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  ( Panalirus sp)مروری بر آبزی پروری البسترهای خاردار دریای عمان

1، عبدالغفور چاکری 1 اشکان اژدری ،1* محمدرضا میرزائی
 

مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور، مؤسسة تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1

 چابهار، ایران.

 

 1911 اسفندتاریخ پذیرش:   1911 دیتاریخ دریافت : 

 

 

 چکیده

که  به دلیل ی عمان است مهم جانوری در دریاآبزیان یکی از انواع  (.Panalirus sp) شاه میگو خاردار صخره ایالبستر یا     

سال  111به بیش از  هاتمایل به پرورش البستر های گذشته مورد توجه بوده است. و ارزش غذایی آن از زمان اهمیت اقتصادی

بر میگردد که الرو شاه میگوی خاردار  1111شاه میگوی خاردار به سال ها در پرورش  قبل بر می گردد. اما اولین پیشرفت

اما مطالعات و تجربه های بعدی نشان داد دوره طوالنی الروی  عامل محدود کننده  آفریقایی تا مرحله پرولوس پرورش یافت.

حاصل و پیشرفت هایی نیز دست  در این زمینه انجام گرفته اخیرا اگرچه مطالعات گسترده ایپرورش تجاری انها شده  است. 

 نیو در ع یتجار اسیارزشمند در مق یآبز نیدرآمد از صنعت پرورش ا شیاز منابع و افزا نهیبه منظور استفاده به است. شده

 برخوردار است. یا ژهیو تیاز اهم یآن،  پرورش آن از مرحله جوان و بالغ تا مرحله بازار یعیطب ریذخا یداریحال توجه به پا

این مقاله به بررسی پرورش شاه میگوی خاردار و همچنین رشد پرولوس و البستر نوجوان با استفاده از مطالعات گسترده در 

 بهپرورش البستر در کشورهای مختلف  اهمیتسایر محققین در سرتاسر دنیا پرداخته شده است. عالوه بر این به بررسی 

 اخته خواهد شد.خالصه ای از وضعیت فعلی آن در مناطق مختلف پرد

 

 ، الرو، پست الرو، پرواربندی، آبزی پروری(.Panalirus sp) شاه میگوی خاردار، کلمات کلیدی:
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 مقدمه
می باشد که به  Palinuridaeمهمترین خانواده البسترها 

و یا شاه میگو  (Spiny lobster)شاه میگوی خاردار 

 نیز نامیده می شوند و از  (Rocky lobster)صخره ای 

مناطق معتدله تا آبهای مناطق گرمسیری و در نواحی 

 مرجانی و صخره ای کم عمق تا عمیق زندگی می کنند

(Kanciruk, 1980) گونه های جنس .Panulirus  به

مهمترین دسته دلیل داشتن اندازه بزرگ از نظر شیالتی 

بر  .(Reidenbach et al., 2008)البسترها می باشند

( FAO)ملل متحد  یوبار کشاورزاساس آمار سازمان خوار

گروه  نیمحصول عرضه شده به بازار از ا نیشتریتاکنون ب

ها در  گونه از آن 9تعداد  بوده است. یادیص جهیدر نت

شاه شده اند.  ییجنوب کشور شناسا ییایدر یها آب

که  (Panulirus homarus) میگوی خاردار کنگره ای

ه ها و شکاف عمدتا به صورت گروهی و در البه الی صخر

متر زندگی می کند. شاه میگو  5تا  1سنگ ها و در اعماق 

دارای آنتن های  (Panulirus polyphagus)  خاردار گلی

بسیار بلند و در آب های گلی، لجنی نزدیک مصب و خور 

متر یافت می شوند. شاه  11تا  9ها و در اعماق بین 

بدن رنگ  (Panulirus versicolor) میگوی خاردار رنگی

اضحی از لکه های آبی سیاه و خطوط وسبز آبی با نقوش 

 15تا  5سفید بر روی کارآپاس آن می باشد. در اعماق 

متر و در نواحی بسترهای صخره ای مرجانی یافت می 

 .(6112)اژدهاکش پور,  شود

به دلیل تقاضای باال و قیمت باالی آن و برداشت بی رویه 

ه سمت پرورش توجه ب ،شاز ذخایر طبیعی این آبزی با ارز

مطالعات در مورد پرورش برخی از آن افزایش یافته است. 

نشان داده است که  بالغنوجوان و  گونه های البستر خاردار

دارند و  ینسبتاً گسترده ا یطیمحشرایط آنها تحمل 

 مطلوب، و رشد یا هی، تغذ یرفتار یهایژگیاز و یاریبس

 آبزی پروری یبرا مناسب یداهایآنها را به عنوان کاند

توان  یرا م بالغنوجوان و  البستر های معرفی کرده است.

به  ، ودر اسارت پرورش داد و متراکم  یها ستمیدر س

 ستمیس یا هیتغذ یها میو رژ یمصنوع طیبا شرا یخوب

توان با  یسازگار کرد، و سرعت رشد آنها را م پرورش یها

ه پرورش . تمایل بداد شیافزا التربا یدر دما پرورش

با مراحل مختلف چرخه زندگی آنها هر یک از البسترها از 

به شرایط موجود در هر منطقه وجود دارد و می توان  توجه

، یا در مراحل باالتر و با پست الروی پرورش را از زمان 

از محیط طبیعی و  و البسترهای جوان جمع آوری پرولوس

ا هدف ب گونه های بالغ یا پرورش پرورش و پرواربندی

 انجام داد.  صادارت زنده

 

 چرخه زندگی البستر

آگاهی از چرخه زندگی آبزیان اولین و حیاتی ترین اصل 

در پرورش آبزیان می باشد. در حالی که کلیات چرخه 

زندگی البسترهای خاردار شناخته شده است با این حال 

برخی از جنبه های مهم مانند رژیم غذایی فیلوزوما 

دوره زندگی به خوبی شناخته نشده است. )مراحل الروی( 

مرحله  ترکیبی از چند مرحله شاملخاردار  شاه میگو

فلیوزوما )مرحله الروی(، پرولوس )پست الروی(،  طوالنی

به عنوان مثال دوره مرحله نوجوانی و بلوغ می باشد. 

 Panulirusفیلوزوما در البستر صخره ای غرب استرالیا یا 

Cygnus  ماه بوده اما در البستر خاردار  11 تا 7برابر با

ماه می باشد  61تا  16صخره ای جنوب استرالیا برابر با 

(Booth, 1994) .خود،  ستیالبسترها در طول دوران ز

البستر  کیهستند.  یمثل دیمنظم تول یها مهاجرت یدارا

 قیبه مناطق عم یزیجهت تخم ر یمثل دیبالغ در فصل تول

 تا با دور شدن از سواحل دینما یمهاجرت م اهایدر زو با

خود در برابر مخاطرات دشمنان و تهاجمات  یالروها

حفاظت  یراستا و برا نی. در ادیحفاظت نما انیشکارچ

 یها را تا زمان شکفته شدن و حت مولد ماده تخم شتر،یب

. الرو دینما یم یخود نگهدار یپاها یبعد از آن رو یکم

رج شده فیلوزومای تازه از تخم خا اردارشاه میگوی خ

پالنکتونی نامیده می شود. فلیوزوما در طی زندگی 

پالژیکی خود دور از ساحل به صورت شناور زندگی می 

قدرت  شیو با افزا یکند. همزمان با رشد مراحل الرو

 نیو پس از چند مرحله پوست اندازی به منظور تأم یدفاع

 شوند یم کیو سواحل نزد مقکم ع یبه نواح یا هیتغذ ازین

 شوند. یم دهینام یا پست الرو  هنگام پرولوس نیکه در ا
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محل  نیفاصله ب ،و شناور بودن الروها یبه علت سبک

پست الروی در مناطق کم که در دوره  یو مکان یزیتخمر

به  یدر موارد نندیگزی م یسکن عمق و ساحلی صخره ای

پرولوس پس از چند پست الروها یا . رسدیم لومتریک 111

پس از پوست اندازی بدن و کند  یم یوست اندازروز پ

 و خود می شوندبه والدین  شبیهدارای رنگ دانه شده و 

کم عمق زندگی کرده و به مرحله نوجوانی می  نواحیدر 

به مناطق نسبتا عمیق دوباره د. درمرحله پیش از بلوغ نرس

تکامل مراحل د و  پس از رسیدن به بلوغ و نتر می رو

عمیق مهاجرت و اقدام به رهاسازی به مناطق جنسی 

 Ooi et al., 2017, Phillips) (1)شکل  الروها می نماید

and Booth, 1994) 

 

 
 : چرخه زندگی البستر خاردار1شکل 

 آبزی پروری البستر

 پرورش الرو تکثیر و  -1

بر میگردد که  1111به سال  پرورش الروتکثیر و  خچهیتار

 و   Hattoriبه وسیله اولین آزمایش پرورش فیلوزوما 

Oishi گزارش گردید (Murakami et al., 2007). 

انجام گردید تا اولین  1151مطالعات بسیاری تا سال 

موفقیت ها در پرورش الرو از زمان تفریخ تخم ها تا 

چندین مرحله از دوره الروی با تغذیه از آرتمیا صورت 

بعد از این  .(Phillips and Matsuda, 2011) گرفت

موفقیت مطالعات در زمینه پرورش فیلوزوما بیشتر شد و 

شرایط محیطی و  به سبب پیشرفت در اطالعات مربوط به

تغذیه، پرورش تا مراحل نهایی دوره الروی انجام گردید 

سرانجام پرورش از تخم  .(Kittaka, 2008) (6)شکل 

 ا آخرین مرحله الروی در تانک هایتفریخ شده ت

انجام گرفت و با ترکیبی از  مخصوص دایره ای شکل

. در صورت پذیرفتآرتمیا، زئوپالنکتون و الرو ماهی  تغذیه 

ادامه کیفیت نگهداری البستر های تخم دار و مولد در 

اء، اندازه و کیفیت الروها قمحیط آزمایشگاه و تاثیر آن بر ب

 نییتعدر ادامه . (Inoue, 1981) مورد بررسی قرار گرفت

ی مولدین در نگهدار ستمیسدر  نهیبه یطیمح طیشرا

البسترهای بالغ با پیشرفت دانش در و رشد  آزمایشگاه

از . (Williams, 2007)زمینه تغذیه آنها صورت گرفت 

جمله پیشرفت های دیگر در این زمینه بررسی هورمون 

های موثر در زمان پوست اندازی و میزان رشد الرو 

ود که با تغییر و فیلوزوما در فاصله بین دو پوست اندازی ب

دستکاری میزان این هورمونها میزان رشد در فاصله بین 

 ,.Wilson et al)دو پوست اندازی افزایش داده شد 

 با فراچاهیایجاد سیستم تکثیر با  لندیوزیدر ن .(2005

 Illingworthتوسط ( upwelling) های پلی اتیلنیتانک 

 نیا تیمزپیشنهاد گردید.  1111در سال و همکاران 

تصفیه و کاهش آلودگی تانک با حداقل امکان  ستمیس

مزاحمت برای الروها می باشد. محققین نیوزلندی موفق 

شدند با این روش پرورش را تا مراحل پایانی دوره الروی 

درصد  21ادامه داده و میزان بقاء الرو ها را تا بیش از 

درصد الروها را تا مرحله پرولوس  61افزایش دهند و 

 مختلف های گونه. (Moss et al., 2000a)دهند  پرورش

تعداد دارای البستر های خاردار در شرایط آزمایشگاهی 

طی مراحل مراحل مختلف الروی، طول رشد و مدت زمان 

گونه از  11تعداد  1 در جدولمتفاوتی می باشد. الروی 

که رشد کامل مراحل الروی آن در شرایط  هاییالرو

 ه است نشان داده شده استآزمایشگاهی انجام گرفت

 .(1)جدول 
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 : مشخصات رشد در مرحله الروی البستر خاردار1جدول 

 گونه
تعداد مراحل 

 الروی

مدت زمان طی 

مراحل الروی در 

 آزمایشگاه )ماه(

مرحله  یمدت زمان ط

 ی )پرولوس(الرو پست

 (روز) شگاهیدر آزما

 منبع

Jasus lalandii 15 11 11 Kittaka et al. (1988) 

Jasus edwardsii 69-15 19,1-11,5 11 Kittaka et al. (1988) 

Ritar and Smith (2005) 

Sagmariasus 

verreaux 
11-12 11,2-2,1 66,5 Kittaka et al. (2005) 

Moss et al. (2000b) 

Palinurus elephas 1-2 1,6-6 15-11 Kittaka and Ikegami (1988) 

Panulirus japonicus 61-91 16,2-1,5 62-1 Yamakawa et al. (1989) 

Sekine et al. (2000) 

Panulirus longipes 11 1,5-1,1  Matsuda and Yamakawa 

(2000) 

Panulirus 

penicillatus 
61 1,1-1,9  Matsuda et al. (2006) 

Panulirus homarus 11 1-5,5  Radhakrishnan and 

Vijayakumaran (1995) 

Panulirus argus 61-11 2,5-1,5 62-11 Goldstein et al. (2006) 

Panulirus ornatus 61-69 5-1  Smith et al. (2009) 

 

  در بین همه گونه های البستر خاردار، گونه های

Panulirus ornatus, P. argus , P. homarus, P. 

elephas دارای کوتاهترین دوره الروی می باشند . 

(Goldstein et al. 2006; Smith et al. 2009a, b; 

Murakami et al., 2007) 

 
: سیستم چرخشی آب و استفاده از فیلتر های 2شکل 

مکانیکی و بیولوژیکی برای پرورش در دوره الروی البستر 

 هند CMFRIدر مرکز   Panulirus homarusگونه 
 (Photo by: E. V. Radhakrishnan, CMFRI) 

 

 )پرولوس( و البستر نوجوانپرورش پست الوری  -2

با توجه به دشواری پرورش الرو تفریخ یافته و مدت زمان 

طوالنی دوره پرورش در این روش، صید پرولوس )پست 

از طبیعت و پرورش آن در  های جوان الرو( یا البستر

در کشورهای حوزه شرایط محصور، روش جایگزین 

 اقیانوس هند که گونه های البستر خاردار پراکنش

 ساده  یفناور کیبیشتری دارند مطرح است. این فرآیند 

بیشتر در قالب و  داردمتوسط  هیسرمامی باشد که  نیاز به 

 دو دلیل اصلی است. در حال انجام  ییروستامشاغل 

پیشرفت در ساخت جمع عبارتند از   ن روشتوسعه ای

جمع آوری تعداد زیادی  ( برایcollectorsکننده ها )

ف صخره ها و نواحی ساحلی و همچنین اشک پرولوس از

کارگاه نوجوانان در البستر ایآسان پست الرو رشد امکان 

. تکثیر و پرورش و در شرایط آزمایشگاهی می باشد

Phillips  پست الرو  1115در سالP. cygnus  در را

، از مرحله بقا ٪15با و  گرادیدرجه سانت 65ثابت  یدما

 1( حدود CLاپاس ))طول کار پست الروی یا پرولوس

 12( حدود CLطول کاراپاس )) یمتر( تا اندازه تجار یلیم

 یمین باًیتقر نیسال پرورش داد. ا 6,1( در حدود متر یلیم
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به طور  که ییاست، جا عتیدر طب ازیاز زمان مورد ن

  نوجوانگونه های  تا رشد کشد یسال طول م 1متوسط 

                               .برسند تجاریبه حداقل اندازه 

 

 جمع آوری پست الرو )پرولوس(

مطالعات  جهت( صخره ایخاردار ) البستر پرولوس دیص

آزمایشگاهی و بررسی نحوه سکنی گزینی پرولوس ها در 

شکاف صخره ها و همچنین جهت استفاده از آن در 

جمع کننده ها استفاده گردید. از سیستم های پرورش 

ای جمع آوری گونه های جمع کننده های مختلفی بر

 شتریب ایدر استرالمختلف البستر استفاده شده است. 

 ی ساخته شده ازیتمرکز بر استفاده از جمع کننده ها

بوده  و جمع  P. cygnus گونه یبرا ییایدر هایجلبک

در ایاالت  P. argusکننده های شکاف دار برای گونه 

تفاده در نیوزلند مورد اس J. edwardsiiمتحده و گونه 

قرار گرفت. همچنین با توسعه ساخت جمع کننده های 

پرولوس پرورش دهندگان در کشورهای هند، کوبا، ژاپن، 

مکزیک نیز از انواع جمع کننده ها استفاده نمودند. جمع 

پرولوس  یکننده ها یاز جمع آور  Sandwichکننده نوع

می  ی مصنوعی مانند جلبک های دریاییزوائد یدارا

آب ثابت شده  ییسطوح باال یبر رو بایقرکه تباشند 

در  پرولوس ی ازشتریب دینرخ ص یداراو متر(  5)کمتر از 

مقایسه با جمع کننده های ساخته شده از جلبک های 

 زانیم نیب یمیرابطه مستق .(9)شکل  باشد یم دریایی

وجود دارد.  جمع کنندهشده و اندازه  دیپرولوس ص

 جمع گننده هاییر د هشد دینسبت پرولوس صهمچنین 

شده  یکه به طور مداوم پورلوس موجود در آن جمع آور

به صورت که  جمع کننده هاییروز( نسبت به  1)هر 

باشد. قرار دادن  یم 6,1:1برابر با هفتگی تخلیه می گردند 

پرولوس را به طور  دیص زانیها در کنار هم م جمع کننده

ارد فوق هر چند که تمام مودهد.  یم شیافزا یریچشمگ

 دیص یتجار اسیشود لکن در مق یم دیص شیفزاباعث ا

و بزرگتر  جمع کننده هایو استفاده از  باشد یم یکم

بر  یمثبت ریدر ماه تاث یتعداد دفعات جمع آورافزایش 

. (Bell et al., 2005) پرولوس خواهد داشت دیروند ص

 ییایدر اهانیگ ها برای عملکرد بهتر در میان کننده جمع

جمع  .رندیگ یقرار م ها شکاف یدر البه ال ای یا رشته

در مناطقی که با گیاهان رشته   Hags hairآوری کننده

ای دریایی پوشیده شده است مورد استفاده قرار می گیرد. 

و  بودهمعلق  یستون آب نیکننده ها در ب یجمع آور نیا

 مانند می باشند که متعدد یبا رشته ها یشامل صفحات

نوع از  نیشده اند. ا یساز هیشب ییایدر اهانیگ یساقه ها

 در عمقو  شدهلنگر به بستر متصل  کیجمع کننده ها با 

 یجمع آوردیگری از گونه  .رندیگ یقرار م یمتر 9تا  6

 ANMM (Australianبه نام  پرولوس یکننده ها

National Maritime Museum)  کیلوله بار یحاو 

 یها بریرشته ها و ف یادیبه همراه تعداد ز PVC یانیم

با رنگ روشن  ییها هید که از باال به بونباش یم یکیپالست

. در گردند یمتصل م یدر ستون آب یجهت شناور

شده است به  دهیپوش ییایدر اهانیکه بستر از گ ییمکانها

 ستگاهیانتخاب ز جهت مکان را نیپرولوس ها ا نکهیسبب ا

 ادید زبه تعدا Withamجمع کننده دهند، یم حیترج

. در این شوند یمتصل م گریکدیساخته شده و با طناب به 

به رزین رشته های نایلونی به وسیله مدل جمع کننده 

شوند. جهت  متصل می PVCچهارچوب ساخته شده از 

اتصال بیشتر رشته های پالستیکی این گونه از جمع 

کننده های پرولوس به صورت طبقاتی و چند الیه ساخته 

جهت ایجاد شناوری  PVC خاب لوله های می شوند. انت

 .(Quinn and Kojis, 1997) در ستون آب می باشد
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 : انواع جمع کننده مورد استفاده برای جمع آوری پرولوس )پست الرو( البستر3شکل 

 

 پرواربندی البستر خاردار

توان  یرا م البستر، مناسب طیدر صورت فراهم شدن مح

با رورش در مراکز و کارگاه های پرورش در سیستم های پ

پرواربندی و به وزن دلخواه رساند. در این روش  تیموفق

بذر اولیه )البستر نوجوان( با جمع آوری پرولوس از 

انجام می گیرد . این کار   طبیعت و پرورش آنها از طبیعت

 یو اندونز نیپیلی، ف تنامیوکشورهای به طور گسترده در 

ن نوع پرورش معموال در مقیاس معیشتی ایشود.  یانجام م

پرورش دهندگان می باشد و بستگی به میزان پرولوس 

صید شده دارد. پرورش البستر خاردار در اندوزی از اوایل 

شروع و البسترهایی که به صورت صید ضمنی  1111دهه 

میلیمتر صید  66گرم و طول کاراپاس  21با وزن کمتر از 

ی ذخیره شده و با گوشت می شدند در قفس های دریای

. البته در بعضی  (Jones, 2010)ماهی تعذیه می شدند 

برداشت پست الرو یا ،  لندیوزیو ن ایاسترالکشور ها مانند 

پرولوس از محیط طبیعی شامل قوانین سختگیرانه و 

ممنوع می باشد و تنها در موارد تحقیقاتی امکان پذیر می 

با نگهداری و پرورش باشد. به همین دلیل پرواربندی با 

البسترهای نابالغ در تانک های پرورش و یا قفس های 

دریایی برای به دست آوردن وزن بیشتر و ایجاد بازاریابی 

 مطلوب تر انجام می گیرد.

 

 

در حال حاضر در صنعت آبزی پروری در جنوب استرالیا  

درصدی از البستر خاردار صخره ای که دارای وزن مناسب 

مجاز صید( می باشند در فصل صید از محیط  صید )اندازه

طبیعی صید می گردند و در قفس های دریایی یا استخر 

پرورشی تا زمان فصل ممنوعیت صید نگهداری می شوند. 

با این روش ضمن افزایش وزن و اندازه البستر، در تمام 

سال این گونه آبزی در بازار های فروش در دسترس 

 .(Remani et al., 2004)خواهد بود 

 روش پروابندی و ملزومات

 و متتداوم آب   انیت جر یاصتل  ستتم یدر حال حاضر از دو س

 یپرواربنتد  یبترا یتا بتاز چترخش آب     سیستم مدار بستته 

 یآبت . در سیستم جریتان متتداوم،   شود یالبستر استفاده م

 یبار استتفاده مت   کیشود فقط  یمخزن پمپ م کی ازکه 

 هیت تغذ میتزان و  رهیت آب براساس تتراکم ذخ  انیجرو  شود

به عنوان یک فاکتور کلیدی و  ی. آب ورودتنظیم می گردد

مهمترین عامل در پرورش البستتر بته حستاب متی آیتد و      

پرورش بدون دسترسی به منبتع آبتی بتا کیفیتت مناستب      

آب  تیت فیک یپارامترهتا  یدارا دیت و با موفق نخواهتد بتود  

 (.6)جدول  پرورش البستر باشد یبرا ازیمورد ن
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 : شرایط کیفی آب برای پرورش البستر2 جدول

 دامنه قابل قبول شاخص

 درجه سانتیگراد 95تا  65 درجه حرارت

pH 1,5  میلی گرم در لیتر 1,5تا 

 میلی گرم در لیتر 5 اکسیژن

 قسمت در هزار 11تا  61 درجه شوری

 FTU 51 کدورت

 میلی گرم در لیتر 1 آهن

 میلی گرم در لیتر 1,6 منگنز

 PPB 0.001 جیوه

 PPB 0.01 دیگر فلزات سنگین

 میلی گرم در لیتر 1,1 آمونیوم

 میلی گرم در لیتر 1,16 نیتریت

 ppm 611تا  111 قلیائیت

 

و مصرف  هیمداربسته مشتمل بر تصف پرورش ستمیس

 درصد 11کمتر از درصد آب است و   11بیش از مجدد 

در حجم کل آب به صورت روزانه تعویض می شود. 

 ژنیمحدود کننده اکس یعامل اصل مداربسته یها ستمیس

لذا  . می باشد یونیزه شده اکیغلظت آموندر آب و  محلول

باید میزان اکسیژن محلول در آب توسط هوادهی یا تزریق 

اکسیژن خالص و  میزان امونیاک با سنجش کارایی فیلتر 

زیستی که باکتریهای نیتروزوموناس و نیتروباکتر باعث 

 ,.Supriyono et al)ن می شود کنترل شود حذف ا

2017).  
قفس های دریایی با چارچوب کروی و مربعی در ابعاد 

مختلف و حوضچه های آبراهه ای، مستطیلی، مربعی و 

البستر خاردار می دایره ای از مهمترین مخازن پرواربندی 

مناسبترین نوع آن جهت پرواربندی نوع  باشند. اگرچه

د لکن مخازن دایره ای و مربعی ساخته آبراهه ای می باش

شده از آجر و سیمان و بتون نیز مناسب می باشند 
(Gristina et al., 2009) . 

حوضچه های مربعی در مقایسه با حوضچه ها و تانک های 

دایره ای شکل باعتث صترفه جتویی در فضتا متی شتوند و       

همچنین از نظر هزینه مقرون به صرفه تر متی باشتند و از   

مزایای این نوع حوضچه ها این است که می توان آن دیگر 

را به صورت پشت سر هم به یکدیگر متصتل نمتود )شتکل    

(. از معایب این نوع مخازن این است که تمیز کردن ایتن  1

نوع حوضچه ها دشوارتر می باشتد و غتذادهی بته صتورت     

یکنواخت انجام نمی گتردد. امتا نگهتداری حوضتچه هتای      

یب مناسب و مالیم حوضچه ها باعث آبراهه ای آسانتر و ش

می شود که مواد زائد به راحتی به سمت خروجی این نتوع  

حوضچه ها هدایت شود. از آنجائیکه البستر در مقابتل نتور   

مالیتتم رشتتد ستتریعتری دارد، بتترای جلتتوگیری از تتتابش   

مستقیم نور خورشید، حوضچه ها در سیستتم هتای تانتک    

در مکتان هتای   پرورش و همچنین سیستتم متدار بستته،    

مسقف و یا پوشیده شده با سایه بان های مخصوص جهتت  

کاهش درصد عبور نور خورشید یکی از الزامات پرواربنتدی  

 البستر می باشد.
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 Calicut Research Centre of): سیستم خود پاالیی در تانک های مربعی شکل برای پرورش شاه میگو 4شکل 

CMFRI, India) 
 

بیشتر در ویتنام انجام می شود .  سیتم پرورش در قفس

و در  کنند یم یجمع آور عتیاز طب ساحا نشینان  البستر

 های دریای که در مکان های آرام و بدور از امواج  قفس

)شکل  شوند یمجانمائی شده اند ذخیره سازی می کنند.

5.) 

 

 

 (Calicut Research Centre of CMFRI, India)  : قفس های شناور دایره ای شکل برای پرورش شاه میگو خاردار5شکل 

 

 روش اجرایی پرواربندی

 یقفس ها اینکته در انتقال البستر به حوضچه ها  نیاول

باشد که الزم است به  یم )سازگاری(ونیپرورش آداپتاس

. در دوره سازگاری باید بررسی ردیساعت انجام گ 11مدت 

 11بعد از بهداشتی نیز انجام گیرد و فقط نمونه هایی که 

ساعت در وضعیت سالمت مناسبی هستند را به حوضچه 

 ها انتقال داده شوند.

 

 

با وزن  پس از سایز بندی البسترها، تراکم ذخیره سازی

و با توجه  دریگانجام می در متر مربع  لوگرمیک 1- 65/1

به اندازه البسترها تعداد آنها در هر متر مربع متفاومت می 

نظر داشت که اختالف وزن البسترها در  دی. البته باباشد

 جادیا. (Radhakrishnan, 2015) گرم نباشد 61از  شیب

 یباعث م یپرواربند یحوضچه ها در گاهیپناهگاه و مخف

شود البستر ها در طول روز در اطراف آن تجمع کنند و از 
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 یریآنها جلوگ یآنها در حوضچه و صرف انرژ مداومحرکت 

 شود. 

در سیستم پرورش در قفس توجه به موقعیت جغرافیایی 

پرورش  یاقتصاد طیشرا مناطق پرورش و همچنین

انواع مختلف قفس های پرورش مورد استفاده ، دهندگان

با  یمعموال در مناطققرار می گیرند.  قفس های شناور  

مورد استفاده قرار می گیرد  متر  61تا  11عمق 

ها از تورهای نایلنی ساخته چهارچوب اصلی این نوع قفس 

شده و به وسیله بویه های مخصوص در آب شناور می 

 گردند. 

 

 تغذیه در پرواربندی

ز بعد از غروب آفتاب و ا نوجوان و جوان یگونه هاتغذیه 

صدف ها، نرم تنان،  لیاز قب یعیانواع خوراک طب

و  گویو م یکوچک، گوشت ماه یها د،خرچنگیاسکوئ

از . می باشد تیپلبه صورت  یعمصنو یغذاهاهمچنین 

جمله مطالعات مقدماتی و کنترل شده در شرایط محصور 

در  P. homarusمی توان به پرورش البسترهای جوان 

 یلیم 21ماه به  11 یط اشاره نمود که یجنوب یقایآفر

پست الرو . در هند رسیدند (CLطول کاراپاس )متر 

 651ماه به  11در مدت  شگاهیدر آزما )پرولوس( این گونه

در یک گرم  11با وزن  P. homarusاست.  دهیگرم رس

 ضریبگرم با  991به وزن ماه 16در سیستم مدار بسته 

 ییغذا میبا رژ هیدر هنگام تغذ 1تا  9,5 نیب ییاغذ تبدیل

رسیده ( Green mussels)آسیایی صدف سبز  یانحصار

گرم  611 بازاری آن در هندحداقل وزن است. همچنین 

 ,Radhakrishnan) آمده استروز بدست  191در 

 .Pبر روی پرورش گونه های نوجوان  گریمطالعه د .(2004

homarus  116 تانک های موجود در سالن پرورش،در 

 نشان دادرا روز  151وزن در  شیگرم افزا
(Vijayakumaran et al., 2009) . 

بر  ییغذا یها میو رژ پرورشمختلف  یها ستمیس ریتأث

د البسترهای نوجوان نشان داده است پست الروها نرخ رش

و البستر های نوجوان موجود در قفس های دریایی دارای 

رشد قابل مالحظه ای در مقایسه با تانک های پرورش می 

باشند که می توان به علت تغذیه از صدف ها و جانوران 

چسبیده به تورهای قفس پرورش عالوه بر تغذیه دستی 

ا باشد. همپنین محققین دریافتند زمان روزانه البستر ه

پرورش از دوره پست الروی تا سایز تجاری در سیستم 

پرورش در قفس از وضعیت بهتری برخوردار است. میزان 

تراکم البستر جهت پرورش در قفس بر اساس اندازه 

 9پرولوس و البستر های نوجوان می باشد که در جدول 

 (.Solanki et al., 2012)  نشان داده شده است

: میزان تراکم البستر جهت پرورش در محیط 3جدول 

 اسارت به ازای هر متر مربع

 میزان تراکم )متر مربع( مرحله رشد

 عدد 51تا  91 پرولوس

 عدد 91تا  65 گرم 4تا  5/1

 عدد 61تا  15 گرم 11تا  4

 عدد 15تا  11 گرم 51تا  11

 

 اقدامات انجام شده در ایران

شاه میگوی صخره ای خاردار رشد بررسی روند 

Panulirus homarus  مدت در حوضچه های بتونی طی

چهار ماه با هدف دست یابی به زی فن پرورش شاه میگو 

در حوضچه های بتونی و عرضه این آبزی به صورت زنده 

در مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور در تمام طول سال 

ین پژوهش تعداد در ا پذیرفت.  انجام 1919در سال  انجام

گرم( در  651و  121شاه میگو در دو اندازه مختلف ) 11

گردید.  متر ذخیره سازی 9×1×5/1دوحوضچه به ابعاد 

میزان رشد شاه میگوها تا پایان دوره روند افزایشی نشان 

 گرم 2/11با   برابرداد. بیشترین میانگین رشد وزنی 

 و گرم 6/51  بابرابر  رشد میانگین کمترین و وزن افزایش

گزارش گردید میلی متر  6/1 کاراپاس طولی رشد میانگین

 . (1915)حق پناه و همکاران، 

در خصوص تکثیر یک مطالعه موردی در مرکز تحقیقات 

شیالتی آبهای دور چابهار انجام گرفته است. در این 

 9فعالیت مرحله الروی از زمان تفریخ تخم ها تا مرحله 

ر انتهای این مرحله تلفات اتفاق فیلوزوما پیش رفت اما د

 11عدد تانک  1افتاد و ادامه پیدا نکرد. در این تحقیق 
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تنی با سیتم آب  6لیتری با آب ساکن و یک عدد تانک 

باالرونده با تعویض مداوم آب استفاده شد و تغذیه از 

 11تا  51با ناپلی آرتمیا با تراکم  III تا مرحله  Iمرحله 

 (.1911رفت. )سوپک، عدد در لیتر انجام گ

با استفاده  گویشاه م یپرولوس هادر خصوص پرواربندی 

( و  1911  )از مهر تا اسفند  (کالکتورجمع کننده )از 

خرداد  تیلغا  1911  پرورش پست الروها ) از اسفند 

ن ف یبه ز یابیماه، با اهداف دست  1( جمعا بمدت  1911  

 Panolirus  یگویشاه م یرورش الروو پ یجمع آور

homarus   اتیقدر مرکز تح ،یبتون یدر حوضچه ها 

                                             (.1911)امین راد و همکاران،  دیچابهار انجام گرد التیش
      

 اقتصاد تولید البستر

 یراه انداز نهیسود آور با هز اریکار بس کیالبستر پرورش 

تنها می باشد.  باال اریبس هیو دوره بازگشت سرما متوسط

 یپرورش م تیموجود در سا یهایماریموجود ب سکیر

تلفات به  جادیو عدم ا یباشد که با کنترل موارد بهداشت

 یآبز یها تیفعال نیاز پر سودتر یکی ها،یماریب لهیوس

و  سرمایه مورد نیاز،  جاری یها نهیهز .باشد یم یپرور

هر متر مکعب حجم  در هر دوره پرورش در اقتصادی بازده

برای پرورش البستر نوجوان و  به دالر( نهیقفس )هز

همچنین پروار بندی البسترها با سایز بزرگتر و مقایسه آن 

 .(1)جدول  به شرح ذیل می باشد با ماهی هامور

 دالر(: هزینه جاری، سرمایه مورد نیاز و بازده اقتصادی در هر دوره پرورش در هر متر مکعب حجم قفس )1 جدول

 البستر )نوجوان( هامور ماهیان
البستر )پست الرو یا 

 پرولوس(
 عنوان

 کارگر )روز( 32 33 2

 قفس سرپایی هزینه 6/1 1/5 2/1

 الرو، پست الرو، بچه ماهی 53 32 3

 غذا 02 23 2/2

 درامد فروش 322 553 32

 خالص( فروش/مالیات کسر از پس سود مقدار) سود حاشیه 23% 22% 25%

 طول دوره پرورش)ماه( 32 33 2

02 

(232) 

300 

(3722) 

333 

(3072) 

 حداقل سرمایه اولیه

 متر مکعب( 11)برای یک قفس به حجم تقریبی 

 

 

و متوسط  1:1 بایسود تقربه  نهینسبت هز تنامیو کشور در

دالر در سال در هر مزرعه  15،111درآمد خالص حدود 

ور اندونزی کش در   Panolirus homarusگونه است. 

وزن  به عنوان یکی از کشورهای صادر کننده البستر در

هر  متیشود، ق یگرم برداشت م 911تا  111 نیب یها

 یدالر م 11تا  91در مزرعه برابر با  البستر زنده لویک

 لویهر ک به طور متوسطآن  یجهان متیمتوسط ق باشد.

 Panolirusگونه  یالبسترها دالر می باشد. 19

homarus به صورت  عتیشده از طب دیص ایو  یرورشپ

زنده، منجمد، پخته شده منجمد، نمک سود شده، تازه 

در  لویهر ک متیق .رسند یروش مفبه  شده دیص

 یالدیسال نو م یکیدالر در نزد 11تا  های اروپاییکشور

 .داشته است شیافزا

 توصیه ترویجی   

گذشته نشان داده  یسالها یانجام شده در ط قاتیتحق

پست الروی و نوجوانی البستر جهت مراحل  هیاست که ته

پرورش و پرواربندی بسیار مشکل می باشد و از طرفی 

صخره ای خاردار )گونه اصلی پیشنهادی  البستر

Panolirus homarus) و است  یطوالن یفاز الرو دارای

         سال 1 نزدیک بهزمان الزم برای اتمام مراحل الروی 
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بستر به استثناء فصل مونسون صید ال. از طرفی می باشد

با باالترین میزان صید در بهار و اوایل پاییز سال  در تمام

ن انجام می تادر طول نوار ساحلی استان سیستان و بلوچس

شامل  البستر خاردار دیچهارم از ص کیحدود گیرد. 

 تا 51 وزنی بیناست که در محدوده  ینوجوانالبسترهای 

 61 یمناطق به سخت یگرم وزن دارند. در بعض 111

، در گرم است 611حدود  یدر محدوده وزن دیدرصد ص

 گرم هستند. 111کمتر از  صیددرصد  11که تا  یحال

قیمت بسیار باالی البستر زنده به عنوان یک همچنین 

از  .شده است محصول صادراتی باعث توجه بیشتر به آن

 111آنجائیکه حمل و نقل البستر کوچک و نوجوان )زیر 

ارزش اقتصادی  و تلفات باال ،گرم( دارای ریسک فراوان

از  تا مرحله عرضه به بازار نگهداری آنها ،باالیی نمی باشند

 صید و انتقال زنده .خواهد بود اهمیت باالیی برخوردار

پرورش  ودر زمان غیر تخم ریزی گروههای طولی پائین 

قفس های کوچک و یا  ، مخازنهای بتونیخردر است

و  اهمیتاز  وزن بازاری  تاالبسترهای نوجوان  دریایی

 بنابراین  قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ارزش صادراتی

پرورش البسترهای نوجوان و نابالغ در استخرهای بتونی 

و یا قفس های کوچک  جوامع ساحلی موجود در منازل

غذای مناسب و کم هزینه شناور در دریا و استفاده از 

 فراوری یکه در کارخانه هاضایعات ماهی و سایر آبزیان 

شمند به عنوان یک صنعت آبزی پروری ارز شود یم دیتول

  و سودمند قابل توصیه می باشد.
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Abstract 

 

Lobster or rocky spiny lobster (Panalirus sp.) is one of the most important aquatic animal species in 

the Oman Sea, which has been considered for its economic importance and food value. Lobster culture 

activity dates back to more than 100 years ago. But the first advances in the spiny lobster culture back 

to 1988, when the African spiny lobster grew to puerulus stage. Subsequent studies and experiments 

showed that the long larval period has been a limiting factor in their commercial aquaculture. 

However, recently extensive studies have been conducted in this area and some progress has been 

made. In order to sustainable exploitation of these resources, increase income from the culture industry 

on a commercial scale, knowledge regarding the grow out phase (Culture from juvenile to market size) 

is of special importance. This paper determine the culture of spiny lobster as well as the growth of  

post larvae (puerulus) and juvenile of lobster using extensive studies by other researchers around the 

world. In addition, the importance of lobster culture in different countries will be summarized and its 

current situation in different regions will be discussed.  

 

 

Keywords: Spiny lobster, Panalirus sp, Aquaculture, Fattening, Post larvae, Larvae 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: mirzaei.mr@gmail.com 


