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  چكيده 

مدت يك دوره پرورشي تاثير برداشت مرحله اي بر مديريت بهينه استخرهاي پرورش ميگو ه طي بررسي حاضر ب

در متر مربع  قطعه25عدد با تراكم سه شد.  انجام هكتاري /.4استخر  6تحقيق درون  مورد بررسي قرار گرفت.

 بر اساس نتايج. شدذخيره سازي قطعه در متر مربع بعنوان نمونهاي آزمون  50تاي باقيمانده3بعنوان شاهد و 

محاسبه و درصد وزن بدن  4تا  8 از مقادير غذاي روزانه ،و تخمين بيوماس استخر ده روزه بيومتري حاصل از

روزه از استخرهاي آزمون صورت  120يك دوره دراختيار ميگوها قرار ميگرفت. اولين برداشت پس از 

كيلوگرم   1105و 1365، 1373معادل B7و B4 ،B6پذيرفت. ميانگين برداشت دراين مرحله بترتيب از استخرهاي

 1783و  1748، 1663بترتيب معادل   روز 30پس از  مقادير برداشت مرحله دوم از استخرهاي ياد شدهتعيين شد. 

كيلو گرم برداشت  2888و  3113، 3036طي دو مرحله از استخرهاي يادشده به تفكيك  كيلوگرم تعيين گرديد.

. گرديدكيلوگرم براورد  1685و 2000، 1824ترتيب برابر ه ب B3و B1 ،B2برداشت نهايي از استخرهاي شاهد شد. 

گبن ضريب ميانشد.  مشخصكيلوگرم 5509و  9037استخرهاي آزمون و شاهد به ترتيب برابر  ازجمع توليد 

) اختالف معني داري 1,51مشاهده شد كه بانمونه شاهد() 1,51(آزمون معادل تبديل غذايي درنمونه

ميگو سايت حله استان  به عبارتي ميتوان ازاين سيستم جهت افزايش بهره وري در مزارع پرورش ).P>1نداشت(

  نمود. استفادهوساير مناطق  ,بوشهر 

  

  پرورش ميگو، ضريب تبديل غذايي و سايت حله.برداشت مرحله اي، لغات كليدي: 
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  مقدمه -1

كه در مزارع پرورشي آبزيان اعمال ميگردد. در اين شيوه  شدهبرداشت مرحله اي نوعي مديريت علمي محسوب 

قبل از پايان دوره پرورش به لحاظ ايجاد شرايط محيطي بهتر به منظور رشد و بقاء آبزيان پرورشي بخشي از 

در روشهاي پرورش سنتي و متراكم برداشت يك  ″اساسا (Kamet al., 2008) .محصول استخر برداشت ميگردد

فشار رقابت بين ميگوها ميگردد نتيجه نهايي كه از اين حالت رخ ميدهد، كاهش رشد و  ابقاء مرحله اي باعث

افزايش مرگ و مير ميتوان برشمرد. حال انكه در شيوه برداشت مرحله اي به سبب كاهش فشار رقابت بين 

ميزان برداشت   Excel نرم افزار بكمك سعي شده اين مقاله  در .رشد و افزايش توليد نهايي در پي دارد ،ميگوها

. محققين ديگر در ساير كشورها اين شيوه را خود نوعي ايمني نمودبر اساس نياز بازار محاسبه و برداشت انجام 

تيالپيا در اسراييل، ميگوي پا  نظير . اعمال ايمني زيستي تا كنون در مزارع پرورش آبزيانبيان داشته اندزيستي 

سفيد غربي در كشور برزيل و اندونزي و ميگوي ببري سياه در استراليا گزارش شده است. افزايش توليد، كاهش 

FCR  و حفاظت از محيط زيست از منافع اين شيوه بيان شده است. اين روش در ساير كشورها نظير مكزيك و

شود. در كشور اندونزي  فزايش توليد و كارايي استخرها انجام ميبرخي كشورهاي امريكاي التين با هدف ا

  .(Taw et al., 2008)است  برداشتهنيز در  FCRعالوه بر افزايش توليد ارتقاء بهره وري و كاهش 

بطور كلي صنعت پرورش ميگو در سطح جهاني از گسترش روزافزوني برخوردار ميباشد. تاكنون برداشت از 

گيرد.  انجام مي شكلردن و جمع آوري ميگوها توسط انواع سبدها و تورهاي قيفي روش خشك كبه مزارع 

 با هدف صرفه جويي در وقت و نيروي كار عمليات برداشت قابل اجرا مي امروزه از پمپهاي مكانيكي مخصوص

ابل استفاده كاهش صدمات فيزيكي به ميگوها، قمنحصر به فردي برخودار ميباشند. باشد. اينگونه پمپها از مزاياي

، با از محاسن اين نوع پمپها ذكر شده استبودن در كليه زمينها يا سايتهاي پرورشي، حتي از فواصل دور دست 

تعداد ميگوهاي ذخير را معين نمود، يا در هنگام برداشت ميتوان ميزان  ننصب دستگاه هاي شمارشگر ميتوا

عمليات آبگيري از محصول را برروي نقاله هاي توان  طور دقيق مشخص نمود، در اين روش ميببرداشت را 

برداشت انجام داد، در مجموع با استفاده از اين پمپها عالوه بر افزايش كيفيت محصول ميتوان در هر زمان دلخواه 

. ) Ohs et.al.,2007(از استخرهاي پرورشي ميگو برداشت نمود. يا برداشت مرحله اي را بطور دقيق به انجام رسانيد

آنچه تا كنون مشخص شده برداشت ميگو بخش مهمي از دوره پرورش ميگو محسوب ميگردد. در كشوري نظير 

كاستاريكا به سبب شيوع بيماري لكه سفيد توليد و پرورش ميگو به صورت دوبار در سال با مشكالت عديده 

اي از مزارع پرورشي مد نظر جبران خسارات وارده برداشت دو مرحله  بمنظور مناسب ترين راهكارمواجه شد. 

، استرس ناشي از تراكم باال كاهش يافته و ميگوها از رشد دو مرحله اي برداشت بدنبال بكارگيري قرار گرفت.

هنگامي كه وزن ميگوها گرمي ميگوها و برداشت نهايي 12زمان اول مرحله  برداشتمناسبي برخوردار ميشوند. 

عنوان  تحتدر برخي مناطق دنيا اين شيوه برداشت   .(Fallas., 2006)صورت ميگيرد رسيده باشد گرم30-25 به 

)Cull-Harvesting(  (برداشت گلچيني) در اين حالت نيز ميگوها بر اساس اندازه، دوره . شهرت دارد
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گردند. اعمال اين سيستم مديريتي در استخرهاي مناطق برداشت مي  سرعت رشد آنها و اضاي بازارقت،پرورش

ماهه انجام ميگردد. از توريهاي مخصوص صيد ماهي با چشمه هاي مناسب به حالت  7-5ز يك دوره حاره پس ا

  . (New., 2002)كششي از يك انتها تا انتهاي مقابل اقدام به صيد ميگوهاي بزرگتر مي شود

ميتواند نقش  سايت حله نيز برداشت مرحله اي از استخرهاي پرورش ميگو بدون ترديد مطالعه پيرامون روش 

مهمي در سودآوري و افزايش بهره وري مزارع در پي داشته باشد. به همين منظور پروژه حاضر در نظر دارد با  

اعمال مديريت علمي برداشت مرحله اي از مزارع پرورشي تا حد امكان مزاياي اين شيوه برداشت را بر همگان 

  آشكار نمايد. 
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   مواد و روشها  -2

هكتار در ايستگاه تحقيقاتي حله اجرا شد. عمليات آماده سازي  0,4پژوهش حاضر با استفاده از شش استخر 

  )،1381استخرهاي مورد نظر طي مراحل زير انجام شد (توكلي و همكاران 

  ).1388)، (فقيه 1388( فقيه 

  مراحل آماده سازي استخرهاي پرورشي:

 استخر در معرض كف ،آب ولجنها و تخليه پرورش پايان دوره با فرارسيدن ستخرخالي وخشك كردن ا-1

  از بين خواهند رفت.  ″گياهان هرز و موجودات مزاحم كامال قرار مي گيرد. در اين شرايط نور خورشيد تابش

بكمك ماشين جمع آوري و  بسرعت و لجنهاخاكهاي سياه حفظ سالمتي ميگوها  به منظور لجن برداري -2

  . شداز سطح استخرها خارج نيروي انساني  الزم يا الت آ

سانتيمتر آبگيري و با  30الي  20استخر را  ،شده مواد زائد ياد معدوم نمودنپس از شستشوي كف استخر  -3

  .ديگردكليه مواد زائد و رسوبات مضر از استخر خارج  مجددتخليه 

. اين عمليات با حاصلخيزي خاك محقق ميگردداليه سطحي خاك در معرض هوا  با قرار گرفتن  شخم زني -4

   محقق ميشود.سانتيمتر  30الي  20زير و روكردن خاك استخر تا عمق 

اين فرايند به نوعي باعث از بين رفتن انگلها، موجودات مضر و افزايش كلسيم مورد نيازخاك آهك پاشي  -5

تن اهك به خاك اضافه ميگردد. در اين تحقيق به ازاء هر  2الي  1هر هكتار  استخر ميگردد. بطور عملي به ازاء

شده آماده آبگيري آهك پاشي  استخر 1عكس شماره كيلوگرم آهك به خاك استخرها اضافه شد 500استخر 

  . را نشان مي دهد

  

  
  شده اشي آهك پاستخر: 1 عكس

  

دريچه هاي ورودي و خروجي،  نظير در سازه هااشكال فني در صورت مشاهده  اصالح و تعمير استخرها -6

  شد. ترك خوردگي ديواره ها، ازبين رفتن شيب بستر اقدام به اصالح موارد مي

ي سانتيمتر40آبگيري تا ارتفاع  نخستين بطور كلي آبگيري طي دو مرحله صورت ميگيرد. آبگيري استخرها -7

 موجودات مزاحم نفوذاز  محل پمپاژ يا ورودي استخر. با نصب توريهاي فلزي يا گالوانيزه در صورت ميگيرد
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چنانچه اين موجودات مشاهده شوند بكمك روشهاي شيميايي(استفاده از  ممانعت بعمل مي آيد بدرون استخر

تفاله تخم چاي، سم سوين، گرد تنباكو و ريشه گياه دريس) از بين برده ميشوند. در همين مرحله از باروركننده 

به پس از اطمينان از عدم حضور موجودات مزاحم استفاده ميگردد. آبگيري نهايي  نيز نوعيهاي طبيعي يا مص

سانتيمتر عمليات باروري  70گيرد.  طي پروژه حاضرپس از آبگيري استخرها تا ارتفاع  -متر انجام مي 1ارتفاع 

دهد.  مايش مياستخر آماده ذخيره سازي را ن 2شماره  عكسآب بكمك كودهاي شيميايي صورت پذيرفت. 

كيلوگرم براي هر استخر تعيين گرديد. پس  20به مقدار  1به  3مقادير مصرفي كودهاي اوره و فسفات به نسبت 

كودهاي مذكور درون آب، بهمراه آب ورودي به استخر اضافه شد.  بعد از سپري شدن اين مرحله  انحاللاز

م به ذكر است پس از كود دهي و تشكيل توده زنده سانتيمتر ارتقاء داده شد. الز100ارتفاع آب استخرها به 

  درون استخر از اضافه كردن آهك و سموم به درون استخر خود داري گردد. 

  

  
  ذخيره سازي  : استخر آماده2 عكس

  

گردند. بكمك كيسه  مي حملالروها به دو روش پست  "اصوالحمل و نقل و معرفي  الروها بدرون استخر   -8

هواده. طي اين بررسي  سه الي چهار روز پس از  باتانكهاي فايبرگالس  وهواي فشرده  محتويهاي پالستيكي 

انجام شد. استخرهاي  12كشت آب و ايجاد شكوفايي پالنكتوني در حد مطلوب ذخيره سازي با پست الروهاي 

سازي پيش از رهاشد.  ذخيره سازي قطعه در متر مربع 50قطعه در هر متر مربع و استخرهاي آزمون  25شاهد 

الروها به آرامي در پست سپس مي گيرد شيميايي آب استخرها صورت  ي وعمليات آداپتاسيون با شرايط فيزيك

نمايي از چگونگي  3شماره عكس .مي نمايد حالي كه عامل اجراء پشت به جريان باد ايستاده درون استخر رها

 ي فشردهالستيكي با هواپدر اينجا از كيسه هاي حمل الروها از محل خريد تا كارگاه پرورش نشان ميدهد 

  . گرفتتحقيق طي  نيمه دوم ارديبهشت ماه انجام اين كليه عمليات ذخيره سازي  استفاده شد.
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  الرو ميگوها. پست : كيسه هاي حاوي  3 عكس

  

الروها پست رهاسازي غذا دهي عمليات اتمام  همزمان با الروهاو ميگوها در طول دوره پرورشپست تغذيه  -9

آغاز شد. اولين روز معرفي به هر استخر يك كيلوگرم غذا مخصوص مرحله پست الروي(ساخت كارخانه بيضا) 

بعد از ظهر به استخرها 5صبح و 7هزار قطعه يك گيلوگرم غذا در دونوبت 100از روز دوم به ازاء هر  .اضافه شد

تا انتهاي روز سي ام پرورش، پس  .مقدار غذا اضافه ميشدب صورت نياز در اضافه ميشد. بتدريج دفعات غذادهي و

وزن توده زنده استخر، غذا در اختيار ميگوها قرار ميگرفت. با افزايش وزن  %8الروها به نسبت پست از بيومتري 

و  روند تغييرات رشددر ادامه به منظور آگاهي از وزن نوده زنده غذا به استخر ارائه مي شد.  %4ميگوها بتدريج تا 

و شيميايي آب: ي شد. فاكتورهاي فيزيك روزه انجام مي 10ميگوها عمليات بيومتري طي فواصل  سالمت

 درضمن بعدازظهر 3صبح و  6دو نوبت در روز ساعات  pHو  (ميلي گرم در ليتر)، اكسيژن(درجه سانتيگراد)دما

جهت در ادامه پرورش  و ثبت مي شد. صبح تعيين 10يك نوبت ساعت  برحسب (قسمت در هزار) شوري

  4شماره عكس . شدمي  استفاده سينيهاي غذاييازميگوها  ييغذانيازرشد، سالمتي و ارزيابي  چگونگيآگاهي از

  مي توان مشاهده نمود.را به وضوح  استفاده از سينيهاي غذايي چگونگي

  

  
  ايي حاوي ميگو: چگونگي بررسي سيني غذعكس

  

مي از عوامل مهم و موثر در افزايش توليد ميگو نصب هواده در استخرهاي پرورشي يكي ديگر  هوا دهي -10

. مهمترين هواده ها عبارتند از هواده هاي پارويي يا ايرجت. محل استقرار هواده درون استخر ازاهميت باشد
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بر تامين اكسيژن آب با شود كه عالوه  نصبمنظور هواده بايستي بگونه اي  همين خاصي برخوردار مي باشد. به

ايجاد جريان درون استخر باعث تجمع مواد در مركز استخر گردد. حفظ حاصلخيزي خاك و تجمع اين 

ضايعات در مركز استخر از مزاياي عملكرد درست هواده ها قلمداد ميگردد. هواده هاي مورد استفاده در 

شمايي كلي از اين نوع هواده و چگونگي  استخرهاي پرورشي اين پروژه از نوع پارويي انتخاب شده است.

 نمايش داده شده است.  5شماره  عكسروژه طي پرورشي پاستقرار آن در استخرهاي 

  

  
  نوع هواده مورد استفاده در استخر: 5 عكس

  

هكتار سه استخر شاهد و سه استخر آزمون   4/.استخر  6عمليات اجرايي پروژه با انتخاب عمليات اجرايي پروژه: 

روز از دوره پرورش نخستين برداشت از استخرهاي آزمون  120با رعايت كليه موارد فوق آغاز شد. با گذشت 

تعبيه توريهاي كيسه اي اي صورت كه با گرم انجام شد. به  12از بيومس با ميانگين وزني  درصد 50 به ميزان 

عمليات برداشت مرحله اول  %30جي همزمان با تخليه آب استخر به ميزان مخصوص برداشت در مجاري خرو

. از افزايش داده شدسانتيمتر) 120الي100صورت گرفت. سپس خروجيها مسدود و ارتفاع آب تا ميزان مطلوب (

مي  تراكم اوليه جيره غذايي ميگوها تنظيم سپس به استخر اضافه %50اين تاريخ تا پايان دوره پرورش بر اساس 

محاسبه و ثبت شد. با استفاده از نرم افزار   FCRوشد. در پايان دوره پرورش پارامترهاي ميانگين وزن، ميزان توليد

SPSS مراحل  )6(شماره تهيه شده عكسها يافته هاي تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفت.  از روش مقايسه ميانگين

خر و جمعĤوري ميگوهاي صيد شده) را بخوبي مختلف برداشت(نصب توري در محل خروجي، تخليه آب است

  نشان داده است.
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  : مراحل برداشت از استخرها 6 عكس
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  نتايج-3

آهنگ رشد در ميگوهاي شاهد از  ي شاهد وآزمون نشان ميدهد. ميگوها ده روزه هايحاصل از بيومتري نتايج

زني شاهد وه وبين دوگر ) P≤ .05(فرض و با spssبراساس نرم افزار آماري  سرعت بيشتري برخوردار مي باشد.

ميانگين وزن بهمراه انحراف معيار و ميزان رشد   1جدول شمارهار وجود دارد. دوآزمون اختالف آماري معني 

نانچه چتغييرات وزني ميگوها را در طول دوره پرورش نشان ميدهد. 1نمودار شماره  .نمايش ميدهدده روزه را 

ميتوان مشاهده طول دوره پرورش ميگوهاي شاهد وآزمون در در تمام  وزني يك روند افزايشمالحظه ميگردد 

   روند رشد ده روزه ميگوها را نمايش ميدهد. 2نمودار شماره  .نمود

  

  .1390: نتايج بيومتري ميگوهاي شاهد وآزمون پروژه برداشت مرحله اي1جدول شماره 

 ده روزهنتايج بيومتريهاي 

 آزمون ميگوهاي شاهد ميگوهاي نوع استخر

 تاريخ 

ميانگين وزن و انحراف 

 ميانگين رشد ده روزه معيار  

ميانگين وزن و انحراف 

 معيار  

ميانگين رشد ده 

 روزه

1390/03/21 1.52±.57 0.15 1.86±.68 0.18 

1390/03/31 3.71±.97 0.37 2.79±.98 0.27 

1390/04/10 4.65±1.27 0.46 3.96±1.2 0.39 

1390/04/20 6.66±1.79 0.66 5.23±1.5 0.52 

1390/04/30 8.50±1.92 0.85 7.23±1.7 0.72 

1390/05/09 10.55±2.52 1.05 8.01±1.8 0.8 

1390/05/19 11.88±2.61 1.18 10.36±2 1.03 

1390/05/29 13.90±2.43 1.39 11.61±2.26 1.16 

1390/06/08 16.69±2.6 1.66 14.03±2.45 1.4 

1390/06/18 18.91±2.3 1.89 15.59±2.59 1.55 

1390/06/28 20.95±2.91 2.09 17.64±2.89 1.76 

1390/07/07 21.86±3.27 2.18 19.16±3.35 1.91 

  عدد. واحد وزن گرم 50نمونه هاي بيومتري     

  

  
  : تغييرات وزني ده روزه ميگوهاي شاهد و آزمون 1نمودارشماره
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  : سير تحوالت رشد ده روزه ميگوهاي شاهد وآزمون 2نمودار شماره 

  

روزه  برداشت اول و دوم در استخرهاي آزمون ضروريست جهت سهولت در مقايسه تاثير  30نظر به فاصله 

طي جدول شماره برداشت مرحله اي بر رشد ميگوها تفاوت وزن و رشد ماهانه ميگوها نيز محاسبه و درج گردد. 

) اختالف P≤.05ات وزني ماهانه ميگوهاي شاهد وآزمون نمايش داده شده است در اينجا نيز در سطح(تغيير 2

ميگوها را  ماهانه وزن تحوالت 3مشاهده گرديد. نمودار شماره شاهد و آزمون دوگروه وزني معني داربين آماري

  ميتوان مالحظه نمود.

  : تغييرات وزن ماهانه ميگوها 2جدول شماره 

 ميانگين و انحراف معيار آزمون ميانگين و انحراف معيار شاهد تاريخ

1393/03/21 3.29 2.87 

1393/04/20 8.57 6.83 

1393/05/19 14.15 12 

1393/06/18 20.57 17.46 

  

  
  ميگوها  ماهانه : تغييرات وزن  3نمودار شماره
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نمود. در اينجا نيز اختالف آماري معني دار  پيگيري 3جدول شماره  را مي توان طي رشد ماهانه ميگوها تغييرات

  بخوبي رويت نمود. 4تغييرات ياد شده را ميتوان طي نمودار شماره )  مشاهده مي گردد. P≤.05در سطح(

  

  : ميانگين رشد ماهانه ميگوها 3جدول شماره 

 رشد ماهيانه آزمون رشد ماهيانه شاهد تاريخ

1393/03/21 0.1 0.09 

1393/04/20 0.28 0.22 

1393/05/19 0.47 0.4 

1393/06/18 0.68 0.58 

  

  
  

  : ميانگين رشد ماهانه ميگوها 4نمودار شماره 

  

. چنانچه مالحظه برداشت مرحله اول و دوم بتفكيك استخرهاي شاهد و آزمون را نشان مي دهد 4جدول شماره 

  گردد مجموعه برداشت  استخرهاي آزمون رقمي نزذيك به دوبرابر استخرهاي شاهد را نشان ميدهد. 

  

  : برداشت مرحله اول و نهايي بتفكيك استخر 4جدول شماره 

 برداشت كل مرحله دوم مرحله اول نوع استخر

 شاهد

B1 0 1824 

5509 B2 0 2000 

B3 0 1685 

 آزمون
B4 1373 1663 

9037 B6 1365 1748 

B7 1105 1783 
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 :باين شرح ارائه ميگردد. استخر شاهد 5طي جدول شماره  اهدافبراساس نهايي پروژه بطوركلي دستاوردهاي 

برداشت بر هكتار و مقدار غذاي مصرفي برحسب كيلوگرم  برداشت مرحله اول نداشته ميانگين برداشت نهايي،

در خصوص استخرآزمون نيز ميانگين كليه موارد فوق به انضمام  .ارائه شده استوميزان ضريب تبديل غذايي 

  برداشت مرحله اول قيد شده است. 

  

  1390وآزمون در پروژه برداشت مرحله ايميانگين نتايج استخرهاي شاهد : 5جدول شماره

 نوع استخر

تراكم بر 

 مترمربع

برداشت 

 kgاول

برداشت 

 kgدوم

برداشت 

 kgنهايي

برداشت 

 kgبرهكتار

غذاي 

 kgمصرفي
FCR 

 شاهد
25 0 1836.3 1836.3 4590.8 2798.3 1.52 

 آزمون
50 1281 1731 3012.3 7530 4567 1.51 

  

در شرايط محيطي استخرهاي پرورشي  وپيشگيري بموقع، ثبت فاكتورهاي  ناگهاني تغييرات مديريت به منظور

طي جدول شماره مقادير ثبت شده از مهمترين فاكتورهاي آب حياتي آب از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. 

استخرهاي شاهد و آزمون از نظر محيطي درون  ت و پايدارابث در اينجا نيز شرايط نمايش داده شده است. 6

  ريز اطالعات ده روزه و ماهيانه طي جداول بخش ضميمه ارائه شده است.   ميگردد. رويت

  

 1390ون در پروژه برداشت مرحله اي: ميانگين فاكتورهاي آب استخرهاي شاهد وآزم6جدول شماره 

  

(قسمت شوري  ميانگينها

  در هزار)

(درجه دماصبح  شفافيت

  سانتيگراد)

(درجه دماعصر

  سانتيگراد)

 اكسيژن

(ميلي  ص

گرم در 

  ليتر)

 عاكسيژن 

(ميليگرم 

  در ليتر)

pH صبح  pHعصر  

  8,06  8,1  5,96  3,29  31,8  29,53  42,5  46,03  شاهد

  8،03  8,06  6,37  3,62  31,46  29,91  38,55  46,09  تيمار
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حث و نتيجه گيريب-4  

 ميگوهارسيده باشند. اندازه بازار پسند كه ميگوها به  صورت ميگيرد به هنگاميپرورشي  برداشت ميگو از مزارع

بكمك تعبيه  كار برداشت از استخر صيد شوند.ممكن است بطور يكجا يا بر اساس نياز بازار طي چند مرحله 

سرعت عمل، ممانعت از ضربه خوردن ميگوها، پيشگيري  انجام ميگيرد. استخردر محل خروجي  برداشتتوري 

گو، حفظ تازه گي محصول و در نهايت هم اندازه بودن(يكسان بودن) از سياه شدگي و قرمزي ناحيه سرمي

ميگوها در مرحله پوست عالوه براينها ميگوها از عواملي است كه در هنگام برداشت بايد مورد توجه قرار گيرد. 

موجب كاهش  مصرف بيش از حد محصول در بازارو  ناگهاني تراكم عوامل ديگري از جمله اندازي نباشند.

  از معايب اساسي برداشت يكجا قلمداد ميگردد.  ،تقاضا در نتيجه نقصان در سودآوري

  و معايب خسارات  بروز مانع بخشي از محصول و كاهش تراكم در استخر مطالعه حاضر در نظر دارد با برداشت

  دارد فوق متراكم ، متراكم وسيستمهاي نيمه متراكماختصاص به اين نوع برداشت ″اساسا. گرددمذكور

)Kungvangkij&Chua 1984   طي گزارش خود برداشت مرحله اي را گامي مثبت در فرايند پرورش ميگو تلقي (

نموده چراكه با اعمال اين شيوه برداشت عالوه بر حقظ كيفيت محصول، به سبب حذف رقابت غذايي ميگوهاي 

افزايش محصول نيز در پي دارد. به پيشنهاد ايشان كوچكتر فرصت كافي جهت رشد پيدا مينمايند بدين ترتيب 

هرزماني كه بخشي از محصول به سايز بازاري رسيده باشند اولين برداشت صورت گيرد. برداشت نهايي حد اكثر 

در اينجا بايد از بعد بيولوژيك به به فاصله دو ماه يا زماني كه كليه ميگوها به سايز رسيده باشند انجام گيرد. 

 واثرات بيولوژيك اين فرايندسروكار پيدا ميكند. ريست چراكه بارشد و تغييرات فيزيولوژيك ميگو موضوع نگ

برداشت از مزارع آب شيرين به دو طريق  New(2002) مد نظر قرار داد. در استخرهاي پرورشي )كاهش تراكم(

تقسيم بندي نموده است برداشت انتخابي(گلچين از مزرعه) و برداشت عمومي. در اينجا نيز به اندازه و تقاضاي 

بازار توجه شده است. عالوه بر اين ميگوهايي كه از رشد بهتري برخوردار ميباشند سريعتر برداشت خواهند شد. 

ماه يس  11-8س از ذخيره سازي انجام ميگردد. برداشت دوم پماه  7-5مناطق گرمسيري نه برداشت در واين گ

سبت به برداشت كامل ازمزاياي بيشتري ناز ذخيره سازي صورت ميگيرد ايشان نيز اعتفاد دارند اين روش كار 

  برخوردارميباشد. 

اي از استخرهاي حله به اين  رحلهبر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق حاضرميتوان مزايا و معايب برداشت م

  شرح تفسير نمود.

) اختالف  P ≤ .05( 3و نمودار شماره  2در خصوص افزايش وزن ماهانه ميگوها نتايج اخذ شده در جدول شماره 

معني دار مشاهده شد. بدين معني كه در تمام طول دوره پرورش ميگوهاي آزمون افزايش وزني پايين تري نسبت 

  د دارا ميباشند. به ميگوهاي شاه

و نمودار  3جدول شماره  .مشاهده شدبه همين صورت رشد در روز ميگوهاي آزمون كمتر از ميگوهاي شاهد 

) طي بررسي خود نشان داد ميگوهايي كه در 1387در بخش نتايج گوياي اين موضوع ميباشد . (غريبي  4شماره 
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چنين بررسي توسط كارشناسان ديگر نيز بررسي و هاي كمتر مي باشند از رشد بهتر برخوردار بوده است.   تراكم

بنابراين ميتوان بيان نمود افزايش ذخيره سازي  ).1384اژدهاكش،  ;1385مورد تاييد قرار گرفته است (كاكولكي،

  . ميگرددمقايسه با ميگوهاي شاهد  درميگوها  و رشد در روز  كاهش افزايش وزنبطور معني داري منجر به 

. )P>1(شدندر ميگوهاي آزمون و شاهد اختالف آماري معني دار مشاهده ، در خصوص ضريب تبديل غذايي

غذا دهي بيش از حد نياز ميتوان به  در ميگوهاي شاهد عوامل متعددي ميتواند در اين مورد موثر باشد. از جمله

اثر افزايش وزن ميگوها اشاره نمود. مورد ديگري كه بايستي به آن اشاره يا افزايش تقاضاي غذايي بر ميگوها 

شده كاهش وزني ميگوها مقدار غذاي كمتري مصرف  و تراكم باالتر آزمون به سبب شايد در استخر هاي نمود

        در ميگوهاي شاهد وآزمون با هم قرابت پيدا مينمايند. تبع ضريب تبديل غذايي بهباشد. 

توجه شود برداشت نهايي از استخرهاي آزمون نزديك به دوبرابر  4اين چنانچه به جدول شماره افزون بر 

استخرهاي شاهد ميباشد. در ضمن برداشت بر هكتار استخرهاي آزمون نيز از استخرهاي شاهد بيشتر 

داشت در سايت براين شيوه اين جزئيات را بخوبي نشان ميدهد. اين موارد از نكات مثبت  5ميباشدجدول شماره 

   حله قلمداد ميگردد. 

چنانچه بخواهيم درآمد حاصل از درآمد حاصل از استخرهاي شاهد و آزمون را نمايش ميدهد.  7جدول شماره   

در آمد استخر هاي آزمون نزديك به دوبرابر استخر شاهد مي باشد. دو شيوه پرورش بايكديگر مقايسه نماييم، 

   شاخص پروژه محسوب مي گردد.اين موضوع نيز از دستاوردهاي 

  

  و درآمد نهايي استخرهاي شاهد وآزمونتوليد ميگومجموع : 7جدول شماره 

 ميانگين وزن برداشت دوم يا نهايي برداشت اول نوع استخر

قيمت واحد 

 درآمد نهايي ريال

 آزمون
3843kg 15g 52000 199836000 

 آزمون
5194kg 20.38g 60000 311640000 

 شاهد
0 

5509 
21.11g 60000 

330540000 

  

در مجموع با توجه به نتايج كسب شده از اين تحقيق فرضيه افزايش رشد در روز و بهبود عملكرد وزني ميگوها   

هم اندازه بودن در عوض ميتوان به نكات مثبت پروژه همچون نمود.  توجيحشايد نتوان پس از برداشت اول را 

در زمان ، توليد بر هكتار، برداشت كل از استخرهاي آزمون و شاهد و درآمد حاصل از فروش محصول ميگوها

ميتوان برداشت مرحله اي را به عنوان يك راه از صفات ارزشمندي است كه  هانمود. اين ويژه گي اشارهبرداشت 

   كار مثبت در ميان پرورش دهندگان ترويج نمود.
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ي پرورشي به سبب نقش آنها بر حيات ميگوها واجد اهميت خاصي ميباشد. ثبت پارامترهاي آب استخرها

رجوع شود خوشبختانه هيچگونه شرايط بحراني ناشي از تغييرات اكولوژيك  6چنانچه به جدول شماره

بي  ″استخرهاي پرورشي به چشم نمي آيد. بگونه اي كه مي توان تاثير عوامل محيطي را بر پرورش ميگوها تقريبا

  لقي نمود.اثر ت

كيفيت  دپروژه اينطور به نظر ميرسد روش برداشت مرحله اي ميتواند در بهبو بدست آمده ازبا توجه به نتايج حال 

توليد نقش اساسي دارا باشد. عالوه براين دو مرحله اي بودن برداشت از تراكم بيش از حد محصول در بازار 

پيشگيري نموده و مزرعه داران ميتوانند با استرس كمتري ميگوهاي خود را به بازار عرضه نمايند. در ضمن 

 مواردرزيابي محصول در اختيار دارند. اين فروشندگان عمده نيز فرصت كافي جهت يافتن بازارهاي جديد و ا

  ميتوانند نقش برجسته اي در صنعت ميگو ايفا نمايند. 
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  پيشنهادها

انجام پروژه اي جديد با مضمون تاثير برداشت مرحله اي بر پرورش ميگو با تراكمهاي مختلف (سيستم  -1

  متراكم و فوق متراكم).

  با برداشت استخرهاي بخش خصوصي. بررسي اقتصادي پروژه برداشت مرحله اي -2

در اينجا پژوهشكده ميتواند بعنوان  انجام پروژه اي مشترك با بخش خصوصي در زمينه برداشت مرحله اي.-3

  ناظر و ثبت اطالعات فعاليت نمايد.
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  تشكرو قدرداني

جناب آقاي دكتر قائدنيا و مهندس  و معاونين محترم آقاي دكتر آيين جمشيد بجنا از رياست محترم يژوهشكده

  كه در ييشبرد اهداف تحقيقاتي از هيچ كوششي فروگذار نبوده تشكر و قدرداني به عمل مي آيد. راستي

جا دارد از مساعي كليه همكاران پژوهشكده كه از ابتدا تا انتهاي پروژه ما را ياري رسانيده و از هرگونه همكاري 

  ه تشكر و قدرداني بعمل مي آيد. كوتاهي ننمود

 جناب آقاي دكتر مطلبي، جناب آقاي دكتر پوركاظمي و از رياست محترم مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

جناب آقاي دكتر شريف روحاني و جناب آقاي دكتر حسين زاده به پاس تالشهاي بيشائبه ايشان معاونين محترم 

  اسگزاري بعمل مي آيد.در انجام و گسترش تحقيقات شيالتي سپ

از مسئولين محترم بخش تكثير و پرورش جناب آقاي دكتر متين فر  به ويژههمكاران مستقر در ستاد كل از كليه 

قدرداني  در جهت تدوين، اجرا، نظارت و تنظيم گزارشات الزم  به پاس پيگيريهاي كارساز ايشانو ساير عزيزان 

  و سپاس گزاري بعمل مي آيد.

ارجمندم جناب آقايان دكتر زرشناس، مهندس معاضدي و دكتر مهرابي كه در كار داوري گزارش  از همكاران

  همراهي الزم معمول فرمودند تشكر مينمايم.

بعنوان بازوي تواناي تحقيقات ميگو در اينجا جا دارد از تالشهاي بيشائبه و دائمي جناب آقاي دكتر اقشار نسب 

   ميگردد. گي خدا قوت تقديم سپاسگزاري ويژه بعمل آيد و به هم
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  ميانگين پارامترهاي آب استخرهاي شاهد و تيمار

  

  قطعه200000تراكم  4Bروزه استخر هاي ده ميانگين: 1جدول شماره 

 شفافيت شوري يانگينم
دما 

 صبح
  دما ع

اكسيژن 

 ص

اكسيژن 

 ع
Phعصر  صبحPh 

  8,56  8,58 6,94 4 30,35 27,45 57,7 48,7 ماه اول

  8,33  8,3 7,92 4,62 29,45 26,77 42,5 48,6 روز اول10

  8,29  8,27 5,29 3,36 31,68 29,62 42,5 48,5 روزدوم10

  8,17  8,11 6,08 3,59 31,65 29,05 39 47,5 روزسوم

  8,09  8,03 5,99 3,39 33,74 31,31 40 45,5 روزچهارم10

  8,1  8,03 5,78 3,37 34,08 31,01 37 44,8 روزپنجم10

  8,07  7,99 6,37 3,19 34,77 32,16 36,5 43,8 روزششم10

  8,03  7,96 6,91 3,81 32,89 30,63 32 43,9 روزهفتم10

  8,15  7,99 7,72 4 33,74 30,96 37 43,9 روزهشتم10

  8,16  8,06 6,87 3,03 32,16 29,77 36,5 45,7 روزنهم10

  7,5  8,1 7,3 3,7 30,3 27,9 31,6 45,9 روزدهم10

  7,33  8,03 6,06 3,44 27,95 28,61 33,5 44,9 روزيازدهم10

  8  8,1 6,5 3,6 26,6 29,1 38,1 45,9 مياتگيتها
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 قطعه200000تراكم  6Bروزه استخر هاي ده ميانگين: 2جدول شماره

 ميانگين pHعصر صبحpH ع اكسيژن ص اكسيژن دما عصر دما صبح شفافيت شوري

48.8 61.7 27.5 30.3 4.2 6.9 8.5 8.6 
 ماه اول

48.8 42 26.79 29.51 4.67 7.51 8.31 8.3 
 روز اول10

48.4 41 29.63 31.61 3.36 5.28 8.27 8.3 
 روزدوم10

47.7 39.5 29.12 31.5 3.48 5.66 8.09 8.16 
 روزسوم10

45 38 31.47 33.802 3.22 5.86 8.01 8.07 
 روزچهارم10

44.4 38 31.13 33.94 3.2 5.53 8.01 8.07 
 روزپنجم10

43.7 37 32.23 34.69 3.12 5.41 7.97 8.04 
 روزششم10

44.1 33 30.63 32.91 3.59 6.98 7.99 8.07 
 روزهفتم10

43.6 40 30.95 33.62 3.84 7.61 7.99 8.13 
 روزهشتم10

44.7 33 29.57 31.98 2.99 6.85 8.03 8.14 
 روزنهم10

45.4 36.1 27.7 30.1 3.6 6.9 8.1 8.2 
 روزدهم10

45.2 33.5 48.93 27.21 3.77 5.99 7.99 7.33 
 روزيازدهم10

45.1 32.5 25.5 28.3 3.4 5.8 8 8 

روزه 10

 نهايي

45.76 38.86 30.85 31.49 3.57 6.32 8.09 8.1 
 هانگينميا

  

   



٢٢  ������� / %$ارش "!� � ��ح �

 
  قطعه200000تراكم  7Bروزه استخر هاي ده ميانگين: 3جدول شماره

 ميانگين pHعصر صبحpH اكسيژن ع كسيژن صا دما عصر دما صبح شفافيت شوري

49 60.6 37.5 30.3 4.1 7.1 8.6 8.6 
 ماه اول

49.1 40.5 6.77 29.63 4.69 7.54 8.32 8.33 
 روز اول10

48.4 42 30.18333 31.58 3.39 5.35 8.26 8.29 
 روزدوم10

46.9 40 29.13 31.54 3.58 5.71 8.14 8.15 
 روزسوم10

44 39.5 31.3 33.82 3.52 5.8 8 8.1 
 روزچهارم10

44.4 39 31.03 34.1 3.13 5.72 8.01 8.09 
 روزپنجم10

43.9 35 32.16 34.74 3.1 5.87 7.94 8.03 
 روزششم10

43.9 32 30.52 32.93 3.86 6.93 7.94 8.03 
 روزهفتم10

44 38.5 30.81 33.61 4.14 7.79 7.96 8.08 
 روزهشتم10

44.6 36 27.28 31.79 3.28 6.49 7.87 7.99 
 روزنهم10

46.1 32.5 27.46 0.28 4.07 6.34 8.05 8.14 
 روزدهم10

45 33 28.06 27.6 3.611 5.81 8 7.33 
 روزيازدهم10

45.3 35 25.5 28 3.7 5.8 8 8 
 روزه نهايي10

45.7 38.7 29.8 31.5 3.7 6.3 8 8 
 هانگينميا

  

  قطعه100000 تراكم) شاهد(3B روزهاستخر ده هاي : ميانگين4جدول شماره 

 ميانگين pHصرع صبحpH اكسيژن ع اكسيژن ص دما عصر دما صبح شفافيت شوري

45.1 32.5 25.5 28.3 3.4 5.8 8 
 ماه اول 8,36

49.4 58 26.75 29.61 4.47 7.56 8.37 
 روز اول10 378.

48.6 52.5 29.64 31.64 3.32 5.32 8.3 
 روزدوم10 328.

46.8 52 29.18 31.47 3.78 5.81 8.2 8.2 
 روزسوم10

45.2 47 30.34 33.78 3.57 5.7 8.13 8.16 
 روزچهارم10

44.5 46.5 31.26 33.77 2.94 5.11 8.1 
 روزپنجم10 138.

43.8 42.5 32.41 34.74 2.92 5.44 8.02 8.11 
 روزششم10

44.1 38.5 30.87 33.11 3.39 6.55 8.12 
 روزهفتم10 18.

44.5 37.5 31.07 33.65 3.36 6.99 8.02 
 روزهشتم10 148.

44.9 36 29.72 31.95 2.82 6.35 8.06 
 روزنهم10 148.

44.7 32 27.91 30.07 3.11 6.71 8.03 8.14 
 روزدهم10

44.6 32.9 28.5 28.35 2.5 5.15 7.9 
 روزيازدهم10 38.

45.5 42.3 29.4 31.7 3.29 6 8.1 8 
 هانگينميا
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  قطعه100000 تراكم) شاهد(2B روزهاستخر ده هاي ميانگين :5جدول شماره 

 ميانگين pHعصر صبحpH اكسيژن عصر اكسيژن صبح دما عصر دما صبح شفافيت شوري

49.3 55.3 27.43 30.3 3.98 6.65 8.58 
 ماه اول 568.

50.6 40 26.76 29.61 4.64 7.39 8.37 8.39 
 روز اول10

49.4 43 29.63 31.73 3.45 5.229 8.25 8.31 
 روزدوم10

48 52.5 29.14 31.59 3.76 5.72 8.17 
 روزسوم10 248.

45.7 50.5 31.44 33.81 3.46 5.82 8.12 
 روزچهارم10 168.

5.2 44 31.24 33.96 2.89 5.23 8.12 
 روزپنجم10 178.

44.7 43 32.4 34.74 2.37 5.27 8.04 
 روزششم10 138.

44.8 40.5 30.89 3.12 2.92 6.3 8.06 
 روزهفتم10 8,9

44.5 38.5 31.13 33.74 3.06 6.83 8.06 
 روزهشتم10 168.

44.8 31 29.72 31.95 2.341 5.92 7.96 
 روزنهم10 068.

44.9 34.5 27.85 27.72 2.77 5.25 7.9 
 روزدهم10 038.

44.69 31.53 28.66 28.5 2.42 5 7.8 
 روزيازدهم10 38.

46.3 42 29.6 31.7 3.1 5.88 8.1 
 هانگينگرد ميا 18.

  

  قطعه100000 تراكم) شاهد(1B روزهاستخر ده هاي : ميانگين6جدول شماره 

 ميانگين pHصرع صبحpH اكسيژن عصر اكسيژن صبح دما عصر دما صبح شفافيت شوري

49.2 57 27.5 30.3 4 6.9 8.52 
 ماه اول 557.

50.7 42.5 26.77 29.54 4.62 7.52 8.31 
 روز اول10 327.

50 43.5 29.6 31.63 3.52 5.34 8.24 
 روزدوم10 318.

48.1 57.5 29.15 31.51 3.84 5.64 8.2 
 روزسوم10 248.

45.9 48 31.42 33.75 3.77 5.77 8.17 
 روزچهارم10 218.

45.3 45.5 31.28 33.74 3.26 5.22 8.19 
 روزپنجم10 28.

44.5 41 32.42 34.66 2.88 5.35 8.06 
 روزششم10 128.

44.5 41 30.9 33.21 3.66 6.58 8.05 
 روزهفتم10 098.

44 39 31.14 33.66 3.53 6.86 8.03 
 روزهشتم10 168.

44.5 34 29.72 32.03 2.91 6.6 7.93 
 روزنهم10 048.

44.5 38.5 27.95 29.825 3.21 5.65 7.88 
 روزدهم10 018.

44.8 31.2 28.3 30.2 3 5.5 7.9 
 روزيازدهم10 98.

46.3 43.2 29.6 32 3.5 6 8.1 8.1 
  ميانگينها گرد
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Abstract:  
In this investigation, were examined the effect of partial harvesting on optimal management of shrimp culture. In 

order to achieve to the purpose 6Pool0.4/hectare was selected. 

Three pool with density Twenty-five per sq. m as a witness and another three pond by density fifty per sq. m as 

the test sample were storage. Based on the results of biometry and biomass estimates of pool was calculated and 

provided amounts daily meals for shrimps. The first harvest took place after a period of120 days from the test 

pools .Average of harvest from pools B4, B6andB7 ,was determined respectively, 1373,1365 and1105kg.Second 

harvest from treatment poolsB4, B6andB7were determined, respectively, 1663,1748 and1783kg.  

Final harvests from the pools were after 150 day. Harvest average from control pools B1, B2 and B3 was 

calculated and estimated respectively, 1824, 2000 and 1685 kg. The Average of FCR was calculated 1.51 in 

control samples. 

In general, the average of feed conversion rate of the treatment samples were calculated 1.51.We did not see the 

difference between FCR of control and test samples. According to the project's achievements, we can say, partial 

harvesting has an important role to increased productivity of shrimp farms in Hellh site from BushehrProvince. 

 

Key words: partial harvesting, shrimp culture, feed conversion rate and Hellh site 
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