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هقايسِ سشذ تقاء ٍ تَليذ ًْايي هيگَي سفيذ ٌّذي دس سيستن پشٍسش تل گًَِ اي ٍ
تَام تا هيگَي تثشي سثض دس هٌطقِ تياب ّشهضگاى
()4

اسواعيل تاصينِ(*)1؛ حجت الِ فشٍغي فشد()2؛ غالهعثاس صسشٌاس()3؛ علي امثش صالحي()1؛ احوذسضا تَسجي
Tazikeh@yahoo.com
 -1وبسؿٌبع اسؿذ ثخؾ آثضيپشٍسي – هشوض تحميمبت رخبيش آثضيبى آثْبي داخلي – گشگبى  ،كٌذٍق پؼتي139 :
ٓ -2وَ ّيئت ٓلوي هَػؼِ تحميمبت ؿيالت ايشاى -پظٍّـىذُ اوَلَطي خليح فبسع ٍ دسيبي ٓوبى
ٓ -3وَ ّيئت ٓلوي هَػؼِ تحميمبت ؿيالت ايشاى ،تْشاى ،كٌذٍق پؼتي14155-6116 :
ٓ -4وَ ّيئت ٓلوي ػبصهبى تحميمبت  .آهَصؽ ٍ تشٍيح ٍصاست خْبد وـبٍسصي  .كٌذٍق پؼتي 19395-1113 :

چنيذُ
ايي پظٍّؾ ثب ّذف ثشسػي هيضاى سؿذ ،ثمبء ٍ تَليذ ًْبيي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس ػيؼتن پشٍسؽ ته گًَِ اي ٍ تَام ثب هيگَي ثجشي
ػجض اخشا ؿذ .ايي ًشح دس هضسِٓ پشٍسؽ هيگَي پشؿيبى پشاى ٍالْ دس هٌٌمِ تيبة خٌَثي اػتبى ّشهضگبى دس ػبل  1382اًدبم گشفت.
ثذيي هٌَِس ؿؾ اػتخش ّ 0/5ىتبسي اص هضسِٓ اًتخبة گشديذُ وِ دس ػِ اػتخش آى پشٍسؽ ته گًَِاي هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ دس 3
اػتخش ديگش پشٍسؽ تَام هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ ثجشي ػجض اًدبم گشديذ .ثِ ًَسي وِ اػتخشّبي تحت تيوبس ،پغ اص آهبدُ ػبصي ،آثگيشي
ٍ غٌي ػبصي گشديذًذ ٍ رخيشُ ػبصي ثچِ هيگَ دسآًْب ثش اػبع  18لٌِٔ دس هتش هشثْ ثب ػي پبًضدُ سٍص( ٍ )PL15دس وـت تَام ًيض ثِ
ّويي كَست ٍ ثب ًؼجت  20( 20 : 80دسكذ هيگَي ثجشي ػجض ٍ  80دسكذ هيگَي ػفيذ ٌّذي) اًدبم گشفت .تغزيِ ثش اػبع احتيبخبت
آى دس هشاحل هختلف ػٌي ٍ ،صًي ٍ ؿشايي هحيٌي ثب اػتفبدُ اص غزاي وٌؼبًتشُ ٍاسداتي كَست گشفتً .وًَِثشداسي اص هيگَّب دس ًي
دٍسُ پشٍسؽ ثشاي صيؼت ػٌدي ٍ ثشآٍسد هيبًگيي ٍصى ٍ هحبػجِ خيشُ غزايي سٍصاًِ ٍ اسصيبثي هذيشيت آوبل ؿذُ ّوضهبى ثب اًذاصُگيشي
ٍ ثجت ثشخي اص پبساهتشّبي هحيٌي آة ّش  10-14سٍص يىجبس اًدبم ؿذً .تبيـح ًــبى داد وـِ هيبًگيي سؿذ ٍصًي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس
وـت تَام ،دس ثشداؿت ًْبيي ثِ هيضاى  13/51 ± 1/02گشم ٍ دس وـت ته گًَِاي ثِ هيضاى  11 /44 ± 0/34گشم ثذػت آهذُ وِ اص
هيضاى ثبالتشي ثشخَسداس گشديذُ وِ آًبليض ٍاسيبًغ دادُّب ًيض اختالف هٌٔيداسي دس ػٌح آتوبد  95دسكذ ًـبى دادُ اػت (.)P< 0/05
هيبًگيي هيضاى تَليذ ًْبيي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس تيوبس وـت تَام ٍ وـت ته گًَِاي ثِ تشتيت ثِ هيضاى  1666 ٍ 1042ويلَگشم دس
ّىتبس ثذػت آهذّ ،وچٌيي ثش اػبع ًتبيح حبكلِ هيبًگيي هيضاى ثمبء دس وـت ته گًَِاي  81دسكـذ ٍ دس وــت تـَام  54دسكذ
ثـذػت آهـذُ وِ اص لحبٍ آهبسي اختالف هٌٔيداس ثَد ( .) P< 0/05ايي اهش هي تَاًذ ًبؿي اص ٓذم ثىبسگيشي غزاي اختلبكي هيگَي
ثجشي ػجض دس وـت تَام ثبؿذ وِ ٓالٍُ ثش خبسج ؿذى غزا اص دػتشع هيگَ ٍ افضايؾ ّضيٌِ تَليذ هٌدش ثِ ايدبد ؿشايي اػتشع صاي
هحيٌي گشديذُ وِ دس ًْبيت هَخت وبّؾ ثمبء هيگَ ؿذُ اػت.
لغات مليذي  :هيگَي ػفيذ ٌّذي ،هيگَي ثجشي ػجض ،وـت ته گًَِاي ،وـت تَامّ ،شهضگبى.

* نويسنده مسئول
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 .1هقذهِ
آثضيپشٍسي دس ثؼيبسي اص وـَسّب يه فٔبليت هْن
التلبدي هحؼَة هيؿَد ،دس ايي وـَسّب ثشًبهِّبي تَػِٔ ثب
ّذف افضايؾ ٓشهِ آثضيبى ثشاي ثبصاسّبي داخلي ٍ خبسخي
(كبدسات) دًجبل هيؿَد  .دس ثيي اًَاّ گًَِّبي آثضي تدبسي
لبثل پشٍسؽ هيگَي خبًَادُ پٌبئيذُ اص اّويت ٍيظُاي ثشخَسداس
اػت.
اهشٍصُ پشٍسؽ هيگَ ثٌَٔاى يىي اص سؿتِّبي آثضيپشٍسي دس
وـَسّبيي اص لجيل چيي ٍ خٌَة ؿشق آػيب ٍ ثخـي اص اػتشاليب
ٍ ثخؾ ّبيي اص اهشيىبي التيي ٍ خبٍسهيبًِ سٍ ثِ گؼتشؽ
هيثبؿذ ثيـتشيي هيضاى پشٍسؽ هيگَ دس لبسُ آػيب ٍ آى ّن دس
هٌٌمِ خٌَة ؿشلي لبسُ اًدبم هي گيشد ٍ دس لؼوت ؿشق هيبًِ،
ثيـتشيي هضاسّ هيگَ دس وـَس ٓشثؼتبى ٍ ايشاى ثَخَد آهذُ
اػت .ػبصهبى خَاسٍثبس خْبًي ( )FAOدس گضاسؽ خَد ول
تَليذ خْبًي كيذ دس ػبل  2002سا ثِ هيضاى  93/2هيليَى تي ثيبى
ًوَد ،دس ّويي گضاسؽ ،ول تَليذ خْبًي آثضي پشٍسي (ثدض
گيبّبى آثضي) سا ثِ هيضاى  39/8هيليَى تي ثِ اسصؽ  53/8هيليَى

تَليذ ًْبيي هيگَ دس ػبهبًِ ًيوِ هتشاون ثيي يه تب پٌح تي دس
ّىتبس دس ػبل هيثبؿذ ( .)22ثش اػبع گضاسؽ فبئَ دس ػبل
 ، 1999اص هيضاى  7/043تي تَليذ خْبًي هيگَي ػفيذ ٌّذي وِ
اص ًشيك آثضي پشٍسي اػتحلبل گشديذُ ،همذاس  1800تي اص آى
اص هضاسّ پشٍسؽ وـَس ايشاى تَليذ ؿذُ اػت ( .)17لزا ثشاي
دػتيبثي ثِ افضايؾ تَليذ ٍ ثْشٍُسي پبيذاس اص هٌبثْ ٍ خلَگيشي
اص صيبًْبي آتي پشٍسؽ ته گًَِاي هيگَ ٍ ّوچٌيي وبّؾ
ثحشاى ًبؿي اص ثشٍص يه ثيوبسي ٍ احتوبل ٍسؿىؼتگي ايي
كٌٔت ،اػتفبدُ اص ساّىبسّبيي ّوچَى تٌَّ گًَِاي هيگَ
هشٍسي هيثبؿذ وِ ثلَست ته گًَِاي ٍ تَام پشٍسؽ دادُ
ؿًَذ تب دس كَست التلبدي ثَدى دس ٓشكِ تَليذ لشاس گيشًذ.
هٌبلِٔ حبهش دس ّويي ساػتب ٍ ثِ هٌَِس ثشسػي همبيؼِ سؿذ
ٍصًي ،ثمبء ٍ تَليذ ًْبيي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس پشٍسؽ ته
گًَِاي ٍتَام ثب هيگَي ثجشي ػجض دس هٌٌمِ تيبة اص تَاثْ اػتبى
ّشهضگبى دس ػبل  1382دس پظٍّـىذُ اوَلَطي خليح فبسع ٍ
دسيبي ٓوبى اًدبم ؿذُ اػت.

 .2هَاد ٍ سٍش ّا

دالس آهشيىب ثيبى داؿتِ اػت ،ثش اػبع ّويي گضاسؽ همذاس

ايي ًشح دس هضسِٓ پشؿيبى پشاى ٍالْ دس هٌٌمِ تيبة اص

تَليذ هيگَي پشٍسؿي خْبى ًيض ثِ هيضاى  1/292/476تي ثيبى

تَاثْ اػتبى ّشهضگبى دس ´ًَ 56º ٍ 80ل ؿوبلي ٍ´ 27º ٍ 15

گشديذ ( .)16وـَس هب دس ػبلْبي اخيش ثِ خوْ وـَسّبي

ٓشم ؿشلي اخشا گشديذ.دس ايي ثشسػي اص دٍ تيوبس ٍ ّش تيوبس

پشٍسؽ دٌّذُ هيگَ پيَػتِ ٍػٔي دس تَليذ ثيـتش اص ًشيك

ثب ػِ تىشاس اػتفبدُ ؿذ .اػتخشّبي تحت تيوبسّب ثب ػٌح 0/8

ثىبسگيشي صهيٌْبي ػبحلي هؼتٔذ پشٍسؽ هيگَ سا داسد

ّىتبسي ثـشح ريل دس ًِش گشفتِ ؿذًذ:

ثٌَسيىِ فٔبليت ايي كٌٔت ثب ّوت ٍ هؼبٓذت ؿيالت ايشاى سٍ

تيوبس  -1پشٍسؽ ته گًَِاي هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ تيوبس

ثِ تَػِٔ ًْبدُ ٍ دس اػتبًْبي خٌَثي وـَس اص خولِ ّشهضگبى،

 -2پشٍسؽ تَام هيگَي ثجشي ػجض ٍ هيگَي ػفيذ ٌّذي ثب ًؼجت

خَصػتبى ،ثَؿْش ٍ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى گؼتشؽ پيذا وشدُ

( 20 : 80هيگَي ثجشي ػجض  20دسكذ ٍ هيگَي ػفيذ ٌّذي 80

اػت.

دسكذ).

دس حـبل حـبهش تٌْـب گًَِ هَسد پشٍسؽ دس ػٌح تدبسي دس

آهادُ ساصي استخشّا

هضاسّ پشٍسؽ ايشاى،هيگَي ػفيذ ٌّذيFenneropenaeus ،
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آهبدُ ػبصي اػتخشّبي تحت ّش تيوبس ،ؿبهل  :ؿؼتـَي

 indicusاػت وِ ثِ سٍؽ ًيوِ هتشاون پشٍسؽ هييبثذ.

اٍليِ  ،خـه وشدى وف ،اًذاصُگيشي  pHخبن ،ثشآٍسد

اػبع پشٍسؽ دس ايي ػبهبًِ ،اػتفبدُ اص غزاي وٌؼبًتشُ هيگَ

آّه هَسد ًيبص ،آّه پبؿي ،ؿؼتـَي هدذد وف اػتخش ٍ

ّوشاُ ثب تَليذات ًجئي اػتخش دس تغزيِ هيگَّبػت ( .)14هيضاى

آّه پبؿي هشحلِ دٍم ثَدُ وِ اًدبم گشفت .آّه هلشفي اص
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ًَّ وشثٌبت ولؼين ثَدُ وِ ثب تَخِ ثِ هيضاى  pHخبن

هذيشيت آب استخشّا

اًذاصُگيشي ؿذُ 500 ،ويلَگشم دس ّىتبس دس ًِش گشفتِ ؿذ وِ

ثٔذ اص رخيشُ ػبصي ثچِ هيگَّب دس اػتخشّبي تحت تيوبس،دس

دس دٍ هشحلِ دس وف اػتخشّب پبؿيذُ ؿذ(.)19

پبًضدُ سٍص اٍل پشٍسؽ ّيچگًَِ تَٔين آثي كَست ًگشفت

آتگيشي ٍ غٌي ساصي استخشّا

ٍلي اص آى ثِ ثٔذ ثِ هٌَِس خلَگيشي اص افضايؾ ؿَسي آةّ ،ش

دس ٓوليبت آثگيشي ثِ هٌَِس غٌي ػبصي آة ٍ ايدبد ؿىَفبيي

دٍ سٍص دس هيبى آثگيشي هيگشديذ .تَٔين آة ّش اػتخش اص

پالًىتًَي وِ دس ػبهبًِ پشٍسؽ ًيوِ هتشاون ثخـي اص ًيبصّبي

هبُ دٍم پشٍسؽ ًي دٍسُ ثش اػبع ويفيت آة ثِ هيضاى  5تب 20

تغزيِاي پؼت السٍّبي هيگَ سا تـىيل هيدّذ ( ،)14پغ اص

دسكذ كَست گشفت  .ثِ هٌَِس خلَگيشي اص ٍسٍد هَخَدات

سػبًذى هيضاى آة اػتخشّبي تحت هٌبلِٔ ثِ استفبّ 70

هضاحن ،ثِ اػتخشّب ،دس ايؼتگبُ پوپبط ٍ حَهچِ آساهؾ اص

ػبًتيهتش ،اص  5ويلَگشم وَد اٍسُ ٍ  1/5ويلَگشم وَد فؼفشُ

تَسي ثب چـوِ يه هيليهتش اػتفبدُ ؿذ (.)11

تشثيل فؼفبت دسّشاػتخش(پغ اص حل وشدى دس آة) اػتفبدُ

تغزيِ هيگَّا

ؿذ ػپغ ثٔذ اص ػِ سٍص استفبّ آة اػتخشّبي تحت ّش تيوبس

هيضاى خيشُ غزايي سٍصاًِ پؼت السٍّبي هيگَ دس دٍ ّفتِ اٍل

ثِ هيضاى  100ػبًتيهتش افضايؾ ٍ اخبصُ دادُ ؿذ تب هٌبػجتشيي

ثلَست خيشُ وَس ،ثِ اصاء ّش دُ ّضاس لٌِٔ ،يىلذ گشم غزاي

ؿشايي ويفي آة اص ًِش ثلَم پالًىتًَي فشاّن گشدد.

پيؾ آغبصيي وٌؼبًتشُ ثب افضايؾ سٍصاًِ  200گشم دس ًِش گشفتِ

حول ٍ ًقل ٍ رخيشُ ساصي تچِ هيگَ

ؿذ وِ دس دٍ ًَثت (كجح ٍ ٓلش) ثٌَس هؼبٍي دس وٌبسُّبي

پٌح سٍص ثٔذ اص آثگيشي ٍ غٌي ػبصي اػتخشّب ،ثچِ هيگَّبي
هَسد ًيبص اص هشوض تىثيش ٍ ثبصػبصي هيگَي والّي ثب ػي پبًضدُ
سٍصُ ( ٍ )PL15ثب هيبًگيي ٍصًي  8هيليگشم تْيِ گشديذًذ(.)10
حول ثچِ هيگَّب ثب تَخِ ثِ فبكلِ وَتبُ ثيي هشوض تىثيش ٍ
هضسِٓ پشٍسؽ ،دس ؿت ٌّگبم ٍ دس ػبٓت  21اًدبم ؿذ(.)5ٍ23
اًتمبل ثچِ هيگَّب ثَػيلِ ثـىِّبي  120ليتشي(ثب  60دسكذ
ُشفيت آثگيشي) ٍ ثب تشاونّ 30-40ضاس لٌِٔ دس ّش ثـىِ ٍ ثب
ثشلشاسي َّادُ تَػي خَدسٍ ثِ هضسِٓ پشٍسؽ كَست گشفت.
هيضاى رخيشُ ػبصي ثچِ هيگَّب دس ّش اػتخش ثش اػبع  18لٌِٔ
دس ّش هتش هشثْ اًدبم گشفت ( .)6دس پشٍسؽ تَام ًيض هيضاى
رخيشُ ػبصي ثچِ هيگَ ثب تشاون هزوَس ٍ ثب ًؼجت 20( 20: 80
دسكذ هيگَي ثجشي ػجض ٍ  80دسكذ ػفيذ ٌّذي) كَست
گشفت .صهبى خَپزيشي ثچِ هيگَّب ،ثب تَخِ ثِ تفبٍت ؿَسي
آة اػتخش ٍ آة حول آى (ثِ اصاء ّش  3گشم دس ليتش تفبٍت
ؿَسي ثِ هذت  30دليمِ( )15ثِ هذت يىؼبٓت ٍ ًين ثشآٍسد
ؿذ وِ پغ اص ًي صهبى ػبصؽ دّي ،سّبػبصي ثچِ هيگَّب دس

اػتخش تَصيْ گشديذ ػپغ تٌِين خيشُ غزايي سٍصاًِ هيگَّب دس
ًي دٍسُ پشٍسؽ ثش اػبع احتيبخبت آى دس هشاحل هختلف
ػٌي ٍ ،صًي ٍ ؿشايي هحيٌي آة اص ًشيك غزاي هلشفي دسٍى
ػيٌيّبي ّش ٍٓذُ اًدبم گشديذ ( . )20ٍ12دفٔبت غزادّي دس
ًي دٍسُ ثِ ػِ ،چْبس ٍ دس اٍاخش دٍسُ ثِ  5دفِٔ دس سٍص ٍ ًَّ
غزا ًيض اص پيؾ آغبصيي تب پبيبًي تغييش يبفت .هحبػجِ خيشُ
غزايي هيگَّب ًي دٍسُ پشٍسؽ دس اػتخشّبي تحت تيوبس ثش
اػبع فشهَل صيش اًدبم گشفت (.)3
دسكذ غزادّي ثش حؼت هيبًگيي ٍصى هيگَ × دسكذ ثمبء ×
هيبًگيي ٍصى هيگَ × هيضاى رخيشُ ػبصي اٍليِ پؼت السٍ ; خيشُ
غزايي سٍصاًِ هيگَ
غزاي وٌؼبًتشُ هلشفي هيگَّب ًي دٍسُ اص وـَس تبيلٌذ ٍاسد
گشديذً .وًَِثشداسي اص هيگَّب دس ًي دٍسُ پشٍسؽ ثِ هٌَِس
ثشآٍسد هيبًگيي ٍصى ٍ هحبػجِ خيشُ غزايي سٍصاًِ ٍ ّوچٌيي
اسصيبثي هذيشيت آوبل ؿذُ ّش  10-14سٍص يىجبس ثِ دٍ سٍؽ :
الف – ػيٌي غزادّي ة -تَس پشتبثي كَست گشفت (.)4

اػتخش ،اًدبم گشفت.
13
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مجله آبزيان و شيالت
اًذاصُگيشي ثشخي اص پبساهتشّبي آة اػتخشّبي تحت تيوبس اص

وليِ هحبػجبت ٍ سػن خذاٍل ٍ ًوَداسّب ثب اػتفبدُ اص ثؼتِ ًشم

خولِ  :اوؼيظى هحلَل ثَػيلِ دػتگبُ WTW.OX1323

افضاسي  Excelتحت ٍيٌذٍص  98اًدبم ؿذ.

ثلَست سٍصاًِ ٍ دس دٍ ًَثت (كجح ٍ ٓلش) ٍ  ٍ pHدهب ًيض

ً .3تايج

ثَػيلِ دػتگبُ  WTW.ph320دس دٍ ًَثت (كجح ٍ ٓلش) ٍ

دادُّبي هشثَى ثِ هيبًگيي ٍصى ثذى هيگَ ،افضايؾ ٍصى

ؿَسي آة تَػي ؿَسي ػٌح دػتي  ٍ ATAGOؿفبفيت

اًفشادي ٍ هتَػي سؿذ سٍصاًِ هيگَ دس تيوبسّب ًي دٍسُ

آة ًيض تَػي ػـي ديؼه دس ٌّگبم ٓلش اًدبم گشديذ (.)23

پشٍسؽ ٍ ّوچٌيي هيبًگيي ٍصى ثذى هيگَ دس ثشداؿت ًْبيي

تجضيِ ٍ تحليل آهاسي

دستيوبسّب دس خذاٍل ؿوبسُ ً 3 ٍ 2ـبى دادُ ؿذُ اػتً .جك

ثٔـذ اص ًـي دٍسُ پشٍسؽ ،هيگَّبي تحت تيوبس ثشداؿت

ًتبيح حبكلِ حذالل هتَػي سؿذ سٍصاًِ هيگَّب دس تيوبس  1ثِ

گشديذُ ٍ هيضاى افضايؾ ٍصى ثذى  ،هتَػي سؿذ سٍصاًِ  ،دسكذ

هيضاى  0/03گشم دس سٍص دس ّفتبد ٍ ًْويي سٍص پشٍسؽ ٍ

ثبصهبًذگي ٍ هيضاى تَليذ دس ّىتبس اص ًشيك هٔبدلِّبي صيش

حذاوثش هتَػي سؿذ سٍصاًِ آى ثِ هيضاى  0/12گشم دس سٍص دس

هحبػجِ ؿذًذ (.)7

يىلذ ٍ ثيؼت ٍ ػَم پشٍسؽ ثب هتَػي سؿذ سٍصاًِ  0/09گشم

سٍصّبي ثيي دٍ ًوًَِ ثشداسي( /هيبًگيي لجلي (گشم) -هيبًگيي

ًي دٍسُ پشٍسؽ سا داؿتِ اػت.

ٍصى فٔلي (گشم) ; هتَػي سؿذ سٍصاًِ (گشم دس سٍص)

ّوچٌيي دس تيوبس  2حذالل ٍ حذاوثش هتَػي سؿذ سٍصاًِ

هيبًگيي ٍصى اٍليـِ – هيـبًگيي ٍصى پبيـبًي ; افـضايؾ ٍصى ثـذى

هيگَي ػفيذ ٌّذي ثِ تشتيت ثِ هيضاى  0/15 ٍ 0/08گشم ثذػت

هيگَ (گشم)

آهذُ وِ دس سٍصّبي  94 ٍ 38پشٍسؽ ثب هتَػي سؿذ سٍصاًِ

( × 100تٔذاد هيگَّبي رخيـشُ ػـبصي ؿـذُ  /تٔـذاد هيگـَي

 0/10گشم دس ًي دٍسُ هـبّذُ گشديذ.

هَخَد دس اػتخش) ; دسكذ ثبصهبًذگي
همبيؼِ ثشخي اص ؿبخق ّبي سؿذ اص لجيل هيبًگيي ٍصى ،دسكذ
ثبصهبًذگي ٍ هيضاى تَليذ دس ّىتبس اص سٍؽ تدضيِ ٍاسيبًغ
يىٌشفِ اػتفبدُ گشديذُ ٍ ٍخَد يب ٓذم ٍخَد اختالف هٌٔيداس
دس ػٌح  5دسكذ ( )P ; 0/05تٔييي گشديذ (فشؿبد فش.)1375 ،

16
14
12

8

وزن(گرم)

10

6
4
2
0
82/8/28

82/8/4

82/7/15

82/6/31

82/6/18

82/6/5

82/5/21

زمان
مياوگيه يزن ميگًی سفيد هىدی در تيمار1
مياوگيه يزن ميگًی سفيد هىدی درتيمار( 2کشت تًام)

شنل  :1هقايسِ ٍضعيت هياًگيي سشذ ٍصًي هيگَي سفيذ ٌّذي دس تيواسّا طي دٍسُ پشٍسش ()1382
14

سال اول /پيش شماره  /2تابستان 9831

مجله آبزيان و شيالت
ٍهٔيت هيبًگيي سؿذ ٍصًي ثذى هيگَ دس دٍ تيوبس ًي دٍسُ

تشتيت هشثَى ثِ تيوبس  1 ٍ 2هيثبؿذً .تبيح حبكل اص آًبليض

پشٍسؽ دس ؿىل ً 1ـبى دادُ ؿذ ّوبى ًَس وِ هـبّذُ

ٍاسيبًغ دادُّبي تَليذ ًْبيي هيگَ دس ثيي تيوبسّب اختالف

هيگشدد ثب تَخِ ثِ ًوَداس ٍ ًتبيح حبكلِ ،هيبًگيي ٍصى ثذى

هٌٔيداسي سا ًـبى دادُ اػت (.)P< 0/05

هيگَ ًي دٍسُ  ،يه سًٍذ افضايـي داؿتِ اػت ثٌَسيىِ ثش

هيضاى غزاي هلشفي هيگَدس تيوبسّب دس خذٍل  3آهذُ اػت وِ

اػبع خذٍل  ،2حذالل ٍ حذاوثش هيبًگيي ٍصى ثذى هيگَ دس

ثش اػبع آى هيضاى هشيت تجذيل غزايي ( ) F.C.R.دس تيوبسّب

ثشداؿت ًْبيي دس تيوبسّب ثِ تشتيت± 1/04ٍ 11/46 ± 0/34

دسپبيبى دٍسُ ثِ همذاس  2 ٍ 1/9ثذػت اهذُ اػت .

جذٍل ٍ : 2ضعيت تشخي اص شاخص ّاي سشذ هيگَي سفيذ ٌّذي دس تيواسّا طي دٍسُ پشٍسش ()1382تيواس ( 1مشت تل
گًَِاي هيگَي سفيذ ٌّذي )

سٍص پشٍسش

38

53

66

79

94

113

123

هيبًگيي ٍصى ثذى(گشم)

3/55 ± 0/01

5/22 ± 0/04

6/48 ± 0/02

6/97 ± 0/02

8/12 ± 0/18

10/90 ± 0/35

11/46 ± 0/34

افضايؾ ٍصى اًفشادي(گشم)

3/55

1/67

1/26

0/49

1/15

1/97

1/37

هتَػي سؿذ سٍصاًِ

0/09

0/11

0/09

0/03

0/07

0/10

0/13

(گشم دس سٍص)

تيواس  ( 2مشت تَام هيگَي سفيذ ٌّذي ٍ تثشي سثض)
سٍص پشٍسش

38

53

66

79

94

113

124

هيبًگيي ٍصى ثذى (گشم)

3/09 ± 0/33

5/19 ± 0/70

6/42 ± 1/01

7/85 ± 1/20

10/09 ± 1/46

12/47 ± 1/11

13/51 ± 1/02

افضايؾ ٍصى اًفشادي (گشم)

3/09

2/10

1/23

1/43

2/24

2/38

1/04

هتَػي سؿذ سٍصاًِ(گشم دس

0/08

0/14

0/09

0/11

0/15

0/13

0/09

سٍص)

 13/51ثذػت آهذُ وِ هشثَى ثِ تيوبس  2 ٍ 1هيثبؿذً .تبيح

ًجك ًتبيح ثذػت آهذُ حذاوثش ثبصهبًذگي هيگَ ثِ هيضاى 81

حبكلِ اص آًبليض ٍاسيبًغ دادُّبي هيبًگيي ٍصى ثذى هيگَّب دس

دسكذ هشثَى ثِ تيوبس  ٍ 1حذالل آى ًيض ثِ هيضاى  54دسكذ

ثيي تيوبسّب اختالف هٌٔيداس (ٍ )P> 0/05خَد ًذاؿت .هيضاى

هشثَى ثِ تيوبس  2هيثبؿذ ًتبيح آصهَى آًبليض ٍاسيبًغ دس

تَليذ ًْبيي هيگَ دس ٍاحذ ػٌح (ّىتبس) دس تيوبسّب  ،دس خذٍل

خلَف دادُّبي دسكذ ثبصهبًذگي دس ثيي تيوبسّب ثٌَس

 3آٍسدُ ؿذُ اػت  .ثش اػبع ًتبيح ثذػت آهذُ حذالل ٍ

هٌٔيداسي ( )P< 0/05تفبٍت داؿتٌذ.

حذاوثش هيضاى هحلَل ثشداؿت ؿذُ هيگَي ػفيذ ٌّذي ثِ

ًتبيح حبكلِ اص اًذاصُگيشي ثشخي اص فبوتَسّبي فيضيىَؿيويبيي

همذاس  1666 ٍ 1042ويلَگشم دس ّىتبس ثذػت آهذُ وِ ثِ

آة اػتخشّبي تحت تيوبس اص لجيل  :اوؼيظى هحلَل ،ؿَسي،
15
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 ، pHدهب ٍ ؿفبفيت ًـبى دادُ وِ هيبًگيي هيضاى ؿَسي دس

ًتبيح حبكل اص سًٍذ تغييشات  pHآة دس ٌّگبم كجح ٍ ٓلش

ٌّگبم كجح دس تيوبسّبي  2 ٍ 1ثِ تشتيت ثِ هيضاى ٍ 47/2 ± 5/6

دس ثيي تيوبسّب ٍ آصهَى آًبليض ٍاسيبًغ دادُّبي ثذػت آهذُ

 45/3 ± 2گشم دس ليتش ثذػت آهذُ وِ اختالف هٌٔيداسي

ًـبًگش اختالف هٌٔيداسي دس ٌّگبم كجح دس ػٌح ٍ ٓوك آة

( )P< 0/05سا دس ٌّگبم كجح ًـبى داد.

دس ثيي دادُّبي  pHتيوبسّب اػت (.)P< 0/05

ثش اػبع ًتبيح حبكلِ هيبًگيي هيضاى اوؼيظى هحلَل دس ٌّگبم

ثٌَسيىِ هيبًگيي هيضاى  pHآة تيوبسّبي  2ٍ 1ثِ تشتيت دس

كجح دس ػٌح اػتخشّب دس تيوـبس  2 ٍ 1ثـِ تـشتـيـت ± 0/81

ػٌح آة ثِ هيضاى  ٍ 8/38 ± 0/00 ٍ 8/49 ± 0/01دس ٓوك

جذٍل  : 3تشسسي ٍضعيت شاخصّاي سشذ (هياًگيي ٍصى تذى ،خَساك هصشفي ،ضشية تثذيل غزايي(  ،)F.C.Rدسصذ
تاصهاًذگي ٍ تَليذ ًْايي هيگَ دس تيي تيواسّا دس هٌطقِ تياب ()1382

تيواس 1

تيواس 2

مشت تَام (هيگَي

هَضَع

(هيگَي سفيذ ٌّذي)

( هيگَي سفيذ ٌّذي

تثشي سثض -سفيذ

دس مشت تَام )

ٌّذي)

دٍسُ پشٍسؽ (سٍص)

124

123

180/000

144000

180/000

هيضاى تَليذ هيگَ دس ثشداؿت ًْبيي (ويلَگشم دس ّىتبس)

1666

1042

1302/5

هيبًگيي ٍصى ثذى هيگَ (گشم)

11/5

13/51

13/03

هتَػي سؿذ سٍصاًِ (گشم دس سٍص)

0/09

0/11

0/10

دسكذ ثبصهبًذگي

%81

%54

%55/5

هيضاى غزاي هلشفي (ويلَگشم)

3165/4

--

2696

هشيت تجذيل غزايي ()F.C.R

1/9

--

2/0

هيضاى رخيشُ ػبصي هيگَ (لٌِٔ دس ّىتبس)

123

ًتايج حاصل اص آًاليض ٍاسياًس دادُّا اختالف هعٌيداسي سا تِ جض دس ٌّگام عصش ٍ دس عوق آبً ،شاى ًذاد (.)P> 0/05

 1/90 ± 1/32 ٍ 2/43هـيلـيگـشم دس ليتش ٍ دس ٌّگبم ٓلش ثِ

آة  8/38 ± 0/00 ٍ 8/48 ± 0/01ثذػت آهذُ اػتّ ،وچٌيي

تشتيت ثِ هيضاى  6/2 ± 0/27 ٍ 6/63 ± 0/24هيليگشم دس

ثش اػبع ًتبيح حبكلِ اص آصهَى آًبليض ٍاسيبًغ دادُّبي pH

ليتش ٍ ّوچٌيي هيبًگيي هيضاى اوؼيظى هحلَل آة دس ٌّگبم كجح

آة دس تيوبسّبي هَسد ثشسػي دس ٌّگبم ٓلش دس ػٌح ٍ ٓوك

دس ٓوك اػتخشّبي تحت تيوبسّبي  2 ٍ 1ثِ تشتيت ± 0/69

آة ّيچگًَِ اختالف هٌٔيداسي سا ًـبى ًذادُ اػت

ً ٍ 1/61 ± 1/24 ٍ 2/22يض دس ٌّگبم ٓلش ثِ تشتيت ± 0/20

(.)P> 0/05

 5/9 ± 0/23 ٍ 6/38هيليگشم دس ليتش ثذػت آهذُ اػت.
16

سال اول /پيش شماره  /2تابستان 9831

مجله آبزيان و شيالت
ًجك ًتبيح ثذػت آهذُ دس خلَف سًٍذ تغييشات دهبيآة دس

ثش اػبع ًتبيح حبكلِ اص ثشسػي سؿذ هيگَي ػفيذ ٌّذي دس

تيوبسّب ًي دٍسُ پشٍسؽ ،حذاوثش دهبي آة ثجت ؿذُ دس كجح

ثيي تيوبسّب ،حذاوثش سؿذ ٍصًي ثذػت آهذُ دس ثشداؿت ًْبيي

ثِ هيضاى  32/9 ± 0/5دسخِ ػبًتيگشاد هشثَى ثِ تيوبس  2دس سٍص

دس تيوبس ( 2وـت تَام هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ ثجشي ػجض) ثِ هيضاى

 49پشٍسؽ ٍ حذالل آى ًيض ثِ هيضاى  27/2 ± 0/2دسخِ

 13/51 ± 0/2گشم ثب هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  0/11گشم دس ًي

ػبًتيگشاد هشثَى ثِ تيوبس  2دس سٍص  109پشٍسؽ ثَدُ اػت

دٍسُ پشٍسؽ ثَدُ دس حبلي وِ حذاوثش هيبًگيي سؿذ ٍصًي

ّوچٌيي هيبًگيي دهبي آة دس كجح ٍ ٓلش دس تيوبس  2ثِ تشتيت

ثذػت آهذُ دٍ گًَِ هيگَ دس وـت تَام ثِ هيضاى ± 0/01

ثِ هيضاى  32/5 ٍ 30/6دسخِ ػبًتيگشاد ٍ دس تيوبس ً 1يض ثِ

 13/03گشم ثب هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  0/10گشم دس ًي دٍسُ

تشتيت 32/4 ٍ 30/7دسخِ ػبًتيگشاد ثذػت آهذ.

پشٍسؽ سا داسا ثَدُ اػت ٍ تيوبس ( 1وـت ته گًَِاي هيگَي

آصهـَى آًبليض ٍاسيبًغ هيبًگيي دادُّبي دهبي آة دس تيوبسّب

ػفيذ ٌّذي) ًيض هيبًگيي سؿذ ٍصًي ثِ هيضاى 11/46 ± 0/34گشم

دس ٌّگبم كجح ّيچگًَِ اختالف هٌٔيداسي سا ًـبى ًذاد (0/05

ثب هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  0/90گشم داؿتِ اػت  .آصهَى آًبليض

>ٍ )Pلي آصهَى آًبليض ٍاسيبًغ هيبًگيي تغييشات دادُّبي دهبي

ٍاسيبًغ دادُّبي سؿذ ٍصًي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس ثيي تيوبسّب

آة دس ٌّگبم ٓلش دس ثيي تيوبسّب اختالف هٌٔيداسي سا ًـبى

اختالف هٌٔيداسي سا ًـبى داد ( .)P< 0/05يىي اص داليل

دادُ اػت (.)P< 0/05

افضايؾ سؿذ ٍصًي هيگَي ػفيذ ٌّذي دس ايي تيوبس سا هيتَاى

ثش اػبع ًتبيح ثذػت آهذُ ؿفبفيت آة اػتخشّبي تحت

چٌيي اػتٌجبى ًوَد وِ دس ايي تيوبس هيگَي ثجشي ػجض ثِ ٌَٓاى

تيوبسّب ًي دٍسُ پشٍسؽ هيگَ خبسج اص هحذٍدُ ًشهبل لشاس

يه گًَِ سليت ثشاي هيگَي ػفيذ ٌّذي تلمي ؿذُ وِ دس

داؿتِ اػت ثٌَسيىِ حذاوثش هيضاى ؿفبفيت آة 106/7 ± 5/8

ًتيدِ ،هيگَي ػفيذ ٌّذي سا تشغيت ثِ دسيبفت غزا وشدُ ثبؿذ،

ػبًتيهتش ثَدُ وِ هشثَى ثِ تيوبس  1دس سٍص  56پشٍسؽ ٍ

وِ پيبهذ ايي اهش هٌدش ثِ افضايؾ سؿذ ٍصًي آى گشديذُ اػت.

حذالل آى ًيض هشثَى ثِ تيوبس  2ثِ هيضاى  43/3 ± 5/8ػبًتيهتش

ثب تَخِ ثِ گضاسؿبت وِ ثش سٍي پشٍسؽ ته گًَِاي هيگَي

دس سٍص  98پشٍسؽ اًذاصُگيشي ٍ ثجت ؿذُ اػت.

ثجشي ػجض ٍ ػفيذ ٌّذي دس ػيؼتن ًيوِ هتشاون اًدبم ؿذ،
هيبًگيي سؿذ ٍصًي هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ ثجشي ػجض سا دس

 .4تحث
ؿٌبخت َٓاهل صيؼتي ٍ غيش صيؼتي دس هحييّبي پشٍسؽ
ٍ آوبل هذيشيت كحيح ثِ هٌَِس حفَ ؿشايي هٌبػت ثشاي
دػتشػي ثِ حذاوثش هيضاى سؿذ ٍ ثمب ٍ دس ًْبيت دػتيبثي ثِ
تَليذ آثضي دس حذ اػتبًذاسدّبي خْبًي ،اص ؿشايي اػبػي
آًؼت وِ دس ايي صهيٌِ ؿٌبخت پبساهتشّبي سؿذ آثضيبى پشٍسؿي
اص خولِ هْنتشيي اكَل آثضي پشٍسي اػت .هٌبلٔبت ًـبى
هيدّذ وِ هيضاى سؿذ  ،دسكذ ثمبء ٍ هيضاى تَليذ دس هضاسّ
پشٍسؽ ثِ َٓاهلي ًِيش خلَكيبت فيضيىي ٍ ؿيويبيي ٍ
ثيَلَطيىي آة ٍ سػَة ٍ هذيشيت آوبل ؿذُ دس استجبى ثب
تغزيِ ثؼتگي داسد (.)18

ثشداؿت ًْبيي ثِ تشتيت ثِ هيضاى  12/9گشم ٍ  15/2گشم ٍ ثب
هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  0/09گشم ٍ  0/10گشم دس ًي  140سٍص
پشٍسؽ ثيبى ًوَد (.)9ٍ8
ّوچٌيي دس ثشسػي ديگشي وِ ثش سٍي وـت ته گًَِاي
هيگَي ثجشي ػجض ٍ ػفيذ ٌّذي اًدبم گشديذُ هيبًگيي سؿذ
ٍصًي هيگَي ثجشي ػجض ٍ ػفيذ ٌّذي سا دس ًي  110سٍص
پشٍسؽ ثِ تشتيت ثِ هيضاى  12/1گشم ٍ  11/6گشم ثذػت
آٍسد(.)1
ًتبيح حبكل اص ايي ثشسػي دس تيوبسّب ًـبى دادُ وِ دسكذ
ثبصهبًذگي دس تيوبس  2 ٍ 1ثِ تشتيت ثِ هيضاى  %54 ٍ %81ثذػت
آهذُ وِ آصهَى آًبليض ٍاسيبًغ دس خلَف همبيؼِ ايي دادُّب ،
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اختالف هٌٔيداسي سا دس ػٌح اًويٌبى  95دسكذ ًـبى دادُ

ثشاي سؿذ هٌبػت هيگَ ثِ تشتيت ثبالتش اص  4هيلي گشم دس ليتش ٍ

اػت (ّ ،)P< 0/05وچٌيي هيضاى هشيت تجذيل غزايي ثذػت

ثبالتش اص  3هيلي گشم دس ليتش ( )13ثيبى ؿذُ اػت ً .تبيح

آهذُ دس ثيي تيوبسّب ثِ تشتيـت دس تيوـبس  2 ٍ 1ثـِ همـذاس ٍ 1/9

هزوَسًـبًگش ؿشايي اػتشع صاي هحيٌي ثش هيگَّب ثَدُ اػت

 2ثـذػت آهـذُ اػت وِ ايي هشايت تجذيل غزايي خبسج اص حذ

وِ دس ؿبخق ّبي سؿذ اص خولِ وبّؾ دسكذ ثمب تبثيش داؿتِ

ًشهبل  1/5 : 1هيثبؿذ( .)15يىي اص ٓلل ثبال ثَدى هشيت تجذيل

اػت  .ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكلِ اص ايي ثشسػي ،ثوٌَِس خلَگيشي

غزايي ٍ پبييي ثَدى دسكذ ثمبء سا دس تيوبس (2وـت تَام) هي

اص صيبًْبي آتي پشٍسؽ ته هحلَلي ٍ افضايؾ ثْيٌِ تَليذ

تَاى چٌيي اػتٌجبى ًوَد وِ ايي اهش ًبؿي اص تغزيِ هيگَّب ثب

هحلَل  ،پشٍسؽ تَام هيگَي ػفيذ ٌّذي ٍ ثجشي ػجض ثب ًؼجت

غزاي اختلبكي هيگَي ػفيذ ٌّذي اػت صيشا ايي غزا ًتَاًؼتِ

هزوَس دس هضاسّ هٌبػت هي ثبؿذ.

ًيبصّبي سؿذ هيگَي ثجشي ػجض سا فشاّن ًوَدُ ٍ دس ًتيدِ

تشنش ٍ قذسداًي

هَخت وبّؾ سؿذ ٍ هٔيف هبًذى آى ؿذُ ٍ دس ًْبيت ايي

اص هؼبٓذت ّوىبس گشاًمذس خٌبة آلبي دوتش لشٍُي دس

هيگَّب دس لجبل اػتشع ّبي هحيٌي ايدبد ؿذُ ًيض ًتَاًؼتِ اًذ

اًدبم ايي تحميك ٍ ّوچٌيي اص اًالٓبت ٓلوي پظٍّـىذُ

همبثلِ ًوبيٌذ ٍ ثبٓث وبّؾ دسكذ ثمبء دس تيوبس هزوَس گشديذُ

ثبالخق خبًن ٓجبػي ثِ دليل تبي

ايي تحميك تـىش ٍ لذسداًي

اػت.

هيگشدد.

ًتبيح ثذػت آهذُ اص اًذاصُگيشي ثشخي اص فبوتَسّبي فيضيىي ٍ

هٌاتع

ؿيويبيي آة اػتخشّبي تحت تيوبسّب  ،حذاوثش ٍ حذالل
ؿَسي آة ثِ تشتيت ثِ هيضاى  54گشم دس ّضاس ٍ  43/5گشم دس
ّضاس ثجت گشديذُ وِ اص هيضاى هٌلَة ؿَسي ثشاي هيگَي ثجشي

 -1ثحشي ،ا .1375 ،.ويفيت آة دس پشٍسؽ هيگَ .اداسُ ول
آهَصؽ ٍ تشٍيح -هٔبًٍت تىثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى ؿيالت
ايشاى.
 -2ثٌبفي  ،م .1382 ،.وـت تَام هيگَي ثجشي ػجض ٍ ػفيذ

ػجض ٍ ػفيذ ٌّذي خبسج اػت صيشا ثْتشيي دهب ٍ ؿَسي ثشاي

ٌّذي ثب ًؼجت هختلف ،گضاسؽ ًْبيي هَػؼِ تحميمبت

پشٍسؽ السٍ هيگَي ثجشي ػجض ثِ تشتيت  30دسخِ ػبًتيگشاد ٍ

ؿيالت ايشاى.

 30گشم دس ّضاس ثيبى گشديذُ اػت(ّ .)21وچٌيي ثٌب ثِ

 -3دًذاًي  .1375 ،.ّ ،هذيشيت تغزيِ دس اػتخشّبي پشٍسؽ

گضاسؿبت هَخَد هيگَي ػفيذ ٌّذي  ،داهٌِ ٍػئي اص ؿَسي

هيگَ  -هٔبًٍت تىثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى ؿيالت ايشاى -اداسُ

( 10تب  45گشم دس ّضاس) سا تحول هيوٌذ ( )1اهب دس ؿَسي 25
گشم دس ّضاس سؿذ هٌبػجتشي داسد ( .)7هيداًين وِ ثب افضايؾ

ول آهَصؽ ٍ تشٍيح 68 -كفحِ.
 -4ؿىَسي ،مً .1376 ،.وًَِ ثشداسي ٍ اّويت آى دس پشٍسؽ
هيگَ .فللٌبهِ آثضي پشٍس ،هٔبًٍت تىثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى

ؿَسي حالليت اوؼيظى هحلَل دس آة وبّؾ يبفتِ وِ ايي اهش

ؿيالت ايشاى .ػبل پٌدن ،ؿوبسُ  ،18كفحبت  7تب 10.

ثشاي سؿذ هيگَ هٌلَة ًويثبؿذ صيشا ثـبٓث وـبّؾ اؿتْبي

 -5ؿىيجبصادُ  .ؽ .1379 ،.پشٍسؽ هيگَي آة ؿَس خلذ .1

هيگَ ٍ اػتشع ثِ آى ؿذُ ٍ دس ًتيدِ هٌدـش ثِ وبّؾ هيضاى

هٔبًٍت تىثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى ؿيالت ايشاى – اداسُ ول

سؿذ هيگشدد ( .)13ثش اػبع ًتبيح ثذػت آ هذُ هيبًگيي هيضاى

آهَصؽ ٍ تشٍيح  197 .كفحِ.

اوؼيظى هحلَل دس ٌّگبم كجح دس اػتخشّب ًي دٍسُ پشٍسؽ،
دس تيوبس  2 ٍ 1ثِ تشتيت ثِ هيضاى  1/61 ٍ 2/43هيلي گشم دس ليتش
اًذاصُ گيشي گشديذُ اػت وِ اص هيضاى هٌلَة فبكلِ داؿتِ
اػت صيشا ثش اػبع گضاسؿبت هَخَد ،هيضاى اوؼيظى هحلَل
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Abstract
This study was performed of one on the farms in Tiab Area Hormozgan province in 2004.
In this research to obtain aims used two treatments (one for each species) and 3 replicats.
postlarvaes were stocked at a density 18 ind/m2 with rate 20% fenneropenaeus semisulcatus and
80% fenneropenaeus indicus.
Shrimp were fed by imported pellet on the basis of standard feeding table.
In order to obtain the growth rate and calculation of daily feeding, shrimp became biometry twice a
month. Some of the physicochemical factors such as pH, dissolved oxygen and salinity were
measured twice a month too.
Results revealed that mean weight of fenneropeneaeus indicus were about 13.51 ±1.02 gr and 11.44
± 0.34 gr respectively for biculture and monoculture systems and the diference was significant (P<0.05)
Final production of fenneropeneaeus indicus were 1042 kg/ha and 1666 kg/ha respectively in
biculture and monoculture systems and diference was significant (P< 0.05).
Also Survival rate of shrimp were 81% in monoculture systems and 54% biculture system. The
most important reason for the low production and low survival of shrimp in biculture system that is
we didn’t use the especial food for fenneropenaeus semisulcatus. This kind of shrimp couldn’t use
the food and the unused the food changed to waste mater that has caused the bad environmental
condition and decreasing of survival rate and final production.

Keywords: Fenneropenaeus indicus, F. semisulcatus, Monoculture, Bicuture, Hormozgan province
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