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بررسی تاثیر وزن ذخیره سازی پست الرو میگوی سفید غربی بر عملکرد رشد 

  در مزارع چوئبده آبادانوبازماندگی 

 فاطمه حکمت پور،  ادنژلفته محسنی، مهرداد محمدی دوست

، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جنوب کشور آبهای پژوهشکده آبزی پروری

 0711717416ورزی، اهواز، ایران. کدپستی: کشا

 

 7166 اردیبهشتتاریخ پذیرش:   7411بهمن  تاریخ دریافت :

 

 

 چکیده

با توجه به افزایش تقاضای جهانی جهت خرید میگو و توسعه کشت آن در کشور، به منظور افزایش تولید درهکتار و ضریب   

و کاهش طول دوره پرورشی بعنوان یک راهکار توصیه شده است. در این  بازماندگی، افزایش وزن ذخیره سازی پست الرو ها

گرم و گروهی با 1/6مطالعه تعدادی از پست الروهای تهیه شده از یک مرکز تکثیر ؛ درگلخانه نگهداری شده و گروهی با وزن 

بطور مستقیم با تراکم  گرم در استخر خاکی ذخیره سازی شدند . شاخص های رشد و بازماندگی با گروه شاهد که 2وزن 

ذخیره سازی گردیدند. اندازه بر متر مربع قطعه   71یکسان ذخیره سازی شده بودند مقایسه شدند. . استخر ها با تراکم یکسان 

نتایج نشان   روز یک بار زیست سنجی انجام گرفت. 76هر  و روز  60دوره پرورش  مترمربع  بود.  1666استخر ها یکسان و 

درصد بازماندگی و  81با  گرم 76به وزن  2تیمار ، درصد بازماندگی 81گرم با  8 شاهد به وزن نهاییتیمار گوها در دادند که می

افزایش وزن ذخیره سازی پست الرو ها   نتیجه شد که بنابراین  .رسیدنددرصد بازماندگی  81گرم با  27به وزن  4تیمار 

فزایش بازماندگی،کاهش طول دوره پرورشی، کاهش خطر بروز بیماری  و افزایش منجربه افزایش وزن نهایی و تولید در هکتار، ا

 سود حاصل خواهد شد. 

 

 

 مزارع چوئبده آبادان ،وزن ذخیره سازی میگوی سفید غربی، پرورش میگو،  کلمات کلیدی:

                                                           
 :نویسنده مسئول l.mohsenenejad@areeo.ac.ir 
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 مقدمه
 دریایی غذایی منابع ترین سالم و ترین مهم از یکی میگو

 دارای. است ایران ازجمله و دنیا سراسر در پرورش قابل

. دارد زیادی طرفداران و بوده باالیی غذایی ارزش و کیفیت

 غذایی منابع از بخش تأمین منظور به میگو صنعت امروزه

 جهان نقاط بیشتر در صنعتی ابعاد در انسان موردنیاز

 Mohseninejad et) است یافته چشمگیری توسعه

al.,2018). حدودم از یکی میگو پرورش فعالیت 

 های برنامه در که است کشاورزی بخش زیر های فعالیت

 است برخوردار برتری اولویت از کشاورزی توسعه

(Mohammadidoust et al.,2019).  میگو از آبزیان با

FAO (2677 )ارزش اقتصادی باال بوده، بر اساس گزارش 

گونه اول تجارت جهانی در بین آبزیان  76در زمره 

 در تقاضای قابل توجه برای میگو پرورشی قرار گرفت.

 و شوردریا آب از استفاده دیگر سوی از و جهانی بازارهای

این  به پیشرفته فنآوری ورود و چهار درجه های زمین

 به رو روند اخیر سالهای طی در که حرفه عواملی هستند

به طوریکه  ،میگوی پرورشی رقم زده برای تولید رشدی را

آسیای جنوب شرقی  ه درسابق کشورهای با نه تنها

 جدیدی بلکه کشورهای افزایش داده اند، را تولیدات خود

 به فارس خلیج  حوزه و التین و جنوبی آمریکای در نیز

(. FAO, 2011) اند پرداخته میگو پرورش گسترش

سرمایه گذاری های انجام شده در ایران در زیر بخش 

ی شیالت و آبزیان در دهه گذشته باعث گردید تا آبز

پروری با یک روند پایدار و قابل توجهی توسعه یابد. 

همچنین حمایت و نگرش مثبت مسئوالن ملی و منطقه 

ای به توسعه آبزی پروری چشم انداز روشنی از توسعه 

محمدی ) پایدار و موفق آبزی پروری را فرآهم نموده است

توسعه میگو های پرورشی رشد  .(7411 همکاران ودوست 

میگوی  وند سال اخیر نشان می دهد در چ سریعی را

بطوریکه  ،سفید غربی بیشترین گسترش را در جهان دارد

در سالهای اخیر در برخی کشورهای دنیا رشد صنعت 

  (.FAO, 2018میگو دو رقمی شده است )

ها بخصوص بیماری ویروسی مشکل درجه یک  بیماری

پایداری دراز مدت صنعت  تاثیرگذار حیات اقتصادی و

میگوی درصد از  22سالیانه بالغ بر  و میگوست پرورش

میلیون دالر به این صنعت خسارت وارد  0دنیا معادل 

بیماری لکه سفید (. Valderrama, 2011) میکند

ویروسی یکی از مهمترین بیماریهای ویروسی است که 

باعث ضررهای اقتصادی قابل توجهی به صنعت  ساالنه

امل آلودگی می تواند . عمی کند آبزی پروری جهان وارد 

به صورت عمودی از مولدین به پست الرو و هم به صورت 

افقی در اثر همجنس خواری یا حاملین بی مهره و آب و 

 ,.Satheesh Kumar et al) رسوبات استخر منتقل شود

2019) 

بر اساس گزارش افشار نسب و همکاران در چند ساله اخیر 

ی به صنعت خسارت سنگینلکه سفید ویروسی بیماری 

،  میگوی کشوربخصوص میگوی خوزستان وارد کرده است

در مزارع در گیر بیماری ، میزان باز ماندگی بشدت کاهش 

. یکی از راه های پیشگیری از (7481)افشار نسب می یابد 

بیماری کاهش طول دوره پرورش است، که این کار با 

افزایش وزن پست الروهایی ذخیره سازی شده امکان پذیر 

می شود. در این مطالعه افزایش وزن ذخیره سازی را بر 

 شاخص های رشد وبازماندگی مورد بررسی قرار گرفت.

 مواد و روش ها 
مترمربع از یکی از مزارع پرورش  1666استخر  1در ابتدا 

میگوی چوئبده آبادان انتخاب شد و با شرایط یکسان 

آماده  آهک پاشی و شخم و شستشو  شامل خشک کردن،

 06الی  46میگوهایی که  سپس آبگیری شدند. و ازی س

روز در گلخانه نرسری شده و دارای وزن های متفاوتی 

تکرار  4بودند در غالب تیمار های متفاوت هر کدام با 

 1/6پست الرو های با وزن تیمار یک ذخیره سازی شدند. 

گرمی و تیمار سوم که  2گرم، تیمار دوم پست الروهای 

 72 یکسان با تراکمگرم و  666/6با وزن  گروه شاهد بود

شدند. ذخیره سازی  در متر مربع پس از آداپتاسیون عدد

 های شیمیایی آب منطبق بر روش وی پارامترهای فیزیک

 (.Eaton et al., 2007)استاندارد اندازه گیری شد 

 7/6دمای آب با استفاده از دماسنج جیوه ای با دقت 

تفاده از دستگاه شوری سنج شوری آب با اس ،سانتی گراد

گرم  67/6روسی با دقت  ( 06M_ГМ)  4 الکتروسولیمر
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 WTW320 آب توسط دستگاه پرتابل مدل pH   ،در هزار

اکسیژن محلول به روش وینکلر برحسب  ، و 67/6با دقت 

جهت   اندازه گیری شد 67/6میلیگرم در لیتر با دقت 

یگو داخل پرورش از غذای تجاری کارخانه تولید غذای م

کشور )هووراش( برای اوزان مختلف استفاده شد و 

 0 ،ظهر 72صبح،  8نوبت در روز ) 1غذادهی به صورت 

شب( انجام گردید. جهت بررسی رشد میگو و  77 و عصر

 از اولین نمونه برداری بعد از دو پسبرآورد میزان غذا، 

روزه  زیست سنجی صورت 71های هفته پرورش و در دوره

نمونه برداری از روز بود.  60دوره پرورش  طول گرفت.

تعداد به میلیمتر 6میگو با استفاده از سالیک و چشمه تور 

نمونه از هر واحد آزمایشی انجام شد. در پایان آزمایش  76

قطعه از هر استخر نمونه برداری و بیومتری  766تعداد 

همچنین جهت تعیین میزان بازماندگی هر  . گردید

ه های موجود توزین و بازماندگی نهائی هر استخر، کل نمون

 استخر تعیین شد.

 

 وانامی میگوی پرورش دوره طول در غذایی پلت اندازه و ترکیبات درصد: 1 جدول

غذادهی) %( به نسبت 

 وزن بدن در روز

 رطوبت

) %( 

 خاکسر

) %( 

 فیبرخام

) %( 

 چربی

) %( 

 پروتئین

) %( 

وزن میگو  اندازه غذا

 )گرم(

 2/6> میکرومتر 066-166 12 8 2 77 76 02

 2/6 -7 میکرومتر 7866-066 16 1 4 72 76 8-02

 7-4 میلی متر 1/2 41 1 4 72 76 7-8

 4< میلی متر 2/4 48 0 4 74 76 0-6

 هووراش شرکت غذایی آنالیز اساس بر*

 میگو پرورش استخرهای آب فیزیکوشیمیایی فاکتورهای:0 جدول

 پرورش دوره طول در آب یمیاییش و یزیکیف یاتخصوص

 روز پرورش (pH)  (ppm) اکسیژن )درجه سانتیگراد( دما شفافیت )سانتیمتر( عمق (ppt)   شوری

02 16 28 6/6 1/8 7 

02 16 2/21 1/6 0/8 1 

00 16 46 1/6 1/8 71 

02 46 46 6/6 8/8 27 

06 46 42 6 0/8 28 

07 46 44 1/1 6/8 46 

02 26 46 8/1 1/8 12 

02 26 21 6/1 1/8 11 

02 26 20 1 6/8 60 



 ...الرو میگوی تعیین وزن ذخیره سازی پست  بررسیهمکاران                                                      و محمدی دوست  

04 
 

غذادهی بر اساس وزن میگو و اندازه غذا و ترکیبات غذایی 

شاخص های رشد و   انجام شد 7مختلف به شرح جدول 

 تغذیه با استفاده از فرمول های زیر تعیین شدند: 

 =مصرفی  افزایش وزن بدن در دوره پرورش /میزان غذای 

  (FCR) ضریب تبدیل غذایی

SR تعداد میگو معرفی شده به × 766  =بازماندگی درصد(

 (تعداد میگو برداشت شده در هر استخر)/(هر استخر

SGRضریب رشد ویژه = [(LnW2-LnW1)/N]×100  

(Keawtawee et al., 2012) 

 وزن اولیه W1و  وزن نهایی W2که  

ADG وزانهر میانگین رشد=( BW2-BW1)/(T2-T1) 

T2-T1 (Keawtawee et al., 2012) 

متوسط  ؛ (T1-T2)2و7تعداد روزهای پرورش بین روز  

 .60الی  7وزن میگو به گرم از روز 

 ریز یبر اساس فرمول ها زین اقتصادی یهاشاخص

 :دندیمحاسبه گرد

ECR= FCR×CEi (Hernandez,2007) ضریب تبدیل

                                       اقتصادی

PI= Cf/CEi (Hernandez ,2007) شاخص سود                                                             

 

Cf ) قیمت هر کیلو میگوی تولیدی؛CEi)  هزینه جیره

 غذایی آزمایشی.

 

  نتایج
روز دوره  60نتایج این مطالعه نشان می دهد درطول مدت 

پرورش در استخر خاکی تفاوت معنی داری در رشد و 

میگوهایی که نرسری شده و با وزن بیشتری بازماندگی 

وزن نهایی  (P<66/6) ذخیره سازی شده بودند دیده شد.

گرم( به طور معنی دار بیشتر  74/27±67/6) 4در تیمار 

(. کمترین وزن نهایی P<66/6ثبت گردید ) 7و  2از تیمار 

گرم( ثبت شد.  نرخ رشد ویژه از  71/8±11/6) 7در تیمار 

تغیر بود. نرخ رشد ویژه بین سه تیمار م 27/74تا  27/1

اختالف معنی دار نشان داد به طوری که بیشترین میزان 

و کمترین  2و سپس تیمار  7به طور معنی دار در تیمار 

محاسبه شد  4میزان به طور معنی دار در تیمار 

(66/6>P میزان رشد روزانه در سه تیمار اختالف معنی .)

رین میزان به طور معنی دار (. کمتP<66/6دار نشان داد )

( 20/6±67/6) 2(، تیمار76/6±67/6) 7به ترتیب در تیمار

. روند (4)جدول  ( ثبت شد41/6±67/6) 4و سپس تیمار 

آورده شد. درصد بازماندگی  7رشد در طول دوره در شکل 

درصد متغیر بود. بیشترین میزان بازماندگی  88تا  81از 

ثبت  7و کمترین در تیمار  4به طور معنی دار در تیمار 

به طور  2(. ضریب تبدیل غذایی در تیمار P<66/6گردید )

ن ضریب (. کمتریP<66/6بود ) 4معنی دار بیشتر از تیمار 

ثبت شد . میزان تولید در هر  4تبدیل غذایی در تیمار 

به طور معنی  4هر هکتار در تیمار ی استخر  و تولید به ازا

بود  7بیشتر از تیمار  2و تیمار  2دار بیتشر از تیمار 

(66/6>P 2، شکل .) میزان شاخص سود در همچنین

 . (4)جدول  بود 7و  2بیشتر از  4تیمار 

 وزن با وانامی میگو پرورش نهایی جنتای: 4 جدول

 در پرورش دوره روز60  گرم 2 و 1/6 ، 666/6های

 ،وزن استاندارد انحراف± میانگین با خاکی استخرهای

 ضریب ،(SR) بازماندگی ،درصد( گرم) میگو هر نهائی

 (SGR)نهایی ویژه رشد ،ضریب (FCR) غذایی تبدیل

 هکتار در ،تولید ((ADGنهایی روزانه رشد ،میانگین

 (کیلوگرم)
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 وزن ذخیره سازی پست الرو میگوی سفید غربی ی رشد و تغذیه درها شاخصمقایسه  :0جدول

 خطای استاندارد( ±)میانگین  

 .درصد است 6حروف التین در هر ردیف به معنی اختالف معنی دار بین میانگین در تیمارهای آزمایشی در سطح *

 
 دوره طول در 0 و 0 ،1 تیمار میگوی رشد روند: 1 شکل

 روزپرورش 66

 

 دوره پایان در تیمار سه هکتار در تولید میزان: 0 شکل

 پرورش

 

به طور  7دوره پرورش در تیمار  71 نرخ رشد ویژه در روز

(. کمترین  P<66/6معنی دار از سایر تیمارها بیشتر بود )

ثبت  2بدون اختالف معنی دار با تیمار  4میزان در تیمار 

بیشترین میزان نرخ رشد  28(. در روز P <66/6گردید )

بدون  4و کمترین در تیمار  7به طور معنی دار در تیمار 

 60و  12ثبت شد. در روز  2با تیمار اختالف معنی دار 

مانند روزهای قبل بیشترین نرخ رشد ویژه به طور معنی 

بدون اختالف معنی  4( و تیمار P<66/6) 7دار در تیمار 

   (.1جدول) کمترین میزان را نشان داد 2دار با تیمار 

 

 0تیمار  1تیمار  0تیمار  شاخص ها

 2 1/6 666/6 وزن اولیه )گرم(

 وزن نهایی
c11/6±71/8 b61/6±76/76 a67/6±74/27 

 درصد بازماندگی
b68/6±66/81 a68/6±66/81 a88/6±44/88 

 ضریب تبدیل غذایی
ab61/6 ±61/7 a67/6±71/7 b67/6±66/7 

 نرخ رشد ویژه
a7/6±27/74 b61/6±18/6 c62/6±27/1 

 نرخ رشد روزانه
c67/6±76/6 b67/6±20/6 a67/6±41/6 

 تولید در هکتار )کیلوگرم(
c71/66±44/187 b84/81±44/7811 a41/1±01/2061 

 14/0 21/1 80/2 سود
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 آزمایشی تیمارهای در سفید پا میگوی روز پرورش دوره طول در ویژه رشد نرخ:  2جدول

 روز( 71نرخ رشد ویژه) فاصله زمانی  روزهای پرورش

 4تیمار  2تیمار  7تیمار 

71 a81/6±86/42 b10/6±20/74 b41/6±80/76 

28 a11/6±21/1 b84/6±76/1 b48/6±12/7 

12 a46/6±40/0 b61/6±60/2 b46/6±66/2 

60 a72/6 ±14/1 b66/6±67/2 b71/6±61/7 

 

 بحث 
و کاهش اثرات زیست محیطی عالوه بر بهره وری باال 

مالحظات ایمنی زیستی الزمه توسعه پایدار تولید میگو 

یکی از راههای  .(Burford et al., 2004) می باشد

افزایش بهره وری در پرورش میگو افزایش وزن ذخیره 

سازی است که نتایج این مطالعه نشان می دهد با افزایش 

یش وزن برداشت داریم وزن میگوی ذخیره سازی شده افزا

          همکاران سال وLombardiکه نتایج این مطالعه با 

(مطابقت دارد که شاید بدلیل فعال شدن رشد 2660) 

جبرانی بعد از نرسری باشد بنابراین نگهداری پست 

روز در گلخانه ،در  16الی  46الروهای میگو به مدت 

سازی  درجه سانتی گراد و سپس ذخیره 42الی  46دمای 

با تراکم کم در استخر خاکی باعث رشد بیشتر میکو ها 

. همچنین نتایج زنده  (Lombard et al.,2006)میشود. 

(نیز نشان داد که میزان تولید در  7416بودی و همکاران) 

برابر بیشتر از میزان تولید  4/7و  7/2قطعه  766تراکم 

ای  قطعه بود. در مطالعه 766و  66بترتیب درتراکم های 

Danya  (نشان دادند که پروش  2671و همکاران سال )

درجه باعث افزایش نرخ رشد  46میگوی وانامی در دمای 

% شد که بیشترین میزان مصرف غذا را داشت 48متوسط 

(Danya et al., 2014)  بنابراین می توان با نرسری در

گرم رسانیده و سپس 2دمای باال بچه میگو را به وزن 

کرد. که این موجب افزایش بازماندگی و رشد ذخیره سازی 

میگو شده  و کوتاشدن طول دوره در استخر خاکی شده و 

 امکان دو دوره تولید در استخر ها فراهم می شود.. 

 

در ضمن بدلیل اینکه طول دوره پرورش در استخر خاکی 

کمتر میشود ریسک بروز بیماری های ویروسی کاهش می 

روزگی که  12نرخ رشد روزانه از  یابد. با توجه به افزایش

گرم وزن دارد و کاهش معنی دار نرخ رشد ویژه،  7تقریبا 

پیشنهاد می شود که ذخیره سازی در استخرهای پرورشی 

روزگی انجام گردد. ذخیره سازی میگو ها بعد از  12بعد از 

روز عالوه بر سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورشی  16

ون به صرفه بوده وهزینه های از لحاظ اقتصادی نیز مقر

پرسنلی را کاهش داده و میزان سود در هکتار افزایش می 

  (Rossenberry;2005) یابد 

 

 توصیه ترویجی 

با توجه به نرخ رشد روزانه کم و نرخ رشد ویژه باال در 

روزگی، بر اساس   12میگوهای پرورشی پاسفید غربی  تا 

مناطقی که  خطر نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود در  

بروز بیماری ویروسی لکه سفید باالست، بچه میگو ها ابتدا 

روز در گلخانه نرسری شده و بعد از  16الی  16به مدت 

گرم در استخر ها ذخیره سازی  2الی  7رسیدن  به وزن 

شوند.. بدین ترتیب عاله بر کاهش خطر بروز بیماری، 

با  بدلیل کاهش طول دوره پرورش در استخر خاکی،

افزایش رشد و بازماندگی، تولید در هکتار در مزارع افزایش 

یافته و سود حاصل از تولید بطور معنی داری افزایش 

 خواهد یافت.
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