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 چکیده

بهبود شاخصب  نوزادگاهی تولید میاعث  راندمان  افزایش  و  رشد  بین شاخصهای  مقایسه  تحقیق  این  در  وزن  شود.  رشد،  های 

نشده صورت گرفت.   نوزادگاهی  و  نوزادگاهی شده  میگوی  بین دو گروه  غذایی  تبدیل  بازماندگی و ضریب  برداشت،  نهایی 

روز پرورش    90سازی و  استخر ذخیره  9در   قطعه در مترمربع  13با تراکم    12قطعه پست الرو    819000برای این منظور تعداد  

را سپری    نوزادگاهیمرحله  روز در گلخانه    30قطعه در مترمکعب به مدت    4000به همین تعداد پست الرو با تراکم    .داده شد

 15سنجی هر  ستروز پرورش داده شد. زی  60سازی و به مدت  قطعه در مترمربع ذخیره  13استخر با تراکم    9در    سپس  کرده،

میگوهای    گیری و ثبت شد. وزن نهاییبار اندازهصورت پنج روز یک   بار انجام شد، فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب به روز یک 

شده نوزادگاهی  13/28±51/0  نوزادگاهی  میگوهای  معنیرسید    22/17±67/0نشده    و  تفاوت  میکه  نشان  را  دهد داری 

(05/0>P) . فع دلیل  به  دراحتماالً  روزانه  نرخ رشد  میگوهاست.  جبرانی  نوزادگاهی    ال شدن رشد  به   0±01/0/21گروه  نسبت 

داری کاهش طور معنی  داری افزایش داشت. همچنین ضریب تبدیل غذایی بهطور معنی  به  15/0±01/0نشده    گروه نوزادگاهی

عالوه بر کاهش طول   تفاده از میگوهای نوزادگاهی شدهتولید میگو با اس  بیان کرد،توان  بر اساس این مطالعه می  ،بنابراین.  داشت

افزایش   ،تولید میگو  مقدار  کاهش غذای مصرفی و افزایش وزن و  با  ،دهدیمهش  کارا  خطر بروز بیماری  ی که  دوره پرورش

 . همراه داردی بهوربهره

 

   رشد جبرانی ،یسازره یذخ وزن، گلخانه کلیدی:لغات 
 
 
نویسنده مسئول*
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 مقدمه 

مهمزی آب از  یکی  تأمین  پروری  و  غذا  تولید  صنایع  ترین 
است.   جامعه  موردنیاز  غذایی  امنیت  ایجاد  و  پروتئین 

دهه   اواخر  از  میگو  پرورش  و  تکثیر  ایران   60صنعت  در 
زمان با رشد و توسعه  آغاز گردید و طی سه دهه اخیر هم

این حرفه در عرصه جهانی از توسعه چشمگیری برخوردار 
است   همکاران)بوده  و  موضوع1399  ، عبدالحی  ایمنی    (. 

دستورالعمل دقیق  اجرای  و  فنی  زیستی  و  بهداشتی  های 
می میگو  بهتولید  که  شیوع باشد  و  بروز  از  آن  واسطه 

با    .کندبیماری خطرناک در کشور و منطقه پیشگیری می
میگوی   وزن  خاکی  ذخیرهافزایش  استخر  در  شده  سازی 

وری شود و بهرهمی ترها مقاومعمالً میگو نسبت به بیماری
نژاد  یابدافزایش می و محسنی   (.1399  ،)محمدی دوست 

Lombardi  ( بیان کردند دوره پرورش 2006و همکاران )
  32-33روز در دمای    40-45نوزادگاهی میگوها به مدت  

سانتی خاکی   گراددرجه  استخر  در  رشد  برافزایش  عالوه 
بیمار مقابل  در  مقاومت  افزایش  بازماندگی  یباعث  و  ها 

می می نوزادگاهیشود.  بیشتر  کاهشمیگو  باعث   تواند 

 از  پس سازیذخیره  است،  شده  گفته .  شود هاهزینه

رشد  شده جبرانی رشد شدن فعال باعث نوزادگاهی و 
(. در ایران بیماری Oh et al., 2007خواهد شد )  میگوها

سال   در  بار  اولین  ویروسی  سفید  سایت   1381لکه  در 
پس  و  شناسایی گردید  بده آبادان در استان خوزستان  چوئ

ب  از پرورشی  مناطق  بیشتر  در  آبادان هآن  در  خصوص 
پرورش میگوی کشور وارد   را به صنعت  خسارات هنگفتی 

است   محسنیکرده  و  دوست  . (1399  ،نژاد)محمدی 
Tendencia  نوسانات    که  ( بیان کردند 2011همکاران )  و

استخر آب  شیمیایی  و  ایجاد  می  فیزیکی  باعث  تواند 
استرس  داد  نشان  مطالعات  شود.  میگوها  در  های  استرس 

میگوهای   تلفات  افزایش  و  انتشار  در  مدیریتی  و  محیطی 
دارند نقش  لکه سفید  به ویروس   Kakoolaki et)  آلوده 

al., 2010.) 

دما آب،  کیفیت  در  ناگهانی  در   ،تغییرات  باال  تراکم 
های پرورشی از عوامل سازی پست الروها در استخرذخیره

دارند   هستندزای  استرس  نقش  بیماری  انتشار  در    که 
(Esparza et al., 2010; Gunalan et al., 2011 .)

ازحد میگوها در استخرهای پرورشی و طوالنی  تراکم بیش

می بیماری  شدت  و  فراوانی  به  پرورش  دوره    افزاید شدن 
(Tsai et al., 1999  .)حاضکه  ییجاآن   از حال  ر،  در 

ب عوامل  از  به  یزای ماریبسیاری  ساکنان   بالقوه  عنوان 
هستند،   پرورش  محیط  در  میگو  اکوسیستم   لذاطبیعی 

عوامل زا نقش مهمی در حساسیت میگو به  عوامل استرس 
میبیماری مهم    ایفاءتوانند  زا  عوامل  از  یکی  و  کنند 

باشند سفید  لکه  بیماری  بروز  و  بر    . ایجادکننده  همچنین 
گزا )اساس  افشارنسب  کانال  pH(  1385رش  های  آب 

رسد که موجب می  5/8مزارع میگو گاهی به باالی  آبرسان  
  ، بنابراین  شود.استرس و زمینه شیوع بیماری لکه سفید می

استرس استعداد ابتال به لکه سفید را در میگوهای منطقه 
سیستم ایمنی میگو را تضعیف    استرس  دهد.افزایش میرا  
سومی از  استرس  ، یی کنند.  سریع  شرایط  تزاید  سبب  زا 

می میگوها  در  مرگ  و  جمعیت  در  موجود    گردد ویروس 
(Chang et al., 1996)  چوئبده  ه ب سایت  در  خصوص 

ناقلین   در  ویروس  خرچنگ   از  وحشیحضور   جمله 
ویژه با ایجاد  کنترل این فاکتورها به  ،لذا  .شده استگزارش 

ن میگو  صنعت  پایداری  در  نوزادگاهی  مهمی    قشفضای 
قرار گرفتن میگو در آستانه تحمل فاکتورهای شرایط   .دارد

ها،   هموسیت  تعداد  شامل  ذاتی  ایمنی  سیستم  محیطی، 
بیگانه اندیس  اکسیداز،  پروفنل  سیستم  و فعالیت  خواری 

 Lo et)  کند های اکسیژن را تضعیف میآزادسازی رادیکال 

al., 1996.) 
است   ممکن  اگرچه  محیطی  نامساعد  عامل    ربشرایط 

به   ابتال  استعداد  ولی  باشد  نداشته  زیادی  تأثیر  پاتوژن 
راحتی ها بهکند. تزاید ویروسبیماری در میزبان را زیاد می

میاسترس  با تشدید  فیزیولوژیک  و  محیطی    ، شودهای 
هم دلیل  به  است  ممکن  سفید  لکه  شیوع  زمان سرعت 

یونیزه در   pH شدن کاهش دما و افزایش آمونیاک غیر  و 
افزایش یابد آ دمای  (.  Corsin et al., 2002 )  ب استخر، 

آبادان   میگو  مزارع  در  پرورشی  استخرهای  در  -31آب 
سانتی  5/20 )درجه  است  کرده  ثبت  و  سیدگراد  مرتضایی 

گراد، بروز  درجه سانتی 30-32(. در دمای 1389 ،همکاران
درجه به حداقل   32کم و در    ،بیماری لکه سفید به نسبت

(. تالش در جهت Rahman et al., 2007)  رسدخود می
به  پاتوژن  عامل  افزایش حذف  امنیت  اصول  رعایت  وسیله 

 (. 1385 ،یابد )افشارنسب می
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تماس و  ی ممانعت از معرفی،  ابه معن  1واژه امنیت زیستی
زا در بین میگوهاست. محل  انتقال یا انتشار عوامل بیماری

غذ کیفیت  پرورش،  سیستم  طراحی  نوع  و  ای  احداث 
ذخیره تراکم  مزرعه مصرفی،  جاری  مدیریت  و  سازی 

نمادهایی کلیدی از امنیت زیستی تأثیرگذار در مولدسازی،  
می میگو  پرورش  و   ,.Lightner et al)  باشند تکثیر 

2012  .) Viau    و( کردند2012همکاران  بیان   ) ،  
مهمی  می  نوزادگاهی  نقش  زیستی  ایمنی  افزایش  با  تواند 

بیماری کاهش  بین  ها  در  در  ویروس  وجود  باشد.  داشته 
خصوص در بین مولدین وحشی مشکالت  هپوستان بسخت 

آورده   پدید  میگو  وحشی  منابع  از  استفاده  در  را  زیادی 
)سلطانی باعث    .(1381  ، است  بیماری  این  شدن  بومی 

دهندگان میگو، بیکاری مستقیم ضررهای اقتصادی پرورش 
عمده بخش  غیرمستقیم  کارشناسانیا  از  کارگران   ای  و 

پروری گردیده و بروز مشکالت عدیده اجتماعی  حوزه آبزی 
پرورش  مناطق  در  معیشت  تأمین  ازجمله  اقتصادی  و 

است. شده  کشور  )Juliana   میگوی  همکاران  ( 2012و 
دمای   در  میگوها  نگهداری  با  دادند  درجه   33نشان 

درصورتیسانتی باشد،  گراد  سفید  لکه  ویروس  دارای  که 
باالی   مانع  دمای  کیناز  پروتئین  آنزیم  مهار  با  مانع  آب 
به   شودمیویروس    DNAهمانندسازی   یک    که  عنوان 

گرمسیر  مناطق  در  سفید  لکه  بیماری  با  مقابله  راهکار 
)  Rahman   باشد.می همکاران  دادند  2006و  پیشنهاد   )

گراد در مناطقی  درجه سانتی 32که با افزایش دمای آب تا 
به آلودگیکه  مکرر  می  طور  تکثیر    ، افتداتفاق  مهار  با 
این  . داد را کاهش  شیوع بیماری لکه سفید توانمی ویروس

استرس  به مطالعه   کاهش  محیطیمنظور  ثابت    ،های 
مدت  نگه در  آب  دمای  بررسی    نوزادگاهی داشتن  و 

پرورشیشاخص استخرهای  در  میگو  رشد  صورت   ،های 
 پذیرفت. 

 

 روش کار مواد و 

از خرداد  پژوهشاین   در مجتمع    1400ماه    الی شهریور، 
میگو گردید پرورش  اجرا  آبادان  استخر   18  .چوئبده 

و اساس دستورالعمل   انتخاب  آمادهبر  بهداشتی  سازی  های 

 
1 Biosecurity  

تکثیر   مرکز  از  میگوها  بچه  همه  شدند.  آبگیری  سپس  و 
آبادان   به  یکسان  شرایط  با  و  تهیه  بوشهر  استان  در  حله 

شدند.   الرو  819000منتقل  پست  اولیه   12  عدد  وزن  با 
به  005/0 آداپتاسیون  از  بعد  در    گرم  مستقیم   9صورت 

عدد   13مترمربع با تراکم  7000یک  استخر با مساحت هر
ذخیره  خردادماه  اوایل  در  مترمربع  به  در  شدند.  سازی 

روز با    30ماه به مدت    همین تعداد پست الروها در خرداد
گلخ  4000تراکم   فضای  در  مترمربع،  بر  در انهقطعه  ای، 

و    شده مترمکعبی نوزادگاهی    150مخازن ژئو ممبران گرد  
کد   با  هووراش  کارخانه  ساخت  تجاری  غذای    4001با 

از   بعد  شدند.  در    30غذادهی  با    9روز،  استخرخاکی 
شرایط   7000مساحت   که  مزرعه  همان  دیگر  مترمربع 

آماده بودندیکسان  شده  آبگیری  و  تراکم    ،سازی    13با 
متر بر  ذخیرهقطعه  مدت    شدهسازی  مربع  به  در    60و 

و همگی    شدهروز( پرورش داده  90استخر خاکی )مجموعاً 
فاکتورهای   مدت  این  در  شدند.  صید  مشخصی  زمان  در 

گیری و دما  بار اندازهروز یک  5و شیمیایی آب هر    یفیزیک
آب با استفاده    صورت روزانه و ثبت گردید. دمای   به  pHو  

جیوه  دماسنج  باز  دقت  ای  گردید.  سانتی  1/0ا  ثبت  گراد 
شوری آب با استفاده از دستگاه شوری سنج الکتروسولیمر  

(M_ГМ  دقت با  روسی  اندازه   01/0(  هزار  در  گیری گرم 
با دقت    WTW320 دستگاه پرتابل مدل  باآب  pH   شد.
و  اکسیژن    شد. گیریاندازه  01/0 وینکلر  روش  به  محلول 

دالب محلول  اکسیژن  مقدار  میلیفاصله  برحسب  آب  گرم  ر 
دقت   با  لیتر  شداندازه  01/0در  جهت   (.1جدول  ) گیری 

کارخانه تجاری  غذای  از  داخل    پرورش  میگو  غذای  تولید 
و   شد  استفاده  مختلف  اوزان  برای  راش(  )هوو  کشور 

  6ظهر و    12صبح،    8نوبت در روز )  4صورت    غذادهی به
جهت  11و    عصر گردید.  انجام  مربوطه  ظروف  در   شب( 

اولین  از  بعد  غذا،  میزان  برآورد  و  میگو  رشد  بررسی 
روزه    15های  برداری بعد از دو هفته پرورش، در دورهنمونه 

روز   تا  زیست  90و  و  انجام  میگو  سنجی صورت گرفت. از 
متعارف  جداول  میگو  وزن  اساس  بر    AOAC  غذادهی 

تولید   .صورت گرفت(  1997) میزان  نهایی،  وزن  پایان  در 
غذایی، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد  در هکتار، ض تبدیل  ریب 

تحلیل آماری   و  روزانه دو تیمار باهم مقایسه و مورد تجزیه
 قرار گرفتند.
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 1400چوئبده آبادان  منطقه .: فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای پرورش میگو1جدول 
Table 1: Physico-chemical factors of shrimp pond water. Choebde area of Abadan 1400 

 روز پرورش
 پرورش  دوره طول در آب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

pH گرم در لیتر (  شوری (  گرادی) سانت دما در لیتر (  گرمیلیم)  اکسیژن( 

1 4/8 5/5 27 22 

5 6/8 7/5 29 22 

10 7/8 9/5 29 23 

15 8/8 5/5 30 24 

20 6/8 0/5 31 25 

25 5/8 7/4 32 26 

30 7/8 8/4 31 27 

35 4/8 5/4 28 28 

40 5/8 0/4 29 30 

45 7/8 2/4 30 30 

50 7/8 3/4 28 30 

55 6/8 2/4 30 30 

60 6/8 0/4 30 30 

 
شامل  شاخص رشد  و  تغذیه  )نرخ  های  ویژه    ،( SGRرشد 

)  نرخ غذایی  )  ، (FCRتبدیل  وزن  درصد  (  WGافزایش 
روزانه وزن  بازماندگ  و(  ADG)  افزایش  )درصد  (SVRی 

گرفتند  بررسی  مورد فرمولو    قرار  از  استفاده    ذیل های  با 
  محاسبه شدند:

 

 

 بدن  وزن افزایش ( WG)= گرم به دوره انتهای وزن میانگین – گرم به دوره ابتدای وزن میانگین
 درصد افزایش وزن روزانه  WG= (ADG )) /تعداد روزهای پرورش ×وزن اولیه) ×100

 نرخ رشد ویژه )درصد / روز(   ( SGR)=  100× گرم([  به  نهایی  وزن  میانگین  طبیعی  لگاریتم   -گرم   به  اولیه  وزن  میانگین  طبیعی  ]زمان/ لگاریتم 

 ضریب تبدیل غذایی  (FCR)) گرم( =  )گرم ( / غذای خشک مصرفی شده   وزن افزایش 

 بازماندگی  درصد(SVR)  =  100 × دوره( انتهای ماهیان بچه ی/ تعداددر ابتدا باقیمانده ماهیان بچه )تعداد
 

 هاداده تجزیه تحلیل آماریروش 

داده مقایسه  آزمون جهت  از  تیمارها  بین  های 
Independent-Samples T Test  داده شد.  ها  استفاده 

میانگین  به . شد  گزارش  استاندارد  خطای  ±صورت 
 از  استفاده   با   مختلف  های آزمایش  از  حاصل  های داده
( Chicago, Illinois, USA)19ویرایش    SPSS  افزارنرم

نرم از  نمودارها  رسم  برای  درنهایت  شدند.  افزار پردازش 
Excel (2010 .استفاده شد ) 

 
 

 نتایج 

از   نوزادگاهی شده    30وزن بچه میگوی بعد  روز در گروه 
  گرم ثبت گردید.   6/1یک گرم و در گروه نوزادگاهی نشده  

ا نوزادگاهی نشده پس  نهایی میگوهای   90ز  متوسط وزن 
گرم بود و در تیماری که    22/17±67/0روز دوره پرورش  

و    60 استخر خاکی  نوزادگاهی    30روز در  روز در گلخانه 
بودند  اختالف   13/28±51/0  ،شده  که  گردید  ثبت  گرم 

(. نرخ رشد روزانه P<05/0هم نشان دادند )  داری بامعنی
( نشده  نوزادگاهی  به 15/0±01/0میگوهای  صورت    ( 

شده  داری  معنی نوزادگاهی  میگوهای  رشد  نرخ  از  کمتر 
شد. 01/0±21/0) ثبت  تیمار    (  در  وزن  افزایش  ضریب 



 31(  3)  1401مجله علمی شیالت ایران  

75 

شده   بود    67/5592±61/6نوزادگاهی   طور  به  کهگرم 
نشده  عنیم نوزادگاهی  تیمار  از  بیشتر  داری 
 (. >05/0P)  گردید  ثبت (02/36±67/2466)

نشده   نوزادگاهی  تیمار  پرورش  دوره  در    90طول  و  روز 
روز در    60روز در گلخانه و    30وهای نوزادگاهی شده  میگ

در   غذایی  تبدیل  ضریب  شد.  انجام  خاکی  استخر 
نوزادگاهی نشده ) تیمار  ( و در  27/1استخرهای خاکی در 

شده   نوزادگاهی  به  1تیمار  که  گردید    طور  ثبت 
می  ،داریمعنی نشان  )کاهش  درصد  >05/0Pدهد   .)

ش  نوزادگاهی  تیمار  در  در    57/90±35/3ده  بازماندگی  و 
نشده   نوزادگاهی  به   43/71±27/2تیمار  که  شد   گزارش 

معنی میطور  نشان  اختالف  )داری  میزان  >05/0Pدهد   .)
نهایی میگو در استخرهای دارای میگوی نوزادگاهی  تولید  
( بههکتار  در  کیلوگرم  2666/  67±84/84شده  طور    ( 
نوزامعنی میگوی  دارای  استخرهای  از  بیشتر    دگاهی دار 

  2)جدول    (>05/0P)  بود(  گرم  89/1488±88/96نشده )
 . (1و شکل 

 

  نهایی وزن استاندارد،  انحراف±نوزادگاهی شده و نشده در استخرهای خاکی با میانگین وانامی  : نتایج نهایی پرورش میگوهایی 2جدول  

(،  (ADG، میانگین رشد روزانه نهایی SGRژه نهایی ، ضریب رشد وی(FCR) ضریب تبدیل غذایی ، (SR) بازماندگی درصد  ، (گرم ) میگو هر

 تولید در هکتار )کیلوگرم( 
Table 2: The final results of culture of Vannami shrimps, nursery and non nurserys shrimp in ponds ± sd, final 

weight(g), survival rare, feed conversion rate, specific growth rate, Average daily growth, Production per hectare(kg) 

 نوزادگاهی شده  نوزادگاهی نشده  کارایی رشد 

 005/0 005/0 وزن اولیه )گرم( 

 1 6/1 روزه   30وزن 

 b67/0±22/17 a51/0±13/28 وزن نهایی )گرم( 

 b35/3±57/90 a27/2±43/71 درصد بازماندگی 

 ab04/0 ±27/1 b01/0±00/1 ضریب تبدیل غذایی 

 b01/0±15/0 a01/0±21/0 نرخ رشد روزانه 

 b02/36±67/2466 a61/6±67/5592 درصد افزایش وزن 

 a1±90 b3±60 طول دوره پرورش در استخر خاکی )روز( 

 b88/96±89/1488 a84/84±67/2666 تولید )کیلوگرم( در هکتار 

 .درصد است 5در تیمارهای آزمایشی تحت آزمون دانکن در سطح  دار بین میانگین پارامترهاحروف التین در هر ردیف به معنی اختالف معنی

 

 
 نوزادگاهی نشده   ینوزادگاهی شده و میگوها ی: مقایسه میزان رشد میگو )گرم( در دو تیمار میگوها1شکل 

Figure 1: Comparison of shrimp growth rate (g) in two group of nursery and non-nursery shrimps 



 ...    وری پرورشهرههای بمقایسه تولید و شاخص                                                             نژاددوست و محسنی محمدی

76 

 بحث

به    با )  گزارشتوجه  همکاران  و  مرتضایی  ( 1389سید 
در سخت  موجود  خرچنگ  و  وحشی  میگوهای  پوستان، 
آبکانال آلوده های  آبادان  چوئبده  طبیعی  محیط  و  رسان 

  Julianaد و گزارش  نباشبه ویروس بیماری لکه سفید می
ویروس   DNA تکثیر    ،که نشان دادند  (2012و همکاران )

د در  سفید  لکه  سانتی  26-28مای  بیماری  گراد  درجه 
می و  شروع  دادندسایر  شود  نشان  که    ، مطالعات 

روز  های فیزیولوژیک و نوسانات دمایی آب در شبانهاسترس 
مینیز   ویروس  تکثیر  )باعث  (. Lotz et al., 1995شود 
  ، روشی که بتواند کنترل این فاکتورها ر ا مقدور سازد  ،لذا

گرف قرار  کار  دستور  نوزادر  واحد  ایجاد  که  در  ت  دگاهی 
گلخانه نوزادگاهی  فضای  گردید.  معرفی  مفید  روشی  ای 

بزرگ بر  عالوه  میگو  الروهای  افزایش پست  و  شدن  تر 
مقاومت میگوها در مقابل شرایط نامساعد محیطی، رشد و  

به میگوهای هم سن خود نشان  بازماندگی بیشتری نسبت 
همکاران)محمدیدهد  می و  به   (.1400  ،دوست  توجه  با 

توان دمای  راحتی میبه  ،امکان کنترل دمای آب در گلخانه 
را   بنابراینسانتی  درجه  32آب  کرد.  نگهداری    ،گراد 

بدون   گلخانه  در  آب  دما  و  انجام  گلخانه  در  نوزادگاهی 
نشان می پژوهش  این  نتایج  نرخ    ، دهدنوسان ثبت گردید. 

 ( شده  نوزادگاهی  میگوهای  به  نسب (0/ 15±01/0رشد  ت 
نوزادگاهی نشده  است که    بیشتر(  21/0±01/0)  میگوهای 

محمدی  با )مطالعه  همکاران  و  هم1400دوست  خوانی  ( 
  Lombardoو    Smolko،  مشابه یپژوهش در  دارد.

اعالم2005) میگوهای  کردند،  (  رشد  نوزادگاهی  در  شده 
می فعال  مدت  و   شودجبرانی  روزانه،  رشد  نرخ    افزایش 

وزن به  رسیدن  می  زمان  کاهش  این  هدف  نتایج  یابد. 
میگوهای  در طول دوره یکسان پرورشی،    ،مطالعه نشان داد 

شده   بیشترینوزادگاهی  نهایی  ( 13/28±51/0) وزن 
)  میگوهای  به  نسبت نشده   (22/17±67/0نوزادگاهی 

میندار نتیجه د.  چنین  کردتوان  میگوهای   که  گیری 
ذخیره از  بعد  گلخانه  در  شده  استخر  سازی  نوزادگاهی  در 

مدت که خاکی  خاکی  استخر  در  رشد  برای  کمتری  زمان 
د و این  نکنسپری می ،کنترلی داردشرایط محیطی غیرقابل

درصد  می دهد.  کاهش  را  بیماری  بروز  خطر  تواند 
( شده  نوزادگاهی  تیمار  در  به 57/90±35/3بازماندگی   ) 

معنی نشده  صورت  نوزادگاهی  تیمار  از  بیشتر  داری 
و   Viau مطالعه  با. این نتیجه  گردید  ثبت(  27/2±43/71)

( کردند  (2012همکاران  بیان    نوزادگاهی   میگوهای  ،که 
بر عالوه  افزایش    شده  خاکی،  استخر  در  رشد  افزایش 

بازماندگی نشان میبیماری  برابردر  را  مقاومت   دهند،  ها و 
نوزادگاهی  هم تیمار  در  غذایی  تبدیل  ضریب  دارد.  خوانی 

داری از تیمار نوزادگاهی  طور معنی  به(  00/1±01/0شده )
هزینه غذا کمتر    ،( کمتر است. بنابراین27/1±04/0نشده )

می نشان  افزایش  تولید  سود  باو  که  و     Oh  مطالعه  دهد 
( کردند  (2007همکاران  بیان  میگوی    ،که  با  پرورش 

از  و باشدمیتر   صرفهبه مقرون اقتصادی لحاظ  نوزادگاهی 
همیابدمی افزایش هکتار در سود میزان دارد،  .  خوانی 

از شاخص غذایی  تبدیل  آبزیان  ضریب  تولید  در  های مهم 
را    است استخر  سوددهی  و  هکتار  در  تولید  افزایش  که 

نوزادگاهی پست دهد. میمی  افزایش با  بیان کرد که  توان 
الروهای میگو به مدت یک ماه در گلخانه عالوه بر امکان  

یی آب در مخازن گلخانه و کنترل شرایط فیزیک و شیمیا
تقویت   امکان  مورداستفاده،  آب  ضدعفونی  کم  هزینه 

پروبیوتیک  پست ایمنی و  با مواد محرک  الروها در گلخانه 
های تولید  وری و شاخصافزایش بهره ،بیشتر است. بنابراین

در غیر    میگو  روش  به  نسبت  شده  نوزادگاهی  روش 
یی برداشت و  نوزادگاهی شده، افزایش نرخ رشد و وزن نها 

.  است  کاهش طول دوره پرورش از مزایایی نوزادگاهی بوده
بر عالوه  روش  در    این  هکتار،  در  تولید  و  وزن  افزایش 

ب را  بیماری  بروز  امکان  دارند،  بیماری  که  شدت  ه مناطقی 
 دهد. کاهش می
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Abstract 

A nursery can improve growth indicators and increase production efficiency. This research 

compared growth indicators, final harvest weight, and survival rate and feed conversion ratio 

between nursery and un nursery groups. The number of 819,000   pieces of post larvae 12 

with density of 13 pieces per square meter was reared in stocking for 90 days in 9 ponds. The 

same number of post larves with a density of 4000 pieces per cubic meter was reared in the 

greenhouse for 30 days. Then it was stocked in 9 ponds with a density of 13 pieces per square 

meter and they were cultured for 60 days. Biomass was measured every 15 days.  

Physico  -chemical factors of water were recorded every five days. The final weight nursery 

shrimps was 28.13±0.51 1 and non-nursery shrimps 17.22±0.67. It shows a significant 

difference  (P<0.05). It is probably activated by the compensatory growth of shrimps.  The 

daily growth rate in the nursery group was 0.21±0.01 which was higher compared non nursery 

group 0.15±0.01 compared to the non-nursery group. It increased significantly. Also, the food 

conversion rate was significantly reduced. This this study, it can be said that shrimp 

production using shrimps nursery, in addition to reducing period of the culture with reduces 

the risk of disease. Also, reducing the food consumption and increasing the weight and 

quantity of shrimp production would increase the productivity. 
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