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 1392 بهمن :شتاریخ پذیر                             1391 خرداد: تاریخ دریافت

   

  

  :چکیده
تا  1390از بهمن ماه ) بوشهر(درمنطقه بندرگاه و دلوار  Penaeus semisulcatusعالمتگذاري میگوهاي جوان میگوي ببري سبز 

لیتري  300تانک  3درایستگاه تحقیقاتی بندرگاه در.اجرا، ووضعیت رشد و مرگ نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت 1391خرداد ماه 

 30تانک میگوي بدون عالمت به عنوان شاهد که هر تانک حاوي  3یگوي ببري سبز عالمتگذاري شده با رنگ قرمزاالستومر و حاوي م

-میزان مرگ و میر در هر دو گروه درپایان دوره نمونه. روز انجام و اطالعات رشد وزنی نمونه ها ثبت گردید 98نمونه بود،در مدت 

تانک شاهد  3همچنین در شرکت آبزیستان، تعداد . درصد بود 5/44ر میگوهاي بدون عالمت درصد و د 52هاي عالمتگذاري شده 

روز  110نمونه ، پارامترهاي رشد و مرگ و میر در مدت  30لیتري هر کدام حاوي  300تانک عالمتگذاري شده  3و ) بدون عالمت(

. درصد بود 59درصد و  63اري شده این ایستگاه به ترتیب میزان مرگ و میر در نمونه هاي شاهد و عالمتگذ. موردبررسی قرار گرفت

را بین وزن نمونه هاي شاهد و ) = α/.05(نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس یک طر فه در هر دو ایستگاه، اختالف معنی داري 

اهد و عالمتگذاري شده تا حدودي اختالف مرگ و میر در دو ایستگاه بندرگاه و دلوار بین نمونه هاي ش. عالمتگذاري شده نشان نداد

باشد، عالوه بر این عالمتگذاري با رسد بیشتر در اثر شرایط زیست محیطی و مدیریت نگهداري میگوها میمتفاوت بود و به نظر می

  .ها نداشتروش تزریق مایع رنگی به درون بافت بدن میگوي ببري سبز تاثیري بر رشد و مرگ و میر نمونه

  

         عالمتگذاري، میگوي ببري سبز، رشد، مرگ و میر، بوشهر :ت کلیديکلما 

  

  
  

  :نویسنده مسئول*       
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  مقدمه
درخواست جهانی استفاده از غذاي دریایی به دلیل افزایش جمعیت 

برخی از . و توسعه اقتصادي روز به روز در حال افزایش است

ي افزایش محققین شیالتی توسعه تکثیر و پرورش را یکی از راه ها

 ,Tacon)تولیدات دریایی در پاسخگویی به بازار مصرف می دانند 

2003; Muir, 2005) .ها یکی از راه از طرف دیگر بر اساس گزارش

هایی که می تواند به افزایش تولید در دریاها و اقیانوس هاي جهان 

 Bell et)کمک نماید بازسازي ذخایر از طریق رهاسازي می باشد 

al., 2005 & Ye et al., 1995) .  

جهت احیا و افزایش  آبزي هاي مختلفدر مورد رهاسازي گونه

گزارش هاي مختلفی با دیدگاه هاي متفاوت داده شده ذخایر دریا 

هرچند نمی توان نتیجه گیري مشخصی از اقدامات انجام . است

از   ،که یکی از روش هاي بازسازي ذخایر را ،گرفته در کشورهایی

ولی بر  ،به دست آورد ،ي نوزادان در دریا قرار داده اندطریق رهاساز

اساس گزارش هاي موجود با پیشرفت هاي انجام گرفته در سال 

 Davenport et)هاي اخیر چنین روشی را مثبت ارزیابی نموده اند 

al., 1999; Kristiansen, 1999 & Leber, 2002).  دو کشور

پیشرو در زمینه بازسازي  چین و ژاپن را می توان از جمله کشورهاي

در چین این برنامه . ذخایر از طریق رهاسازي نوزادان در دریا دانست

بر روي گونه اي از میگوهاي پنائیده  1984از سال 

(Fenneropenaeus chinensis)  شروع گردیده است و در سال

میلیارد نوزاد این گونه در دریا رهاسازي گردیده  5بیش از  1991

اساس مطالعه انجام گرفته، میانگین تعداد میگوي است ولی بر 

. میلیون عدد در سال کاهش داده شده است 6رهاسازي شده به 

تن صید  720گزارش شده که این میزان رهاسازي باعث افزایش 

   .(Hamasaki & Kitada, 2006)میگو در دریا شده است 

اده در عالمتگذاري آبزیان استفاز روش ها و نشانه هاي مختلفی 

چندین شاخص براي مناسب بودن عالمت ذکر گردیده که . شودمی

عبارتند از ارزان بودن عالمت، قابل حمل باشد، به آسانی قابل رؤیت 

براي آبزیان کوچک مناسب باشد، بدون ضرر باشد و در طول . باشد

 & Rothlisberg)حیات و چرخه زندگی جانور تغییر شکل ندهد 

Preston, 1992). ه از عالمت هایی که به قسمتی از بدن استفاد

آبزي متصل می گردد در گونه هاي سخت پوستان رواج زیادي دارد 

در برخی از گونه هاي . و در بیشتر مواقع موفقیت آمیز بوده است

بر  (uropod)بریدن قسمتی از باله دمی ، دیگر مانند خر چنگ دراز 

ر طول حیات اثر روي رشد و مرگ و میر آبزي اثر منفی نداشته و د

در میگوي پا سفید غربی  .(Guan, 1997)عالمت باقی مانده است 

(Litopenaeus vannamei)  قطع قسمتی از باله دمی، به عنوان

و بالغ ) گرمی 7/1(روشی در عالمتگذاري در میگوهاي جوان 

مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش شده که رشد نمونه ها به ) 7/18(

رفته ولی قسمت بریده شده تا حدودي ترمیم شکل عادي صورت گ

 & Eduardoشد هرچند به شکل طبیعی این عمل انجام نشده است

Chiu, 2006)          .(  

استفاده از تزریق مواد رنگی به درون بافت بدن آبزیان جهت 

عالمتگذاري و رهاسازي در دریا در بیشتر نقاط جهان گزارش 

بر روي میگوهاي پنائیده استفاده اولین بار این روش . گردیده است

پس از آن محققین دیگري مواد  .(Menzel, 1955)گردید 

 ,Dawson)بیولوژیکی رنگی دیگري را مورد آزمایش قرار دادند 

1957; Costello, 1964 & Klima, 1965) . این روش در مناطق

مختلف انجام گردیده و هم اکنون یکی از روش هاي عالمتگذاري 

ان جهت بازگیري آنها در مطالعات رهاسازي و بازسازي میگوهاي جو

در چنین روشی به رنگ طبیعی میگوي . ذخایر میگو می باشد

عالمتگذاري شده بایستی توجه شود و رنگ مورد استفاده نباید 

در تحقیقات انجام شده منطقه اي از . مشابه رنگ طبیعی میگو باشد

ري می شود متفاوت بوده بدن میگو که با تزریق ماده رنگی عالمتگذا

و رنگ مورد استفاده در قسمت دم از ناحیه تلسون تا درون بندهاي 

 (Neal, 1968)باالتر و در برخی موارد در کاراپاس تزریق شده است

روش هاي غوطه وري میگو در مواد رنگی نیز از جمله تجربیات . 

 عالمتگذاري میگوهاي رهاسازي شده بوده ولی به دلیل میزان مرگ

 ;Wheeller, 1963)و میر باال نتایج خوبی در بر نداشته است 

Meyer-Warden & Tiews, 1965).      

این تحقیق جهت محاسبه بازگشت شیالتی نوزادان میگوي ببري 

سبز عالمتگذاري شده و رهاسازي شده در آبهاي استان بوشهر انجام 

متگذاري یکی از اهداف مهم مطالعه یاد شده تاثیر عال. گردیده است

با استفاده از تزریق ماده رنگی بر رشد و بازماندگی نمونه ها بوده که 

  .  نتایج آن در این مقاله آورده شده است

  

  مواد وروش ها
هاي استان بوشهر، سواحل بندرگاه و دلوار جهت رهاسازي در آب

انتخاب گردید و طی دو سال و در ماه هاي مختلف نمونه هاي 

مناطق یاد شده عالمتگذاري و رهاسازي  میگوي ببري سبز در
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در منطقه بندرگاه عالمتگذاري در ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و . شدند

پرورش میگوي بندرگاه و در منطقه دلوار عملیات اجرایی در مرکز 

میگوهاي ببري سبز از مولدین . تکثیر شرکت آبزیستان انجام گردید

به  15پست الرو  دریایی تکثیر شده و پس از رسیدن به مرحله

پس از رسیدن به اندازه مورد . حوضچه پرورش انتقال داده شدند

از دو . نظر، نمونه ها با استفاده از ماده رنگی مایع عالمتگذاري شدند

رنگ قرمز فلورسنت و آبی معمولی جهت عالمتگذاري استفاده 

تزریق مایع رنگی با استفاده از سوزن هاي باریک انسولین و . گردید

به درون  (Neal, 1968) منطقه دم و از سوراخ ناحیه تلسون در

در زمان انجام عملیات در دو ایستگاه ). 1شکل (پوست انجام گرفت 

یاد شده، تعدادي از نمونه ها  به شکل تصادفی از کل نمونه هاي 

 300عالمتگذاري شده و بدون عالمت جدا شده و به تانک هاي 

زیکوشیمیایی آب تانک ها در زمان شرایط فی. لیتري منتقل گردیدند

  . نگهداري نمونه ها در شرایط یکسان براي هر تانک کنترل گردید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تزریق ماده رنگی از ناحیه تلسون به داخل بافت پوست میگوي ببري سبز: 1شکل 

در هر دو ایستگاه بندرگاه و دلوار نمونه هاي میگو با عالمت قرمز 

تانک  3(لیتري  300تانک  6ت در فلورسنت و بدون عالم

. مورد مطالعه قرار گرفتند) تانک بدون عالمت 3عالمتگذاري شده و 

نمونه عالمتگذاري شده و  30در ایستگاه بندرگاه هر تانک حاوي 

اوایل بهمن (نمونه بدون عالمت بود  به مدت حدود چهار ماه  30

ده هاي وزنی ، نگهداري و دا)1391تا اواخر اردیبهشت ماه 1390ماه 

شرکت (در ایستگاه دلوار . آنها در دوره هاي متفاوت ثبت گردید

عدد  96لیتري حاوي  300تانک  6نیز نمونه ها در ) آبزیستان

عدد میگوي بدون عالمت، به عنوان  96میگوي عالمتگذاري شده و 

مدت زمان نگهداري این نمونه ها حدود چهار . شاهد نگهداري شدند

بود و با کنترل ) 91تا ابتداي خرداد  1390ن ماه ابتداي بهم(ماه 

شرایط یکسان براي کلیه تانک ها، وزن  تعدادي از نمونه ها در زمان 

میزان مرگ و میر نمونه ها در پایان دوره . هاي مختلف ثبت گردید

  . در هر تانک شمارش و ثبت گردید

عدد از نمونه هاي عالمتگذاري شده و بدون عالمت در  10وزن 

یستگاه بندرگاه بترتیب در شش دوره از ابتداي عالمتگذاري تا پایان ا

عدد از نمونه هاي  10در ایستگاه دلوار نیز وزن . دوره ثبت گردید

 3از . رنگی و بدون عالمت در پنج دوره اندازه گیري و ثبت گردید

تانک نمونه هاي شاهد و عالمتگذاري شده میانگین و انحراف معیار 

تفاوت هاي میانگین ها با . مودارهاي آنها رسم گردیدگرفته شد و ن

و P= 0.05 در سطح  (ANOVA)روش آنالیز واریانس یک طرفه 

df=19  رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار وEXCEL  مورد تجزیه

  . و تحلیل قرار گرفت

  

  نتایج 
میانگین هاي وزنی میگوهاي عالمتگذاري شده و بدون عالمت در 

اولین نمونه گیري تا اندازه اي اختالف داشت و این زمان ثبت 

میانگین . موضوع به دلیل نمونه برداري تصادفی از دو گروه میگو بود

در ایستگاه بندرگاه در ابتداي ) شاهد(وزنی نمونه هاي بدون عالمت 

بود و در ) ±/.47=انحراف معیار(گرم  7/1دوره و در زمان مشابه 

نمونه . رسیده بود) ±/.5=انحراف معیار(گرم  1/5پایان دوره به اندازه 

گرم رشد کرده بودند  4/3روز  110هاي یاد شده در مدت زمان 

در این ایستگاه میانگین وزنی اولیه نمونه هاي ). 2شکل (

پس از آن . بود) ±06/0=انحراف معیار(گرم  97/2عالمتگذاري شده 
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انی مختلف، رشد میانگین هاي وزنی در پنج دوره دیگر و با فاصله زم

که انتهاي دوره مورد بررسی به ) 3شکل (نمونه ها را نشان می دهد 

روز  110این نمونه ها طی . رسید) ±/.38=انحراف معیار(گرم  16/5

 . گرم رشد کرده بودند 19/2از زمان نمونه برداري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بوشهر(تگاه تحقیقاتی بندرگاه میگوهاي ببري سبز بدون عالمت در ایس) گرم(میانگین وزنی :  2شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بوشهر(میگوهاي ببري سبز عالمتگذاري شده در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه ) گرم(میانگین وزنی :  3شکل 

  

میانگین وزنی نمونه ها ثبت ) شرکت آبزیستان(در ایستگاه دلوار 

  در مدت  82/9به  45/5در نمونه هاي شاهد میانگین وزن از . گردید

  

در این مدت زمان میانگین ). 4شکل (روز رسیده بود  124زمان 

  . گرم بود 37/4رشد وزنی میگوهاي شاهد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بوشهر(در سالن تکثیر ایستگاه دلوار ) شاهد(میگوهاي ببري سبز بدون عالمت ) گرم(میانگین وزنی :  4شکل 
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یانگین روز از م 124میگوهاي ببري سبز عالمتگذاري شده در مدت 

نمونه هاي ). 5شکل (گرم رسیده بودند  76/9گرم به  29/5وزنی 

  .گرم رشد کرده بودند 47/4یاد شده در مدت زمان یاد شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بوشهر(میگوهاي ببري سبز عالمتگذاري شده در سالن تکثیر ایستگاه دلوار ) گرم(میانگین وزنی :  5شکل 

داده هاي وزنی در ایستگاه بندرگاه آنالیز واریانس یک متغیره براي 

نشان داد که بین وزن میگوهاي عالمتگذاري شده و بدون عالمت در 

اختالف معنی داري دیده  19و  1و درجه آزادي =α) / .05(سطح 

این موضوع نشان دهنده وضعیت یکسان رشد ) . 1جدول (نمی شود 

  .ددو نمونه شاهد و عالمتگذاري شده در این ایستگاه می باش

  در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه محاسبه آنالیز واریانس وزن میگوهاي ببري سبز عالمت گذاري شده و بدون عالمت: 1جدول 

 

  

   

در ایستگاه بندرگاه میزان مرگ و میر نمونه ها در کلیه تانک ها پس 

عدد نگهداري شده در هر  30از تعداد . ه ثبت گردیداز پایان دور

عدد  8تا حداقل ) درصد 63(عدد  20تانک تعداد تلفات از حداکثر 

میانگین هاي میزان مرگ و میر ثبت شده . متغیر بود) درصد 27(

در کلیه تانک ها، در میگوهاي عالمتگذاري شده و بدون عالمت، 

را در دو تیمار نشان ) صددر 5/44و  52(درصد  5/7اختالفی معادل 

این میزان مرگ و میر در میگوهاي عالمتگذاري ). 2جدول (می داد 

  .    شده را بیشتر از میگوهاي بدون عالمت نشان می دهد

  

  

  )بوشهر(درصد مرگ و میر نمونه هاي میگوي ببري سبز عالمتگذاري شده و بدون عالمت در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه : 2جدول 

  میانگین  3تانک   2تانک   1تانک   نمونه

  %52  %27  %63  %50  عالمتگذاري شده

  %5/44  %43  %33  %27  بدون عالمت 

  

جهت مقایسه میانگین ها در دو نمونه شاهد و میگوهاي 

  نتایج حاصل اختالف . عالمتگذاري شده آنالیز واریانس گرفته شد

  

سطح شاهد با عالمتگذاري شده در  وزنیمعنی داري را بین رشد 

)05/ .α =  ( نشان نمی دهد) 3جدول.(  

  

  

 ESS EMS Fs F5% درجه آزادي

  71/7 -046/4 -54/26 -15/106  1و  19 
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  ایستگاه دلوارمحاسبه آنالیز واریانس طول میگوهاي ببري سبز عالمت گذاري شده و بدون عالمت در : 3جدول 

  

  

  

  

  

در ایستگاه دلوار میزان مرگ و میر نمونه هاي عالمتگذاري شده  و 

بدون عالمت نیز در پایان دوره با شمارش باقی مانده میگوها ثبت 

حداکثر مرگ و میر در میگوهاي بدون عالمت به ). 4جدول (گردید 

 53(عدد   16و کمترین تلفات به تعداد ) درصد 66(عدد  20تعداد 

نگین مرگ و میر میگوهاي عالمتگذاري کمتر میا. دیده شد) درصد

  .   درصد بود 4از شاهد و برابر با 

  

 )بوشهر(درصد مرگ و میر نمونه هاي میگوي ببري سبز عالمتگذاري شده و بدون عالمت در ایستگاه دلوار : 4جدول 

  میانگین  3تانک   2تانک   1تانک   نمونه

  %59  %63  %53  %60  عالمتگذاري شده 

  %63  %63  %66  %60  بدون عالمت

  بحث
ها بسیار تگاه نسبت به زمان نگهداري نمونهمیزان رشد در هر دو ایس

میگوي ببري سبز در دوره نوزادي و جوانی . باشدکمتر از دریا می

ماه پس از تولد به اندازه  6رشد سریعی دارد و در مدت حدود 

ادي، نیامیمندي و مر(می رسد ) گرم 11درصد باالتر از  70(تجاري 

علی رغم تفاوت هایی که در میزان ). 1383، خورشیدیان، .1389

واریانس رشد وزنی در هر دو منطقه دیده می شود، نتایج آنالیز 

داري ، اختالف معنیدر دو ایستگاه دلوار و بندرگاه هاي وزنیمیانگین

  . را نشان نمی دهد

مت میزان مرگ و میر در نمونه هاي عالمتگذاري شده و بدون عال

بیشترین درصد مرگ و میر در ایستگاه . نیز متفاوت می باشد

 27درصد و کمترین آن  63بندرگاه در میگوهاي عالمتگذاري شده 

درصد  27این میزان در میگوهاي بدون عالمت از حداقل . درصد بود

اختالف میانگین مرگ و میر . درصد در نوسان بود 5/44تا حداکثر 

در ایستگاه دلوار در میگوهاي . باشددرصد می  5/7در دو نمونه 

درصد تا حداکثر  53عالمتگذاري شده میزان مرگ و میر از حداقل 

درصد  4اختالف میانگین محاسبه شده نیز . درصد در نوسان بود 63

این نتایج نشان می دهد که درصد بازماندگی در میگوهاي . می باشد

ستگاه دلوار بوده عالمتگذاري شده در ایستگاه بندرگاه بیشتر از ای

  . است

هاي مختلف بر روي پوست میگو و یا ي رنگی به روشهاعالمت

درون پوست مورد استفاده قرار گرفته و میزان مرگ و میر و رشد 

بر اساس . گونه هاي مورد مطالعه مورد بررسی قرار داده شده است

همین روش عالمتگذاري، در خلیج گالوستون، بر روي میگوي هاي 

ه، میزان مرگ و میر بسیار کم گزارش شده و بیشترین میزان پنائید

در صد بوده که اندکی پس از عالمتگذاري اتفاق افتاده است  5

.(Benton & Lightner, 1972)  در تحقیقی دیگر، جهت مقایسه

میزان مرگ و میر میگوهاي عالمتگذاري شده و بدون عالمت از 

زارش شده که میزان طریق تزریق عالمت رنگی به درون پوست، گ

مرگ و میر در هر دو نمونه مشابه می باشد و عالمت تزریق شده بر 

 & Castello)میزان مرگ و میر نمونه ها تاثیري نداشته است 

Allen, 1969) . عالمتگذاري جهت رهاسازي از طریق تزریق مایع

گونه از ماهیان جوان مناطق  7فلورسنت رنگی در زیر پوست 

اده که چنین روشی تاثیر بسیار اندکی بر مرجانی، نشان د

پارامترهاي زیستی گونه هاي مورد بررسی داشته است 

(Frederick, 1997) .  

عالمتگذاري با روش ها و در سنین مختلف در گونه هاي دیگر،  

در عالمتگذاري میگوهاي جوان و . داراي نتایج متفاوتی بوده است

به شکل قطع  ،)(Litopenaeus vannameiبالغ سفید غربی 

ي نمونه ها، ماه نگهدار 4قسمتی از باله دمی گزارش شده که پس از 

تا  53درصد ولی در بالغین بین  98هاي جوان میزان بقاء در نمونه

رشد در دو گروه نیز شرایط متفاوتی داشته  .درصد بوده است 63

در بالغین رشد به شکل طبیعی ولی در میگوهاي جوان غیر . است

همچنین  ). (Eduardo & Chiu, 2006زارش شده استطبیعی گ

نتایج یک تحقیق نشان داده که میزان مرگ و میر در ماهیانی که با 

روش خالکوبی و یا التکس مایع عالمتگذاري شده بودند باال بوده و 

در . (Forrester, 1995)عالمت نیز پس از مدتی محو گردیده است 

از ماهیان، روش عالمتگذاري با  گزارشی دیگر، بر روي گونه اي دیگر

 ESS EMS Fs F5% درجه آزادي

  71/7 - 013/4 -58/162  -31/650  1و  19



 1393بهار /1شماره /سال بیست و سوم        مجله علمی شیالت ایران                                                                       

 

١١٥ 

 

 1التکس مایع موفق ارزیابی گردیده، و میزان مرگ و میر کمتر از 

   .(Riley, 1966)درصد بوده است 

تلف داراي نتایج متفاوتی در عالمتگذاري آبزیان با روش هاي مخ

توان با استناد به منابع روشی را هاي مختلف می باشد و نمیگونه

انجام و آزمایش روش هاي مختلف . زیابی نمودمثبت و یا منفی ار

می تواند در انتخاب بهترین و مناسب ترین عالمت مورد استفاده در 

چنانچه عالمتی در گونه اي مثبت و . گونه مورد بررسی کمک نماید

اي دیگر ، بدین معنی نمی باشد که در گونهیا منفی ارزیابی گردید

ر تزریق مواد در گوشت در تحقیق اخی. داراي همان خواص باشد

ها نداشته است و به میگوهاي جوان ببري سبز تاثیري بر رشد آن

محو . ی تاثیر بوده استنظر می رسد بر مرگ و میر نمونه ها نیز ب

- نگهداري نمونه ها دیده شد که می ها در مدت زمانشدن عالمت

توان با می. هاي رهاسازي شده تاثیر گذاردتواند در بازگیري میگو

. استفاده از مواد رنگی داراي کیفیت بهتر، به بهبود روش کمک نمود

همچنین روش هاي دیگر را نیز در مورد گونه هاي میگو بایستی 

  .  مورد آزمایش قرار داد

  

  تشکر و قدردانی
این پروژه با حمایت مالی و همکاري موسسه تحقیقات شیالت ایران، 

و بوشهر و بخش بخش اکولوژي و ادارات کل شیالت هرمزگان 

خصوصی، شرکت تکثیر میگوي آبزیستان در بوشهر به اجرا گذاشته 

در اجراي پروژه همکاران بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده . شد

میگوي کشور،  زنده بودي، فقیه، اسدي، صبوحی، پایه گذار، معرف، 

خرمایی نژاد و شمسیان در تکثیر، عالمتگذاري و رهاسازي میگو 

ند که بدینوسیله از زحمات آنها تشکر و قدردانی همکاري نموده ا

همچنین از ریاست محترم پژوهشکده میگوي کشور دکتر . می شود

آیین جمشید و معاونین تحقیقاتی و مالی اداري  دکتر قائد نیا و 

راستی که در کلیه مراحل اجراي تحقیق همکاري داشته اند 

  . سپاسگزاري می شود
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 Abstract 

Growth rate and mortalities of tagged and untagged shrimps among six tanks, each 300 l consists of 

30 untagged shrimps and 30 tagged shrimps were studied in two stations Bandargah and Delvar 

during 4 months from February to June 2012. Weights of 10 specimens were randomly measured. 

The mortality of two groups was evaluated by counting of remained shrimps of which the average 

of survival rate was 52.0% for tagged and 44.5% for untagged shrimps in Bandargah. The mortality 

rates among the Control and tagged group were 63 and 59%. The mortality for the examined groups 

was significantly different between two stations suggesting that management and environmental 

conditions were the most influencing factors on the mortality rates. The results of ANOVA showed 

no significant difference in the weight growth of tagged and control groups. The results of the 

present study showed that the injected elastomer tags did not effect on growth and mortality rates.   
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