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  چكيده
پرورش  صنعت تكثير و پرورش ميگو  از شروع آزمايشي آن تاكنون تبديل به يك صنعت بزرگ شده است.

ميگوي سفيد گونه  سفيد هندي شروع گرديد و با ورود ميگو در استان بوشهر با گونه بومي ميگوي ببري سبز  و
ميزان توليد ميگوي پرورشي در ايران  شد. عنوان گونه پرورشي شناختهبه به كشور    Litopenaeus vannameiغربي 

و  Biosecurityتن رسيده است. بروز بيماري هاي مختلف ، رعايت نكات ايمني زيستي  23000به  1393در سال 
اهميت خاصي پيدا كرده است . در اين راستا  Specific Patogen Free (SPF) توجه به توليد ميگوي عاري از بيماري

طرح   منظور نيز در كشور به عنوان نيازهاي اصلي اين صنعت مطرح گرديد.به همين  SPFلدتوليد اين ميگوي مو
در كشور  و پژوهشكده  )SPF( خاص ميگوي عاري از بيماريكالن كسب و انتقال دانش فني براي توليد انبوه 

ف دو نسل پروژه تصويب گرديد.بعداز  تحقيقات و آزمايش هاي مختل 21طرح و  7ميگوي كشور بوشهر با 
بررسي رشد و بازماندگي  پروژهانتخاب گرديدند.در هلث و موالكاي ميگوي موجود در استان بوشهر  مولد هاي

به  92در سال  اجراء گرديد. 93و  92در سال  نيز با اين دو نسل الروهاي الروهاي حاصله از نسلهاي مختلف 
روز  120نيز با به مدت  93هلث و در سال  روز پرورش با تالقي برون گروهي  موالكاي با هاي 200مدت 

دماي آب،  92نتايج فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب در سالن در سال  پرورش با همين نسل انجام گرفت.
ميلي گرم در  7.21±0.38درجه سانتيگراد، 30.19±1و شوري بترتيب  pH اكسيژن محلول در آب،

درجه 25.7±3.4ر استخر نيز اين نتايج بترتيب مي باشد .دقسمت در هزار  35و  8.17±0.04ليتر،
قسمت در هزار  مي باشد.ميانگين فاكتورهاي  40.09±. 3و 8.09±0.1ميلي گرم در ليتر، 7.2±0.4سانتيگراد،

، درجه 32.22±2.2و شوري بترتيب pH دماي آب، اكسيژن محلول در آب، 93فيزيكو شيميايي آب در سال 
بعد از انتخاب  قسمت در هزار  مي باشد. 41.05±0. 5و  8.08±0.07لي گرم در ليتر،مي 7.3±0.2سانتيگراد،
روز پرورش تعداد  120بعد از  93انجام شد. در سال   93و 92تكثير ،پرورش و مولد سازي در سال   مولدين

صد توليد در 86گرم و بازماندگي  22.38±2.8با وزن هاي هلث  موالكاياز نسل قطعه ميگوي پيش مولد  4300
   .گرديد

  
  و  بوشهر ،پرورشLitopenaeus vanname   ، Specific Patogen Free(SPF) لغات كليدي:ميگوي سفيد غربي
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  مقدمه -1
و توليد ميلياردها  يشغلفرصت با ايجاد صدها هزار  از ابتداي توسعه آن تاكنون صنعت تكثير و پرورش ميگو 

. توسعه جهاني آبزي پروري از دهه )Lightner and Redman,1998(شده استدالر تبديل به يك صنعت بزرگي 
منابع طبيعي و تامين پروتئين مورد نياز جمعيت رو به رشد  ،با اهداف كاهش فشار بهره برداري از درياها  1970
ي باالتر به ، توجه كشورهاي صاحب تجربه و داراي شرايط اقليمي مناسب به توليد آبزيان با ارزش اقتصاد  جهان

منظور افزايش درآمدهاي ارزي را جلب نمود. در اين راستا پرورش ميگو در جهان و به ويژه در شرق و جنوب 
شرق آسيا و در سالهاي بعد در كشورهاي آمريكاي التين توسعه زيادي يافت، به نحوي كه ميزان توليد جهاني 

(متين  است رسيده 2014ليون تن در سال مي 4.5 به حدود 1975تن در سال  50000ميگوي پرورشي از 
  ).1392غريبي، ؛FAO،2013؛13781378فر،

رشد  به دليل و  شروع 1374پرورش ميگو در استان بوشهر با گونه بومي خليج فارس ميگوي ببري سبز  در سال  
به  1375كم و بازماندگي پايين از چرخه صنعت پرورش ميگو حذف گرديد و ميگوي سفيد هندي از سال   

درصد از اراضي زير كشت  56نوان گونه جايگزين وارد اين  صنعت شد. استان بوشهر با اختصاص بيش از ع
به عنوان پيشتاز صنعت پرورش ميگو در  1383درصد توليد ميگوي پرورشي كشور به خود در سال  64ميگو و 

بروز بيماري لكه سفيد در  به دليل 1384).در سال 1386فقيه، ،  1388،كشور شناخته شد (ارشدي و همكاران 
از سال موجب گرديد كه و ورود ميگوي سفيد غربي در همين سال به كشور  ) 3851دشتيان نسب، استان بوشهر (

و اين گونه نيز جايگزين ميگوي سفيد هندي شد  ايدميگوي پرورشي در استان بوشهر تغيير نم 1385
دن ذخاير دريايي موجب گرديده تا آبزي پروري به افزايش تقاضا براي آبزيان و محدود بو .)1390(غريبي،

عنوان مهمترين راه تامين پروتئين مورد نياز جمعيت روبه رشد جهان و جهت كاهش فشار تالش صيادي از 
درياها، و افزايش درآمد ساحل نشينان به ويژه در كشورهاي كم درآمد مورد توجه قرار گيرد. در سال هاي آتي 

هايي نظير ميگو رشد دو رقمي خواهد داشت و توليد آبزيان پرورشي بر  وري به ويژه گونهتوليد به روش آبزي پر
 سفيد ميگوي ميگوي توليد آبزيان دريايي به عنوان منبع اصلي منابع پروتئيني خوراكي، پيشي خواهد گرفت. 

، بومي سواحل  shrimp  White leg (انگليسي ) و نام عمومي  Litopenaeus vannamei  با نام علمي) واناميغربي (
اين گونه  1990اواخر دهه از  غربي آمريكاي التين در اقيانوس آرام از پرو در جنوب تا مكزيك در شمال است.

ميگوي سفيد غربي قادر به تحمل دامنه وسيعي از درجه  پرورش يافت.در آسيا در مقياس تجارتي با موفقيت 
درجه سانتيگراد   30 تا 23 ° ي استوايي و نيمه استوايي در دمايحرارت است اما همانند اغلب ديگر گونه ها

درجه  30 °گرمي)  1( ميگو هاي كوچكرشد اين گونه در  دما برايبهتر رشد مي كند. مناسبترين درجه 
 است بهترين درجه شوري براي رشددرجه سانتيگراد  27 ° گرمي) 18تا  12و براي ميگوهاي بزرگتر (سانتيگراد 

ي با ينياز به غذاها ساير گونه هاي رايج پرورشيدر مقايسه با   است.قسمت در هزار  15تا  10ود در حد آن
با كنترل باالي بهداشتي سفيد غربي بيشترين ميانگين توليد ميگوي درصد) دارد .  35تا  20( پروتئين كمتر
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).  تاكنون 1387(فقيه ، تن در هكتار گزارش شده است 63ويروسي و در سيستم مدار بسته فوق متراكم تا 
هكتار اراضي لم يزرع مناسب براي پرورش ميگو در جنوب كشور شناسايي شده است. تا پايان سال  180000

هكتار از اين اراضي  8700هكتار از اين اراضي به متقاضيان واگذار شده است كه حدود  45000، حدود 1384
واحد كارخانه  30واحد كارخانه توليد خوراك ميگو و  2، واحد مركز تكثير  21آماده توليد مي باشد. احداث 

عمل آوري بخشي از زير ساخت هاي مورد نياز صنعت تكثير و پرورش ميگو است كه در اين سال ها بوجود 
 1393تن در سال  23000به در حدود  1373تن در سال  54آمده است. ميزان توليد ميگوي پرورشي در كشور از 

  ).  1394كل كشور) در اين امر پيشرو بوده است (غريبي، درصد65تن ( 14500ن بوشهر با رسيده است كه استا
بيماري ويروسي نكروز عفوني بافت زيرپوستي و  و 2تورا سندروم ، 1لكه سفيد براي گونه وانامي سه ويروس 

 Lightner and;گزارش شده اند و مي توانند مانع اصلي توسعه آبزي پروري محسوب گردند  3بافت خوني

Redman, 1998) (Flegel, 2006; Brock and Main, 1994; Lightner, 1996.  كشورهاي آمريكايي پس از بروز بيماري
ساير   )1388 ،(مهرابي و همكاران بالغ بر يك ميليارد دالر خسارت ديده اند 2001تا  1999لكه سفيد از سال 

به ترتيب بيش از  2001سالهاي بروز تا  طي IHHNVبيماري و  4كله زرد،  بيماريهاي ويروسي نظير تورا سندروم
  (Lightner, 2003)قتصادي به مزارع پرورش ميگو وارد كرده اندسه ميليارد دالر خسارت ا

بيماري ناشي از سندروم ويروسي لكه سفيديكي از بيماري هاي رايج در بين ميگو هاي پنائيده است كه از سال  
 1381. اين بيماري در سال ديده شد كشورهادر بسياري از  1990در تايوان ظهور كرد و در طول دهه  1992
. پس از بروز اين بيماري و از سال   )1388(مهرابي و همكاران، رورش ميگوي چوئبده آبادان را فلج نمودسايت پ

را  سفيد غربي, موسسه تحقيقات شيالت ايران, در پژوهشكده ميگوي كشور, كار تحقيق روي ميگوي 1383
ان بوشهر بود, به تكنيك تكثير كه متقارن با شيوع بيماري لكه سفيد در است 1384شروع كرد و سرانجام در سال 

دست يافت. يكي از مشكالت عمده صنعت ميگو در كشور توان توليد پائين در  سفيد غربيو پرورش ميگوي 
مزارع پرورشي است كه دسترسي به ميانگين توليد باالتر نيازمند گذر از پرورش نيمه متراكم به متراكم, بهبود 

مورد نياز صنعت است. يكي از الزامات سيستم متراكم استفاده از  مديريت و تكميل و توسعه زير ساخت هاي
هواده است كه با سيستم سوخت ديزلي كنوني مزارع پرورشي كشور مان مشكل و يا ناممكن است و نيازمند برق 

در كشور ايران بعد از  سفيد غربي). اولين ورود ميگوي  1387دار كردن مزارع پرورشي است. ( آيين جمشيد ،
 اي ميگو با ديد .توجه به تنوع گونه)Afsharnasab et al ,2009(بوده است  2004ز بيماري لكه سفيد در سال برو

هاي با توان توليد باال, و مقاوم در برابر شرايط متنوع اكولوژيكي, مقاوم در برابر  اي, تكثير و پرورش گونه منطقه
زايش توليد در واحد سطح و افزايش سطح زير كشت بيماري, سريع الرشد همچنين كاهش هزينه هاي توليد, اف

                                                 
1 - White Spot Syndrom Virus( WSSV) 
2 Taura syndrome virus (TSV), 
3 Infectious hypodermal and hematopoetic necrosis virus (IHHNV) 
4Yellow head disease (YHD) 
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ميگو از راهكار هاي دستيابي به اهداف كيفي و كمي شيالت ايران و مؤسسه تحقيقات شيالت در برنامه هاي 
توسعه اي كشور است. انجام تحقيقات پيرامون موارد فوق, بهداشت و بيماري هاي ميگو, تغذيه, ژنتيك و 

ايت فراوري ميگو، تقويت بنيادين ساختار تحقيقات پژوهشكده ميگوي كشور را و در نه اصالح نژاد ميگو
درصد  64درصد از اراضي زير كشت ميگو و  57اجتناب ناپذير مي نمايد ،استان بوشهر با اختصاص بيش از 

بعنوان پيشتاز صنعت پرورش ميگو در كشور شناخته مي  1393توليد ميگوي پرورشي كشور به خود در سال 
در ).  تحقيقات پيرامون امكان تكثير و پرورش ميگو براي اولين بار در كشور  1393، غريبي ،1387(فقيه ، شود
براي  1374با تكثير از ميگوي ببري سبز آغاز گرديد. در سال ) بوشهر  (در پژوهشكده ميگوي كشور 1363سال 

به مرحله توليد انبوه رسيد توليد ميگو نخستين بار ميگوي پرورشي در منطقه حله بوشهر توسط بخش غير دولتي 
از مرز هزار تن فراتر رفته است  78از سال سوم پرورش ميگو در استان, سير صعودي داشت بطوريكه كه در سال 

 1384تا سال  1377كه اين را مي توان مديون تجربيات پرورش دهندگان و استفاده از ابزار روز دانست. از سال 
روي  سفيد غربيتاكنون به پرورش  85وي سفيد هندي پرورش دادند. و از سال پرورش دهندگان فقط ميگ

  ).1393آورده اند (غريبي،
با  برنامه ريزي ميگوي دريايي 5با بروز بيماري هاي مختلف در صنعت تكثير و پرورش ميگو در آمريكا موسسه

ميگوي   (SPF) 7ميگوي عاري از بيمارياجراي پروژه  1989براي اولين بار  از سال  6 انستيتوي اقيانوسي همكاري
پست  15000از دانشگاه آريزونا   Donald Lightnerدكتر  1989در دستور كار قرار گرفت .در سال سفيد غربي 

   SPF در كشور مكزيك  وارد نمود. جهت ساخت ميگوهاي  Sinalcoرا از مركز تكثير  سفيد غربيالرو ميگوي 
به صنعت  SPFميگوي مولد  1300تعداد  1991در سال  ). Wyban,1992ر گرفتند (اين ميگو ها مورد استفاده قرا

سفيد غربي  ميگوي).در كشور ويتنام تحقيقات بر روي   Wyban,1992تكثير و پرورش ميگو امريكا وارد شدند (
سياه  ببري يگويدر كشور مالزي تحقيقات بر روي گونه م.)Aquaculture,2006شروع شده است ( 2006 از سال 

P. monodon   توليد گرديده است  8سوم  شروع شده و نسل 2003تا  2001از سال )Aquaculture, 2006(.  در
  انجام نشده است.)  SPF عاري از بيماري ( كشور ايران تاكنون تحقيقي بر روي توليد ميگوي

  
  شرايط اكولوژيك منطقه اجراي پروژه -1-1

پژوهشكده درگاه و مركز ملي توليد ميگوي عاري از بيماري خاص ( اين پروژه در ايستگاه تحقيقاتي ميگوي بن
از نسل هاي   SPF  خاص از اهداف اين پروژه توليد ميگوي عاري از بيماريانجام گرفت .) ميگوي كشور

  مختلف مي باشد.  

                                                 
5 Marine Shrimp Farming Program(USMSFP) 
6 Oceanic Institute (OI) 
7 Specific Patogen Free (SPF) 
8 Filial٣ 
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  روش كار-2
تني  4نك هاي تاسالن و بندرگاه تحقيقاتي ميگوي پروژه پرورش در ايستگاه عمليات جهت  1392در سال 

تانك ها مانند هوادهي نصب سنگ هوا آماده سازي مراحل  22/4/92در مورخه  .شستشو و ضدعفوني گرديدند
قطعه پست  500تني( هر تكرار  4در سه تانك  پست الرو ذخيره سازيعمليات  23/4/92در تاريخ  و انجام شد 

  از نسل هاي مختلف بشرح ذيل انجام گرفت.  الرو)

 (نر)   هاي هلث (ماده) با هاي هلث  9ن گروهيتالقي درو -1

 نر)   (ماده) با موالكاي ( هاي هلث  10تالقي برون گروهي  -2

 موالكاي (ماده)  با هاي هلث (نر)   تالقي برون گروهي  -3

تكثير انجام گرفت    1393از مولدين بدست آمده در سال  ،1392پس از پرورش ،مولد سازي ميگو ها در سال  
در ايستگاه تحقيقاتي ميگوي بندرگاه سالن و استخر گرفت. ارمورد استفاده قرپرورش  مه پروژهاداجهت كه  

مراحل آماده سازي استخر هاي گل خانه   01/4/93هاي گل خانه  شستشو و ضدعفوني گرديدند. در مورخه 
ست الرو نسل قطعه پ 15000تعداد  7/4/93مانند نصب سيستم هوادهي  و آبگيري  انجام شد و در تاريخ  

  05/06/93ذخيره سازي گرديد. در  مورخه متر مربع  150استخر گل خانه  به مساحت  در موالكاي با هاي هلث 
  جهت رشد 

 نسل  روز با 120قطعه كاهش پيدا كرد .عمليات پرورش به مدت   5000ميزان ذخيره سازي به يد مولد لو تو بيشتر
 ت. موالكاي با هاي هلث  انجام گرف   11دوم

طي دوره پرورش ميگوها از غذاي  الروي و پرورش كارخانه (پليت ) توليد شده استفاده شد. فاكتورهاي فيزيكو 
آب بصورت  روزانه اندازه  pHآب و هوا،شوري ، اكسيژن محلول آب، شفافيت و  يشيميايي آب كه شامل دما

 30انفرادي نمونه برداري شد و از روز  قطعه ميگو بصورت 30گيري گرديد.جهت اندازه گيري ميانگين وزن از 
  پرورش و هر پانزده روز يكبار انجام گرفت . 

  
  ب آ فاكتورهاي فيزيكو شيمياييثبت و اندازه گيري  -1-2

  .انجام شددما توسط يك دستگاه دماسنج جيوه اي كه دماي حداقل و حداكثر را ثبت مي كرد  اندازه گيري 
  

                                                 
9 Inbreeding High health High health 
10 Crossbreeding High health- Molokai 
11 F2 
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 حداكثر ) دماسنج جيوه اي ( حداقل و:  1شكل 

  
   استفاده شد. atagoمدل  ديجيتال براي كنترل ميزان شوري آب از يك دستگاه شوري سنج 

  
  ديجيتال : شوري سنج  2شكل 

  
در اين پروژه از يك عدد شفافيت سنج كه صفحه آن با تخته براي اندازه گيري شفافيت اب در استخر گل خانه 

  . ساخته شده بود، استفاده گرديد متر 2تا  1.5به طول سانتي متر و دسته  20اي گرد به قطر 
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 : شفافيت سنج3شكل 

  
  استفاده گرديد  oxi300/setمدل  WTWبراي اندازه گيري اكسيژن محلول در آب ، از دستگاه اكسيژن متر 

  
  : اكسيژن متر ديجيتالي4شكل 

  
ه شد. جهت سنجش پي اچ آب تانكها استفاد pH300i/setمدل  WTWمتر  pHدستگاه  از

  
  متر ديجيتالي pH:  5شكل
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  نتايج -3
    1392  پروژه در سال نتايج -1-3

با توجه به اينكه دو نسل مورد بررسي قرار گرفته بود و از تكثير آنها يك تالقي درون گروهي و دو  92در سال 
اي ميگوي سفيد بررسي رشد و بازماندگي الروه پروژه با توجه به اين موضوع تالقي برون گروهي بدست آمد.

و   تالقي درون گروهي  هاي هلث با هاي هلثغربي حاصله از نسلهاي مختلف شروع  گرديد.در تيمارهاي 
تالقي برون گروهي هاي هلث با موالكاي تلفات ديده شد و برداشت و تخليه گرديدند و ادامه كار با پرورش با 

 تيمار برون گروهي موالكاي با هاي هلث  انجام گرفت.

 1300تعداد  28/7/92در تاريخ دوره پرورش روز در سالن انجام گرفت و در ادامه   99پرورش ميگو به مدت 
ميانگين كل و ده  .ندداده شد متر مربع  انتقال 150قطعه ميگو جهت رشد بيشتر به استخر گل خانه به مساحت 

 4تا  1و نمودار هاي  1سالن در جداول در  pHروزه فاكتورهاي دماي هوا، دماي آب ،اكسيژن محلول در آب و 
،  pHديده مي شود. ميانگين كل و ده روزه فاكتورهاي ، دماي آب ، دماي هوا ،اكسيژن محلول در آب ، 

همچنين ميانگين  11تا  5و  نمودار هاي  2شفافيت و ارتفاع آب دراستخر گل خانه در زمان پرورش  درجدول 
. ميانگين و  نتايج فاكتورهاي مورد  بررسي در استخر گل خانه مي شود ديده 12وزن ميگو در نمودار شماره 

همچنين فاكتورهاي  4و   3، بيومتري وزني ميگو  سفيد غربي در سالن و گل خانه   جدول  2در جدول  1392
  اورده شده است.  5توليد و  وزني ميگو  سفيد غربي (پايان دوره ) در جدول 

  
  1392تايج فاكتورهاي مورد  بررسي در سالنميانگين و  ن -1جدول شماره 

  انحراف معيار  ) ±(واحد گرم
  فاكتور

  
 دماي آب

  (درجه سانتيگراد)
 دماي هوا
(درجه 

  سانتيگراد)

اكسيژن محلول در
آب (ميلي گرم در 

  ليتر)

pH  
  

  شوري
  (قسمت در هزار)

  2.1±30.19  
  

2.4±32.72  
  

0.38±7.21  
  

0.04±8.17  
  

35  
  

 
 

  1392گل خانه استخر ميانگين و  نتايج فاكتورهاي مورد  بررسي در  -2جدول شماره 
  انحراف معيار  ) ±(واحد گرم

  فاكتور
  

  دماي آب
(درجه 

  سانتيگراد)

 دماي هوا
(درجه 
  )سانتيگراد

اكسيژن
محلول در 
آب ( ميلي 
  گرم در ليتر)

pH 
  شوري  

(قسمت در 
  هزار)

  شفافيت
  (سانتيمتر)

  عمق
  (سانتيمتر)

  3.4±25.7  
  

3.9±27.7  
  

0.4±7.2  
  

0.1±8.09  
  

3 .0±40.09  
  

45±79  
  

12±149  
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  1392در سالنوزني ميگو  سفيد غربي در نسل (تيمار) مولوكاي با هاي  هلث  نوسانات -3جدول شماره 
  انحراف معيار  ) ±(واحد گرم

روز پرورش                   
  تيمار

30  
  

45  
 

60 75  
 

90 

  1.1±0.36  ( سالن ) مولوكاي   هاي هلث
  

0.64±1.6  
  

0.86±3.4  
  

0.84±5.5  
  

1.24±7.6  
  

  
  1392 در گل خانه وزني ميگو  سفيد غربي در نسل (تيمار) مولوكاي با هاي  هلث نوسانات -4جدول شماره 

  انحراف معيار  ) ±(واحد گرم
 روز پرورش   
  تيمار

99 105 
 

120 
 

135 150 165 180 195 
  
 

مولوكاي  هاي 
  هلث( گل خانه )

1.1±10.01 
  

2.1±13.1  
  

2.3±19.79 
  

2.8±22.57  
  

2.4±24.21  
  

2.6±27.45  
  

2.8±28.41  2.8±29.84  
  

  
در نسل (تيمار) مولوكاي با هاي  (پايان دوره ) فاكتورهاي توليد و  وزني ميگو  سفيد غربي  -5جدول شماره 

 انحراف معيار  ) ±(واحد گرم 1392هلث در گل خانه 
ميانگين وزن  

  نهايي
در روزرشد
  )گرم(

رشد در هفته
حداكثر وزن   درصد بقاء  )گرم(

  )گرم(
  حداقل وزن 

  )گرم(
  21.4  39  89.23  1.06  0.152  30.39  كل
  21.4  35.7    1.01  0.145  28.98  نر

  21.6  39    1.09  0.157  31.38  ماده
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.  
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   1393پروژه در سال  نتايج -2-3

قطعه ميگوي پيش مولد با ميانگين  4300روزه پرورش تعداد  120يك دوره از بعد  1393 در سال
ميانگين كل و ده روزه فاكتورهاي دماي  گرم توليد گرديد كه نتايج آن بشرح ذيل مي باشد. 22.38±2.8وزن

و نمودار  6ل  ، شفافيت و ارتفاع آب در استخر گل خانه  در جدو pHهوا، دماي آب ،اكسيژن محلول در آب و 
 همچنين بيومتري وزني ميگو  سفيد غربي  ديده مي شود 20ميانگين وزن ميگو در نمودار شماره  و 19تا  1 4هاي

  نشان داده شده است. 8و  7در جدول و فاكتورهاي توليد 
  

  1393گل خانه استخر ميانگين  نتايج فاكتورهاي مورد  بررسي در  -6جدول شماره
  ار  )انحراف معي ±(واحد 

  فاكتور
  

  دماي آب
(درجه 

  سانتيگراد)

 هوادماي
(درجه 

  سانتيگراد)

اكسيژن
محلول 
در آب 
(ميلي 

گرم در 
  ليتر)

pH 
  

  شوري
(قسمت در 

  هزار)

  شفافيت
  (سانتيمتر)

  عمق
  (سانتيمتر)

  2.2±32.22  
  

2.6±36.80  
  

0.2±7.3  
  

0.07±8.08  
  

5 .0±41.05  
  

9.2±40  
  

20±118  
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(تيمار) مولوكاي با هاي  هلث در گل خانه  F2وزني ميگو  سفيد غربي در نسل   نوسانات -7جدول شماره 
  انحراف معيار  ) ±(واحد گرم 1393

  روز پرورش
  45 30  تيمار

 
60 
 

75 90 105 
120 
  
 

مولوكاي  هاي 
  هلث( گل خانه )

0.5±1.59  
  

1.3±3.39  
  

1.7±4.76  
  

1.3±9.5  
  

1.7±15.51  
  

1.2±19.55  
  

2.8±22.38  
  

 
(تيمار) مولوكاي با هاي  هلث در  F2 فاكتورهاي توليد و  وزني ميگو  سفيد غربي در نسل -8جدول شماره 

 انحراف معيار  ) ±(واحد گرم1393 پرورش 120در روز  گل خانه
حداكثر وزن   درصد بقاء رشد در هفته رشد در روز ميانگين وزن نهايي  

  )گرم(
حداقل وزن 

  )گرم(
  18.4  27.7  86.00  1.3  0.182  22.38  كل
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   بحث و نتيجه گيري-4
بررسي رشد و بازماندگي الروهاي حاصله از نسلهاي مختلف ، كراس پروژه  با توجه به نتايج بدست آمده از 
در   هروز 99 پرورش با توجه ريدينگ نسل مولوكاي هاي هلث بيشترين بازماندگي و رشد را داشته است. كه ب

 90در روز گرم  7.66ميانگين وزن بدست آمده در طول دوره پرورش در سالن  ،روز در گل خانه  101سالن  و 
روز پرورش در  90وزن ميگو در  كه  ميانگين گرم بوده است 8.27و حداكثر نيز  7.13حداقل پرورش ،

ه شرايط مختلف پرورشي و تراكم گرم كه تفاوت را نشان مي دهد اما با توجه ب 13.8استخرهاي خاكي برار  
در  هفته  حداكثر ميانگين رشد ميانگين و همچنين  قطعه در متر مربع اين اختالف رشد طبيعي مي باشد. 166
پرورش به   گرم و 01/10 با وزن اوليه با انتقال ميگو به استخر گل خانه گرم محاسبه گرديده است. 1و  /596

 محاسبه گرديد.گرم  39/30ميانگين وزن نهايي بدست آمده ،روز  200ره در گل خانه و كل دوروز  101مدت  
همچنين حداقل ميانگين رشد در در روز پرورش  120تا  105در دوره  گرم  1/3. حداكثر ميانگين رشد در هفته

گرم  06/1ميانگين رشد در هفته . محاسبه گرديده است.روز پرورش  180تا  165در دوره گرم   446/0هفته
با توجه به درصد محاسبه گرديد. 89.23روز پرورش  200درصد بقاء در پايان دوره اسبه گرديده است.مح

هفته براي سه  20ميزان رشد گزارش شده در   SPFدر توليد ميگوي سفيد غربي  wyban ) ( 1998تحقيقات 
اي دو خانواده ديگر مي گرم بر 10گرم براي خانواده اول و كمتر از  20خانواده مختلف از يك نسل كمتر از 

گرم مي  22.57پرورش  135كه در روز  92باشد كه با مقايسه با ميانگين وزن بدست آمده در اين تحقيق در سال 
 18.4بدست آمده در پروژه هاي تحقيقاتي وزن ميانگن ده رشد خوب اين نسل از ميگو مي باشد.نده باشد نشان

گرم محاسبه گرديده است كه نشان از رشد بيشتر ميگو  19.79روز پرورش كه در اين تحقيق  120گرم براي 
  گزارش شده است. )1390(غريبي،پرورش  120در روز  21.08بيشترين ميانگين وزن دارد.

پرورش ميگوي نسل مولوكاي هاي هلث در استخر گل خانه شروع گرديد كه ميانگين  1393همچنين در سال 
  گرم بوده است. 27.7و حداكثر نيز  18.4گرم ،حداقل   22.38روز   120وزن بدست آمده در طول دوره پرورش 

تا  45و  90تا  75گرم  در كل دوره ،روز  0.64و  8/2، . 31/1ميانگين ،حداكثر و حداقل رشد در هفته بترتيب . 
د در تولي  wyban در مقايسه با تحقيقات 93نتايج بدست آمده در سال  .روز پرورش محاسبه گرديده است  60

 .روز ) 140گرم طي  20نشان از رشد بيشتر ميگو در اين تحقيق مي باشد( كمتر از    SPFميگوي سفيد غربي  
  .محاسبه گرديد درصد  86.00روز پرورش  120درصد بقاء در پايان دوره ميزان رشد  

وزن نهايي و  نشان مي دهد. ميانگين 1393و  1392مقايسه رشد وزني ميگوها را طي سال  22نمودار شماره 
 1.31و  22.38  به 1393گرم كه اين ميزان در سال  1.15و  19.79بترتيب  1392ميانگين  رشد در هفته در سال 
ميانگين وزن نهايي و ميانگين  رشد در  1393در سال  چنانچه مشاهده مي گرددگرم محاسبه گرديده است كه 

روز بيشترين  120وليد ميگو در پروژه هاي تحقيقاتي طي در مقايسه ت از رشد بيشتري برخوردار بوده است.هفته 
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گرم رشد بيشتر مشاهده شده است  1.29گرم يعني  22.38گرم كه در اين تحقي 21.08ميانگين وزن 
  ) گزارش شده است.1390(غريبي،

 گرم 1.07 براي ميگو  سفيد غربي در استخر خاكي حله ميانگين كل رشد در هفته در پروژه هاي تحقيقاتي
در اين  1393بدون در نظر گرفتن شرايط مختلف پرورشي مقايسه رشد در هفته در سال محاسبه گرديده است.

   بوده است.بيشتردر هفته گرم  0.16نيز  1392گرم و نسبت به سال  0.23نسبت به ميانگين كل پروژه 
شد مناسب گرديده باعث ربهينه سازي فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب  مانند شوري،دما و كيفيت آب 

درجه سانتيگراد و در سال  29تا  21بينو در گل خانه  32.7تا  25.7در سالن بين  92نوسانات دمايي در سال است.
براي ميگو  سفيد درجه سانتيگراد  34تا   23درجه سانتيگراد بوده است كه  محدوده دمايي  34.9تا  27.7ين ب 93

  . (Whetstone et al., 2002)گزارش شده است  غربي  
كه براي ،گرم بر ليتر بوده است 41عدد  93گرم بر ليتر و در سال  40تا  35بين  92نوسانات شوري در سال 

نوسانات اكسيژن  .)  Allen Davis et al., 2004 (است مناسبگرم بر ليتر  40تا  1ميگوي سفيد غربي دامنه شوري 
ميزان اكسيژن  گرم بر ليتر بوده است كه مناسب ترين 7.3عدد  93گرم بر ليتر و در سال   7.2عدد 92در سال 

  ; 1394(نوري نژاد و همكاران،ميلي گرم بر ليتر بوده 5-15براي رشد ميگوي سفيد غربي در محدوده 
Whetstone et al., 2002  (. محاسبه گرديده  گرم بر ليترميكرو 13.9تا  5.93بين  93و  92نوسانات سولفيد در سال

ميكروگرم بر ليتر  100كه غلظت كمتر از  محققان اشاره نموده اند)   1394نژاد و همكاران،است (نوري 
  .(Chaien ,1992; Lazur , 2007) دهيدروژن سولفيد،براي رشد ميگوي سفيد غربي مناسب مي باش

ل ميگوي سفيد ميزان تحم ميلي گرم بر ليتر بوده است.  4.5تا  2/1بين ،  93و  92نوسانات آمونياك نيز در سال 
 Tsai, 1989; Anon, 2003) .(Chen and Tu 1991; Chen & etميلي گرم بر ليتر گزارش شده است 6.5تا  0/1غربي  

al., 1986-1989;Samocha and Lawrence,1995).  

قطعه  4300بوده است كه تعداد    SPF از اهداف مهم اين پروژه تهيه پيش مولد ميگوي عاري از بيماري خاص
  گرديد.  تهيهگوي پيش جهت انجام پروژه مولد سازي مي
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  : تشكر و قدرداني
آقاي  پژوهشكده تحقيقاتي  معاونت محترم ، قايدنيا دكترپژوهشكده ميگوي كشور محترم  رياست بدينوسيله از

 ،راستي مهندس  ، معاونت محترم مالي و اداريپژوهشكده آيين جمشيد رياست وقت آقاي دكتر مهندي يگانه،
 تشكر و قدر داني پروري آبزي  رئيس بخش زنده بودي، مهندس پروري دكتر متين فر رئيس محترم بخش آبزي

مصطفي صبوحي  رضا قرباني، آقايانجناب و همكاران پروژه پرسنل ايستگاه تحقيقاتي بندر گاه  از .ميگردد
 امينيوسفي، اسفنديار دي،خدارحم خليفه،حامد قناعتيان،خليل پذير،بهمن آبا،الهي ، احمد مال،عليرضا اسدي

پاي (حسني اژدري ، اكبر زارعي ن يعبدالحسجواد معرف ،عليرضا ميهن دوست ، ،محمود رمضاني ، بحريني، ،
همچنين  از كليه  تشكر و قدر داني مي گردد.  نموده اندياري   طرحكه ما را در انجام اين حيدر آسيايي و  )گذار

با اين پروژه همكاري  1393و در ادامه كار در سال  1392ه از ابتداي اجراي آن در سال همكاران محترم پروژه ك
و بخش تداركات و  بخش بهداشت و بيماريها ،بخش اكولوژي پرسنل از داشته اند تقدير و تشكر مي گردد.

از . ي مي گرددتشكر و قدر دانميگو كه نهايت همكاري و تالش در اين پروژه داشته اند   پژوهشكدهپشتيباني 
  . تشكر و قدر داني مي گردد مقصود لو داوران محترم اين گزارش جناب آقاي دكتر نوري نژاد و  آقاي دكتر

  
  
  



 ٢۵ .../ بررسي رشد ، بازماندگي و تعيين تراکم الروهاي
 

  منابع
  . پژوهشكده ميگوي كشور. بوشهرپرورش ميگو در ايران و جهان  به  نگاهي اجمالي.1387آيين جمشيد،خ. -1
.روند رشد ميگوي ببري سبز   1388بادي ،ا، زارع ،ح .ارشدي،ع .كمالي .ا، متين فر،ع، زكي پور ،رحيم آ -2

 صفحه 9در استخر هاي پرورش ميگوي سايت حله استان بوشهر.

در ميگوهاي پرورشي سفيد  WSSV.آلودگي طبيعي و تجربي به ويروس لكه سفيد 1385دشتيان نسب،ع  . -3
 ژوهشكده ميگوي كشور. بوشهردر استان بوشهر. (گزارش ) پ  L. vannameiو سفيد غربي   F.indicusهندي 

در  ( L.vannamei)پرورش ميگوي سفيد غربي سنجي ، امكان 1390. ع،ن فريمت .م ، پذير . ع ،زنده بودي  -4
 . (گزارش ) پژوهشكده ميگوي كشور.سيستم مدار بسته

ع، صبوحي. م غريبي .ق،متين فر.ع، فقيه .غ، قرباني. ر،محمدي. ا، دليرپور. غ، ايين جمشيد. خ ،زنده بودي.  -5
ومي  ( ببري ببررسي مقايسه اي  پرورش ميگوهاي  .1390،يگانه. و، اسدي. ع، اژدري حسني. ا، فاطمي. ن ،

) درسايت   L. vannamei) با ميگوي غير بومي (سفيد غربي  F.indicusو سفيد هندي  P. semisulcatus    سبز  
  صفحه 26.پژوهشكده ميگوي كشور .حله  استان بوشهر

.گزارش  استاندارد سازي عمليات بيمه گري و ارزيابي خسارت و تدوين دستورالعمل 1389غريبي .ق، -6
 شناسايي عوامل خطر مديريتي و قهري در واحدهاي پرورش ميگو و مطالعه بيمه پذيري مراكز تكثير ميگو.

  صفحه 14.پژوهشكده ميگوي كشور
عدد در متر مربع ميگوي  سفيد غربي  50و  35،  25 .  بررسي  اثرات تراكم ذخيره سازي1388غريبي ،ق. -7

)l.vannamei .صفحه 24.پژوهشكده ميگوي كشور ) بر  رشد، بازماندگي و ميزان توليد  
چهارمين همايش توسعه  .استان بوشهرپرورش  ميگو در .توسعه پايدار 1394زنده بودي،ع،1393غريبي ،ق. -8

  دانايي محور
  صفحه 6.پژوهشكده ميگوي كشور رورش ميگو در استان بوشهر..مروري بر پ1393غريبي ،ق. -9

  بوشهر. -. نگرشي بر پرورش ميگو در استان بوشهر. پژوهشكده ميگوي كشور1386فقيه، غ،  -10
 صفحه 17.پژوهشكده ميگوي كشور .نگاهي اجمالي به پرورش ميگو در ايران و جهان.1387فقيه ، خ. -11

و  (L. Vannamei).بررسي پرورش ميگوي سفيد غربي  1385،م ،قرباني،. حق نجات  غريبي،ق، فقيه، غ، -12
 مقايسه بازده اقتصادي آن با ميگوي سفيد هندي

. بررسي و تعيين تنوع گونه اي و شناسايي جمعيت هاي ميگوي ببري سبز در آبهاي 1378متين فر، ع.،  -13
  تهران. -شمالي خليج فارس. رساله دكتري تخصصي. واحد علوم و تحقيقات

.بررسي آلودگي منابع وحشي به ويروس لكه سفيد 1388مهرابي،م. يگانه،و. كوثري، ع. دشتيان نسب، ع و   -14
 در محدوده آبهاي استان بوشهر. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي.موسسه تحقيقات شيالت ايران.

15-Aquaculture Asia Pacific.2006.V2.No 6.Nov/Dec 2006 



 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح٢۶
 

16-Afsharnasab.M, Mortezaei.R, Yegane.V and Kazemi.B, 2009. Gross Sign, Histopathology and Polymerase 
Chain Reaction Observations of White Spot Syndrome Virus in Shrimp Specific Pathogen Free L. vannamei 
in Iran. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4: 297-305 

17-Brock, A.J. and Main,K.L, 1994. A Guide to the Common Problems and Disease of Cultured P. vannamei. 
1st Edn., The Oceanic Institute, Honolulu-Hi, ISBN: 1-886608-00-8, pp: 90-94. 

18-FAO.org.2013.Fisheries and Aquaculture Department 
17-Flegel, T.W., 2006. Detection of major penaeid shrimp viruses in Asia, A historical perspective with 

emphasis on Thailand. Aquaculture, 258: 1-33. 
19-Lightner, D.V. and R.M. Redman, 1989. Shrimp diseases and current diagnostic methods. Aquaculture, 164: 

201-220 
20-Lightner, D.V., 1996. A Hand Book of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedures for Diseases of Penaeid 

Shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA., USA, ISBN: 0-962-4529-9-8, Pages: 304. 
21-Lightner ,D.V.,2003. Biosecurity in shrimp Farming  :pathogen exclusion through use of SPF stock and  

routine surveillance . Journal of World Aquaculture Society ,Vol.36,No.3.pp.229-48 
22-Wyban.J,Swingle.J,Sweeney J and Pruder .G.1992.Development and comercial performance of high health 

shrimp using specific patogen free(SPF) broodstock L.vannamei. Pages 254260 
In:Wyban,J. editor. Proceedings of theSpecial Session on Shrimp Farming, WorldAquaculture Society Baton 

Rouge, Louisian 
23-Wyban, J. A. 1992. Selective breeding specific pathogen free (SPF) shrimp for increased growth and high 

health. in: Fulks and Main, eds. Proceedings of the AIP Workshop on Shrimp Disease. The Oceanic Institute, 
Honolulu, HI. 

  
  



 ٢٧ .../ بررسي رشد ، بازماندگي و تعيين تراکم الروهاي
 

  
  
  
  

  

  پيوست



 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح٢٨
 

  

  
 نمايي از ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه و محل آبگيري از دريا -6شكل شماره 

 
 نمايي از ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه  -7شكل شماره 

 
 نمايي ازسالن  ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه  -8شكل شماره 

  



 ٢٩ .../ بررسي رشد ، بازماندگي و تعيين تراکم الروهاي
 

  
  جهت انتقال به استخر ي سفيد غربي پست الرو ميگو و شمارش آماده سازي -9شكل شماره 

  
   ي سفيد غربي  ذخيره سازي ميگو آماده سازي استخر گل خانه و آبگيري جهت -10شكل شماره 

  

 
 گل خانه استخر در  ذخيره سازي جهت ي سفيد غربي ميگوالرو  انتقال پست -11شكل شماره 



 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح٣٠
 

  
  در سالن  ي سفيد غربي  تني جهت ذخيره سازي ميگو 4آبگيري و آماده سازي تانك هاي  -12شكل شماره 

  
  تنظيم سيستم هوادهي در استخر  گل خانه -13اره شكل شم

  
 بررسي سيني غذا در استخر  گل خانه -14شكل شماره 



 ٣١ .../ بررسي رشد ، بازماندگي و تعيين تراکم الروهاي
 

 
 سيفون نمودن تانك هاي پرورش در سالن  -15شكل شماره 

  
ژن محلول در آب  آب، اكسيدماي فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب مانند شوري، ثبت روزانه  -16شكل شماره 

، pH   

  
  (شفافيت ) فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب ثبت روزانه  -17اره شكل شم

  



 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح٣٢
 

  
  روز  15هر   ي سفيد غربي ني ميگوزبيومتري و -18شكل شماره 

  
  در استخر  گل خانه ي سفيد غربي  برداشت و جداسازي ميگو - 19شكل شماره 



 ٣٣ .../ بررسي رشد ، بازماندگي و تعيين تراکم الروهاي
 

Abstract: 
In the present Shrimp industry Has become a huge industry . The shrimp culture in Bushehr province began with 
Penaeus semisulcatus and Fenneropenaeus indicus and with introducing Litopenaeus vannamei in Iran Was 
known as a culture species.The shrimp  production rate in IRAN is about 23000 metric ton. Outbreak of  Various 
diseases  and Biosecurity  are most important things to produce Specific Patogen Free(SPF)  shrimp.In this 
regard, production of SPF shrimp is The main requirements of shrimp industry.The survey on growth and srvival 
larve  of different generation of  Litopenaeus vannamei  project was carried out in 2013 and 2014.Broodstock 
selecting ,propagation, culture and shrimp generation Was performed in 2012 until 2014.In 2014 we produced 
4300 pieces of  prebroodstock with 22.38 gram and 86 percent survival rate after 120 days of culture. 

Keyword: Litopenaeus vannmei, ، Specific Patogen Free, cultue and Bushehr 
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