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تغذیه آریان شرکت بهسان  

  یدراهکار مف

 یگواستفاده در صنعت پرورش م یبرا

 



 

 

 

 مقدمه

این موجودات خوشمزه که دانند  یها نمبسیاری از آنخورند، اما  یم یگوها پوند م یلیونهر ساله م یکایی ها آمر

پرورش میگو مسیر درستی را در پیش گرفته است به معتقدند که  یاریبس .ولید می گردندتچه صورت در کجا و 

را یگو م صنعت پرورش یداریو مهندسان متخصص، پا پرورش دهندگان سال گذشته 40در طول  گونه ای که

 د.نشو یشناخته م "ین راهکاربهتر"عنوان  اب آبزی پروریدر حوزه ها  یشرفتپ ینا اند. بخشیدهبهبود 

کشور در  .ندکرده ادر زمینه پرورش میگو کمک شایانی به آبزی پروری پایدار  ویژه به طور یلندمانند تا ییکشورها

روش  ینبهترارایه  شوند. یو عمدتا توسط خانواده ها اداره م داشتهکوچک و متوسط ابعاد  یگومزارع م اغلب یلندتا

آبزی و  باشند داشته یادکند تا ثبات اقتص یکمک مپرورش دهنده  یبه خانواده هاهای آبزی پروری و راهکارها 

 ارایه می گردد: یگوم مورد استفاده در پرورش راهکار مفید 5 ینجاا در را بهبود بخشند. یدارپاپروری 

 

 

 



 

 

 

 خارجی نرسری 

پرورش دهندگان میگو در مزارع دارای نرسری خارجی نظارت بیشتری بر مراحل الروی 

 یگوهایم پرورش دهنده، توسعه یابد یخارج یها نرسری ینکهاز ا یشپمیگو ها دارند. 

یک بیماری وارد مزرعه می و اگر  حوضچه های پرورش رها نمودهدر  یماجوان را مستق

  ند.ادد یمحصول خود را از دست متمامی ، کشاورزان به سرعت شد

 یماریاهش بک این امر موجبو بوده  یگوهای جوانقادر به مراقبت از م پرورش دهنده، خارجی نرسریبا استفاده از 

ند و کشاورزان با یرپذ یبآس یروز نخست زندگ 40در  یگو هامدر مزرعه و بهبود عملکرد پرورش می شود. 

شان اطراف یطمحیکروب های موجود در گسترش م یری ازبزرگ قادر به جلوگ یاز حوضچه هابیرون  آنها ینگهدار

ین ا شود. یمزارع و درآمد کشاورزان م یداریپا یگو،م بازماندگی یزانم یشموجب افزا راهکار مفید ینا .هستند

 یخارجدر مزرعه خود از نرسری که  یاست و کشاورزان یگوممحصول  یشافزاعمل از اساسی ترین راهکار ها برای 

 دهند. یکاهش ممخاطرات احتمالی را به شدت و  بودهموفقتر  یار، بسبهره می برند



 

 

 

 یمرکز یهتخل یستمس 

برای پاک و سالم یطی حفظ مح یتاهم متوجه یماری،از ب یریجلوگکشاورزان به منظور 

حوضچه  بستررا از  دفعیو مواد  اترسوب یمرکز یهتخل یها یستمس شده اند. پرورش

سیستم در روز بار  مواد زائد چندینحذف به منظور کارگران مزرعه  کند. یپاک مپرورش 

 ،موجب حفظ کیفیت آب تکنولوژی ینا ند.نمای یجاداپرورش  مناسب یطیتا محفعال نموده را  یمرکزتخلیه 

موفق نسبت به مزارع سنتی  یمرکز یهتخل دارایمزارع  شود. یم یگومزرعه م یداریپا یشو افزابازماندگی بهبود 

 هستند. یدارترتر و پا



 

 

 

 (خرچنگ و پرندهضد شکارچی ) یهاتور 

 یگومپرورش هستند که مزارع  یمحافظت یها سیستمپرنده ضد خرچنگ و ضد  یها تور

 یمحل یآبراه ها موجود در یخرچنگ ها د.نمای یحفظ م یشکارچ یگونه هارا از ورود 

در نهایت و  باشند یماریبحامل ، برندب ینرا از ب حوضچه پرورش یها یرساختتواند ز یم

توانند  یم یمحل یپرندگان آبز ین،عالوه بر اشوند.  مطلوب سایزبه رسیدن قبل از  یگومموجب برداشت اضطراری 

کاهش شانس آسیب رسانی ، یگوموجب بهبود سالمت م یگومزارع م یولوژیکب یتامن افزایش .را شکار کنند یگوم

بهبود قادر به  سیستم محافظتی دارای مزارع .شود یم حوضچه پرورش یها یرساختز یبو کاهش تخرشکارچیان 

 .ندهست هایییش میزان برداشت نافزا و ازماندگینرخ ب



 

 

 

 هواده ها 

 است که یژنخطوط اکس یا هواده های چرخانمعموال شامل مزارع میگو  یهوادهسیستم 

 یبرا یزاتتجه ینا دهد. یم یشافزاپرورش را حوضچه  آب محلول در یژناکس میزان

یشتر با شرایط ب یگویم تا سازد یما را قادر م یرااست ز بسیار ضروری یگوم مزارع پروش

 یگو،کاهش استرس م موجبمحلول  یژناکس یبا سطوح باال یاستخرها .متراکم تر و کارآمد تر پرورش دهیم

استفاده  یمرکز یهتخل سیستمکه از  ییحوضچه ها ین،عالوه بر ا شود. ینرخ رشد م یشو افزا یماریکاهش خطر ب

بستر در مرکز استخر تجمع یافته و  یعات موجود درتا ضا کردهاستفاده  هواده های پارویی چرخانکنند، از  یم

 هواده ها موجب تقویت سالمت و رشد میگو می شوند. .خارج گردد یهتخل توسط سیستم



 

 

 

 پوشش بستر استخر 

یگو می شود. این مسئله در رع مامزساختار  یشباعث کاهش فرسا استفاده از پوشش

 .در می آورند بسیار چشمگیر خواهد بود آب را به گردشهوادهی  یها یستمس مزارعی که

کاهش  موجب باشند شده یبند عایق که به طور کامل ییحوضچه هاالزم به ذکر است 

پرورش دهندگان حال،  ینبا ا شوند. یگوم ی پرورشبرا یازمقدار آب مورد نهمچنین کاهش  وبه بستر آب  نفوذ

 یزان، م  پوشیدهکامال یاستخر هاه نظرات متفاوتی دارند. کامال پوشید یده یاپوش نیمه یحوضچه ها استفاده از در

جلبک غذا های زنده و  امکان تغذیه میگو از شیدهپو نیمه ید، اما حوضچه هانده یرا کاهش م ینبه زمآب نفوذ 

 .یگو می شودرشد م یبرا یازکاهش مقدار خوراک مورد نهای وابسته به بستر را فراهم می کند که این امر موجب 

، کاهش دیواره ها یشباعث کاهش فرسا پوشش بسترموافقند که استفاده از  با این حال تمامی پرورش دهندگان

 شود. یو بهبود طول عمر حوضچه ها م یو نگهدار یرتعم یها ینههز



 

 

 نتیجه گیری 

 ی تولیدرت یدارو به مراتب پا محصول بیشتر، کارآمد تر یگوم پرورش دهندگانکند تا  یکمک م راهکار 5 ینا

آنها  یزندگ یفیتک راهکار های مفید ینو استفاده از ا ها اداره می شودخانواده  توسطمزارع  یناز ا یاریبسنمایند. 

تولید منجر به  ه ودیرا بهبود بخش یگوم یفیتسالمت و کین، راهکارهای ارایه شده عالوه بر ا بخشد. یرا بهبود م

 بازماندگی یزانم یشافزابا  راهکار 5 یناانسان ها می شود. در انتها  یگوی اعال برای استفاده در سبد خوراکیم

 می نماید.کمک  یاره ماو س به پرورش دهندگانمدت  دراز یداریو بهبود پا یعیاستفاده از منابع طب تقلیل یگو،م

 


