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 مقدمه

تن در  3مزارع پرورشی در ایران، حدود میانگین میزان تولید        

که این میزان در برخی از کشورها با هکتار در سال بوده درحالی

تن در هکتار در  100های نوین پرورش به بیش از استفاده از روش

های پرورش کارگاه شود، از طرف دیگر، ورود فاضالبسال گزارش می

تشدید روند افزایشی  پیامدهای متعددی ازجمله زیست،میگو به محیط

خیزی آب و مشکالت متعدد زیست محیطی میزان مواد مغذی، حاصل

های های گونهگاههای ساحلی و زیستمانند کشند قرمز، تخریب تاالب

که طوریبهدنبال دارد. مختلف آبزیان اقتصادی و غیراقتصادی را به

فارس در خلیج  aروند افزایشی شدید میزان مواد مغذی و کلروفیل 

؛ 1386؛ امیدی، 1382فاطمی،  ؛Ropme ،2010)های اخیر طی سال

؛ آیین 1391و  1385؛ ایزدپنایی، 1388نژاد و امیدی، ؛ نوری1378

( و وقوع پدیده کشند قرمز، یکی 1392زاده، ؛ محسنی1391جمشید، 

های مختلف آبزی ازجمله آبزیان عوامل مهم تهدیدکننده حیات گونه از

عالوه بر این،  .(2010و همکاران،  (Sale باشدفارس میاقتصادی خلیج 

شکوفایی  با غیرمستقیم صورتبه پالنکتونی شکوفایی و موادمغذی افزایش

ها، بر روند صید و صیادی تاثیر منفی داشته فیشها و ژلهفیتوپالنکتون

ای در کشورهای بررسی منابع مختلف و تجربه وقوع چنین پدیده است.

ترین روش برای ترین و عملیا گویای آن است که مهمژاپن و آمریک

کنترل شکوفایی جلبکی، تعدیل آلودگی مواد مغذی با اجتناب از ورود 

که با شناسایی و طوریباشد بهبیش از حد این مواد به محیط می

مغذی در سواحل  ورود مواد رساندن میزان گیری و سپس به نصفاندازه

است ده کشند قرمز به یک سوم رسیده سیتو ژاپن، تعداد وقوع پدی

(Fujii  ،؛ 2001و همکارانNybaken  وBertness ،2004 ؛Imai  و

صورت ایران به پرورش میگو در حال حاضر صنعت در (.2006همکاران، 

سنتی با میزان تولید محدود و با تعویض زیاد آب و دفع مواد زائد به 

روند، رقابت اقتصادی  ینبدون شک ادامه ا باشد.زیست همراه میمحیط

نماید و عالوه بر این، این صنعت را در بازارهای جهانی مشکل می

منظور به دارد. دنبالرا نیز به فارسمحیطی خلیجمشکالت زیست تشدید

های نوین تولید میگو و تعدیل عوارض نامطلوب آشنا شدن با روش

ک در زیست، استفاده از روش بیوفالصنعت پرورش میگو بر محیط

پرورش میگوی پاسفید غربی در پژوهشکده میگوی کشور از اسفندماه 

سفید غربی پا میگوی  انجام گردید. 1392تا اردیبهشت ماه  1391

رشد مناسب  و پذیریای ازجمله تراکمویژه و اختصاصات دارای امتیازات

گیرد ای قرار میاست که در تولید تجاری پرورش در اولویت ویژه

(Rosenberry ،2001) اکنون گونه اصلی پرورش در کشورهای و هم

و  Wyban)چین، تایلند، ویتنام، اندونزی، فیلیپین و ... گردیده است 

Sweeney ،1991.) دنبال رونق پرورش میگو، در فلوریدای آمریکا به

های مدار بسته برای پرورش گونه پا های داخلی سیستمدر منابع آب

این روند سبب گردید که عملیات پرورش با سفید غربی اجرا گردید. 

های های سرد و یا در فصل زمستان و حتی در آبموفقیت در اقلیم

گرم بر لیتر نیز انجام گردد.  300تر از شور با غلظت کلراید کملب

اکنون های جدید در تکنولوژی تولید میگوی پاسفید غربی همپیشرفت

داران را تضمین ش درآمد مزرعهبا افزایش دفعات تولید در سال، افزای

، تولید پیوسته Van Wyk) ،1999.) Van Wyk (1999)نموده است 

برای بازار مصرف و از بین رفتن خطر رها شدن تصادفی میگوها از 

های سیستم و ورود به محیط را از دیگر امتیازات پرورش در سیستم

میگوی پا  ( با پرورش2000) همکاران وReid  مدار بسته اعالم نمود.

 بیترتبه، مترمکعب بر قطعه 2132و  قطعه 970 تراکمسفید غربی با 

 90چنین در اواسط دهه هم. برداشت کردند هکتار بر تن 114 و 110

آمریکای مرکزی، بدون  یک مزرعه در بلیز مقیاس تجاری در میالدی در

دوره، میانگین تعویض آب و با اجرای تکنیک مدیریتی قوی در یک

 .(2001و همکاران،  Browdy)بر هکتار برداشت شد  تن 15

Rosenberry (2001 ) ،برابر  10توانست در سیستم بسته پرورشی

برابر سیستم گسترده، میگوی پا سفید غربی  40متراکم و سیستم نیمه

در یک سیستم فوق متراکم چرخشی در کارولینای جنوبی،  تولید کند.

تن میگو در یک سال، تنها از  400این امکان فراهم گردید که تولید 

هکتار  80دست آید که این میزان معادل تولید هکتار مزرعه به 25

تقاضای روز  .(2001و همکاران،  (McAbeeمتراکم است مزرعه نیمه

پذیری میگوی پاسفید افزون میگو در بازارهای جهانی در کنار تراکم

های تر از سیستموری بیشکنندگان را تشویق به بهرهغربی، تولید

نماید. میانگین تولید در تر میپرورشی و تولید در واحد سطح بیش

تن در  5/3 تا 5/2 متراکم پرورش میگو ارقامی بینهای نیمهسیستم

تولید فوق متراکم  میزان جدید، هایکه در سیستمهکتار بوده درصورتی

، (2001و همکاران،  (Browdyتن در هکتار  15میگوی پاسفید غربی، 

تن در هکتار  90، (2003و همکاران،  McAbee)تن در هکتار  53

(Samocha ،2009)  تن در هکتار  114و حتی( Reid ،و همکاران

در روند افزایش تولید  است. گزارش شده در هر دوره پرورش نیز (2000

های نوین پرورش آبزیان، تالش بر آن است که آب استخر در روش

یش شده و مواد مغذی و ذرات معلق مزاحم به صورت پیوسته پاالبه

 ذراتی قابل استفاده در روند تولید به نام توده های لجنی یا دُرد زنده

ای تبدیل گردند. این ذرات در واقع دارای اندازه  (Biofloc)یا بیوفالک

میکرون بوده و از اجتماعات زیندگان مختلف در آب از  100بیش از 

 ها، بی مهرگان، مدفوعها، باکتریماکروجلبک یها، بقایاجمله دیاتومه

های انجام شده گویای باشند. بررسیمی.....و بقایای موجودات زنده 

های لجنی از لحاظ میزان پروتئین، در غالب این تودهآن است که

تر بوده مواقع از مواد غذایی مصرفی در پرورش آبزیان غنی
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در کاهش ضریب تبدیل غذایی موثر ها همین دلیل استفاده از آنو به

   Avnimelech های لجنی زنده توسط باشد. تولید و استفاده از تودهمی

های زیادی پیشنهاد گردید و در اندونزی و استرالیا با موفقیت( 1999)

تدریج معمول همراه بود و استفاده از این روش در پرورش آبزیان به

سوماترا و اندونزی، این نوع شده است. عالوه بر این در کشورهای 

گردد. در ای نیز استفاده میزمان با برداشت مرحلهپرورش میگو، هم

روش تولید دُرد زنده با افزایش نسبت کربن به نیتروژن آب در کنار 

این  شوند.های هتروتروف شکوفا میمیکروارگانیسم هوادهی زیاد،

های محلول آب، توده ها با جذب آمونیاک و دیگر موادمیکروارگانیسم

ها را ایجاد می کنند. تجربه نشان داده است که زنده میکروارگانیسم

تر از روش نیتریفیکاسیون در مراتب سریعدر این پدیده، آمونیاک به

یابد و در محدوده زمانی کمی آب کیفیت مطلوب محیط کاهش می

؛ Hargreaves ،2006؛ Avnimelevh ،1999)آورد دست میخود را به

Crab  ،دلیل حفظ کیفیت روش تولید دُرد زنده، به (.2007و همکاران

اد زائد آب، دارای ایمنی های مضر و بازیافت موآب و مقابله با باکتری

تا  5حدود  بسیار باالیی بوده و میزان تولید حاصل از آن، در زیستی

           باشد. در این روش، تعویض    های معمول میدرصد بیش از سیستم 10

 3/1تا  1رشد میگو باالتر، میزان ضریب تبدیل غذایی  آب صفر، ضریب

معمول پرورش  هایاز روش ترکم درصد 20تا  15تولید  هزینه و

باشد. تنها ایراد ذکر شده در این روش، متکی بودن آن به انرژی می

باشد دنبال آن هزینه برق و احتمال قطعی برق میالکتریسیته و به

(Avnimelech ،1999 2012؛ 2006؛). 

 

 هامواد و روش

سازی ذخیره با ای،گلخانه سیستم مداربسته مرحله اول پرورش در        

اسفند  18قطعه در هر مترمربع در روز  250الروهای میگو با تراکم 

مترمربع  40ای چهار الیه به مساحت در یک استخر گلخانه 1392ماه 

گونه تعویض آبی انجام نشد و پرورش، هیچ آغاز گردید. در طی دوره

تنها آب مورد نیاز جهت جبران آب تبخیر شده، به استخر افزوده شد. 

گرم در لیتر بود که از ترکیب آب  25شوری آب در ابتدای دوره 

دست آمد. میانگین شوری شیرین بهخروجی مزارع پرورش میگو و آب

رم در لیتر تنظیم گ 31آب در طول دوره تا زمان برداشت حدود 

( انجام شد 1999) Avnimelechکمک روش گردید. پرورش میگو به

هایی کمک افزودن کربوهیدراتمغذی و نیتریت به روش مواد همینبه و

ازجمله نشاسته، شکر و نان خشک و تولید بیوفالک تعدیل گردید 

(Avnimelech ،1999 به ترتیبی که روزانه .)ازا هر مترگرم شکر به 2 

گرم نان خشک و هوادهی مداوم انجام شد. تغذیه  100مکعب آب و 

با سه وعده غذای کنسانتره و یک وعده ضایعات ماهی با توجه به وزن 

عوامل مختلف آمونیاک،  و میزان بازماندگی غذا در سینی انجام گردید.

صورت هفتگی و در مواقع ضروری ازجمله نامناسب نیتریت و نیترات به

دستگاه از  استفاده و با و استاندارد معتبر هایروش کمکبه ب،آ رنگ بودن

 (Procedures گیری شداندازهDR/4000 مدل  HACH اسپکتروفتومتر

(Manual, Spect. DR/4000 دستگاه و دما با استفاده از اکسیژن  میزان

 گیری گردید. شب اندازهصبح، ظهر و نیمه در  WTWسنجاکسیژن

 

 نتایج
نات میانگین میزان مواد محلول آمونیاک، نیتریت و نیترات نوسا       

، 69/8 ترتیبدر آب ورودی به استخر در قبل از عملیات پاالیش به

گیری و ثبت گردید. پس از افزودن گرم بر لیتر اندازهمیلی  7/3و  38/9

ساعت میزان عوامل فوق  24شکر و نشاسته و هوادهی شدید در طی 

گیری و ثبت گرم بر لیتر اندازهمیلی 03/0و  008/0، 15/0 ترتیببه

سازی، در طول دوره پرورش نوسانات ترکیبات گردید. پس از ذخیره

گرم بر میلی (0/0-1/05)و  (0/0-02/002(، )0/0-010/198) فوق

گرم بر لیتر در میلی 18/0و  005/0، 12/0 ترتیب با میانگینلیتر به

 (.1نوسان بود )جدول 
 

سانات میزان مواد مغذی در قبل از دوره پرورش، شروع نو :1جدول 

 و در طی دوره پرورش در این تحقیق

 

های های میکروارگانیسمدهنده شکوفایینشان 3 تا 1 هایشکل       

ها در طی زمان پاالیش آب در قبل از خصوص باکتریهتروتروف به

سازی سازی و روزهای پایانی ذخیرهسازی میگو، شروع ذخیرهذخیره

 های وجود هواده ازباشد. میزان اکسیژن در طی دوره در زمانمی

گراد و درجه سانتی 30تا  27گرم بر لیتر، دما از میلی 52/7تا  99/3

گرم بر لیتر در نوسان بود. میانگین وزنی  28-31شوری در محدوده 

گرم محاسبه  21/11و  25/1 ترتیبپرورش به 60و 30در روزهای 

انجام گردید. میانگین  30/2/1393گردید. برداشت محصول در روز 

میزان ضریب  .گرم رسید 37/13 روز به 72وزنی میگوها در مدت 

درصد  45و  4/1 ترتیبتبدیل غذایی و میزان بازماندگی میگوها به

رغم این پروژه علی اول مرحله در سطح واحد تولید میگو در راندمان بود.

 5/1 وجود مشکالتی مانند قطع برق و از کار افتادن پمپ هواده، برابر

 . تن درهکتار( بود 15کیلوگرم بر متر مربع )

 
قبل از 

 پرورش

شروع 

 پرورش

در طی دوره 

 پرورش

 12/0 15/0 69/8 گرم بر لیتر(آمونیاک )میلی

 005/0 008/0 38/9 گرم بر لیتر(نیتریت )میلی

 18/0 03/0 70/3 گرم بر لیتر(نیترات )میلی
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های تحقیق امکان تبدیل بخشی از مواد مغذی، توجه به یافته با       

عامل حاصلخیزی در سواحل، به مواد غذایی قابل جذب در صنعت 

پرورش میگو وجود دارد. لذا توسعه و ترویج این روش پرورش آبزیان 

خصوص در سواحل محیطی و بهتواند در تعدیل مشکالت زیستمی

 اشد. جنوبی کشور موثر ب

 حثب
مقایسه میانگین مواد محلول آمونیاک، نیتریت و نیترات در آب        

پساب ایستگاه تکثیر و پرورش بندرگاه متعلق به پژوهشکده میگوی 

کشور در زمان آبگیری استخر و پس از پاالیش به کمک افزودن شکر 

ان شروع از وضعیت آب در زم 2و  1های چنین شکلو هوادهی و هم

ها با پاالیش و پس از پاالیش، گویای آن است که میکروارگانیسم

اند آمونیاک محلول آب را جذب کرده و شکوفایی در استخر، توانسته

ایجاد شکوفایی میکروارگانیسمی نمایند. مقایسه میانگین و میزان 

 (0/0-10/05) 18/0: نیترات(، 0/0-01/198) 12/0: آمونیاک نوسانات

دست آمده در طی دوره پرورش به (0/0-02/002) 005/0: تو نیتری

آمده در طول اجرای پروژه تولید  دستتحقیق با مقادیر مشابه به در این

 1390-93های میگوی عاری از بیماری خاص در پژوهشکده طی سال

 06/0 و (0/88-16/48) 21/1 ،(0/6-09/12) 71/0 ترتیب برابربه

( 1395نژاد و همکاران، بر لیتر )نوریگرم میلی( 0055/7540-0/3)

 هایمیکروارگانیسم شکوفایی که آن است گویای 3 و 2 هایشکل چنینهم و

است از افزایش غلظت آمونیاک جلوگیری نماید.  توانسته هتروتروف

منظور شایان ذکر است که در پروژه تولید میگوهای عاری از بیماری به

صورت ی میگوها در تراکم کم بهدارحفظ کیفیت آب، عالوه بر نگه

 گردید. پیوسته نیز تعویض آب انجام می

نوسانات میزان عوامل فوق در پروژه پرورش متراکم میگوی        

 1390پاسفید غربی بدون تعویض آب )سیستم مدار بسته( در سال

محاسبه  لیتر بر گرممیلی 085/0 -8/12و  88/3-32، 3/1-1/4 ترتیببه

مراتب بیش از مقادیر ثبت ( که به1391بودی، ت )زندهو ثبت شده اس

در  Hargreaves (2006)باشد. با توجه به نظر شده در این تحقیق می

های هتروتروف و باکتری تاثیر نسبت میزان کربن و آمونیاک بر شدت

گونه استنباط کرد توان اینهای مرتبط با چرخه نیتروژن، میباکتری

ار بسته، نظر به محدودیت میزان ماده کربنی که در پروژه سیستم مد

در آب، پروسه نیتریفیکاسیون یا تبدیل آمونیاک به نیتریت و نیترات 

صورت که در حضور ماده کربنی، آمونیاک بهفعال بوده است درحالی

 های هتروتروف مصرف شده است.مستقیم توسط باکتری

شرایط مشابه در  میانگین وزنی میگوی پرورشی پاسفید غربی در      

 120و  90، 60قطعه در مترمربع، در 90-120کشور تایلند با تراکم 

که  (Limsuwan ،2009) گرم  بوده 25و  17، 10روزگی به ترتیب 

 در مقایسه با مقادیر ثبت شده در این تحقیق، گویای آن است که

مانده با میزان رشد و تراکم باقیدوره پرورش با توجه به این عملکرد

های پرورش میگو، مطابقت کامل استانداردهای موجود در کارگاه

 داشته است. 

 

 
منظور استفاده در کشت مجدد میگو به : پاالیش آب فاضالب به1شکل 

 کمک تولید دُرد زنده یا بیوفالک
 

 
کمک تولید دُرد زنده یا بیوفالک در پاالیش آب استخر به :2 شکل

 روزهای ابتدایی پرورش
 

 
کمک تولید دُرد زنده یا بیوفالک در : پاالیش آب استخر به3شکل

 وزهای پایانی پرورشر
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آورد گردید که درصد بر 45میزان بازماندگی در این تحقیق        

قطعه میگو در مترمربع بوده و مطابق با میزان حداکثر        120معادل 

موثر رسد یکی از عوامل نظر میباشد لذا بهسازی در تایلند میذخیره

قطعه در مترمربع(،  250در کاهش بازماندگی تراکم زیاد پست الروها )

میر شدید ناشی از دو  و در مرحله اول پرورش بوده است. البته مرگ

 و بار قطع هواده، یک بار قطع برق، افزایش میزان چربی غذا، مرگ

دلیل طوالنی بودن مسیر میر الروها تا زمان رسیدن به پژوهشکده، به

 ها(بندی کردن آنساعت از زمان بسته 20)پس از گذشت بیش از 

های باشد که بدون شک در دوره... در کاهش این بازماندگی موثر میو

 باشند.بعد قابل اجتناب می

 با توجه به نقش تولید دُرد زنده یا بیوفالک در جذب و تعدیل       

پالنکتونی و یا  هایمنظور اجتناب از بروز شکوفاییمواد مغذی، به

تعدیل آن در سواحل خلیج فارس، تغییر روش سنتی پرورش میگو به 

منظور بهضمناً  شود.های علمی و صنعتی جدید پیشنهاد میروش

دنبال آن امکان حفظ و افزایش توان اقتصادی صنایع پرورش میگو و به

المللی، تبدیل روش سنتی پرورش رقابت مناسب در بازارهای بین

 شود.های علمی و صنعتی جدید پیشنهاد میروشبهمیگو 
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