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هاي پرورش گسترده و نیمه متراکم میگوي وانامیمقایسه بازده تولید در سیستم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات منابع طبیعی، کشاورزي و دانشکده گروه شیالت، : *یارامیرحسین کرم
14515-775: پستیصندوق،تهران

تهران،آموزش و ترویج کشاورزيتحقیقات،سازمان کشور، شیالتیعلوم تحقیقات موسسه :فرعباس متین،
14155-6116:پستیصندوق

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات منابع طبیعی، کشاورزي و گروه شیالت، دانشکده :مهدي شمسایی
14515-775: پستیصندوق،تهران

1374: پستیصندوق،، بوشهرشورکپژوهشکده میگوي :قاسم غریبی

1393مرداد: تاریخ پذیرش1393فروردین: تاریخ دریافت

چکیده
شود، عمدتاً به تراکم الرو، سطح مزرعه، توان هاي پرورش میگو یاد میسطح تکنولوژي پرورش میگو که از آن به سامانه

گذاري خاب سامانه مناسب پرورش با توجه به توان تولید، حجم سرمایهتنبنابراین ا. دهنده و میزان محصول وابسته استگذاري پرورشسرمایه
هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو سیستم گسترده و . هاي بازگشت سرمایه و سودآوري بسیار حائز اهمیت خواهد بودالزم و شاخص

Litopenaeus(متراکم پرورش میگو وانامی نیمه Vannamei (اندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در دوره پرورشی از نقطه نظر میزان رشد، بازم
عدد در 30و 10تراکم ترتیب بابه12در این تحقیق پست الورهاي . باشدروز و معرفی گزینه برتر با توجه به جنبه فنی و اقتصادي می110

گسترده مبتنی بر کودهی و تولیدات طبیعی تغذیه میگوها در سیستم . سازي شدندمتراکم ذخیرهمترمربع در استخرهاي سیستم گسترده و نیمه
میانگین طول، وزن، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و تولید در . متراکم بر مبناي غذاي فرموله شده بودو در سیستم نیمه) غذاهاي زنده(استخر 

129ترتیب متراکم بهنیمهکیلوگرم در هکتار و در سیستم 560، 99/4، %53/65گرم، 33/7متر، میلی3/96ترتیب سیستم گسترده به
گیري شده نتایج تحقیق نشان دادند که با توجه به پارامترهاي اندازه. کیلوگرم در هکتار بود4082، 56/5، %23/87گرم، 3/15متر، میلی

داري استف معنیدهنده اختالمستقل نشانTمتراکم بر سیستم گسترده برتري دارد و مقایسه نتایج بین دو سیستم در آزمون سیستم نیمه
)05/0(P<.

متراکمسیستم گسترده، سیستم نیمه،)Litopenaeus Vannamei(بازده تولید ، میگوي وانامی:کلمات کلیدي

akaramyar@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
هاي اخیر داراي نرخ رشد دریایی در سالآبزیانصیدمیزان

رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی صید بی. نزولی بوده است 
ویژه صید ها بهتاثیر منفی بر صیادي در اقیانوسقیمت سوخت

.)1388فر و همکاران، متین( میگو داشته است 
. رودشمار میترین آبزیان پرورشی بهمیگو یکی از با ارزش

پروري نسبتاًاگرچه سهم میگوي پرورشی از کل تولیدات آبزي
گونه 10ره ناچیز است، اما ارزش اقتصادي آن بسیار باال و در زم

توجه براي تقاضاي قابل). FAO،2011(پرورشی است آبزیاناول
میگو در بازارهاي جهانی و از سوي دیگر استفاده از آب شور 

آوري پیشرفته به این هاي درجه چهار و ورود فندریا و زمین
هاي اخیر روند رو به رشدي که در طی سالهستندعواملیحرفه

هاي تنها کشورنهکهطوريهبزدهرقمپرورشیمیگويتولیدبرايرا
بلکهاند،دادهافزایشراخودتولیداتشرقیجنوبآسیايدرباسابقه
خلیجحوزهوالتینوجنوبیآمریکايدرنیزجدیديايکشوره

.)FAO،2011(اندفارس به گسترش پرورش میگو پرداخته
جاري در تکثیر و پرورش میگو در کشور در مقیاس ت

باشد، در طی این دو دهه مرحله ورود به دهه سوم عمر خود می
صنعت پرورش میگو شاهد نقاط عطف وقایعی بوده است که در 

اند، از پروري تاثیر عمیقی داشتهاوج و فرود این زیر بخش آبزي
در ابتداي راه تا انتخاب گونه ) مونودون(ورود میگوي ببري سیاه 
هاي وان گونه نخست، از تولید مولدعنبومی سفید هندي به

اي تا کاهش قیمت جهانی میگو هاي گلخانهپرورشی در استخر
در شروع هزاره سوم میالدي تا بروز بیماري ویروسی در مزارع 

به ایران و ) وانامی(پرورش میگو و ورود میگوي سفید غربی 
رشد قابل توجه تولید آن در چند سال اخیر به نحوي که حدود 

میگوي پرورشی جهان در %70و میگوي پرورشی ایران % 100
دفتر امور میگو (متعلق به گونه وانامی بوده است 2012سال 

). FAO،2011؛ 1392وآبزیان دریایی، 
هاي پرورش آن به سامانهازکهمیگوپرورشتکنولوژيسطح

توان سطح مزرعه،به تراکم الرو،عمدتاًشود،میگو یاد می
دهنده و میزان محصول وابسته است وگذاري پرورشمایهسر

هاي گسترده، سامانه: باشددسته قابل تقسیم میچهاربهمعموالً
تفاوت . متراکم، متراکم و فوق متراکمگسترده اصالح شده، نیمه

هایی پارامتربهمربوطعمدتاًپرورشهايسامانهایندرموجوداصلی
رو در استخرها، میزان تعویض آب، سازي النظیر تراکم ذخیره

ها، میزان تولید میزان هوادهی، نوع غذاي مصرفی، اندازه استخر
ها تاثیر خاصی باشد و هر یک از این پارامتردر واحد سطح می

هاي رشد میگو روي کمیت و کیفیت میگوي تولیدي و شاخص
لید،با توجه به توان توپرورشمناسبسامانهانتخاببنابرایندارد،
سودآوري وسرمایهبازگشتهايشاخصوالزمگذاريسرمایهحجم

.)Bailly،2002وRaux (اهمیت خواهد بود بسیار حائز

هاشمواد و رو
درکشور،میگوپژوهشکدهدر1391تیرماهازحاضرتحقیق

انجام روز110مدتبوشهر،بهحلهسایتدرواقعمیگو،پرورشمزارع
ورشدمقایسهآنانجامازهدفرسید،پایانبه1391یوردر شهرو

.وگسترده بودمتراکمنیمهسیستمدودروانامیمیگوبازماندگی
پست الرو میگوي وانامی از یکی از مراکز : پست الروتهیه

تنی فایبرگالس 4مخازنکه در ) بندرگاه(تکثیر میگو تهیه شد 
قسمت در هزار 30شورياد وگردرجه سانتی30با دماي آب

هاي به استخر12الروپستمرحلهبهنرسیدازپسوشدهدارينگه
.خاکی انتقال یافتند

صورت استخرهاي تیمار اول به: بندي میگوهاتقسیم
هکتار4/0روش گسترده با سه تکرار هر کدام با مساحتخاکی به

ورت استخرهاي خاکی صو تیمار دوم به)1A،2A،3A(هايبا نام
هکتار 25/0کدام با مساحتهرمجزاتکرار3بامتراکمنیمهروشبه

سایتتحقیقاتیایستگاهدرهمگیکه)1B،2B،3B(هايبا نام
.حله بوشهر واقع بودند

50دردهیغذااستخرهاایندر:استخرهاي روش گسترده
دارخیلی کمی روز اول دوره صورت نگرفت و پس از آن از مق

کارخانه 4004اندازه غذايعنوان غذاي مکمل با فرموله بهغذاي
بار در هفته بسته 2تا1اما کوددهی مرتباًاستفاده شد،هووراش

گرفت، تعویض صورتحیوانیکودشیرابهصورتبهوآبکدورتبه
چنین تراکم هم. درصد انجام شد20تا 5بار اي یکآب نیز هفته

.پست الرو در متر مربع بود10زي در این استخرها، ساذخیره
دهی در این استخرها غذا: متراکماستخرهاي روش نیمه

پخش کردن هاي غذادهی ومرتبه از طریق سینی3تا 2روزانه 
خوراك هووراش، ازاستفادهبااستخرهاهايکنارهدردستیصورتبه

صورت شهر واقع است،که کارخانه تولیدي آن نیز در استان بو
4001(مناسب غذا اندازهالروها ازپستبه اندازهکه بستهگرفت

چنین تراکم هم. روزانه آن ثبت شدمقداروشداستفاده)4005تا
جدول (بود مترمربعدرالروپست30استخرها،ایندرسازيذخیره

اي هپرورش تا پایان دوره توسط هواده30هوادهی نیز از روز .)1
قرار داشت صورت گرفت، تعویض عدد2که در هر استخرپدلویل

.مشابه استخرهاي گسترده بودآب نیز کامالً
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)درصد(آنالیز جیره غذایی مصرفی در دو سامانه پرورش: 1جدول 
سایز غذا

ترکیبات
4002400340054006تا 4001

42403939)حداقل(پروتئین خام
8776)حداقل(چربی خام 
2333)حداقل(فیبر خام 

11121212)حداقل(خاکستر خام 
10101010رطوبت

برداري نمونهباریکروز10هر:سنجیزیستوصید
عدد از هر استخر 10از استخرهاي هر تیمار به تعداد 

. هاي غذادهی یا تور سالیک انجام گرفتتوسط سینی
گذاري عالمتهايسطلواردزندهصورتبهارهاسپس نمونه

شده مربوط به هر استخر قرار گرفت، پس از انجام 
و بررسی وضعیت روده )طول و وزن کل(سنجی زیست

یشگاه ایستگاه نظر پر یا خالی بودن در آزمامیگوها از
ها را به استخرهاي نمونه، مجدداًتحقیقاتی سایت حله
خر دوره صید میگوهاي هر در آ. مربوطه انتقال یافتند

تیمار از طریق نصب توري در خروجی استخرها و تخلیه 
ها صورت گرفت که پس از آن به بررسی درصد کامل آن

صورت دقیق انجام بقا و وزن کل تولید هر استخر به
. گرفت 

10هر :بررسی درصد بقاء در طول دوره پرورش
ختلف تکرارهاي هر برداري از نقاط مروز یک مرتبه نمونه

بار توسط تور سالیک یا سینی غذادهی تیمار چندین
هاي صید شده در هربار صورت گرفت که تعداد نمونه

مربع زي نسبت به مساحت تور بر حسب مترتوراندا
محاسبه شد و پس از گرفتن میانگین بین دفعات 

دست آمدتجربی بهتوراندازي، درصد بقاء تقریبی و کامالً
.شدول مربوطه ثبت در جداو

درصد بقاء×100

با :ثبت فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب
توجه به اهمیت کیفیت آب در پرورش میگو، در هریک از 

وسیله بهpHصورت روزانه فاکتورهایی نظیرتیمارها به
سنجشوريدستگاهوسیلهبهسنج، شوريpHدستگاه 

درجهدیسک،سشی، شفافیت توسط)سالینومتر(چشمی
دستگاه اکسیپن سنج و غلظت اکسیژن وسیلهبهحرارت

صورت گیري شد و بهسنج اندازهمحلول با دستگاه اکسیژن
.مقدار میانگین در نتایج بیان شدند

تحقیق نمودارها با ایندر:هادادهتحلیلوتجزیه
باتحقیقتیمارهاياهايتکراستفاده از مقادیر میانگین

چنین هم. رسم گردید2007Excelافزاراز نرماستفاده
مقایسه تیمارهاي از نظر آماري با استفاده از آنالیز

و براي مقایسه ) 20نسخه (SPSSافزار در نرمواریانس
مستقل در سطحtداري بین تیمارها از آزمونمعنیسطح

.استفاده شد95%

نتایج
ها در میگوهاي آماري نشان دادند که طولتحلیل داده

سنجی بین دو سیستم گسترده و مراحل مختلف زیست
)P>05/0(استداري بودهمتراکم داراي اختالف معنینیمه

.)1شکل (
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گستردهمتراکم ونمودار مقایسه میانگین طول میگوها در دو سیستم پرورش نیمه: 1شکل
هاي آماري نیز نشان دادند که وزن تحلیل داده

سنجی بین دو سیستم ها در مراحل مختلف زیستمیگو
داري بوده متراکم داراي اختالف معنیگسترده و نیمه

.)2شکل()P>05/0(است 

ها در میگوبازماندگیآماري درصدهايدادهتحلیل
متراکم داراي سترده و نیمهمراحل مختلف بین دو سیستم گ

).3شکل()P>05/0(داري بوده است اختالف معنی

متراکم و گستردهنمودارمقایسه میانگین وزن میگوها در دو سیستم پرورش نیمه:  2شکل

متراکم و گستردهیستم نیمهدرطول دوره پرورش در دو سنمودار مقایسه میانگین درصد بقاء:  3شکل
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(A)و نیمه متراکم(B)در استخرهاي سیستم گسترده ) SGR(نمودار مقایسه میانگین نرخ رشد ویژه : 4شکل

هاي آماري نیز نشان دادند که نرخ رشد ویژه تحلیل داده
ختالف متراکم داراي اها در بین دو سیستم گسترده و نیمهمیگو
هاي آماري دادهتحلیل.)4شکل()P>05/0(داري بوده استمعنی

دو سیستمبینها درمیگورشد ویژهدادند که نرخنیز نشان
داري بوده است متراکم داراي اختالف معنیگسترده و نیمه

)05/0<P()4شکل(.
گیري کیفیت آب نتایج اندازه: گیري کیفیت آباندازه

م گسترده پرورش میگوي وانامی نشان دادند استخرهاي سیست

که اغلب پارامترها در حد قابل قبولی براي پرورش این گونه 
هرچند در برخی . روز دوره پرورشی بوده است110طی 

پارامترها نظیر غلظت اکسیژن محلول در آب، درجه حرارت و 
عمق شفافیت در طول دوره پرورش از نوسانات قابل توجهی 

ده است، از سویی دیگر میزان شوري آب استخرها برخوردار بو
ضمن داشتن نوسان در محدوده باالتر از محدوده مطلوب براي 

).2جدول (پرورش میگوي وانامی قرار داشته است 

متراکمخصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره پرورش در استخرهاي روش گسترده و نیمه: 2جدول

ارتفاع آب
)مترسانتی(

شوري
(ppt)

عمق شفافیت
)مترسانتی(

روزانه دمامیانگین
)گرادسانتیدرجه(

روزانهمیانگین
(ppm)اکسیژن

میانگین روزانه
(pH)

نیمه 
متراکم گسترده نیمه 

متراکم گسترده نیمه 
متراکم گسترده نیمه 

متراکم گسترده
نیمه 
مترا
کم

گسترده نیمه 
متراکم تردهگس

روز
پرورش تاریخ شماره

110 110 46 46 85 110 23 23 5 5 6/8 5/8 1 08/04/91 1
130 120 48 48 75 100 30 30 5/5 5 6/8 6/8 10 18/04/91 2
130 125 48 48 45 85 5/32 5/32 5/4 4 5/8 6/8 20 28/04/91 3
130 130 47 47 45 85 5/31 5/31 5 4 4/8 4/8 30 07/05/91 4
130 125 47 47 45 65 7/32 7/32 5/4 5/5 5/8 3/8 40 17/05/91 5
130 135 46 46 30 60 7/32 7/32 5/4 5/4 2/8 2/8 50 27/05/91 6
130 135 45 45 30 45 5/33 5/33 8/3 5/4 4/8 8 60 06/06/91 7
135 125 45 45 30 40 29 29 4 6/3 3/8 3/8 70 16/06/91 8
135 125 45 45 35 40 29 29 4 5/5 1/8 2/8 80 26/06/91 9
135 125 45 45 30 35 29 29 5/3 8/3 1/8 2/8 90 05/07/91 10
135 125 45 45 25 30 28 28 5/3 4 8 8 100 15/07/91 11
135 125 45 45 25 25 25 25 5/3 1/4 9/7 8 110 25/07/91 12
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متراکم سیستم نیمهاستخرهايآبکیفیتگیرياندازهنتایج
پرورش میگوي وانامی نشان دادند که اغلب پارامترها در حد 

روز دوره پرورشی 110قابل قبول براي پرورش این گونه طی 
هر چند در برخی پارامترها نظیر غلظت اکسیژن . بوده است

از نوسانات محلول در آب و عمق شفافیت در طول دوره پرورش 
قابل توجهی برخوردار بوده است، از سویی دیگر میزان شوري 
آب استخرها ضمن داشتن نوسان در محدوده باالتر از محدوده 

نکته قابل . مطلوب براي پرورش میگوي وانامی قرار داشته است
توجه در کیفیت آب استخرهاي این تیمار، قرارداشتن عمق 

خصوص در نیمه دوم دوره پرورش در شفافیت استخرها به
محدوده مناسب براي پرورش میگوي وانامی با وجو عدم کودهی 

چنین افت غلظت اکسیژن محلول با در طول دوه پرورش و هم
).2جدول (است وجود هوادهی

بحث
متراکم گسترده و نیمهدر سیستموانامیمیگورشد

ت آمده در تحقیق حاضر در دسهنتایج ب) تغییرات طول و وزن(
مورد رشد میگو با دو شاخص وزن و طول با توجه به نوع 

هاي مورد بررسی و تفاوت در خصوصیات دو سیستم، تا سیستم
دست آمده در سایر تحقیقات متفاوت است، هحدودي با نتایج ب

بدین معنا که در اغلب تحقیقات انجام شده میانگین وزن و 
سازي رابطه معکوس داشته تراکم ذخیرهطول  انفرادي میگو با 

متراکم نسبت برتري افزایش وزن میگوها در سیستم نیمهاست،
وجود %95مستقل در سطح Tبه گسترده با توجه به آزمون 

دار بود اما این برتري تا پایان دوره معنیداشت و اختالف کامالً
ریف پرورش ادامه داشت، و از سویی دیگر مبانی و معیارهاي تع

هاي مختلف پرورش میگو در کشورهاي مختلف تا حدي سیستم
. متفاوت است

تر و استفاده از غذاهاي فرموله شده باعث رشد بیش
تر میگو خواهد شد، بنابراین وجود این عامل در سیستم سریع
متراکم تحقیق حاضر در برابر صرفاً کوددهی در سیستم نیمه

طرح در خصوص باالتر بودن گسترده، یکی از تفسیرهاي م
) 1387(چنین غریبی و همکاران هم. شاخص هاي رشد است

پست 25نشان دادند که میانگین وزنی میگوي وانامی با تراکم 
روز 120متراکم طی الرو در متر مربع استخرهاي پرورشی نیمه

50سازي گرم رسیده و امکان استفاده از تراکم ذخیره84/17به 
تن در هکتار با 1/5تر مربع و رسیدن به تولیدپست الرو در م

.رعایت تمامی فاکتورهاي فیزیکو شیمیایی وجود دارد

در تحقیق حاضر، میزان درصد : وانامیبازماندگی میگو
- متراکم بهبازماندگی در میگوهاي پرورش یافته در سیستم نیمه

تم داري باالتر از میگوهاي پرورش یافته در سیسطور معنی
نحوي که که در پایان آزمایش میزان به،>P)05/0(گسترده بود

حدود %) 23/87(متراکمبازماندگی در میگوهاي سیستم نیمه
بوده که تفاوت بسیار ) 53/65(تر از سیستم گسترده بیش% 22

آوري فرایند تولید ایجاد را در میزان تولید و سودداري معنی
ترین دالیل آن را باید در مرسد مهنظر میخواهد نمود، که به

متراکم جستجو مدیریت تغذیه و هوادهی استخرها سیستم نیمه
سازي چنین در مطالعات مرتبط انجام شده تراکم ذخیرههم. کرد

و Balakrishnanمیگوي وانامی پرورشی، روي بازماندگی
به این نتیجه رسیدند که با افزایش تراکم ) 2011(همکاران 

وي وانامی روندي مشخص و کاهشی یا سازي میگذخیره
. داري در میزان بازماندگی میگوها مشاهده نشدافزایشی معنی

نتایج میزان تولید نهایی میگو : میزان تولید میگو وانامی
متراکم مورد مطالعه تحقیق نشان در دو سیستم گسترده و نیمه

رورش داد که در پایان دوره پرورش، میزان تولید در سیستم پ
تر از سیستم پرورش بیشداريیطور بسیار معنمتراکم بهنیمه

طور نحوي که میزان تولید بهبه>P)05/0(گسترده بوده است
کیلوگرم در هکتار 4080متراکم حدود متوسط در سیستم نیمه
کیلوگرم در هکتار بوده است، که 560و در سیستم گسترده 

دست آمده براي بازماندگی و هبالبته این نتایج در راستاي نتایج
و Balakrishnanچنین رشد میگوها در دو سیستم است، اماهم

بیان نمودند که لزوماً افزایش تراکم ذخیره ) 2011(همکاران 
سازي همراه با افزایش میزان تولید میگوي وانامی در پایان دوره 

ترین سازي بیشپرورشی نبوده و در نقطه بهینه تراکم ذخیره
.دست آمده استهمیزان تولید ب

نتایج تحقیق حاضر : (SGR)نرخ رشد ویژه میگو وانامی
نشان دادند که میزان رشد ویژه در میگوهاي پرورش یافته در 

طور به% 95مستقل در سطح Tمتراکم در آزمون سیستم نیمه
داري باالتر از میگوهاي پرورش یافته در سیستم گسترده معنی

و 66/5متراکم میزان نرخ رشد ویژه در سیستم نیمه. تبوده اس
توان این که باز هم می،دست آمدهب99/4در سیستم گسترده 

متراکم و نتایج را با وجود سیستم هوادهی در سامانه نیمه
و Araneda .چنین استفاده از غذاي فرموله تفسیر نمودهم

گوي وانامی ، کاهش نرخ رشد و بازماندگی می)2008(همکاران 
شیرین در سه تراکم مختلف را همراه با پرورش یافته در آب

.روزه گزارش کردند210افزایش تراکم در یک دوره پرورشی 
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متراکم از جنبه دهنده برتري سیستم نیمهنتایج تحقیق نشان
مدیریت تولید و حصول رشد، بازماندگی و تولید میگو در این 

. ودسیستم نسبت به سیستم گسترده ب
رسد نظر میگیري شده بهبا توجه به پارامترهاي اندازه

هاي روي شاخصداريمعنیمنفیتاثیرسازيذخیرهتراکمافزایش
.رشد و بازماندگی میگوي وانامی نداشته است

هاي موجود در شاخص رشد و بازماندگی را تا حد تفاوت
استفاده در هر دو زیادي باید در تغذیه و نوع غذاي مورد 

متراکم جستجو سیستم و تا حدي سیستم هوادهی سامانه نیمه
میزان تولید میگوي وانامی در واحد سطح سیستم نیمه . نمود

برابر میزان تولید در سیستم 8متراکم تحقیق حاضر حددود 
گستره بوده که با توجه به نتایج و شرایط تحقیق، مزیت 

متراکم مورد سیستم نیمهاقتصادي بودن سیستم گسترده بر
.فرض تحقیق ملموس نخواهد بود 

در تحقیق حاضر :کیفیت آب استخرهاي پرورش میگو
ها و تیمارها در یک مجتمع با توجه به طرح تحقیق، همه تکرار

که شرایط محیطی تا حد امکان پرورش میگو اجرا گردید تا این
و با تحقیقات سایر ها داشته باشدتاثیر یکسانی بر همه تیمار

در طول دوره پرورش pHمیزان  . محققان مشابهت داشته باشد
در محدوده مورد قبول بود، اما میزان اکسیژن محلول در برخی 
موارد و در اغلب موارد شوري آب در محدوده مطلوب توصیه 

35تا 5(شده براي پرورش میگوي وانامی توسط سایر محققان 
، Sweenyو Wyban(گرم در لیتر25تا 10و میزان بهینه 

.نبوده است)Nebot ،1991و Carvajal؛ 1998
اند توانستههریک از پارامترهاي کیفی آب استخرها می

تاثیرات مشابه و متفاوتی را روي میگوهاي پرورش یافته در هر 
وRereiz-Velazquezدو سیستم داشته باشند، در این راستا 

نشان دادند که بین درجه حرارت و تراکم ) 2013(همکاران 
که میزان اکسیژن سازي رابطه مستقیمی بوده در صورتیذخیره

سازي و طول دوره محلول داراي رابطه معکوسی با تراکم ذخیره
سازي داراي رابطه پرورش و از سویی دیگر تراکم ذخیره

معکوسی با اندازه استخر و رابطه مستقیمی با طول دوره پرورش 
. ودب

کیفیت کلی آب استخرهاي پرورش میگو در هر دو
سیستم در اوایل دوره نسبت به اواخر دوره پرورش شرایط 

دست هکه این روند در راستاي نتایج ببهتري را داشته است 
در خصوص کیفیت آب ) 2013(و همکاران Maآمده توسط

Litopenaeus vannameiاستخرهاي پرورش متراکم گونه 

.مشابهت دارد

از جمله پارامترهاي مدیریتی متفاوت بین دو سیستم 
چنین تحقیقات هم. مورد بررسی، مدیریت تغذیه و کودهی بود

Lara-Anguiano دهنده تاثیر مثبت نشان) 2013(همکاران و
کوددهی در رشد میگوي وانامی حتی در سیستم فاقد تعویض 

نیازهاي تغذیه این گونه را ها بیان داشتند کهآب بوده و آن
. توان صرفاً با تولیدات طبیعی استخر برطرف نمودمی

متراکم با وجود عدم کودهی در استخرهاي سیستم نیمه
رسد، کودهی پایه اولیه قبل نظر میدر طول دوره پرورش، اما به

چنین شرایط سازي میگوها، مواد غذایی و دفعی و هماز ذخیره
تا حدي منجر به تولیدات طبیعی در این سیستم هم کیفی آب، 

شده باشد و در نتیجه تاثیر خود را هر چند کم روي رشد و 
و همکاران Carvajal-Valdesبازماندگی میگوها گذاشته باشد،

سازي را در تاثیرات میزان غذادهی و تراکم ذخیره) 2012(
اي همتراکم میگوي وانامی با کودهی متوسط دورپرورش نیمه

دهنده تاثیر مثبت این نوع نتایج نشان،مورد بررسی قرار دادند
هر چند شاید رویکرد .کودهی و امکان افزایش تراکم بود

دلیل کمبود توان استفاده از مزارع غیرفعال جنوب کشور به
گذاري و تامین سرمایه جاري مورد نیاز مزارع توسط سرمایه
ذا در آن، بتوان با دهندگان و سهم باالي هزینه غپرورش

آنالیزهاي اقتصادي دقیق و تا حدي اصالح سیستم گسترده 
مورد استفاده در تحقیق، مالحظات زیست محیطی و شرایط 
اقلیمی نوار جنوبی کشور، اقتصادي بودن آن را نسبت به 

متراکم مطرح ساخت، که این امر نیازمند انجام سیستم نیمه
هاي مالی و نابع و فرصتآنالیز دقیق اقتصادي و توجه به م

.غیرمالی موجود در صنعت پرورش میگو کشور است
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