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 چكيده
در سنين هرمزگان اسـتان پرورشـي سـايتهاي در Penaeus indicus هندي سـفيد الرو ميگوي پسـت پرورش و ذخيره سـازي
تعيين بهمنظور ۷۹/۸ /۳ از تاريخ ۷۹/۳/۱۳ لغايـت پروژه اين بر دارد. در را نهايـي متفاوتي محصول و ميگيرد صورت مختلـف
استان هكتاري در يك استخرهاي در تكرار سـه با و روزه و ۲۰ ۱۵ ،۱۰ تيمارهاي با الروها پست سازي ذخيره سـن مناسـبترين
آب فيزيكوشـيميايي فاكتورهاي اندازه گيري بررسـي اين در گرديد. انجام جنوبي تياب ميگوي پرورش درمجتمع واقع هرمزگان
صورت يكبار هفته هر دو رشـد تعيين جهت ميگو از نمونهبرداري و شـفافيت و pH دما، (Do)، شـوري، اكسـيژن محلول قبيل از
نداشـتهاند معنيد اري اختالف مختلف يا تيمارهاي تكرارها و در pH شـوري و اكسـيژن، دادههاي كه داد نشـان نتايج پذيرفت.
با ميگو پـرورش از حاصل همچنين نتايج مقايسـه . (p>۰/۰۵) اسـت بوده يكسـان اين خصوص بصورت در پـرورش شـرايط و
به نسـبت روزه ۲۰ در تيمار درصد بازماندگي و محصول نهايي توليد ميزان چند هر كـه آن اسـت از حاكي الذكر فوق تيمارهـاي
روزه ۱۵ درتيمار الرو پسـت خريد وهزينه غذاي مصرفي ميزان ،(FCR) تبديل غذايي ضريب اما اسـت بود ه باالتر تيمارها سـاير
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The effect of Peneaus indicus Post Larvae ages on grouth and final production

By:  Gh. A. Zarshenas, Iranian Fisheries Organization Tehran. Iran
B. Gharavi., H. A. Frooghifard ., E. Tazikeh., A. Salehi , Ecological Center Research of Persian Gulf and Oman sea 
Bandar Abbas.
Stocking and culturing of Penaeus indicus post larvae is carried out in Hormozgan province in different ages, and also 

there are difference final production between farms. This project carried out for determination of the best stocking post 

larvae ages with thd 3 treatments, Pl10, Pl15, Pl20, in 1/h earth ponds in the Tiab area (Hormozgan province) from 

Jan 3 until 2002 oct 25. Physicochemical factors water witch measured are included: Dissolve oxygen (Do), salinity, 

 در
۱۳۸۵ ۷۳، زمستان يان شماره آبز دام و امور



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۳۷ و د ام امور در

مقدمه
و ــمالي ش تياب در منطقه هرمزگان ــتان اس ــي ميگو در پرورش مزارع
ــد هاند. گونه ش واقع بندرعباس ــرقي ش جنوب كيلومتري در ۱۳۰ ــي جنوب
اقليمي ــرايط ش با تطابق به توجه ــا ب (P. indicus) ــفيد هندي س ــوي ميگ
شوري تغييرات برابر آن در تحمل همچنين و آن (۱) آسان تكثير و  موجود
به (۱۲) مد ت طي دوره كوتاه در بازاري به اندازه ــيدن آن رس (۹) و دما و

است. شده انتخاب مناسب پرورشي گونه يك عنوان
متعددي ــل عوام به ميگو ــي پرورش در مزارع ــول محص ــد نهايي تولي
مديريتي ــت وضعي خصوص ــان در كارشناس قبلي دارد. مطالعات ــتگي بس
ذخيره سازي كه است داده نشان فوقالذكر منطقه در ميگو ــي پرورش مزارع
ميگيرد صورت روزه ۲۷ تا ۱۰ از متفاوت سنين د ر استخرها در ميگو بچه
دهنده پرورش و تكثير بين مراكز نظر هيچگونه وحد ت رابطه اين در و (۳)
با پست الروهاي كه ــتند هس راغب ميگو كنندگان ندارد. تكثير ميگو وجود
ديگر پرورش دهند گان طرف از و ــانند برس بفروش را روزه) ۹-۱۰) ــنين س
مختلف در سنين در پست الرو بودن يا موجود ــخصي و ش سليقه به ــته بس

اقدام مينمايند. ذخيرهسازي و خريد به تكثير نسبت مراكز
ميگو به ــرورش در پ مديريتي مهم اولويتهاي ــي از اينكه يك به ــر نظ
، و تغذيه آب ــت مديري بعد از و متراكم ــم ــه متراك نيم د ر روش ــوص خص
بچه ديگر طرف از ــازي ميباشد، ذخيرهس زمان در الرو پست ــن س انتخاب
را داشته و رشد بازماندگي ــترين بيش داراي ــت ميبايس انتخابي ميگوهاي
ميتواند ــف ضعي كيفيت با ميگو الرو ــت پس از ــتفاده اس لذا ــند (۱۰). باش
ــذارد . بگ نامطلوب اثر ــي نهاي ــوددهي س و فروش قيمت نهايي، ــد تولي ــر ب
وضعيت اندازه، ــن، س نظير معيارهايي الرو ــت خريد پس زمان در ــن بنابراي
و ميزان د رجه و بيماريزا عدم وجود عوامل يا وجود تحرك، ــه، ميزان تغذي

ميباشد. نظر مد ظاهري ناهنجاريهاي
خانواد ه ميگوهاي ــت الرو پس ــن س ــده ش انجام مطالعات ــاس اس بر
گونه براي مثال بهعنوان ــت. اس متفاوت ــازي ذخيرهس زمان در پنائيده
روزه، ۱۵-۲۵ سن P. monodon روزه، ۸-۱۰ سن Penaeus vannamei
روزه ۸-۱۰ ــن .P س penicillatus و روزه ــن ۲۰-۳۰ س P. japonicus

.(۱۳) است پيشنهاد شده خاكي استخرهاي ذخيره سازي در جهت
محدود ه P. indicus ــوي ــه ميگ گون ــازي ذخيرهس ــر چند براي ه
باالتر با سن با ميگوهاي بچه انتخاب لكن ــده، تعيين نش خاصي ــني س
بخصوص بدن ــي از خصوصيات فيزيولوژيك ــي بعض د ر تكامل ــه به توج
توصيه محيط با آنها تطابق و ــشها آبش ــي و ــتم تنفس سيس در تكامل

شده است (۷).
۱۵و ،۱۰ تيمارهاي با پست الرو تعيين بهترين سن بهمنظور اين پروژه

است. شده انجام شمالي تياب ميگوي پرورش د رمجتمع روزه ۲۰

Temperature, pH, Turbidity and also shrimp biometry carried out per two weeks. The results showed, There are not 

significant difference between Do, Salinity and pH in that Treatments, it is because the condition rearing were same 

for all Treatment, (p>0.05). There were higher survivals percent in Pl20 than another treatment in final production. 

, but the economical competition was showed the Pl 15 Treatment had more profitable than another for 

stocking in culturing earth ponds.

Key words:  Hormozgan province ,Penaeus indicus, Post larvae age, Growth, Final production.

روش كار
ــه ماهيان مزرع از هكتاري ۰ /۸ ــتخر باب اس تعد اد ۹ ــي بررس ــن در اي
مربع الرو در متر ــت پس قطعه ۱۸ تراكم ــا ب تياب منطقه در ــع واق ــوب جن
۲۰ و ۱۵ ،۱۰ پست الروهاي از تكرار ۳ با تيمارهاي مختلف صورت گرفت.

شد ند. ذخيرهسازي و انتخاب روزه
ــاي فاكتوره از ــي برخ ــري اندازهگي ــور بهمنظ آب از ــرداري نمونهب
و pH و شفافيت ــيژن محلول، اكس ــوري، ش دما، قبيل از ــيميايي فيزيكوش

گرديد. انجام يكبار هفته ۲ بهصورت ميگوها سنجي زيست همچنين
ورودي نقطه د هانه دو از ــت نوب هر آب در ــيميايي ش و فيزيكي عوامل

مورد  ظهرها بعد از و خورشيد طلوع از قبل ساعات ــتخرها در اس خروجي و
(۱۶). گرفت قرار اندازهگيري

نتايج
فيزيكي ميانگين عوامل اندازهگيري مورد در پروژه از اين حاصل ــج نتاي

است. داده شده نشان زير جد ول شيميايي در و
ميزان حداكثر ميانگين ميشود د يده ۱ ــماره ش جدول در كه همانطور
ليتر در ميليگرم ۷ /۳۷ و ۳ /۸۸ ترتيب به عصر و صبح در محلول ــيژن اكس
ميلي به ميزان ۱/ ۱ و ۵/۰۵ نيز آن حداقل پرورش) و ۷۳ ۱۵ و روزهاي (در

است. شده ثبت پرورش) ۸۷ و ۳۰ روزهاي (در ليتر در گرم
ــزان ۸/۵۳ مي به عصر و صبح ــي ط در pH ميزان ــر ــن حداكث همچني
ميزان به نيز آن حداقل و ۷۳ پرورش) ۵۷ و روزهاي (در ترتيب به ۸ /۶۰ و

مي باشد. پرورش) ۲۰ و ۷۳ روزهاي (در و ۸/۱۶ ۸/۰۳
به و عصر صبح د ر پرورش دوره طي در شوري ميزان حداكثر ميانگين
و پرورش) ۳۰ و ۴۴ روزهاي (د ر ترتيب به ليتر د ر گرم ۵۰/۶۶ و ۵۱ ميزان
پرورش) ۹۶ و روزهاي ۱۰۱ (در ۴۳/۳۳ و به ميزان ۴۳/۶۶ نيز آن ــل حد اق

است. بوده
اندازهگيري ــاي دماه ميانگين حداكثر نيز دما تغييرات ــزان مي نظر از
دما نيز در حداقل و تيرماه در ۳۵ /۳ و ۳۳/۳ ترتيب به عصر و شده در صبح

گرديد. ثبت مهرماه در ۳۰/۴ و ۲۷/۲ ترتيب به عصر و صبح هنگام
۱۱۳ اندازهگيري شد ه ميزان حداكثر ــفافيت ش ميزان نظر همچنين از
شفافيت ميزان حداقل و ميانگين پرورش ۲ در روز د وره اوايل در سانتيمتر

است. بوده پرورش ۱۱۵ روز در سانتيمتر ۳۰
ــبه محاس و نهايي محصول پرورش، ميزان وضعيت به مربوط اطالعات

شده است. نشان داده ۲ شماره جدول د ر تيمارها يك از هر سود نهايي
ميدهد: نشان را بهشرح ذيل موارد از اطالعات پرورش حاصل نتايج

است. بوده يكسان تماميتيمارها براي پرورش شرايط -
است. بوده بيشتر تيمارها تيمار ۲۰ روزه از ساير در بازماند گي درصد -
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پرورشرديف روزهروز ۱۰ روزهتيمار ۱۵ روزهتيمار ۲۰ تيمار

شده۱ سازي ذخيره ميگوي ۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰تعداد
(گرم)۲ بد ن وزن ۱۵/۵۸۱۵/۲۵۱۴/۵۶ميانگين
روز)۳ در (گرم روزانه رشد ۰/۱۰۳۰/۱۰۱۰/۰۹۶متوسط
بازماندگي۴ ۴۴/۵۶۵۵/۶۶۶۲/۵درصد
استخر۵ د ر موجود ميگوي ۸۰۲۶۲۱۰۰۲۰۰۱۱۲۵۰۰تعداد
۶(Kg) استخر در ميگو ۱۲۵۴۱۵۳۲۱۶۴۰بيوماس
۷(Kg) غذاي مصرفي ۳۶۰۰۲۹۳۶۳۴۲۳ميزان
۸(FCR) تبديل غذايي ۲/۹۱۱/۹۱۲/۰۸ضريب
(ريال)۹ شده مصرف غذاي هزينه ۲۱۹۶۰۰۰۰۱۷۹۰۹۶۰۰۲۰۸۸۰۳۰۰ميانگين
(ريال)۱۰ الرو پست خريد هزينه ۷۲۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰ميانگين
ميگو۱۱ فروش از حاصل درآمد ۴۹۵۳۳۰۰۰۶۰۵۱۴۰۰۰۶۴۷۸۰۰۰۰ميانگين
ميگو۱۲ فروش از حاصل سود خالص ۲۰۳۷۳۰۰۰۳۳۶۰۴۴۰۰۳۰۳۹۹۷۰۰ميزان

                        زمان 
فاكتور فيزيكي

استخر آب شيميايي و

عصرصبح

حداقلحداكثرحداقلحداكثر

(ميليگرم) محلول در عمق آب ۳/۸۸۱/۱۷/۳۷۵/۰۵اكسيژن

pH۸/۵۳۸/۰۳۸/۶۰۸/۱۶

ليتر) (گرم در ۵۱۴۳/۶۶۵۰/۶۶۴۳/۳۳شوري

(سانتيگراد) دما
۳۳/۳

(تيرماه)
۱۳۸۰

۲۷/۲
مهرماه) ۷)

۱۳۸۰

۳۵/۳
(تيرماه)
۱۳۸۰

۳۰/۴
(مهرماه)
۱۳۸۰

۱۱۳۳۱------شفافيت

ــاير از س روزه ۲۰ تيمار با ــتخرهاي اس موجود در ميگوي زنده توده -
است. بوده بيشتر تيمارها

تيمار با ــتخرهاي در اس (FCR) تبديل و ضريب مصرفي غذاي ميزان -
است. كمتر تيمارها ساير از روزه ۱۵

با در استخرهاي محصول نهايي فروش ــي از ناش خالص ــود ميزان س -
ميباشد. بيشتر تيمارها ساير از روزه ۱۵ تيمار

آناليزواريانسمربوطبه محصول نهايي پايان دوره پرورشاختالفمعني داري
(۵ و ۴ ،۳ شماره مي دارد (جداول بيان تيمار سه هر در را ( =۰ /۰۵)

نتيجه گيري و  بحث
منطقه در ــو ميگ پرورش آب مزارع ــيميايي ش و فيزيكي ــيهاي بررس
ميزان ميد هد كه ــان نش (۵،۴،۳) پروژهها ــاير س و اين پروژه ــط توس تياب
زيادي اختالف (۱۱،۱۰) منابع در شده ذكر ــتانداردهاي با اس فاكتورها اين
د ر كننده عامل محدود عنوان به ميتواند موضوع كه اين ميدهد ــان را نش

گردد. تلقي تياب منطقه در ميگو رشد
ترتيب ميگو به براي مطلوب محلول ــيژن اكس حداقل ميزان مثال براي
ــت، اس ــد ه ش بيان (۱۱) ليتر در ميليگرم ۴ يا و (۱۰) ميليگرم از ۳ باالتر
ميانگين صبح در هنگام ــان داده شده است نش جدول ۱ كه در همانطور اما

تياب منطقه در روزه و ۲۰ ۱۵ ،۱۰ تيمارهاي با عصر در استخرهاي آب در هنگام صبح و شيميايي و فيزيكي ميزان فاكتورهاي ميانگين :۱ جدول

تياب منطقه پرورشي استخرهاي د ر روزه ۲۰ ۱۵ و ،۱۰ تيمارهاي با هندي ميگوي سفيد پرورش وضعيت اطالعات :۲ شماره جدول

شده) مصرف هر كيلو غذاي (قيمت ريال ۶۱۰۰ × تيمار مصرفي غذاي ميانگين هزينه غذاي مصرفي: ميانگين ٭
PL۱۰=۴۰و PL۱۵ = ۵۰ ريال: ۷۵=وPL۲۰و الرو به پست هزينه خريد ميانگين ٭

ميگو... پست الرو تأثير سن بررسي
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تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۱۵ روزه ۱۰۱۵/۵۸۰/۳۰۱۵/۲۵۰/۰۲۳۰/۳۷۹

تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۰۱۵/۵۸۰/۳۰۱۴/۵۶۰/۰۹۳۰/۰۵۶

تيمار
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۵۱۵/۲۵۰/۰۲۱۴/۵۶۰/۰۹۳۰/۰۲*

تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
تعداد
نمونه

P نتيجهمقدار

و ۱۵ روزه ۱۰۴۴/۵۶۱۵/۱۲۵۵/۶۶۳/۵۶۳۰/۰۱*

تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۰۴۴/۵۶۱۵/۱۲۶۲/۵۳/۸۷۳۰/۰۰۲*

تيمار
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۵۵۵/۶۶۳/۵۶۶۲/۵۳/۸۷۳۰/۰۱*

تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
تعداد
نمونه

P نتيجهمقدار

و ۱۵ روزه ۱۰۱۲۵۳/۳۳۱۷۷۳۳۱۵۳۱/۶۶۳۹۰۸۳۰/۰۳*

تيمار
۱۰ تيمار ميانگين

روزه
۱۰ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۰۱۲۵۳/۳۳۱۷۷۳۳۱۶۴۰۴۰۰۳۰/۰۰۷*

تيمار
۱۵ تيمار ميانگين

روزه
۱۵ تيمار واريانس

روزه
۲۰ تيمار ميانگين

روزه
۲۰ تيمار واريانس

روزه
نمونه Pتعداد نتيجهمقدار

و ۲۰ روزه ۱۵۱۵۳۱/۶۶۳۹۰۸۱۶۴۰۴۰۰۳۰/۰۲*

و حداقل ليتر در ميليگرم ۳/۸۸ شده ثبت محلول ــيژن اكس ميزان حد اكثر
محلول اكسيژن پائين مقادير اين كه ــت اس بوده در ليتر آن ۱/۱ ميليگرم
مي گذارد، ــيميايي تأثير ش و فيزيكي عوامل ــاير روي س بر اينكه بر ــالوه ع

ميگردد(۱۱). رشد ميگو نيز و كاهش اشتها باعث مستقيمًا
مزارع اكثر در شفافيت ميزان كه ميباشد ، ــفافيت ش ميزان ديگر مثال
۱ جدول د ر كه همانطور و ــد ميباش باال دوره پرورش ابتداي در ــي پرورش

كه شده ثبت سانتيمتر ۱۱۳ شفافيت ميزان ميانگين حداكثر ميشود ديده
ميباشد. پرورش دوره اوايل به مربوط

ميگو بيانگر ــتخرهاي پرورش اس شفافيت زمينه موجود در ــات گزارش
سانتيمتر ۴۵ تا ميگو ۳۵ پرورش براي ــفافيت ش ــبترين مناس ــت كه آنس
در تياب ميگو در پرورش شفافيت استخرهاي كه صورتي (۲). در ــد مي باش

داشته است. اين حالت فاصله با اكثر مزارع

دوره پرورش پايان در تيمارها بدن وزن ميانگين به مربوط داد ههاي واريانس و تجزيه جدول ۳:

دوره پرورش پايان در بقاء به درصد دادههاي مربوط واريانس تجزيه جدول ۴:

دوره پرورش پايان در نهايي به محصول داد ههاي مربوط واريانس تجزيه جدول ۵:

( =۰ /۰۵) است بودن معنيدار اختالف نشانه ٭ عالمت



چند در بخصوص و ــرورش پ دوره اوايل در ــو ميگ ــت الروهاي پس
ــناوران) ش زي ) ــتخرها اس طبيعي توليدات ــرورش متكي به پ اول روز
ــاي مصنوعي عادت غذاه به تا ــد ميكش طول زماني ــدت م ــتند و هس
و گياهي شناوران تراكم زي دهنده فقدان ــان نش باال ــفافيت ش بكنند .
ميتواند عامل اين كه بوده ــو ميگ براي الروهاي الزم غذاي و ــوري جان
اوايل در ــتخرها ميگوها در اس بچه از علل تلفات ــي يك عنوان ــود به خ

دوره پرورش محسوب شود.
ميزان رشد كه ميدهد ــان نش نيز ميگو ــد رش ــي بررس از حاصل نتايج
ــط متوس و گرم نهايي ۵۸/ ۱۵ وزن ميانگين حداكثر (با روزه ۱۰ ــار تيم در
ميزان ۱۵/۲۵ گرم (با روزه ۱۵ تيمار به ــبت گرم) نس ۰/۱۰۳ روزانه ــد رش
بدن وزن ميانگين (با روزه ۲۰ تيمار و گرم) ۰/۱۰۱ روزانه رشد ــط متوس و
بوده بيشتري برخوردار از رشد روزانه ۰/۰۹۶ گرم) ــط رشد متوس با ۱۴/۵۶
هندي در سفيد ميگوي پرورش در زمينه موجود گزارشات به توجه است. با
ميانگين به ميگو پرورش، ۱۳۰ روز طي مدت در سعودي، عربستان ــور كش
بازماند گي ۸۰ د رصد روز با ــد ۰/۱۵۳ گرم در رش ــط متوس با گرم ۲۰ وزن

است(۸). رسيده درصد
كمبود علت به تياب ــه منطق در ــي مزارع پرورش اكثر اينكه به نظر
نمونهبرداري روش از ــاء ــد بق د رص براي تعيين ــي كاف ــاني انس نيروي
مدت در طي ميگو ــاء بق درصد جدول از عمومًا ــد و ــتفاده نميكنن اس
زنده توده كه ــود ميش باعث امر اين ــتفاده مي نمايند(۴)، اس ــرورش پ
با گردد. ــرآورد ب واقعي ميزان از باالتر ــي پرورش ــتخرهاي در اس ميگو
د رصدي از وزن ــاس اس بر روزانه غذايي جيره ــن تعيي اينكه ــه به توج
حاصل (۶)، نتايج ــود ميش ــبه محاس توده زنده كل برآورد بدن ميگو و
ميزان كه ــت اس اين نيز بيانگر ــد ه آم ــت بد س غذايي تبديل ــب ضري از
و ــوب با رس اضافي غذاي اين ــه ــت ك اس بوده باال ــد ه مصرف ش غذاي
ــدن ش نامطلوب موجب بر افزايش هزينه عالوه ــتخر اس در كف ــع تجم
مقايسه ــت. اس گرديد ه ــتخرهاي پرورش اس ــتي ميگو در زيس ــرايط ش
گرفتن هزينههاي انجام نظر د ر ــا تيمارها نيز ب بين دهي ــود س تقريبي
به نظر است. ــده انجام ش از افزايش توليد نهايي  حاصل ــود س ــده و ش
ــان يكس تقريبًا موجود تيمارهاي ــه هم براي ــتخرها اس اينكه مديريت
قبيل از ــده ش انجام هزينههاي از برخي بنابراين ــده، ش گرفته نظر در
به تنها و ــه ــرار نگرفت ق ــه مقايس مورد ــر كارگ و ــاني آبرس ــاي هزينهه

است. اكتفا شده ذيل هزينههاي بشرح

روزه و ۲۰ ۱۵ ،۱۰ تيمارهاي د ر سود تقريبي مقايسه برآورد -

۱۰ روزه الف) تيمار
۴۹۵۳۳۰۰۰ريال ميگو    درآمد  حاصل از فروش ميانگين -
ريال ۷۲۰۰۰۰۰ هزينه خريد  پست الرو    ميانگين -
ريال ۲۱۹۶۰۰۰۰ هزينه غذاي مصرف شد ه    ميانگين -
ريال ۲۰ /۳۷۳ /۰۰۰ محصول   از افزايش نهايي حاصل سود ميانگين -

   
روزه ۱۵ تيمار ب)

ريال ۰۰۰/۵۱۴/۶۰ حاصل از فروش ميگو    درآمد ميانگين -
ريال ۰۰۰/۰۰۰/۹ الرو  خريد  پست هزينه ميانگين -

ريال ۶۰۰/۹۰۹/۱۷ غذاي مصرف شد ه      هزينه ميانگين -
ريال ۳۳ /۶۰۴ /۴۰۰ محصول  نهايي از افزايش حاصل سود ميانگين -

روزه ۲۰ تيمار ب)
ريال ۰۰۰/۷۸۰/۶۴ ميگو   حاصل از فروش درآمد ميانگين -
ريال ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ خريد  پست الرو           هزينه ميانگين -
ريال شده ۳۰۰/۸۸۰/۲۰ غذاي مصرف هزينه ميانگين -
ريال محصول ۳۰/۳۹۹/۷۰۰ نهايي افزايش از حاصل سود ميانگين -

تيمار ۱۰ الرو خريد پست هزينه چند ميانگين هر ياد شده تيمارهاي در
اينكه به دليل ولي ميباشد كمتر روزه ۲۰ و ۱۵ به تيمارهاي نسبت روزه
نهايي محصول از افزايش توليد حاصل و همچنين سود درصد بازماندگي

نسبت به دو بنابراين براي ذخيره سازي ديگر كمتر بوده تيمار نسبت به دو
نميباشد. مناسب ديگر تيمار

درصد ظاهري از لحاظ اگر چه روزه، ۲۰ و دو تيمار ۱۵ بين مقايسه در
ــته داش باالتري محصول ۲۰ روزه تيمار توليد نهايي ميانگين و ــي بازماندگ

ذيل: مشروحه به داليل است ولي
تيمار دو استحصالي در ميگوي كيلو هر براي فروش يكسان قيمت الف)

معادل ۳۹/۵۰۰ ريال) در هر كيلوگرم قطعه ازاي ۶۱-۷۰ مذكور (به
تيمار محصول نهايي توليد از فروش حاصل ــود س ميانگين ب) افزايش

ميباشد ريال ۳ /۲۰۴ /۷۰۰ معاد ل كه روزه ۲۰ تيمار به نسبت روزه ۱۵
فوق مشخص تقريبي اقتصاد ي ــههاي مقايس به با توجه نهايت نيز در و
روزه ۲۰ و ۱۰ الرو پست از بهتر روزه ۱۵ الرو ــت ــازي پس گرديد ذخيرهس

ميباشد.
سنين با الرو ذخيره سازي پست مزاياي از ــد، ش گفته قبًال كه همانطور
تكامل ــوص ــات فيزيولوژيك بدن بخص خصوصي از ــي بعض د ر تكامل ــاال ب
در كـامل صـورت به گرفتن همچنين قرار و ــشها آبش و تنفسي ــتم سيس
مـيبـاشـد تغـذيـه بـراي كف جلبكهاي از استفـاده و استـخـرها ــتـر بس
و ۱۵ الرو پست را ذخيرهسازي براي سن بهترين راستا اين در (۱۵،۱۴).كه

.(۷) كردهاند معرفي روزه ۲۰
مقايسه از آمده بدست تحليل اطالعات تجزيه و از نهايت نتايج حاصل در
ذخيرهسازي است كه بود ه نكته مؤيد اين نيز ياد شده ۳ تيمار در اقتصادي

ميباشد. روزه ۲۰ و ۱۰ الرو پست روزه بهتر از الرو ۱۵ پست

قد رداني و تشكر
داشتهاند همكاري پروژه اجرايي عمليات در كه اكبري ــن حس از آقاي
محترم ــت رياس ايران المهدي عبد مهندس آقاي نظر ــن حس از همچنين و
ميگردد. تشكر صميمانه عمان ودرياي فارس خليج اكولوژي پژوهشكده
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