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چکیده
اين مطالعه بهمنظور بررسي شاخصهاي رشد در دو گروه وزني متفاوت  012-062و  012- 062گرمي شاه ميگو
 Panulirus homarusدر  6حوضچه بتني (هر حوضچه با مساحت  10مترمربع) بهمدت  102روز در كارگاه تكثير ميگو جاسك
انجام گرفت .ميانگين دماي آب در طول دوره پرورش  02/05±2/5درجه سانتيگراد ثبت شد .ميانگين  pHو اكسيژن محلول در آب
بهترتيب از  7/2±1/21تا  2/0±1/0و  6/7±2/02تا  7/257 ±2/25ميلي گرم در ليتر متغير بود .متوسط شوري آب نيز

ppt

 02/0±2/0در طول دوره پرورش اندازهگيري شد .ميانگين افزايش وزن بهدست آمده شاه ميگو در گروه وزني  012-062گرم
معادل 52/5±2/7گرم و ميانگين افزايش وزن بهدست آمده شاه ميگو در گروه وزني  012-062گرم معادل 00±0/20گرم بود.
اختالف معنيداري در وزن بهدست آمده ،متوسط افزايش وزن روزانه ( )ADGو نرخ رشد ويژه ( )SGRو درصد افزايش وزن بدن
( )BWIبين دو گروه وزني متفاوت مشاهده شد ( (P≤2/25بهطوريكه شاه ميگو با گروه وزني باالتر عملكرد رشد پايينتري نسبت به
شاه ميگو با گروه وزني پايينتر داشت .ديگر شاخصهاي رشد ذكر شده نيز در گروه وزني پايينتر عملكرد بهتري نسبت به شاه
ميگوهاي گروه وزني باالتر داشتند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه گروه وزني  012-062گرمي رشد سريعتري نسبت به گروه وزني
 012-062گرمي را دارا بود و با توجه به درصد بقا كه در هر دو گروه %122 ،بود .براي پرورش اين گروه وزني مقرون به صرفهتر
است.
کلمات کلیدی :شاه ميگوي صخرهاي ،رشد ،شرایط اسارت
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

yasemi_m@yahoo.com
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مقدمه
البسترهای خاردار یا صخرهای از رده ( )crustaceaو راسته
( )decapodaو خانواده ( )palinuridaeو گونه غالب در سواحل
سیستان و بلوچستان  Panulirus homarusیا شاه میگوی خاردار
 Spiny lobsterیا شاه میگوی صخرهای  rocky lobsterنیز معروفند.
این گونه بیش از  59درصد صید شاه میگوهای این منطقه را
تشکیل میدهند .همچنین یکی از با ارزشترین و گرانترین
غذاهای دریایی و یک محصول تجاری و لوکس شیالتی در دنیا
محسوب میشود .در  59کشور جهان صید و بهفروش میرسد.
عمده کشورهای تولیدکننده نظیر استرالیا ،نیوزیلند ،آفریقای
جنوبی ،کوبا ،برزیل ،مکزیک ،امریکا و کشورهای جنوبشرقی آسیا
میباشند .شکل عرضه عمده این آبزی بهصورت یخگذاری شده
میباشد .اما گرانترین قیمتها را برای شاه میگوهای خاردار
صخرهای زنده پرداخت میکنند (آبکنار.)7711 ،
اولین اقدام درخصوص پرورش الرو شاه میگو حدود  99سال
پیش در ژاپن در مورد گونه  Panulirus japonicusصورت گرفته
است ( Nonakaو همکاران0999 ،؛  .)7590 ،Saishoدر این تحقیق،
الروها با ناپلی آرتمیا تغذیه شدند .طی مطالعهای دیگر در مورد
پرورش پست الرو و پرولئوسهای گونه  P. japonicusدر آزمایشگاه
بهوسیله ضایعات ماهی و میگو تغدیه شدند ( Kulmiyeو همکاران،
.)0999
در آفریقای جنوبی ،تحقیقات درخصوص پرورش گونهLalandii
 Jasusانجام شده است ( .)7517 ،Silberbauerدر این تحقیق شاه
میگوهای زیر سایز در مدت یکسال از دریا جمعآوری و سپس
در تانکهای فایبرگالس نگهداری و تغذیه گردیدند (Tholasilingam
و .)7599 ،Rangarajan
سواحل جنوبی کشور از حیث داشتن چند گونه شاه میگو
حائز اهمیت است که در تشکیالتی مرجانی و نواحی صخرهای
جزایر خلیجفارس و سواحل صخرهای کمعمق سیستان و بلوچستان
جمعیتهای نسبتاً انبوه آنرا میتوان یافت .سیستان و بلوچستان
بهلحاظ دارا بودن سواحل صخرهای بهطول  799کیلومتر پناهگاه
و زیستگاه مناسبی جهت زیستن این آبزی میباشد .این امر
باعث گردیده که این استان از نظر شیالتی از سایر استانها
متمایز گردد Panulirus homarus .یکی از گونههای با ارزش
آبزی محسوب شده که در سواحل سیستان و بلوچستان دارای
ذخایر نسبتاً محدودی بوده و بهدلیل بهرهبرداری غیراصولی
لطمات زیادی به ذخایرآن وارد گردیده است (راستیاننسب،
.)7797
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 Mashaiiو همکاران ( )0995روی عادات غذایی شاه میگوی
خاردار  Panulirus homarusدر سواحل جنوب ایران (دریای
عمان) مطالعاتی انجام دادند و عادت غذایی شاه میگوها را با
تخلیه معده  099شاه میگوی خاردار در یکسال بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که اولین غذای انتخابی و اصلی شاه
میگوی خاردار صدف دوکفهای است و دومین غذایی انتخابی
آنها شامل :خرچنگها ،شکمپایان ،کشتیچسبها و جلبکها
میباشد و سپس بعد از این گونهها پلیکتها ،ماهیان و خارپوستان
در رژیم غذایی شاه میگوی خاردار در این ناحیه قرار میگیرند.
امینیراد (7797؛  )7799درخصوص امکان نگهداری و
تغذیه شاه میگوی  Panulirus homarusدر حوضچههای بتنی
با اهداف دستیابی به زیفن پرورش شاه میگو در این حوضچهها
مطالعاتی را انجام دادهاست .نتایج بهدست آمده نشان داد که
میزان رشد در شاه میگوها تا پایان دوره روند افزایشی داشت.
بنابراین بررسی روند رشد شاه میگوی گونه ( Panulirus
 )homarus Linnaeus,1758در شرایط اسارت با توجه به اینکه
تقاضای روز افزون برای مصرف شاه میگوی خاردار و کمیابی آن
در طبیعت و همچنین ارزش تجاری و غذایی باالی آن امری
ضروری و الزم بوده که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته
است.

مواد و روشها
این پژوهش در کارگاه تکثیر میگو گلدیس شهرستان
جاسک از ماه فروردین سال  7750بهمدت  709روز بهطول
انجامید .در این کارگاه از حوضچه بتنی استفاده شد .این طرح
در  9حوضچه بتنی و به تعداد  79قطعه شاه میگو (که بهصورت
ضمنی در اسکله صیادی رمین ،تیس و اسکله صیادی شهرستان
جاسک صید توسط صیادان محلی شده بودند) ،هر حوضچه با 9
قطعه شاه میگو در دو دامنه وزنی 079-099و  779-799گرم
(بهترتیب تیمار  7و  )0و هر تیمار با سه تکرار جهت ذخیره
سازی آماده گردید .ابعاد هر کدام از حوضچههای بتنی مورد
استفاده  4×7×7/9متر بود.
قبل از رهاسازی شاه میگوها ،حوضچهها با آهک و فرمالین
ضدعفونی و شستشو گردید .آبگیری حوضچهها از آب دریا توسط
یک دستگاه پمپ  7اینچی تا ارتفاع یک متر انجام گرفت و برای
ایجاد پناهگاه از قطعات بلوک و لولههای پلیاتیلنی داخل
حوضچهها استفاده گردید .برای جلوگیری از شدت نورآفتاب،
سطح حوضچهها را بهکمک حصیر پوشانده تا سایه مورد نیاز
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برای شاه میگوها بهوجود آید .برای هوادهی از یک دستگاه
هواده استفاده گردید و به تعداد  9عدد شیلنگ هوادهی که در
انتهای هر کدام سنگ هوا نصب شده بود ،در داخل حوضچهها
قرار داده شد.
ش اه میگوهای زیر سایز تجاری (مرحله جوانی )juvenile
با دامنه وزنی بین  079تا  099با طول کاراپاس کمتر از 99
میلیمتر و پس از ثبت ویژگیهای زیستسنجی به تعداد 79
عدد در سه حوضچه و شاه میگوهای بالغ با دامنه وزنی  779تا
 799با طول کاراپاس بیشتر از  99میلیمتر و پس از ثبت
ویژگیهای زیستسنجی به تعداد  79عدد در سه حوضچه دیگر
ذخیرهسازی گردیدند .برای حمل و انتقال نمونهها از اسکله
صیادی به کارگاه پرورش از  9تانک  99لیتری در  9مرحله
بهمدت  4روز استفاده گردید بهطوریکه هر شاه میگو در یک
تانک قرار داشت.
تغذیه با توجه به رژیم غذایی شاه میگو که بیشتر آنها را
پروتئینهای حیوانی تشکیل میدهد ،از غذاهایی نظیر ضایعات
ماهی ،گوشت ماهیان کمارزش ،دوکفهایها ،گوشت اسکوئیدها
بهمیزان  9-1درصد وزن بدن صورت گرفت ( .)7559 ،Chenجیره
غذایی شاه میگوها بهطور مرتب و یکنواخت روزانه در دو نوبت
صبح زود و عصرها پس از غروب آفتاب در اختیار شاه میگو قرار
میگرفت .هر روز در یک نوبت باقی مانده غذاهای روز قبل،
برای جلوگیری از هر گونه آلودگی و بیماری از حوضچهها
جمعآوری میشد.
بهمنظور بررسی روند رشد شاه میگوهای ذخیرهسازی شده
در حوضچههای بتنی ،زیستسنجی هر پانزده روز یک بار در
ساعات اولیه صبح قبل از غذادهی انجام میگرفت و وزن شاه
میگوها محاسبه و ثبت گردید و شاخصهای رشد مورد ارزیابی
قرار میگرفت .برای اندازهگیری وزن شاه میگو از ترازوی دیجیتال
با دقت  9/97گرم استفاده گردید .واحدهای وزنی بر حسب گرم
سنجیده شدند.
طی دوره پرورش درجه حرارت آب ،pH ،اکسیژن و شوری
حوضچههای پرورشی بهطور روزانه در دو نوبت  1صبح و  1شب
توسط دستگاههای قابل سنجش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
( )WTWاندازهگیری و ثبت گردید.
شاخصهاي رشد :شاخصهای رشد مانند وزن نهایی
) ،(FWافزایش وزن ) ،(WGنرخ رشد ویژه ) ،(SGRدرصد افزایش
وزن بدن ( )BWIو متوسط افزایش وزن روزانه) (ADGمورد
ارزیابی قرار گرفت .نحوه محاسبه شاخصهای رشد (فرمولهای
مورد استفاده) در زیر آورده شده است:
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وزناولیه (گرم) -وزنپایانی(گرم)= وزن بهدست آمده (گرم) ()7515 ،Ricker
WG (Weight gain) = Fw-Iw
= ضریب رشد ویژه (درصد /روز) ()7515 ،Ricker
تعداد روزهای پرورش Ln( ×799 /متوسط وزناولیه Ln -متوسط وزننهایی)
)SGR (Special growth rate) = (LnFw - LnIw) ×100 /Day (t
= درصد افزایش وزن روزانه ()7557 ،Biswas

(×799تعداد روزهای پرورش×وزن اولیه /وزن بهدست آمده)
IwADG (Additional daily growth) = (WG/Iw ×Day (t)) × 100
(×799وزن اولیه/وزناولیه-وزننهایی)=درصدافزایشوزن ()7515 ،Ricker

BWI (Body weight increase) =Fw-Iw/Iw × 100

دادههای آماری بهصورت انحراف معیار±میانگین گزارش
گردیدند .برای بررسی آماری دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها توسط
 One Sample Kolmogorov-Smirnov Testارزیابی شد .در
صورت نرمال بودن دادهها جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آنالیز
واریانس یکطرفه ) (One way ANOVAاستفاده شد .مقایسه
میانگین تیمارها بهکمک آزمون دانکن انجام شد که وجود و
عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  9درصد ()P>9/99
مشخص گردید .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار SPSS
) (version 16انجام گرفت .از نرمافزار Microsoft excel 2003
جهت رسم نمودارها و برخی محاسبات آماری استفاده گردید.

شکل  :1نماي ظاهري و قسمتهاي مختلف شاه میگوي
Panulirus homarus

نتایج
فاكتورهاي آب :میانگین دمای آب در طول دوره پرورش
 09/09±9/9درجه سانتیگراد ثبت شد pH .و اکسیژن محلول
در آب بهترتیب از  1/9±7/97تا  9/0±7/7و 9/1±9/04
 1/491 ±9/49میلیگرم در لیتر متغیر بود .متوسط شوری آب
نیز  79/7±9/7 pptدر طول دوره پرورش اندازهگیری شد.
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باالترین میانگین دما مربوط به ماه چهارم پرورش (تیر ماه) بود
که حدود  70/0درجه سانتیگراد ثبت گردید .با افزایش دوره
پرورش از اکسیژن محلول در آب کاسته شد و بیشترین میزان
اکسیژن محلول در آب مربوط به فروردین ماه و کمترین میزان
اکسیژن مربوط به پایان دوره پرورش ،تیر ماه بود .میزان شوری
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آب حوضچههای پرورشی تقریباً در طول دوره پرورش یکسان
بود .باالترین میزان  pHآب مربوط به ماه سوم پرورش یعنی
خرداد ماه و کمترین میزان مربوط به فروردین ثبت گردید
(شکل.)0

ماه هاي پرورش

شکل :2نمودارهاي میانگین اكسیژن ،شوري و  pHآب حوضچههاي پرورش شاه میگو در طول دوره پرورش

نتایج زیستسنجیها :نتایج اولین زیستسنجی (79
روز پس از شروع پرورش) نشان داد که اختالف معنیداری در
افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن و رشد
متوسط روزانه در بین تیمارها وجود داشت (( )P<9/99جدول.)7
تیمار ( 7با دامنه وزنی 079-099گرم) با تیمار ( 0با دامنه
وزنی  779-799گرم) در شاخص رشد اختالف معنیداری نشان
دادند (.)P<9/99
زیستسنجیهای دوم تا پنجم ( 79روز 49 ،روز 99 ،روز
و  19روز پس از شروع پرورش) اختالف معنیداری در افزایش
وزن ،نرخ رشد ویژه بدن ،درصد افزایش وزن بدن و رشد
متوسط روزانه را بین تیمار  7و تیمار  0نشان داد ()P<9/99
(جداول 4 ،7 ،0و .)9
در ششمین و هفتمین زیستسنجی ( 59روز و  799روز
پس از شروع پرورش) تیمارهای  7و  0در تمامی فاکتورهای
رشد نسبت به هم اختالف داشتند (جداول 9و .)1
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زیستسنجی هشتم پس از  709روز پرورش همه پارامترهای
رشد (افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن ،رشد
متوسط روزانه و طول کل بدن) شاه میگوها در دو گروه وزنی
بررسی شدند (جدول  )9و اختالف معنیداری میان تیمارها
مشاهده گردید (.)P<9/99
نتایج نشان داد که اختالف معنیداری در افزایش وزن ،رشد
ویژه ،درصد افزایش وزن بدن و درصد رشد متوسط روزانه در
میگوهای با گروه وزنی متفاوت وجود داشت .تیمار  7با گروه
وزنی  079-099نسبت به تیمار  0با گروه وزنی 779-799
دارای فاکتورهای رشد بهتری بود و سرعت رشد باالتری نسبت
به تیمار  0داشت (شکل .)7
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جدول :1بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در اولین
زیستسنجی ( 11روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر مترمربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
095/9±1/11
4/9±9/1a
9/74±9/991a
0/75±9/71a
9/74±9/90a

770±1/91
777/9±0/70
7/9±9/1b
9/97±9/77b
9/44±9/0b
9/90±9/97b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :2بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
دومین زیستسنجی ( 02روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر مترمربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
074/9±7/47
5/9±9/1a
9/74±9/91a
4/75±7/19a
9/74±9/90a

770±1/91
779/9±9/79
4/9±9/1b
9/94±9/991b
7/79±9/04b
9/94±9/97b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :0بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
سومین زیستسنجی ( 51روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر مترمربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
071/9±9/1
70/9±0/70a
9/77±9/07a
9/77±7/77a
9/77±9/90a

770±1/91
775/9±1/11
1/9±9/1b
9/94±9/997b
0/09±9/79b
9/99±9/997b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :5بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
چهارمین زیستسنجی ( 62روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار()P<2/21
شاخص رشد

تراکم در هر مترمربع
تیمار 7

تیمار 0

وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%

099±0/90
004±7/90
a75/9±0/90
a9/95±9/90
a5/01±7/97

770±1/91
744±1/91
b70±9/97
b9/74±9/907
b7/97±9/91

رشد متوسط روزانه ()%

a9/79±9/970

b9/99±9/997

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
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جدول  :1بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
پنجمین زیستسنجی ( 51روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر مترمربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
077/9±9/17
09/9±0/70a
9/79±9/994a
70/57±7/07a
9/71±9/97a

770±1/91
745/9±9/49
71/9±7/47b
9/99±9/97b
9/77±9/77b
9/99±9/94b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :6بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
ششمین زیستسنجی ( 02روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر متر مربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
049/9±7/97
79/9±9/17a
9/71±9/997a
71/77±9/7a
9/75±9/97a

770±1/91
794±9/99
00±7/47b
9/91±9/97b
9/97±9/99b
9/91±9/94b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :5بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگوها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
هفتمین زیستسنجی ( 121روز پس از شروع آزمایش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

تراکم در هر متر مربع
تیمار 7

تیمار 0

099±0/90
049±7/47
47/9±7/47a
9/79±9/991a
09/59±9/51a
9/75±9/95a

770±1/91
791/9±4/54
09±0/70b
9/91±9/991b
1/99±9/9b
9/91±9/94b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
جدول  :8بررسی شاخصهاي رشد (±SDمیانگین) شاه میگو ها در دو گروه وزنی متفاوت ( 212-262و  012-062گرم) در
پایان دوره پرورش ( 122روز پس از شروع پرورش) در سطح معنیدار ()P<2/21
شاخص رشد

تراکم در هر متر مربع
تیمار 7

وزن اولیه (گرم)

099±0/90

770±1/91

وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)

099/9±7/97
99/9±9/1a
9/79±9/997a

794±4/04
70±0/90b
9/91±9/990b

درصد افزایش وزن بدن ()%
رشد متوسط روزانه ()%

04/97±9/99a
9/07±9/95a

5/94±7/99b
9/99±9/999b

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیداری میباشد(.)P<9/99
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حوضچههای پرورشی یکسان بود (شکل  .)9شکل  9رابطه خطی
بین اکسیژن محلول در آب و افزایش وزن شاه میگوهای تیمار
 7و تیمار  0را نشان میدهد .در تیمار  0در پایان دوره پرورش
کمترین میزان اکسیژن محلول در آب ثبت گردید و افزایش
وزن کمتری نسبت به تیمار  7نشان داد .با این حال نوسانات
زیادی در میزان اکسیژن محلول در آب مشاهده نشد .شکل 1
رابطه خطی  pHو افزایش وزن در شاه میگوها را نشان میدهد
میزان  pHدر طول دوره پرورش در دو تیمار تقریباً یکسان بود.

در طول دوره پرورش در تیمار ( 7شاه میگوهایی با دامنه
وزنی  )079-099دو بار پوستاندازی صورت گرفت که اولین
پوستاندازی در اوایل خرداد ماه و دومین پوستاندازی در اوایل
تیر ماه بود .در تیمار ( 0شاه میگوهایی با دامنه وزنی)779-799
در طول دوره پرورش شاه میگوها فقط یکبار در خرداد ماه
پوستاندازی کردند .طبق شکل  4که رابطه خطی بین دما در
فصول مختلف و پوستاندازی با افزایش وزن شاه میگوها را
نشان میدهد .رابطه خطی بین شوری و افزایش وزن را نشان
میدهد که در طول دوره پرورش تقریباً میزان شوری در

60
50

افزايش وزن (گرم)

40

تيمار 1
تيمار 2

30
20
10
0
120

90

105

60

75

45

30

15

روز

شکل  :0نمودار روند میزان رشد شاه میگوها در  122روز پرورش تحت تأثیر گروه وزنی متفاوت
20

افزایش وزن 2

5

افزایش وزن(گرم)

افزایش وزن 1

10

15
افزایش وزن 1

10

افزایش وزن 2

5
0

0
تیر

خرداد

اردیبهشت

افزایش وزن(گرم)

15

20

38.2

فروردین

38

38.1

39

شوري(گرم در لیتر)

فصل

شکل  :5رابطه بین فصول مختلف سال با افزایش وزن

شکل  :1رابطه خطی بین شوري در طول دوره پرورش با افزایش وزن

شاه میگوها

شاه میگوها

12
8
6

افزایش وزن 2

4
2

افزایش وزن(گرم)

10

0
6.7

7.05

7.3

7.32

اكسیژن (میلي گرم در لیتر)

شکل  :6رابطه خطی بین اكسیژن محلول در آب در طول دوره پرورش با افزایش وزن شاه میگوها (تیمار  1و تیمار)2

102

بررسی روند رشد شاهمیگوی گونه  Panulirus homarus Linnaeus, 1758در شرایط اسارت

یاسمی و همکاران

12

20

افزایش وزن 1

5

افزایش وزن(گرم)

10

8
6

افزایش وزن 2

4
2

0
7.9

7.9

8.01

7.85

pH

افزایش وزن(گرم)

15

10

0
7.9

8.1

8.05

7.95

pH
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بحث
بررسیهای انجام شد نشان میدهد که یکی از عوامل مهم
در رشد شاه میگوهای جوان ،شرایط فیزیکوشیمیایی آب میباشد.
یعنی میزان مناسب دما ،pH ،شوری و اکسیژن کافی محلول در
آب در روند رشد و بقا تأثیر بهسزایی دارد .با توجه به زیستگاه
طبیعی شاه میگوها که تمایل به زیستن در مناطق دارای شفافیت
باال و پر اکسیژن دارند ،آب حوضچههای پرورشی هر روز صبح
قبل از شروع غذادهی بههنگام سیفون کردن تقریباً بهمیزان 99
درصد تعویض شد و در زمان زیستسنجی شاه میگوها آب
حوضچههای پرورشی بهطور کامل تعویض گردید .مطالعات
مشابه نشان میدهد که جهت حفظ شفافیت و سایر فاکتورها
بهطور ایدهآل ،روزانه  79درصد تعویض آب ضروری میباشد
( .)7559 ،Chenشاه میگوها در محیط طبیعی در پناهگاهها و
البالی صخرهها زیست میکنند در این تحقیق نیز برای ایجاد
محیطی مناسب برای زندگی و بهحداقل رساندن عوامل استرسزا
که جزو عوامل اصلی محدودکننده پرورش تمامی آبزیان محسوب
میگردد از قطعات بلوک برای ایجاد پناهگاه در داخل حوضچهها
استفاده گردید .با توجه به عادات رفتاری شاه میگوها ایجاد
پناهگاه از نزاع شاه میگوها با یکدیگر جلوگیری کرد .میزان
تولید در استخرها بهعواملی نظیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی
آب و مدیریت اعمال شده در ارتباط با تغذیه و سالمت اندامها
بستگی دارد .در این تحقیق سعی گردید که تمام شرایط
مطلوب فیزیکوشیمیایی آب برای شاه میگوها فراهم شود.
کاهش اکسیژن محلول از  4/9 ppmباعث کاهش عوامل
متابولیک مانند کاهش رشد و یا کاهش سطح فعالیت بدن و
باعث کاهش توانایی واکنش در برابر عوامل بیماریزا میشود
( Le Blancو  .)7557 ،Overstreetدر تحقیق حاضر میزان
اکسیژن محلول در آب در طول دوره پرورشی بین 1/4 – 9/1
میلیگرم در لیتر متغییر بود که کمترین میزان اکسیژن مربوط
102

به تیمار  0در آخرین ماه پرورشی بود )7511( Alexander .ذکر
کرده است که کم شدن میزان اکسیژن آب و کاهش وضعیت
هوازی باعث تولید عناصر اسیدی مانند فورمیک ،استیک،
بوتریک اسید و پروبیوتیک در اثر سوخت و ساز کربوهیدراتها
میشود pH .آب تحت تأثیر چندین فاکتور است که شامل pH
منبع آبی ،اسیدیته خاک کف استخر و فعالیتهای بیولوژیکی
در روند پرورش میگو است ( Wangو همکاران Ray .)0994 ،و
 )7550( Chienیک رابطه منفی بین میزان  pHو تراکم ذخیره
سازی و مدت زمان دوره پرورش یافتند .با افزایش تراکم ذخیره
سازی و مدت پرورش  pHآب رو به اسیدی شدن میرود که خود
عامل کاهش رشد و بازماندگی در استخرهای پرورشی میشود.
 pHآب در کل دوره پرورشی بین  1/99تا  9/7مشاهده و ثبت
گردید .تعویض روزانه آب و وجود سیستم هواددهی مانع از
نوسانات  pHدر طول دوره پرورشی گردید .شوری از عوامل
بسیار مهم زیست محیطی است که بر رشد و بازماندگی میگوها
بهویژه در مناطق نوزادگاهی که ممکن است در معرض تغییرات
سریع شوری و شرایط زیست محیطی قرار گیرد .هرچه درجه
شوری محیط از حد مطلوب فاصله بیشتری داشته باشد ،اختالل
در انجام فرآیندهای فیزیولوژیک بدن بیشتر میشود تا جاییکه
به مرگ جانور منجر خواهد شد .دامنه تحمل هر نوع میگو
نسبت به این تغییرات متفاوت میباشد .شوری آب در کل دوره
پرورش بین  79/7تا  75/7گرم در لیتر متغییر بود .این فاکتور
نیز بهعلت تعویض مرتب آب حوضچههای پرورشی مشکلی برای
پرورش شاه میگوها ایجاد نکرد .بهترین شوری برای پرورش،
شوری آب دریا میباشد که بین  79تا  75قسمت در هزار
متغییر است .تغییرات شوری نباید زیاد باشد زیرا شاه میگوها
استنوهالین بوده و در صورت تغییرات زیاد دامنه شوری ،تغذیه
نکرده و پوستاندازی در آنها بهتعویق میافتد (.)7519 ،Smale
یکی دیگر از فاکتورهای مهم و با ارزش در رشد و بقای شاه
میگوها ،دمای آب است بهطوریکه دمای آب مناسب باشد شاه
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میگوها رشد قابل توجهی را از خود نشان میدهند ،بنابراین
سریعتر به اندازه تجاری میرسند .این دما در مورد شاه میگوی
خاردار  09درجه سانتیگراد میباشد که در اینصورت طی یک
سال پرورش از حدود  799الی  799گرم به  099تا  799گرم
خواهند رسید که این امر در طبیعت  79ماه طول میکشد
( .)7559 ،Chenبا باال رفتن درجه حرارت آب شاه میگوها
غذای بیشتری مصرف میکنند .تغییر درجه حرارت آب در حد
 7/9درجه سانتیگراد تأثیر خاصی در رفتار شاه میگوها ندارد،
عموماً شاه میگوها استنوترم بوده و تغییرات حرارتی زیاد را
نمیتوانند تحمل کنند ( Boothو  .)7550 ،Kittakaدر تحقیق
حاضر ،کمترین دما مربوط به فروردین اولین ماه پرورش حدود
 09درجه سانتیگراد بود و از ماه دوم پرورش با افزایش دما
افزایش رشد باالتری مشاهده شد بهطوریکه در خرداد ماه با
درجه حرارت  05درجه سانتیگراد در دو تیمار افزایش وزن
بیشتری نسبت به دو ماه اول پرورش مشاهده گردید .میزان
رشد شاه میگوها در ماههای مختلف ،متفاوت بود که این امر به
شرایط پرورشی و فاکتورهای زیست محیطی بستگی دارد و
بیش ترین میزان رشد ماهانه مربوط به خرداد ماه و تیر ماه بود
که برای تیمار 7حدود  71گرم و برای تیمار  0حدود  79گرم
افزایش وزن مشاهده شد.
عملکرد رشد در این مطالعه بهمنظور بررسی شاخصهای
رشد در دو گروه وزنی متفاوت  079-099و  779- 799گرمی
شاه میگو در  9حوضچه بتنی در شرایط اسارت بهمدت 709
روز انجام گرفت .نتایج شاخصهای رشد در این تحقیق نشان
داد که تیمار ( 7دامنه وزنی  079-099گرم) و تیمار ( 0با
دامنه وزنی  779-799گرم) در شاخصهای رشد اختالف
معنیداری نشان دادند .تیمار  7با دامنه وزنی پایینتر افزایش
وزن باالتری نسبت به تیمار  0در طول دوره پرورش نشان داد،
بهطوریکه در شاخصهای رشد مانند نرخ رشد ویژه ،درصد
افزایش وزن بدن و رشد متوسط روزانه اختالف معنیداری با
تیمار  0نشان داد .رشد ،بهمیزان غذای طبیعی همچنین جیرههای
غذایی ،شرایط مطلوب فیزیکوشیمیایی آب و مدیریت صحیح
وابسته است ( .)0994 ،Tidwellعالوه بر تأثیر دما در افزایش
وزن مشاهد شد که در تیر ماه با افزایش دما به  70درجه
سانتیگراد در تیمار  7افزایش وزن نسبت به ماه قبل مشاهده
گردید با وجود اینکه در تیمار  0افزایش وزن در دو ماه آخر
پرورش یکسان بود .بهنظر میرسد دلیل این امر مربوط به
پوستاندازی شاه میگوهای تیمار  7در این ماه میباشد که
نسبت به تیمار  0بیشتر پوستاندازی انجام داده است.

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

تعداد پوست اندازی شاه میگوها در دو تیمار متفاوت بود تیمار 7
تا پایان دوره پرورش دو بار و تیمار  0یک بار پوستاندازی
انجام داد .هر چقدر سن شاه میگوها افزایش یابد فاصله پوست
اندازی بیشتر شده و میزان رشد کمتر میشود (ساری.)7719 ،
 )7594( Travisو  )7517( Berryعنوان کردند که شاه میگوهای
کوچک نسبت به شاه میگوهای بزرگتر پوستاندازی بیشتری
انجام میدهند .با بزرگتر شدن شاه میگوها ،زمان بین دو
پوستاندازی نیز افزایش مییابد .زمان بین دو پوستاندازی بین
 47تا  51روز و بهطور متوسط  91روز میباشد ،که مشابه نتایج
 )7510( Thomasروی شاه میگوی هوماروس بود که افزایش
پوست اندازی ،افزایش رشد و طول شاه میگو را در پی داشت.
همچنین قطع پای چشمی در نوزادان البستر بهمنظور کاهش
زمان پوستاندازیها و درنتیجه افزایش قابل توجه در رشد پیشنهاد
شده است ( Castelو همکاران Nair .)7511 ،و همکاران ()7519
نیز بیان کردند که سرعت رشد در گونههای جوانتر شاه میگوهای
خاردار نسبت به گونههای بزرگتر باالتر است ،که مشابه یافتههای
 Mohamedو  )7599( Georgeو  )7510( Thomasو علینژاد و
یاسمی ( )7711روی شاه میگوی هوماروس و )7549( Nakamura
روی شاه میگوی  P. japonicusو  )7514( Chittleboroughروی
 P. longipes cygnusمیباشد .در حالت عادی و در محیط
طبیعی شاه میگوها هر  7-0هفته یکبار پوستاندازی میکنند
ولی زمان بین دو پوستاندازی بهتدریج افزایش مییابد و در هر
بار پوستاندازی به کل وزن  %9اضافه میشود .قدرت ترمیمی
شاه میگوها در فاصله بین دو پوستاندازی افزایش مییابد همه
این موارد باعث می شود که میزان رشد و همچنین میزان
گوشت در شاه میگوها اضافه گردد ( Castelو همکاران.)7511 ،
در تحقیق حاضر در طول دوره پرورش تفاوت معنیداری در
بقای شاه میگوها مشاهده نشد و میزان بقا در شاه میگوها
صددرصد بود .اساس رشد و بقای باال ،کیفیت خوب آب است.
کیفیت آب توسط میزان اکسیژن محلول در آب ،pH ،دما و
شوری توصیف میشود .غذای خورده نشده و مواد دفعی و
متابولیسم آنها تأثیر زیادی روی کیفیت مزارع پرورشی و
حوضچههای پرورشی دارد )7517( Berry .نیز عنوان کرد که
در شاه میگوها همجنسخواری وجود دارد .برای جلوگیری از
همجنسخواری در مطالعه حاضر غذای باکیفیت و کافی در
اختیار شاهمیگوها قرار داده شد .در تحقیقی که امینیراد
( )7797روی شاهمیگوی  Panolirus homarusانجام داد بیان
کرد که شرایط مطلوب فیزیکوشیمایی آب و تغذیه مناسب و با
کیفیت از همجنسخواری و تلفات جلوگیری میکند که با
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یاسمی و همکاران

 بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت.تحقیق حاضر همخوانی دارد
 ماه دوره پرورش اختالف معنیداری در شاخصهای4 بعد از
 شاهمیگوهای با دامنه وزنی.رشد بین دو تیمار مشاهده شد
پایینتر افزایش وزن و شاخصهای رشد باالتری نسبت به شاه
 تفاوت معنیداری در درصد.میگو با دامنه وزنی باالتر داشتند
 در پایان دوره پرورش.بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید
 گرم و99  حدود7  ماه پرورش افزایش وزن در تیمار4 بعد از
 با توجه به اینکه میزان. گرم مشاهده شد70  حدود0 در تیمار
بازماندگی در هر دو گروه صددرصد بود پرورش شاه میگو با
 گرم نسبت به گروه وزنی باالتر برای079-099 دامنه وزنی
.رسیدن به وزن تجاری مقرون بهصرفهتر میباشد
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