشد .بر
اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق در صورتی که
ماهی و اردک را به صورت توام پرورش داده شود در هر
هکتار عالوه بر تولید حدودا  333کیلوگرم افزایش تولید
ماهی ،در حدود  2تن گوشت اردک تولید می گردد و
هزینه کوددهی که یکی از هزینه های اصلی ،بعد از هزینه
غذا در استخرهای خاکی می باشد از دوره پرورش کاسته
می شود ،زیرا مواد دفعی اردک ها به طور متناوب به
استخرها اضافه می شود که باعث رشد متوالی موجودات
ذره بینی مانند فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون در استخر
شده و در نهایت رشد ماهیان فیلتر فیدر به دلیل وجود
غذا به طور متناوب افزایش می یابد .در تحقیق حاضر ،با
حذف کوددهی دوره ای عالوه بر تولید محصولی سالم تر
از لحاظ استفاده نکردن مواد شیمیایی در دوره پرورش،
هزینه کوددهی کاهش یافت .به این ترتیب که در هر

دوره پرورش مرسوم  22بسته کود شیمیایی ازته و فسفره
مورد استفاده قرار می گیرد ،هر بسته کود به قیمت
 1333333ریال بود که معادل  11333333ریال کاهش
هزینه در هر هکتار و در هر دوره کود مرغی  3تن
معادل 13333333ریال در هر هکتار کاهش هزینه در
بردارد .همچنین در هر دوره پرورش  3تن کود گاوی
معادل  1333333ریال که معادل  11333333ریال
کاهش هزینه در هکتار خواهد داشت .عالوه بر هزینه
حمل و نقل کودها در نیروی انسانی نیز صرفه جویی شد.
به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که پرورش
ماهیان توام با اردک سبب افزایش تولید و بازده
استخرهای پرروشی می گردد .همچنین افزایش میزان
تولید گوشت اردک نیز وجود دارد .از طرف دیگر با توجه
به عدم کوددهی در دوره پرورش ،هزینه های مربوط به
خرید کود و نیروی انسانی نیز کاهش می یابد و استخرها
به طور مستمر هوادهی می شوند و همچنین سبب تولید
محصوالت ارگانیک و سالم می گردد.
سپاسگیارر
تیم تحقیقاتی کمال تشکر و سپاسگزاری خود را از آقای
عبدالمجید حنطوش زاده که کمک های فراوانی به
پیشبرد و تکمیل تحقیقات نمودند ،اعالم می نمایند.
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بررسی پرورش توام ماهی شیربت...

