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   45- 54/ صفحات:  91 پاییز، سومم، شماره ششسال                                    مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                                              
  

  بررسی فون بنتیک استخرهاي پرورش میگوي سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو
  

  4و احسان کامرانی 3، مهران آوخ کیسمی2زاده ، محمدرضاطاهري1شکراله فرخ بین*
دانشگاه هرمزگان، گروه ، استادیار2،بوشهر ،مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزي خلیج فارس، شناسی آبزیان شیالتی بومکارشناس ارشد 1

  طبیعی و شیالت دانشگاه هرمزگان،گروه منابع یاردانش4، بوشهر، جهاد کشاورزي خلیج فارس ش عالیاستادیار مرکز آموز3، شناسی دریا زیست
  28/8/91؛ تاریخ پذیرش: 25/1/90تاریخ دریافت: 

  چکیده
طی  1389تا آذر 1388ماه  این تحقیق در استخرهاي پرورش میگوي سایت دلوار بوشهر در خالل بهمن

استخر از دو مزرعه مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند.  6هاي بستر ها و میوفونهاي ماهیانه ماکروفونبرداري نمونه
ها شرایط آب و هوایی ثبت گردید. در بررسی ماکروفون اکسیژن و، برداري عوامل محیطی شوري در هر بار نمونه

بوده هاي خرداد و تیر  ها در ماههاي غالب بودند و بیشترین فراوانی میوفون ها گروهايپرتاران، شکم پایان و دوکفه
داشته  صورت درصد وزن خشک) در ماه خرداد حداقل بود و در ماه مهر باالترین میزان را (به است. مواد آلی بستر

متر در میلی 063/0متر بوده و درصد ذرات کوچکتر از / میلی063/ تا کمتر از 5بندي رسوبات از  است و اندازه دانه
میانگین میزان برداشت و میانگین  ی رسوبات را تشکیل داده بود.درصد وزن 90- 75نیمه دوم طول دوره پرورش میگو 

کیلوگرم  بیشتر بوده و میانگین مصرف غذا در این مزرعه  8/2812حدود  2هکتار در مزرعه  2/1مصرف غذا در سطح 
ن برداشت داري بین میانگین میزابوده است و تفاوت معنی 1کیلوگرم بیشتر از مزرعه  2/5688هکتار نیز  2/1در سطح 

  و میزان مصرف غذا بین  هر دو مزرعه وجود داشت.
  
  بندي رسوبات دانه، پرورش میگو ،دلوار ،میوفون، :ماکروفونکلیدي هاي واژه

  
 ١مقدمه

بستر دریا شمار زیادي از موجودات مختلف شامل 
ها را در خود جاي مهرگان و تمام ماهیبسیاري از بی 

هاي دریایی در بسترهاي  % مجموع گونه75داده است. 
اي % در بسترهاي ماسه20اي و جزایر مرجانی وصخره

بنتیک به  .% از آنها پالنکتونیک هستند5ورسی و تنها 
شودکه جانوران آن قسمتی از بستر دریا گفته می

 و یا در روي دریایی مداوماً در قسمت داخل، باال
کنند و به موجوداتی که به این  رسوبات زندگی می

  ). Gray, 1972گویند (اند بنتوز میشکل سازش یافته
بنتوزها را براساس اندازه، نحوه زندگی و نوع 

کنند. اصوالً در بستر دریا بندي می تغذیه طبقه
                                               

 farrokhbin@gmail.comمسئول مکاتبه: *

موجودات کفزي که روي رسوبات قرار دارند را اپی 
و کفزیانی را که درون رسوبات  )Epifaunaفونا (

بحري، نامند () میInfaunaقرار دارند، این فونا (
هاي هاي صدفتوان گونه). از جمله اپی فونا می1376

دریایی، ستاره دریایی و توتیا و از گروه این فونا 
کیت و سخت پوستان حفار را نام برد. هاي پلی کرم

به سه گروه بنتوزهاي این فونا خود بر اساس اندازه 
 ):Mcltyre، 1984 و Holmeشوند (تقسیم می

میکرون مثل  500 ماکروفونا: بزرگتر از الف)
  ها و سخت پوستان خرچنگ

 500 میکرون و کوچکتر از 63مایونا: بزرگتر از  ب)
  میکرون
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میکرون مثل پروتوزوا و  63میکروفونا: کوچکتر از  ج)
  هاباکتري

گروه بزرگی از عنوان  امروزه موجودات کفزي به
اي در زنجیره غذایی و موجودات آبزي نقش عمده

سیکل بیولوژیک آبها دارند که مطالعه و بررسی آنها 
در ارتباط با تغذیه میگوها و برآورد ظرفیت و تکثیر 

 اي برخودار استاین موجودات از اهمیت ویژه
یکی از انواع غذاهاي زنده در آبزي  .)1370فاطمی، (

عنوان یک  تواند بهباشد که میپروري کرم نرئیس می
غذاي زنده مناسب جهت افزایش مقاومت در میگو و 
ماهی و همچنین افزایش رسیدگی تخمدان و افزایش 
میزان تخمریزي در میگو و ماهی و بازماندگی الروها 

 ). Gray ،1972به کار برده شود (
یس که در استخرهاي پرورش میگو به کرم نرئ

دلیل باال بودن میزان پروتئین و  شود بهوفور یافت می
تغذیه از مواد آلی پوسیده و یا مواد دفعی سایر 
جانوران نظر بسیاري از آبزي پروران جهان را به خود 
جلب کرده و حتی بررسی امکان استفاده از آن به 

دوره پرورش هاي خاصی از  عنوان غذاي زنده در ماه
 و Shishehchian( مورد مطالعه قرار گرفته است

Yusoff ،1999(. 
بررسی بستر استخرهاي خاکی تنوع و تراکم 
بنتوزها و رابطه آن با تولید در مزارع پرورش آبزیان از 
اهمیت خاصی برخوردار است. دستیابی و ایجاد یک 
بستر مناسب در استخرها همواره یکی از اهداف 

در مزارع پرورش میگو بوده که فقط با مدیریتی 
مدیریت صحیح و اعمال یکسري شرایط خاص چه به 
هنگام آماده سازي و چه به هنگام پرورش در استخر 

  ). 1376بحري، آید (به وجود می
از مواردي که براي معرفی یک بستر خوب   
توان اشاره کرد جنس بستر، میزان مواد آلی و  می

کفزي(بنتوزها) در درون آن  مهرگانهمچنین وجود بی
). وضعیت Parsons ،1972 و Stricland( باشدمی

طبیعی یک بستر استخر پرورش میگو نه تنها مواد 

-غذایی محلول در بستر استخر را تحت تأثیر قرار می
دهد بلکه این امکان وجود دارد که با تولید آمونیاك، 

شرایط تا حدودي  pHسولفید هیدروژن و اثر بر روي 
نامناسبی را براي اکوسیستم استخر ایجاد نماید. تراکم 

اي عنوان دومین یا سومین حلقه و تنوع بنتوزها به
زنجیره غذایی در این اکوسیستم به جنس بستر و 
مساعد بودن شرایط زندگی بوده و الگوي پراکندگی 
آنها با بافت بستر و نوع آن رابطۀ مستقیم دارد 

)Tomas ،1972زها عالوه بر ایفاي نقش اصلی ). بنتو
براي غذاي طبیعی میگوها و ماهیان، موادآلی با منشاء 

توانند به عنوان زا را معدنی کرده و میزا و بروندرون
اي از میزان کل تولیدات و شاخصی براي بیان نمایه

). از 1376 نسب،مجديکیفیت آب محسوب گردند (
و تغییرات مهرگان کفزي این رو مطالعه بر روي بی

آنها در طی ماهها وفصول مختلف سال با توجه به 
ها، کنترل تغییرات ایجاد شده شرایط محیط زیست آن

در بار مواد آلی و همچنین مطالعه جنس بستر، 
وضعیت آب و میزان اکسیژن محلول از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و بررسی و تحقیق بر روي 

مدیریت بهتر و تواند شرایط اکولوژیک آنها می
وري بیشتري را به همراه داشته باشد. در این  بهره

مهره (بنتوزها)،  بررسی وضعیت موجودات کفزي بی
) همچنین برخی T.O.M( 2جنس بستر، مواد آلی

، شوري، pHخصوصیات فیزیکوشیمیایی آب از قبیل 
دما و اکسیژن در طی دورة پرورش و رابطه آن با 

تحلیل قرار گرفت تولید میگو مورد تجزیه و 
)Shishehchian و Yusoff ،1999(.  

از طرف دیگر در پرورش میگو غالباً ضریب   
تبدیل غذایی از ضریب تبدیل اعالم شده توسط 

شود. دلیل این شرکت سازنده غذاي میگو مناسبتر می
هاي اکولوژیک موجود در مسئله را باید در پدیده

ر استخرهاي هاي مختلف بلوم بنتوز داستخر و دوره
هاي انجام شده پرورش میگو جستجو نمود. بررسی

                                               
 1- Total organic matter  
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متنوعی در ایران و جهان فقط در خصوص بررسی 
هاي دریایی بنتوزهاي مایوفون و ماکروفون در آب

شامل خورها و سواحل انجام شده است 
)Shishehchian و Yusoff ،1999(. اي اما مطالعه

استخرهاي پرورش ویژه در  اکولوژیک با این کلیت به
میگو انجام نشده است. در این تحقیق عالوه بر این 

طور کامل مورد  که بنتوزهاي استخرهاي پرورشی به
گیرد رابطه تنوع و تراکم بنتوز با تولید  مطالعه قرار می

  گیرد. نیز مورد بررسی قرار می
در این مطالعه رابطه میزان تولید با فراوانی بنتوز   

هاي  دیریت مصرف غذا در ماهمنظور م استخر به
مختلف پرورش مورد توجه قرار گرفته که بسیار براي 
توسعه و بهبود مدیریت پرورش میگوي کشور مفید 

  خواهد بود. 
  

  هامواد و روش
مزرعه پرورش میگو  دوجامعه آماري این تحقیق   

در سایت دلوار استان بوشهر بود که یکی از این مزارع 
در گوشه شرقی و دیگري در گوشه غربی سایت دلوار 

صورت  مزرعه سه استخر به دوقرار داشتو از هر 
و هر کدام ی براي این تحقیق انتخاب شده بود تصادف

درجه هکتار مساحت داشتند. 2/1از این استخرها 
نیز از هر کدام  pHي، اکسیژن محلول و حرارت، شور

صورت دوبار در روز، در هنگام  هاي فوق به از ایستگاه
صبح (قبل از طلوع آفتاب) و عصر (قبل از غروب 
خورشید) از دو منطقه سطح و عمق هر ایستگاه 

هاي  دست آمده در فرم هگیري و اطالعات ب اندازه
 سه نمونه جهت در هر ایستگاهمشخص ثبت گردید.

 سه نمونه جهت بررسی میوفونا و، بررسی ماکروفونا
بندي و  مواد آلی بستر  نمونه براي بررسی دانهسه 

  .)1373روحی کالگر، برداشتگردید (
  هر روز به   کارگاه  تولید  وضعیت  منظور بررسی  به  

  و بررسی  از مشاهده  پس و  نموده  سرکشی  مزارع
  حرارت،  درجه  ی چونعوامل  ثبت  استخرها به  مقدماتی

،  غذادهی  ، میزان و هوایی  آب  ، وضعیتpH شوري،
  آب  تعویض  ، میزان آب  وارتفاع  کوددهی، شفافیت

در هر ده روز   پرورشی  میگوهاي  و بیومتري  پرداخته
منظور  . در آخر به گرفت  یکبار در استخرها انجام

آزمون تی ها و تولید از ماري اختالف فراوانیآبررسی 
و ارزیابی اثرات متقابل بنتوز و تولید از رگرسیون 

آوخ کیسمی و باباچایی، لجسیک استفاده گردید (
1388.(  
هاي ماکروفونی در محل توسط آب دریا و نمونه  

متر شستشوي اولیه داده شد میلی 5/0 الک با چشمه
به آزمایشگاه  درصد 4ن وپس از فیکس کردن با فرمالی

 مختلف بگر 3هاي میوفون نیز از منتقل گردید. نمونه
 3دستگاه کرسامپلریک زیر نمونه) توسط  ب(از هر گر

الکل اتلیک   )مترسانتی 5/3به قطر بردار کر  (نمونه
هاي ماکرو یافتند.نمونه فیکس وبه آزمایشگاه انتقال

فون پس از شستشوي مجدد در آزمایشگاه توسط 
 نمونه ورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند.(لوپ) م

هایمیوفون نیز پس از فیکسکردن توسط الکل اتیلیک 
شناسایی و آمیزي  توسط رنگ حیاتی رزبنگال رنگ

 ،Green؛ Pavolovkii ،1966( ها براساس منابع نمونه
و انجام  )Barens ،1987؛ Hardy ،1971؛ 1987 

شناسایی شمارش شدند جهت بررسی و استخراج و 
فرامنیفر از روش تتراکلرید کربن استفاده گردید.جهت 

گیري مواد آلی رسوبات مقداري از رسوبات هر  اندازه
ساعت در  24نمونه به یک بوته چینی منتقل و مدت 

گراد قرار گرفت وپس از درجه سانتی 70آون با دماي 
گراد منتقل گردید. درجه سانتی 550توزین به کوره 

عت توزین و درصد مواد آلی آن سا 24پس از 
)TOM( آمددست  هاز رابطه زیر ب ) ،؛1356منطقی 

Holme و Mcltyre ،1984(:  
  

TOM = × 100  

                                               
1-Coresampler 
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ساعت در  24وزن رسوب خشک وبوته چینی پس از 
  A= درجه آون70دماي 

ساعت در 24وزن رسوب خشک و بوته چینی پس از 
 B= درجه550دماي 

   C=وزن بوته چینی
  

هاي ماکرو فونا و برداري در مورد نمونه نمونهروش 
  مایو فونا به شرح زیر بود:

  گیري دماي آب توسط گراب نمونه پس از اندازه  
شده و در به قایق آورده  استخررسوب را از کف 

بعد از آن توسط کر گردید. درون تشت خالی 
اشته و در دبردار مایوفونا) نمونه مایوفونا بر (نمونه
 پالستیکی گذاشته و با فرمالین فیکس و توسطکیسه 

که روي آن به مقدار  (یک هزارم) 1000/1رزبنگال 
مابقی نمونه  آمیزي گردید و مناسب ریخته شد رنگ

عنوان نمونه ماکروفونا ریخته و  دیگري به نیز در کیسه
برداري ماکروفونا  به طریق ذکر شده در قسمت نمونه

گیري  ن عمل رسوبای آمیزي گردید. فیکس و رنگ
سه بار انجام  خطابراي هر ایستگاه به جهت کاهش 

  .)1373خلق،  خوش( شد
گیري مواد آلی و  یک نمونه نیز براي اندازه  
رنگ حیاتی بندي رسوبات بدون استفاده از الکل و دانه

براي آنالیز به آزمایشگاه منتقل  رزبنگال گرفته شده و
ها انجام داده و ایستگاهگردید. این کار را براي تمام 

هاي  ها به آزمایشگاه نمونهپس از انتقال نمونه
نالیز مقدماتی آن در منطقه انجام گردیده آماکروفونا که 

بود پس از شستشوي مجدد با لوپ اقدام به شمارش 
و از نتایج  )1356منطقی، ( ها گردیدو شناسایی نمونه

اینکه اندازه گرب ها میانگین گرفته و با توجه به نمونه
 225متر بود و مساحت کلی آن سانتی 15×15ما 

برداري  . سطح نمونهشدمترمربع را شامل می سانتی
)225 =15×15(.  

  225  4/44=   10000  سطح نمونه

ضرب کرده که مقدار  4/44 میانگین نمونه را در  
  .)Clegg، 1972( دست آمد هماکروفونا در مترمربع ب

و  500ستفاده از دو الک ادر مورد مایوفونا نیز با   
 63هاي نمونه میکرونی الک کردن را انجام داده و 63

عنوان نمونه  به 63گرفته شده روي الک میکرونی 
مایوفونا آنالیز گردید که این آنالیز شامل خشک کردن 

ن در تتراکلرید آنمونه فوق در گرم خانه و حل کردن 
کاغذ صافی بود.  محلول توسطکربن و صاف کردن 

آوري شده روي کاغذ صافی زیر لوپ یا  نمونه جمع
 تعداد گردید که براي محاسبه میکروسکوپ شمارش

 5/3قطر کر از مساحت استخر به  متر مربعدر  نمونه
دست  زیر بهمساحت دایره براساس فرمول  متر وسانتی

 آمد. براي محاسبه نمونه بر اساس متر مربع از فرمول
  ):1388آوخ کیسمی و باباچایی، زیر استفاده گردید (

S= πr  
  sمساحت نمونه بردار کر = 

r=   شعاع
  باشد.می3، 2/5که نصف قطر نمونه بردار کر یعنی 

S= 3/14× (1/75) = 1040  
 

یعنی مساحت دایره  را در عدد 1040 که  
میانگین شمارش نمونه مایوفونا ضرب  بردار کر نمونه

و کرده و مقدار مایوفونا براي مترمربع محاسبه گردید
بندي رسوبات مقدار  گیري و تعیین دانه جهت اندازه

ساعت در  24مدت  معینی رسوب خشک شده را به
هاي آب حل کرده و همچنین جهت باز کردن دانه

بندي از  رسوبات و دقت بیشتر جهت تعیین دانه
فسفات سدیم استفاده گردید و با عبور  کیبات پلیتر

ها پس از خشک کردن این محلول از سري الک
ها اقدام به تعیین مانده روي الک رسوبات باقی

بندي گردید، سپس با محاسبات ریاضی درصد  دانه
-مقادیر شن وماسه و سیلت و رس و جمع سیلت

  صورت درصد تعیین گردید.  رس به
مزرعه از نظر فاکتورهاي فیزیکو شیمیایی  دواین   

وسیله دماسنج نصب شده در پاي کت ه مثل دما که ب
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مجدي نسب، گیري گردید ( ههاي هر استخر اندازواك
وسیله دستگاه شوري سنج و ه ) و شوري نیز ب1376

ی دیسک ششفافیت استخرها به وسیله دستگاه سا
نظر  مزرعه از دوگیري گردید. همچنین این  اندازه

ریب تبدیل غذایی و میزان ضطول دوره پرورش و 
هاي ذخیره شده  PLبازماندگی هر دو مزرعه و اندازه 

سازي شده و میزان برداشت  ذخیره PLو مقایسه تعداد 
و میزان غذاي مصرفی مورد مقایسه بر اساس شرح 

  ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
  

  نتایج
 آمده وجود دست هنتایج ب ها: نتایج بررسی ماکروفون

نشان داده است  هاي جانوري زیر راگروه
  شمارش شده عبارتند از: هاي شناسایی و ماکروفون

  )Polychats( پرتاران  -1
 )Oligochates( کم تاران  -2
 )Bivalves( هاايدوکفه  -3
 نهاآ الرو حشرات و  -4
  شکم پایان  -5
  Nematodsنماتدها   -6
 هاي پهن ومیگو)(خرچنگ ده پایان  -7
  Fish larvae نوزاد ماهیان  -8

از میان جانوران فوق پرتاران شکم پایان   
تراکم پرتاران در  هاي غالب بوده و ها گروهاي ودوکفه

که فراوانی کم تاران در  حالی شهریور حداکثر بود، در
ها  تمام ماه شکم پایان در مهرو آبان به حداکثر رسید و

کلی فراوانی  طور  هلیکن ب به فراوانی دیده شد.
 ها در آذر و آبان به حداکثر رسیده بود.نماکروفو

هاي جانوري زیر  گروه هادر بررسی مایوفون
  شناسایی شدند. مشاهده و

استراکودا  - Foraminifera 2فرامینیفرها  - 1
Astracoda 3 -  الرو حشرات  - 4نماتودهاInsects 

Larva 5 -  الرو پرتارانPolychats Larva   
 حداکثر Nauplis ناپلیوس - Bivalva 7 ها ايدوکفه - 6

نماتودها در مهر و آبان دیده شد، اما  راوانی فرامینیفر وف
  حداکثر فراوانی استراکودا در تیرماه مشاهده گردید.

 و تنوع داراي نظر مورد استخرهاي کلیه در ها میوفون  
 ترتیب به را فراوانی بیشترین که طوري به بوده پایین تراکم

) Nematoda( ايلوله هايکرم ،)Copepoda( پاروپایان
 تراکم باالترین بودند. داده اختصاص خود ها بهناپلی و

 و 6300 حداقل که بود پاروپایان به مربوط هامیوفون
 برداري نمونه طی در مترمربع در عدد 1300000 حداکثر

هاي دوم تا چهارم پرورش در استخرهاي  ماه روزهاي
 در هاماکروفون تراکم و اند. تنوعمزرعه یک دیده

 پرورش طول در و محدود بسیار مطالعه مورد استخرهاي
 کرم ،)Polycheata( پرتار کرم خانواده از جنس 3 کالً

) Shrimp larvae( الرومیگو و Oligocheata( کمتار
 جنس به مربوط ها ماکروفون تراکم باالترین. شد مشاهده

 مترمربع در عدد 210 حداکثر و 10 حداقل که کمتار کرم
 88 و 54 پرورش روزهاي برداري نمونه طی در

  . گردید یک مشاهده دراستخرهاي
فاکتورهاي  :شیمیایی آب استخرها یفاکتورهاي فیزیک

فیزیکی شیمیایی آب استخرها هنگام ذخیره سازي و در 
ول ادر جد مزرعه طول دوره پرورش براي هر دو

 بین دار آماريگیري شده و اختالف معنی اندازه
فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب استخرها وجود 

  ).P< 05/0( نداشت
در دوره  2و  1مزرعه  میگو در میانگین ضریب رشد

نتایج بیومتري وزن میگو در طول دوره  :پرورش میگو
گزارش گردیده است. با مالحظه  1پرورش در نمودار 

 50تا  30از  1رشد میگوي مزرعه  مذکور 1 نمودار در
تا  50باشد ولی باز از مقدار کمی مطلوب میروزگی به 

 1نسبت به میگوي مزرعه  2روزگی میگوي مزرعه  90
تر صورت عکس عمل نشان داده و رشد آن مناسب هب

 100روزگی تا  90از  2گردید. رشد میگوي مزرعه 
شود روزگی برداشت می 100روزگی کاهش یافته که در 

روزگی که  120روزگی تا  90از  1ولی میگوي مزرعه 
اي از خود باشد رشد قابل توجهزمان برداشت آن می

  بروز داده است.



  ...بررسی فون بنتیک استخرهاي پرورش میگوي سایت دلوار                                                                           19 پاییز، سومم، شماره ششسال 

50 

  
  2و 1مقایسه میانگین رشد در مزرعه  - 1شکل 

  

و  1مزرعه میگوي  میانگین بازماندگیو توصیف 
 1مزرعه میانگین بازماندگی میگوي  :2مزرعه میگوي 

 1که در جدول  طور همان 2مزرعه و میگوي 
 66/79و  23/91 ترتیب نشان داده شده به 2ونمودار
  باشند. داري میداراي اختالف معنی باشد کهمیدرصد 

دار مربوط به شرایط محیطی دو این اختالف معنی  
  کند ارتباط دارد.مزرعه که جنس بستر را تعیین می

) در FCR( وصیف و میانگین ضریب تبدیل غذاییت
 میانگین ضریب تبدیل غذایی :2و 1شماره دو مزرعه 

)FCR ( در  2مزرعه و میگوي  1مزرعه میگوي

نشان داده شده است با مالحظه در ) 2-3( جدول
 بین دو )FCR( جدول و نمودارضریب تبدیل غذایی

داراي میانگین  1. مزرعه باشدمینمشابه  مزرعه
داراي میانگین  2و مزرعه  85/1ی ضریب تبدیل غذای

باشد که البته با وجود می 61/1ضریب تبدیل غذایی 
ولی این  1بهتر بودن ضریب تبدیل غذایی مزرعه 

  باشد.دار نمی اختالف معنی
ퟖퟔퟗퟖ/ퟒ	FCR=  =85/1                 :  1مزرعه 

ퟒퟔퟕퟗ/ퟓ  

 =FCR =61/1                :   2مزرعه 
	ퟑퟎퟏퟎ/ퟐ
	ퟏퟖퟔퟔ/ퟓ

  
  

  

  2و  1میانگین بازماندگی در مزرعه  -1جدول
  مزرعه پرورش تعداد استخر میانگین
23/91٪ ± 42/0  3 1 

٪66/79  بازماندگی ± 56/0  3 2 
  )P>05/0(دار آماري دارد هاي با حروف ناهمسان در یک ستون با یکدیگر اختالف معنی داده

  

میانگین میزان برداشت و میزان مصرف غذا در 
:با توجه به اینکه میانگین سطح استخرها  2و1ارعه مز

هکتار بوده و میانگین میزان  2/1در هر دو مزرعه 
برداشت و میانگین مصرف غذا در این دو مزرعه در 

  نشان داده شده است. 3 جدول
با مالحظه در جدول و نمودار میانگین میزان   

کیلوگرم در سطح  2813حدود  1برداشت در مزرعه 

بیشتر و میانگین مصرف  2هکتار نسبت به مزرعه  2/1
 2/5688هکتار نیز  2/1غذا در این مزرعه در سطح 

بنابراین با توجه  بوده است. 2کیلوگرم بیشتر از مزرعه 
داري بین میانگین عنیتوان گفت تفاوت مبه ارقام می

 و 1میزان برداشت و میزان مصرف غذا بین دو مزرعه 
  وجود داشته است. 2

نمودار رشد
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  2و  1میانگین بازماندگی  مزرعه  - 2شکل 

  
  2و  1) در مزارعه FCR( میانگین ضریب تبدیل غذایی -2 جدول

 پارامتر مزرعه پرورش تعداد استخر میانگین
17/0±85/1 61/1±21/0  غذایی لضریب تبدی 1 3   3 2 

  ).P>05/0دار آماري دارد (هاي با حروف ناهمسان در یک ستون با یکدیگر اختالف معنی داده
  

  2و 1در مزرعه  هکتار 2/1میانگین میزان برداشت و میزان مصرف غذا در سطح  -3 جدول
 متغیر مزرعه پرورش تعداد استخر  نیانگیم

14/0±5/4679  برداشتزان یم 1 3 
7/1866 هکتار 2/1در  ± 32/0  3 2 

4/8698 ± 36/0  زان مصرف غذایم 1 3 
2/3010 هکتار 2/1در  ± 53/0  3 2 

  .)P>05/0دار آماري دارد (هاي میانگین با حروف ناهمسان در یک ستون با یکدیگر اختالف معنیداده
  

 نتایج بررسی کیفی آب

 1دست آمده در مزرعه  هفیزیکوشیمیایی بفاکتورهاي 
: فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي دو 2و 

سازي و در طول دوره پرورش مزرعه هنگام ذخیره

دار گیري و اختالف معنی براي هر دو مزرعه در اندازه
آماري بین فاکتورهاي فیزیکو و شیمیایی آب استخرها 

  .وجود نداشت

  

  

  2و  1ویژگی فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي مزرعه  - 4 جدول
  2میانگین مزرعه   1میانگین مزرعه   

  41/32±32/0  68/33±23/0   گراد)درجه سانتی دماي آب (
  63±33/0  58±36/0   گراد)سانتی شفافیت (

  46±41/0  47±22/0  هزار)قسمت در  شوري(
pH 33/0±5/8  27/0±5/8  

  .)P<05/0( دار آماري نداردهاي با حروف همسان در یک ردیف اختالف معنی داده
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هاي فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، اکسیژن ویژگی  
سازي در بین دو  ، شفافیت در زمان ذخیرهpHمحلول، 

  دار آماري نداشته است. معنیمزرعه اختالف 
حداکثر میزان دماي آب استخرها به هنگام صبح   

گراد و در درجه سانتی 51/32±69/0در منطقه سطح 
گراد بود، در عصر درجه سانتی 59/32±47/0عمق 

گراد براي سطح و درجه سانتی 87/0±57/35
گراد براي عمق که براي درجه سانتی 94/0±44/35

گردید. حداقل و حداکثر شوري آب ثبت  2و 1مزرعه 
ترتیب  به ppt 47/7±0/1و  ppt 43/14±2/0در صبح 

 54در طی روزهاي  2و 1مربوط به استخرهاي مزرعه 
ترتیب  دوره پرورش و همچنین در عصر به 100و 
0/1±42/26 ppt  43/44±2وppt  2در مزرعه شماره 
مشاهده  گردید. حداقل و  76و  54طی روزهاي   1و 

ترتیب با رقمی معادل  در صبح به pHثر حداک
و  1براي مزرعه  47/8±02/0و  1/0±35/8

 2 هبراي مزرع 49/8±07/0و حداکثر  05/0±45/8
مشاهده شد. میزان اکسیژن  محلول در عصر، در  

 7/18و  ppm 0/73±7/9 ترتیب ( سطح  و  عمق  به
ppm ( ) 7/18±1به مراتب بیشتر از صبح ppm  و

3/0±1/73 ppm(  دست آمد.  به  
 میزان :نتایج بررسی مواد آلی خاك بستر استخرها

 )T.O.M( بستر رسوبات در موجود آلی مواد کل
گیري  در طول دوره اندازه مطالعه مورد استخرهاي

 پرورش دوره طی) T.O.M( میزان حداکثر گردید.
 درصد 13/7±62/0 آن حداقل و درصد28/0±9/15
 حداکثر. شد مشاهده 1 و 2مزارع  در ترتیب به که بود

 در آن حداقل و 1 شماره مزرعه در Sand درصد
  . گردید مشاهده 2 شماره مزرعه

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي فیزیکوشیمیایی عوامل متعددي از قبیل ویژگی  
آب، شرایط محیطی و مدیریتی در نتایج ارزیابی 

اي وضعیت پرورش در سطح هر دو مزرعه مقایسه
  تأثیر دارند.

مقایسه نتایج نشان داد که بین درصد بقاء ضریب   
رشد میگوها و میزان برداشت و میزان غذاي مصرفی 

 داري وجود دارددو مزرعه تفاوت آماري معنی
)05/0<P ولی در میزان فاکتورهاي فیزیکو شیمیایی (

  داري مشاهده نشد.تفاوت معنی
کیلوگرم) و  5/4679میانگین میزان برداشت (  

 4/8698( 1غذا در مزرعه شماره  میزان مصرف
 5/1866به میزان  2کیلوگرم) نسبت به مزرعه شماره 

کیلوگرم  2/3010کیلوگرم و مصرف غذا به میزان 
 1بیشتر بوده است. به این جهت که مزرعه شماره 

داراي میزان  2و مزرعه  5/4679داراي میزان برداشت 
ن اي در ایبود که تفاوت قابل توجه 5/1866برداشت 

رگرسیون این  رخورد. در نمودامیزان به چشم می
 1تفاوت به میانگین بازماندگی باالتر در مزرعه شماره 

 2%) نسبت به باز ماندگی کمتر در مزرعه شماره 91(
باشد. این میزان بازماندگی درصد مربوط می 80حدود 

هر دو مزرعه اوالً به فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی و 
و مزرعه ارتباط داردکه البته در شرایط مدیریتی هر د

این شرایط یعنی (فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی و شرایط 
مدیریتی) براي دو مزرعه یکسان بود و با توجه به 

دار آماري در این نتایج این تحقیق اختالف معنی
شرایط در دو مزرعه وجود ندارد اما شرایط محیطی 

 1ه دو مزرعه متفاوت است و جنس بستر مزرعه شمار
متفاوت بوده و در  2با جنس بستر مزرعه شماره 

ماکروفون و میوفون دو مزرعه با  –نتیجه میکروفون 
  هم متفاوتند.

سازي شده در دو مزرعه تقریباً  ذخیره PLمیزان   
 276322و  278311ترتیب در حد  هیکسان بوده و  ب

دار نبود و با توجه به بوده که از نظر آماري معنی
نبودن این اختالف نقش مؤثري در میزان دار معنی

رشد و تولید نهایی نداشت. میانگین دماي آب براي 
بود که با  30±01/0و  31±03/0ترتیب  دو مزرعه به
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دار آماري ندارند. میانگین شوري هم نیز اختالف معنی
 5/50±1/0و 51±2/0ترتیب  نیز به 2و  1دو مزرعه 

  ار وجود ندارند.دبود که از نظر آماري اختالف معنی
تجزیه و تحلیل محتوي کف استخر بنابراین فقط   
تواند در ارزیابی بیشتر شرایط محیطی که جمعیت می

کند کمک نماید. از آنجا که  میگوها را نگهداري می
زي بوده و عمده وقت خود را میگوها جانوران کف

براي  تغذیه در نزدیکی و یا کف استخر سپري 
ارزیابی نوبتی  ).1378و  1374(دندانی،  نمایند می

رسوبات کف استخر به منزله یک بررسی مؤثر از 
کنند قلمداد محیطی که میگوها در آن زندگی می

شود. شرایط کف استخر تأثیر بسیار زیادي بر میگو  می
دارد. تجمع تدریجی مواد دفعی ناشی از غذاهاي 

جامد که اضافی داده شده، میگوهاي مرده و مواد معلق 
شود باعث کمبود  به همراه آب ورودي وارد استخر می

اکسیژن و در نهایت تجزیه موادآلی موجود در این 
گردد. مواد دفعی رسوبی اکسیژن زیاد رسوبات می

مصرف کرده و ممکن است مقدار زیادي آمونیاك 
)NH3) و سولفیدهیدروژن (H2S در این نواحی (

. کمبود )Mcltyre ،1984 و Holme( تولید کند
اکسیژن وتولید این مواد زمینه را براي نامساعد کردن 
شرایط زیست بنتوزها فراهم آورده و باعث نابودي 

گردد. کاهش میو یا تغییر تنوع وتراکم جمعیتی  هاآن
تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در این بررسی در طی 
دوره پرورش و افزایش تدریجی موادآلی ناشی از 

دهنده نامساعد بودن و  شده همه نشان مباحث گفته
کیفیت بد استخرهاي پرورش مورد مطالعه بود. در این 
تحقیق مشخص شد که جنس بستر استخرهاي مزرعه 

) و جنس بستر استخرهاي Silt-Loam( 2شماره 
تواند با این موضوع می) Sand-silt( 1مزرعه شماره 

ه میزان موادآلی موجود در آن رابطه داشته باشد ب
تر باشد  شکلی که هر چه قطر ذرات رسوب کوچک

میزان موادآلی موجود در آن بیشتر خواهد بود 
)Meyer ،1987چه ذرات سیلتی  )، از طرفی هر

موجود در بستر بیشتر باشد موادآلی موجود در بستر 
). موادآلی موجود Moopam ،1989( نیز بیشتر است

طول در بستر استخرهاي مورد بررسی همواره در 
اي را نشان داده دوره پرورش افزایش قابل مالحظه

توان گفت که ترتیب و تراکم است. از این رو می
آلی موجود در آن  بنتوزها با جنس بستر و میزان مواد

و همچنین با میزان اکسیژن موجود در بستر ارتباط 
تواند بر تراکم وتنوع تنگاتنگی داشته و این عامل می

در منطقه بنتیک بنتوز از نظر  باشدبنتوزها اثر گذار 
 ).Meyer ،1987گردد (پراکنش به سه دسته تقسیم می

  Shishehchian )1999(  طی مطالعاتی که در
طول یک دوره پرورش در کشور مالزي انجام 
داد،بیشترین تراکم بنتوزها در استخرهاي پرورشی نیمه 

هاي کم تار و متراکم را الرو حشرات، نرمتنان، کرم
هاي پرتارگزارش نمود، به شکلی که در این میان کرم

هاي پرتار با عدد بیشترین و کرم 200000نرمتنان با 
عدد در مترمربع کمترین تراکم را دارا بودند و  1000

دست آمد. در  هدر این تحقیق نیز مشابه این نتایج ب
مطالعه دیگري در منطقه تیاب صورت گرفت بیشترین 

هاي پرتار بوده که تعداد لق به کرمتراکم بنتوزها متع
داد. از عدد در مترمربع را به خود اختصاص می 85

طرف دیگر افزایش موادآلی باعث کاهش اکسیژن در 
بستر استخرها شده و زمینه را براي حیات بنتوزها 

هاي به عمل آمده توسط نماید.طبق بررسی مساعد می
Tomas  مشخص شد که رژیم غذایی  1972در سال

یگوي پنائیده در طبیعت و استخرهاي پرورشی شامل م
کت، شعاعیان، ها، ماهی، نرمتنان، پلیخرچنگ

ها، روزن داران، نماتودآ، روتیفرا، کوپه پودآ،  اسفنج
حشرات و ذرات گیاهی است. در این بررسی نیز 

Owen )1974(  بین میزان تولید استخر و فراوانی
در این بررسی  .بنتوز یک رابطه خطی مثبت قائل است

 رابطه مستقیمی میان تولید و فراوانی بنتوزها به وجود
ها آمد، به شکلی که با کاهش بنتوزها و عدم وجود آن

کاسته شده  2از تولید میگوي مزرعه شماره  در بستر
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دست  هتوان گفت که با توجه به اطالعات ب می بنابراین
 و عدم 2آمده از جنس بستر استخرهاي مزرعه شماره 

توان نتیجه گیري نمود وجود بنتوز در این مزرعه می
که این عوامل یعنی جنس بستر، موادآلی و تراکم 
وتنوع بنتوزها در استخرهاي پرورشی تماماً به 
همدیگر مربوط بوده و نقصان، کمبود و عدم شرایط 
مناسب در محیط زندگی یعنی بستر استخرها باعث 

 منظور تن آنها بهکاهش بنتوزهاو در دسترس قرار نگرف

و در نتیجه کاهش تولید میگوي  گرددتغذیه میگو می
  استخر را به دنبال دارد.

  
  تقدیر و تشکر

در انجام این تحقیق و نگارش این مقاله از   
همکاري و مساعدت کارکنان آزمایشگاه مرکز آموزش 
عالی جهاد کشاورزي بوشهر و حمایت مالی دفتر 

مند بوشهر بهرهآموزش و پژوهش استانداري 
  گردد.ایم که بدینوسیله قدردانی می گردیده
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