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 -1پژوهشکده میگوي کشور ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،بوشهر،
ايران
 -2استاديار گروه علوم و مهندسی شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،کرمان ،ايران

چكیده
در سالهاي اخیر صنعت پرورش میگو يکی از بخشهاي مؤثر در ارزآوري بوده و از چندين دهه گذشته به سرعت به يک صنعت پويا و رو
به رشد تبديل شده است .کاهش ذخاير میگوها و ماهیانی که به طوري تجاري صید و بهره برداري میشوند از يک سو و رشد روز افزون
جمعیت از سوي ديگر ،سبب افزايش تقاضا به منابع پروتئینی دريايی شده است .در چنین شرايطی باال بردن بازده تولیدات آبزي پروري،
يکی از اهداف مهم صنعت آبزيپروري است .با استفاده از فناوري هاي نوين بدست آمده تا سال  2019میالدي ،امروزه میتوان تراکم و
میزان تولید را در واحدهاي تولیدي افزايش داد .از جمله ي اين فناوريها ،اجراي سیستمهاي مداربستهي آبزي پروري نوين و سیستم
بیوفالک (توده زيستی) میباشند که در سراسر دنیا در حال رشد و توسعه است .بنابراين ارائه راهکارهاي مفید مهندسی آبزيپروري جهت
استفاده در صنعت پرورش میگو و بکارگیري فناوريهاي نوين در اين صنعت بسیار حائز اهمیت میباشد .در پژوهش حاضر سیستمهاي
مختلف پرورش میگو شامل گسترده ،نیمه متراکم ،متراکم و فوق متراکم مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین به بررسی چالشهاي سیستم
بیوفالک به عنوان سیستم نوين در آبزي پروري میگو و چشماندازهاي پیش روي صنعت پرورش میگو پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :آبزی پروری ،بیوفالک ،فناوری های نوین ،صنعت میگو

تاريخ دريافت مقاله 99/03/22 :
تاريخ پذيرش مقاله 99/08/01 :
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مقدمه

سیستم های پرورش میگو

با افزايش جمعیت جهان ،تولید غذا يکی از دغدغه هاي
دولتمردان است ،صنعت آبزي پروري يکی از صنايع تولید
غذا می باشد ،که نقش مهمی در تامین منابع پروتئین
سفید دارد].[1
تولید آبزيان از طريق صید و صیادي و آبزي پروري امکان
پذير است .کاهش ذخاير میگوها و ماهیانی که به طوري
تجاري صید و بهره برداري میشوند و از سوي ديگر ،رشد
روز افزون جمعیت سبب افزايش تقاضا به منابع پروتئینی
دريايی شده است ] .[1-3عالوه براين ،تمرکز فزاينده بر
روي نیاز به استفاده از آبزيان در برنامه ي غذايی بدلیل
باال بودن ارزش غذايی آنها نیز منجر به افزايش دوچندان
اين تقاضا شده است .در چنین شرايطی باال بردن بازده
تولیدات آبزي پروري ،يکی از اهداف مهم صنعت آبزي-
پروري است ].[1
با استفاده از اختراعات ،ابداعات ،پژوهش ها و فناوري هاي
نوين بدست آمده تا سال  2019میالدي ،امروزه میتوان
تراکم و میزان تولید را در واحدهاي تولیدي افزايش داد .از
جمله ي اين فناوريها ،اجراي سیستمهاي مداربستهي
آبزي پروري نوين و سیستم بیوفالک (توده زيستی) می-
باشند که در سراسر دنیا در حال رشد و توسعه است و
بدست آوردن دانش تولید در اين سیستم ها میتواند براي
پرورش دهندگان صنعت میگو بسیار هیجان انگیز و پر
جزبه و در عین حال پر درآمد باشد] .[1پیش بینی می-
شود ،در صورت استفاده از فناوري هاي مقرون به صرفه و
اقتصادي در صنعت پرورش میگو ،در سالهاي آتی توسعه
بیشتر اين صنعت را شاهد خواهیم بود .بسیاري معتقدند
که پرورش میگو مسیر درستی را در پیش گرفته است به
گونه اي که در طول  40سال گذشته پرورش دهندگان و
مهندسان متخصص ،پايداري صنعت پرورش میگو را بهبود
بخشیده اند .اين پیشرفت ها در حوزه آبزي پروري با
عنوان “بهترين راهکار” شناخته می شوند ] .[4کشورهايی
مانند تايلند به طور ويژه در زمینه پرورش میگو کمک
شايانی به آبزي پروري پايدار کرده اند .در کشور تايلند
اغلب مزارع میگو ابعاد کوچک و متوسط داشته و عمدتا
توسط خانواده ها اداره می شوند .ارايه بهترين روش ها و
راهکارهاي آبزي پروري به خانواده هاي پرورش دهنده
کمک می کند تا ثبات اقتصادي داشته باشند و آبزي
پروري پايدار را بهبود بخشند ].[4

پرورش میگو بسته به سطح مديريت پرورشی ،سرمايه-
گذاري اولیه ،میزان استفاده از فناوري هاي نوين ،هزينه-
هاي کارگري و نیروهاي متخصص ،به چهار روش
گسترده ،نیمهمتراکم ،متراکم و فوق متراکم انجام میگیرد
(جدول  .)1میزان تغذيه دستی میگوها ،تراکم میگوهاي
پرورشی ،هزينههاي سرمايهگذاري و استفاده از فناوري
هاي نوين در روش گسترده حداقل و در روش فوق
متراکم حداکثر است .روش تولید نیمه متراکم ،معمول-
ترين روش تولید میگو در کشورهاي آمريکاي جنوبی و
آسیاي جنوب شرقی شامل چین ،تايلند ،هند و ...
محسوب میشود .درايران در گذشته و همچنین در حال
حاضر نیز اغلب پرورش دهندگان میگو از اين روش
استفاده میکنند و استخرها هم بر اساس اين روش
طراحی شده اند .اين روش ،بر تغذيه ترکیبی میگوها با
غذاي مصنوعی و غذاي طبیعی استخرها مبتنی است.
استخرها در اين روش بصورت خاکی احداث می شوند و
مساحت اين استخرها بین  1تا  5هکتار و تامین آب
استخرها ،اغلب بوسیله پمپاژ از دريا با استفاده از جزر و
مد يا کانال متصل به دريا صورت میگیرد ].[4
تراکم ذخیرهسازي بین  000،400تا  500،000پست
الرو در هر هکتار است و میگوها بطور معمول در مدت
زمان حدود  100تا  120روز به وزن  15تا  20گرم می-
رسند .طراحی بر مبناي هوادهی در استخرها با نصب
هواده ،انجام می شود .میانگین تولید در اين استخرها
 5000تا  6000کیلوگرم در هر هکتار است که می توان با
استفاده از هوادهی ،با مديريت باال و ساخت زهکش
مرکزي در کف استخر و استفاده از پروبیوتیک ها میزان
تولید را تاحد يک تن در هکتار مازاد بر تولید طبیعی
افزايش داد].[4
پرورش گسترده
اين روش پرورش بیشتر در کشورهاي آمريکاي التین
يافت میشود ،پرورش به روش گسـترده میگـوي پا
سـفید غربی در مناطق جزرومدي پايه گذاري شده است
که در آنها از پمپ کردن آب يا هـوادهی اسـتفاده نمـی
شـود (بعضاً حداقل پمپ کردن آب ممکن است استفاده
شود) .استخرها شکل نامنظم دارند و معموال مساحت  5تا
 10هکتار (تا  30هکتار) و عمق  0/7تا  1/2متر دارند .در
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بهبـود کیفیـت آب اسـتفاده مـیکنند .اسـتخرها
معمـوالکوچک ( 0/1تا  1هکتار) و به شکل مربع يا گرد
هستند ،عمق آب معموالً باالي  1/5متر است .تراکمهاي
ذخیـره سازي بین  30تا  600قطعه میگو در مترمربـع
متغیـر اسـت .هـوادهی شـديد بـراي چـرخش آب و
اکسـیژن دهـی ضروري است .غذادهی با جیره هاي
مصنوعی و روزانه در  4تا  5وعده صورت می گیـرد.
میـزان ضـريب تبـديل غذايی 1/4تا  1/8مـی باشـد .بـه
هرحـال الزم اسـت کـه غـذادهی ،کیفیـت و تعـويض
آب ،هـوادهی وشکوفايی جلبکی به خوبی مراقبت و
مديريت گردد .تولید محصول  7000تا  20000کیلوگرم
در هکتار (حـداکثر 30تا  35تن در هکتار) در هر برداشت
است ،که در مناطقی که شرايط مسـاعد دارنـد مـی تـوان
در سـال  2تـا  3برداشت داشت ] .[5،6در کشور ايران با
توجه به مناطق مستعد در سواحل جنوبی زمینه براي
پرورش میگو فراهم شده است و پرورش بصورت متراکم
انجام می گیرد.

گذشته بذر میگوها (پست الروهاي الزم جهت کشـت)
درخالل جزرومد از دريا صید شده و مورد استفاده قرار
میگرفت .از دهه  1980به بعد پسـت الروهـاي حاصـل
ازتکثیر مصنوعی با تراکم  4تا  10قطعه میگو در مترمربع
در اين روش پرورش ذخیره سـازي مـی شـدند .تغذيـه
اصلی میگو دراين روش از غذاي طبیعی استخر پرورش
است که با کوددهی تقويت شـده انـد و حـداکثر روزي
يکبار با جیره غذايی فرموله شده با درصد پروتئین پايین
غذادهی می شود .با وجود تـراکم ذخیـره سـازي پـايین،
بعد از  4 – 5ماه ،میگوهاي کوچک با وزن  11تا  12گرم
برداشت می شوند .محصول در روشـ هاي پـرورش
گسترده 150 ،تا  500کیلوگرم در هر هکتار در هر
برداشت با  1تا  2بار برداشت در سال است].[5،6
پرورش نیمه متراکم
استخرهاي نیمه متراکم ( 1تا  5هکتار) با پست الروهاي
تولید شده در هچـري در تراکمهـاي  10تـا  30قطعـه
درمترمربع ذخیره سازي میشوند .اين سیستم ها در
آمريکاي التین متداول است .تعويض آب مـنظم بوسـیله
پمـپ کردن صورت میگیرد ،عمق استخر  1تا  1/2متر
است و هوادهی کمی نیز صـورت مـیگیـرد .میگـو از
غـذاي طبیعی که بوسیله کوددهی تولید شده ،تغذيه می-
کند و همچنین روزي  2تا  3بار با غذاهاي فرموله شده
غذادهی میشوند .میزان تولید در استخرهاي نیمه متراکم
 500تا  2000کیلوگرم در هکتار در هـر برداشـت اسـت
کـه دربعضی از مناطق مساعد می توان سالی دوبار کار
پرورش را انجام داد ].[5،6

پرورش فوق متراکم
در سالهاي اخیر در اياالت متحده امريکا پرورش میگوي
پاسفید غربی در سیستمهاي پرورشـی کانالهـاي جـاري
داخل گلخانه اي بدون تعويض آب (فقط جـايگزينی آب
تبخیـر شـده) يـا اسـتفاده مجـدد ازآب ،و ذخیره سازي
با پست الروهـاي عاري از بیماري ،مـورد توجـه محققـین
قـرار گرفتـه اسـت و تحقیقـات آنهـا روي آن متمرکز
شده است .بنابراين آنها تاثیر سـوء بـر زيسـتمندان ديگـر
ندارنـد ،سازگار با محیط زيست هسـتند ،اثرات اکولوژي
کوچکی دارند و می تواند تولیدشان مقرون به صرفه باشد
و میگوي با کیفیت خوب تولید کنند .يک کانال آبراههاي
با سطح  282متر مربع با تراکم  400تا  450قطعـه
میگـوي نوجوان  0/5تا  2گرمی ذخیره سازي میشود و
به مدت  3تا  5ماه پرورش میيابد که میتواند تولیدي
برابـر بـا 28تا  68تن در هکتار در هر برداشت با يک
نسبت رشد  1/5گرم در هفته ،بازماندگی  55تا 91
درصد ،میـانگین وزن  16تا  26گرم و ضريب تبديل
غذايی  1/5تا  2/6داشته باشد ].[5،6
مدل هاي توسعه پرورش میگو در جدول  2ارائه شده
است.

پرورش متراکم
مزارع پرورش متراکم معموال در مناطق غیر جزرومدي
جايی که استخرها می توانند کامالً زهکشی شده ،خشک
شوند و قبل از هر ذخیره سازي تعمیر بشوند ،و بطور
روزافزونی در منـاطق دور از دريـا در منـاطق ضـعیفتر
ازلحاظ کشاورزي و شوري آب پايین احداث میشوند .اين
سیستم پرورش عموماً در آسـیا و در بعضـی از مـزارع
آمريکاي التین وجود دارد که سعی میکنند تولید را
افزايش دهند .استخرهاي پرورش اغلب خاکی هستند ،امـا
بعضاً از استخرهاي بتنی نیز براي کم کردن فرسايش و
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جدول ( )1مقایسه سیستم های مختلف پرورشی میگو].[5،6

نوع سیستم
گسترده

نیمه متراکم (خفیف)

شرح

وضعیت توسعه

تولید  50تا  300کیلو در هکتار در سال ،مساحت  1000مترمربع تا 10
هکتار
آبگیري جزر و مدي ،غذادهی از تولیدات اولیه استخر

سنتی

تولید  0/8تا  2تن در هکتار در سال ،مساحت  1000مترمربع تا  10هکتار
آبگیري جزر و مدي و پمپاژ ،غذادهی غذاي طبیعی و دستی

در حال کاهش

تولید  2تا  5تن در هکتار در سال ،مساحت  1تا  10هکتار
آبگیري با پمپاژ ،غذادهی فقط مصنوعی

درحال افزايش

تولید  6تا  8تن در هکتار در سال ،مساحت 0/5تا  4هکتار
آبگیري با پمپاژ ،هوادهی  :کم ،غذادهی فقط غذاي مصنوعی

با توسعه اندک

تولید  8تا  12تن در هکتار در سال ،مساحت 0/5تا  2هکتار
آبگیري با پمپاژبدون چرخش آب ،هوادهی :مداوم ،غذادهی فقط غذاي
مصنوعی

در حال افزايش

تولید  15تا  30تن در هکتار در سال ،مساحت  0/25تا  1هکتار ،آبگیري با
پمپاژ با و يا بدون چرخش آب ،هوادهی :مداوم ،غذادهی فقط غذاي مصنوعی

در حال افزايش

نیمه متراکم
نیمه متراکم (شديد)
متراکم

فوق متراکم

جدول ( )2مدل های توسعه پرورش میگو ].[5،6

نوع فعالیت و کشورهای در حال اجرا

وضعیت

شرح فعالیت

خانوادگی ،هند ،اندونزي ،بنگالدش ،ويتنام در اندازه هاي خرد و هزاران مزرعه ،استفاده از برنج قابل اجرا در کشورهايی که موافق با
زارها و اراضی کشاورزي ،بصورت سنتی درآسیا ،پرورش سنتی هستند
و...
عرضه در بازار داخلی و بدون بهم پیوستگی
روستايی ،هند،اندونزي ،چین و...

ساختار فامیلی ولیکن نه چندان شديد ،استخرهاي اخیرا مدلهاي جديدتر در حال
 5000مترمربعی ،صید از طريق جمع آوري و با افزايش است
کنترل و تعويص آب کم
بهم پیوسته

نیمه صنعتی ،امريکاي جنوبی ،کالودونیا ،مزارع با اندازه متوسط و نیمه متراکم خفیف (در قابل اجرا در کشورهايی که داراي
حال کاهش) ،در حال توسعه به سمت متراکم ،ساختار پرورش سنتی نبوده با بخش
برزيل ،ايران
هاي بهم پیوسته
کنترل و تعويص آب کم ،بهم پیوسته و يا مستقل
صنعتی ،امريکاي مرکزي ،ماداگاسکار ،مزارع با اندازه بزرگ ،نیمه متراکم و متراکم تا فوق تماما" با مديريت مستقل و گرايش
شديد به کنترل کیفیت
متراکم ،کنترل کیفیت و مديريت مستقل
موزامبک ،آسیا

( )3IMNVو موارد ديگـر ،بـه جهـت جلـوگیري از شـیوع
بیماري و انتشار بیماريهاي ويروسی منجـر بـه تغییـر در
طراحی و عملکرد برخی از مزارع میگو شد].[7
اخیـراً ،شـیوع  WSSVدر مــزارع پـرورش میگـوي ســفید
هنــدي ( )Penaeus indicusعربســتان ســعودي شــواهد
بیشتري را مبنی بر نیاز به باال بردن سطح امنیت زيسـتی
ارائه داده است .از سال  ،2009شیوع يک بیمـاري جديـد

سیستمهای مختلف پرورش متراکم میگو
قبل از اواسط دهه  ،1990عمدهترين بیماريهاي موثر در
صنعت پرورش میگو داراي منشاء باکتريايی بودنـد .امـا در
آسیا و از اواخر سال  1994ظهور انـواع مختلـف بیمـاري-
هاي مهم ويروسی مانند ويروس سندرم سفید (،)1WSSV
ويروس سر زرد ( ،)2YHVويروس مايونکروز عفونی

1 White Spot Syndrome Virus
2 Yellowhead Disease

3 Infectious Myonecrosis Virus
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باکتريايی ،سندرم نکروز حاد هپاتوپانکراتیـک ()1AHPNS
 که در چین آغاز شده و به ويتنام ،مالزي و تايلند و بعـداًبه مکزيـک در سـال  2013و آمريکـاي مرکـزي در سـال
 2015رسیده است  -باعث متحمل شدن میلیارد هـا دالر
زيان شده است .شیوع بیماريهاي ديگر در برزيل در سال
 2016و  WSSVدر اوايــل ســال  2017در اســترالیا در
مزارع میگوي ببـري سـیاه ( )Penaeus monodonشـواهد
بیشتري در مورد نیاز به تغییر سیستمهاي تولید میگـو را
ارائه میدهد ].[7
به دلیل بیماريهـاي ويروسـی و باکتريـايی تاثیرگـذار بـر
صنعت میگو ،سالها پیش کشورهاي مختلف آسیايی بـراي
پیشگیري و کنترل بیماري شروع به توسـعه و اسـتفاده از
فناوريهاي تولید آبزي پروري با استفاده از سیسـتمهـاي
بیوفالک و چرخشی يا تصـفیه آب ورودي بـراي عملیـات
پرورش و تصفیه فاضالب به عنوان امنیت زيستی کردهاند.
در اينجا نمونه هايی از سیستم هاي مختلف آبزي پـروري
بیوفالک و چرخشی که در آسیا در دو دهه گذشـته مـورد
استفاده قرار گرفته اند ،ارائه خواهند شد].[7

در اين سیستم پساب مزارع پرورش میگو قبل از ورود بـه
دريا در دو مرحله شـامل حوضـچه آرامـش و کانـال هـاي
خطی عملیات تصفیه صورت می گرفت و سـپس بـه دريـا
وارد می شدند (شکل .)2

حوضچه مجزا با مدیریت کانال مشترک

سیستم آبزی پروری بازچرخشی

اساسا اين نوع مزارع بر پايـه حوضـچههـاي مجـزا و يـک
سیستم مديريت کانال مشترک طراحی و ساخته شده انـد
(شکل  .)1حوضچه ها بصورت رديفی بـا کانالهـاي تـممین
آب و تخلیه پساب در طرفین قرار گرفته انـد .کانـالهـاي
اصــلی پســاب نــه تنهــا بــراي تخلیــه آبهــاي زهکش ـی از
استخرهاي پرورشی ساخته شده اند ،بلکه براي قـايقهـاي
سرعتی و باربري نیز به عنوان آبراه براي اهـداف مـديريت
لجستیکی مورد استفاده قرار میگیرند .منبع تامین آب به
طور مستقیم از منطقـه سـاحلی مـیباشـد ،در حـالی کـه
فاضالب در رودخانه هـاي بـزرگ باالدسـت مجـاور مـزارع
تخلیه میشود .عملیات تولید با استفاده از اين کانـالهـا و
سیستم حوضچه مجزا براي تولید میگوهاي ببري سیاه تـا
ظهور پاتوژن هاي ويروسی ،به خصوص  WSSVدر اواسط
دهه  1990موفقیت آمیز بود ].[8
پس از شیوع بیماريها بیشتر مزارع در کشورهاي پرورش
دهنده میگو ،از جمله اندونزي ،شروع بـه اصـال طراحـی
استخرهاي خود از جمله تعبیه مخازن نگهداري آب بـراي

در اين سیست هر مزرعه شامل  40تا  60حوضـچه مربـع
شــکل ،اســتخرهاي نــیم هکتــاري بــا مخــازن نگهــداري و
استخرهاي تصفیه فاضـالب ،از جملـه کانالهـاي چرخشـی
متصل شده به استخرهاي پرورشی که بـه حوضـچه هـاي
رســــوبی مــ ـی ريزنــــد .ســــطح آب حوضــــچه هــــا
نگهداري/اســـتخرهاي رســـوبگذاري  25-20درصـــد از
حوضچه هاي تولید است .پس از شیوع بیماري ها سیستم
هاي پرورشی با حداقل يـا عـدم تبـادل آب در دوره هـاي
مشخصی از چرخه پرورش دوباره طراحی شدند (شکل .)3

تصفیه آب مزارع پرورشی قبل از استفاده کردند .هنگـامی
که مديريت جديد در سال  2006به وجود آمـد ،سیسـتم
تک حوضچهاي دوباره با اصول مهندسـی جديـد طراحـی
شدند .که در سیستم جديد مخازن نگهداري آب با مقیاس
 20درصد در قسمت اصلی کانال تممین آب احداث شدند.
اجراي اين سیستم باعث احیاي عملیات تولید و منجر بـه
تولید پايدار ،استفاده از حداقل میزان تعـويض آب و فقـط
استفاده از آب تصفیه شده موجود در اسـتخرهاي ذخیـره
جهت استفاده در استخرهاي پرورشی شد .با اين حال ،اين
سیستم هیچ سیستم تصفیه فاضالبی براي پسابهايی کـه
در هنگام بهره برداري و برداشت از حوضچه هاي پرورشی
خارج میشدند ،نداشت.
حوضچه مجزا با سیستم تصفیه پساب

1 Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome
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شكل ( )1حوضچه مجزا با مدیریت کانال مشترک ].[8

شكل ( )2حوضچه مجزا با سیستم تصفیه پساب ].[7

شكل ( )3سیستم آبزی پروری بازچرخشی].[9
داراي  226حوضچه خاکی بود که بیشتر آنهـا  0/8هکتـار
وسعت داشتند کـه در رديـفهـايی بـا کانالهـاي ورودي و
خروجی در طرفهاي مخالف مرتب شده بودند .دو مخـزن
بزرگ ،آب دريا تصفیه شده را تممین میکردنـد ،در حـالی

حوضچه مجزا با مخازن نگهداری و سیستم تصففیه
پساب
طر اولیه اين مزرعه يک سیستم پرورش حوضچهاي بـود
که داراي يک کانـال وسـیع آب رسـانی بـود .ايـن مزرعـه
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با تولیدات بیشتر ،بهرهبرداري زيـادتري از منـابع طبیعـی
(آب و زم ـین) را مــدنظر قــرار ندهــد .دوم اينکــه توســعه
سیستمهاي آبزيپروري پايدار و بدون اثـرات زيـانآور بـر
محیط زيست مورد توجـه قـرار گیـرد .اصـل سـوم ابـداع
روشهاي جديدي است که میـزان سـوددهی را در جهـت
حمايت اقتصادي از پرورش دهندگان افـزايش دهـد .از آن
جايی که توسعه صنعت آبزيپروري آلـودگیهـاي زيسـت
محیطی را در سالهاي اخیر به دنبال داشته اسـت ،توجـه
به مديريت علمی و تشويق سیستمهاي پرورشی سازگار با
محیطزيست ضروري است .استفاده از فناوريهـاي جديـد
مانند پرورش متـراکم آبزيـان در سیسـتمهـاي مداربسـته
نقش بسزايی در کاهش مصرف آب و بـاال بـردن رانـدمان
تولید داشته است .در حال حاضر سیستمهاي آبزيپروري
مداربسته به دلیل امنیت زيستی بیشتر و مزايـاي زيسـت
محیطی ،جلوگیري از ورود پساب زياد به محیط زيسـت و
خطراتی نظیر ورود عوامل بیماريزا و گونههـاي بیگانـه بـه
سیستم پرورش با اقبال زيادي مواجه شده است .بـا توجـه
به پتانسیلهاي بالقوه در خصوص اراضی مسـتعد پـرورش
میگو در سـواحل جنـوبی و شـمالی کشـور و نیـز شـرايط
اقتصــادي و اجتمــاعی خصوص ـاً ارزآوري و اشــتغالزايــی
صنعت تکثیر و پرورش میگو الزم است که محققین کشور
تکنیکها و فناوريهاي نوين را در اين صنعت بکار گیرنـد
تا از اين طريق بتوانند ضمن تولید باال و تـامین بخشـی از
مواد پروتئینی داخل ،با صدور اين محصول ارزآوري بااليی
را براي کشور ايجاد نمايند].[11 ،1

که استخرهاي رسوبی قبل از تخلیه فاضالب به دريا ،آن را
تیمار میکردند .دروازه هاي تـممین کننـده اصـلی آب بـر
روي دروازه هاي کانال آبیاري با تخته هاي چوبی بنا شده
بودند تا آب بـه کانـالهـاي منبـع ثانويـه برسـد .درهـاي
خروجی استخرهاي پرورشی از تخته هاي چوبی معمـولی
بــراي عملکــرد جريــان حوضــچه اســتفاده مـیکردنــد .در
سیستم هیچ زهکشی مرکزي وجود نداشت (شکل .)4
در اوايل سال  ، 2010اين مزرعه از يک رديف استخرهاي
منفرد به يک سیستم ماژوالر بیوسکیور با کف پـوش پلـی
اتیلن با چگالی باال ( )1HDPEو بـا مخـازن ذخیـره بـراي
تصفیه آب تغییر يافت .دو تا از سیستم ها به طور کامل بـا
 HDPEروکش شده بودند ،و و بقیه سیسـتمهـا فقـط بـر
روي دايک هاي داخلی حوضچه خود روکشی شده بودنـد.
اين مزرعه هنوز داراي  226مزرعه اسـت ،امـا هـر مزرعـه
جديــد شــامل  20حوضــچه  0/8هکتــاري و دو حوضــچه
پرورشی به ترتیب  0/4تا  0/6هکتار اسـت .در هـر مزرعـه
چهار حوضچه  0/8هکتاري در کنار کانالهاي اصلی تـامین
آب به مخازن ذخیره تغییر يافته است .تمـام دروازه هـاي
ورودي و تخلیه براي اطمینان از عدم وجود نشـتی ،بـراي
ايجاد ايمنی زيستی باالتر بازسازي شدند .براي حذف لجن
در طی عملیات پرورش و افزايش ظرفیت حمل اسـتخرها،
سیستم تخلیه مرکزي نصب شد.
سیستم آبزی پروری چرخشی
در اين سیستم تمام پسابهاي خروجـی بـه يـک حوضـه
اصلی جهت تیمار (تصـفیه) هـدايت مـی شـوند تـا بـراي
استفاده مجدد يا تخلیـه بـه محـیط مـورد اسـتفاده قـرار
گیرند .سیستم تصفیه شامل چهار مرحله اسـت :کانالهـاي
بزرگ اول و دوم تصفیه حـاوي مـاهی و صـدف ،حوضـچه
سوم حاوي جلبک دريايی براي بیوفیلتر کردن ذرات معلق
و نیتريفیکاسیون پساب ،در حـالی کـه در حوضـچه هـاي
چهارم  ،هوادهی و درمان شیمیايی با کلـر (آهـک) انجـام
می شود (شکل .)5
تكنولوژی بیوفالک و سیستم بدون تعویض

آب2

براي گسترش تولیدات آبزيپروري بايد سه اصل عمـده را
مدنظر قرار داد .اول اينکه توسعه آبزيپروري بايد همزمان

1 High Density Poly Ethylene
2 Zero water-exchange system
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شكل ( )4حوضچه مجزا با مخازن نگهداری و سیستم تصفیه پساب].[10

شكل ( )5سیستم آبزی پروری چرخشی].[7
مقیــاس بــزرگ در آســیا ،آمريکــاي التــین و مرکــزي و
همچنین در کشت گلخانه بـا مقیـاس کوچـک در ايـاالت
متحده آمريکا ،کره جنوبی ،برزيل ،ايتالیـا ،چـین ،تايلنـد،
اندونزي و مالزي توسعه يافته است.
در سیستم بیوفالک هوادههاي قوي جهت تزريق و تـامین
اکسیژن و معلـق کـردن ذرات آلـی و فالکـههـا و توسـعه
جوامع میکروبی هتروتروفیک در استخر ،بکـارگیري مـی-
شود .يک توده بیوفالک معموال شامل مخلوطی ناهمگن از
میکروارگانیسمها ،باکتريهاي رشتهاي ،کلوئیدها ،ذرات آلی
و غیرآلی ،پلیمرهاي آلی ،کاتیونها و سلولهاي مـرده اسـت
که اندازه آن میتواند به بـیش از  1000میکرومتـر برسـد.
اين فالکهها داراي شکلهاي نامنظم ،محدوده گسـتردهاي
از اندازه ذرات و همچنین به راحتـی قابـل تـراکم ،بسـیار
متخلخل و نفوذپذير میباشند ].[1 ،14-12

اصول تكنولوژی بیوفالک
تکنولوژي بیوفالک براي اولین بـار در موسسـه تحقیقـات
فرانسه براي بهره برداري از دريا (مرکـز اقیـانوس آرام) بـا
گونههاي مختلف پنائیـده شـامل میگـوي مـوزي ،سـفید
غربی ،خنجـري و ببـري سـیاه انجـام گرديـد .مطالعـات
متعــدد رويکــرد جــامعی از تکنولــوژي بیــوفالک و روابــط
متقابل بین قسمتهـاي مختلـف از جملـه آب و بـاکتري،
فیزيولوژي و تغذيه میگو را ارائـه داد .در سـالهاي  1980و
آغاز  1990موسسه آبـزيپـروري دريـايی ايـاالت متحـده
آمريکا تکنیک بیوفالک را بـراي تیالپیـا و میگـوي سـفید
غربی استفاده کردند .با توجه به کاربرد تجاري تکنولـوژي
بیوفالک ،در سـال  1988در تـاهیتی مـزارع مختلـف بـا
استفاده از تانکهاي بتونی  1000مترمربعـی و تعـويض آب
محدود ،تولید بااليی(  20تا  25تن /هکتار) را ثبت کردند.
امروزه ،بیوفالک بطور موفقیت آمیزي در مزارع میگـو بـا
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جوانان) ،لزوم افزايش تولید در واحـد سـطح و بـاال بـردن
تراکم فعلی،گذر از روش هاي سنتی و بکارگیري تکنیـک-
هاي نوين در پرورش آبزيان امري ضروري و مهم میباشد.
در صورت ادامه روند موجود ،مزارع سنتی توان رقابـت بـا
پرورش دهندگان خارجی را از دست مـیدهنـد و ممکـن
است بـا مشـکالت عديـده اي چـون بیمـاري ،ناکارآمـدي
اقتصادي و در نهايت ورشکسـتگی مواجـه شـوند .راهکـار
غلبه بر مشکالت موجود استفاده از تکنولوژي هـاي نـوين
(در جهت افزايش کیفیت الرو و غذاي مصـرفی) ،اسـتفاده
از گونه هاي بومی و سیستمهايی بـا تخلیـه پسـاب کمتـر
چون بیوفالک است .متوسط برداشت میگوي پرورشـی در
کشور حدود  3تا  4تن در هکتار است و اين در حالیسـت
که در کشورهايی که از اين سیسـتم اسـتفاده مـی کننـد
میزان برداشت را به بیش از  20تن در هکتار رسـانده انـد.
در کشور ما ايران تا کنون از ايـن تکنولـوژي در مقیـاس
تجاري استفاده نشده است..با توجه به مزاياي ذکر شده در
مورد فناوري بیـوفالک ،بکـارگیري آن را در کشـور بـراي
پرورش میگو ضروري مینمايد.

میکروارگانیسمهـا در فـالک دو نقـش عمـده را بـر عهـده
دارند :حفظ کیفیـت آب بـا جـذب ترکیبـات نیتـروژن در
استخر و ديگري تولید پروتئین میکروبی و نقش تغذيـهاي
که سبب کاهش ضريب تبديل غذايی و کاهش هزينههـاي
غذا است .ذرات معلق آلی و ارگانیسمهاي متصل به آن در
زنجیره غذايی میکروبی به عنوان منابع غذايی بالقوه بـراي
آبزيان پیشنهاد شدهاند .تنوع جوامـع میکروبـی در فـالک
عملکردهايی از قبیل معدنی کردن مواد آلـی زائـد ،بهبـود
مصرف و استفاده از پروتئین و کاهش فرصت بـراي غالـب
شدن سـويههـاي بیمـاريزا در اسـتخر دارد .در تکنولـوژي
بیوفالک ،باکتريهاي هتروتروفیک و جلبکها تحت عنـوان
فالک در شرايط کنترل شده در اسـتخر رشـد مـیکننـد.
بیومس میکروبی روي غـذاي خـورده نشـده ،مـواد دفعـی
ماهی و تولیدات غیرآلی نیتروژنی رشـد مـیکننـد .عامـل
محرک اصلی بـراي رشـد متـراکم باکتريهـاي هتروتـروف
مصرف کـربن آلـی اسـت .سیسـتم بیـوفالک يـک منبـع
طبیعی غنـی از پـروتئین -چربـی قابـل دسـترس در هـر
ساعت از شبانه روز میباشد .در ستون آب تعامل پیچیده-
اي بین ماده آلی و طیف وسیعی از میکروارگانیسمها مانند
فیتوپالنکتـــونهـــا ،بـــاکتريهـــاي آزاد و متصـــل و
فیلترفیدرهايی مانند روتیفرها ،مـژهداران ،تاژکـداران تـک
ياخته و کپه پودها برقرار است .اين تولیدات طبیعی نقـش
مهمی را در بازيافت مواد مغذي و حفـظ کیفیـت آب ايفـا
میکنند .نقش اصـلی را در سیسـتم بیـوفالک باکتريهـاي
شورهگذار و باکتريهاي هتروتروف (گونههاي باسیلوس بـا
فرايند آسیمیالسیون و گونههاي سودوموناس بـا فراينـد
دنیتروفیکاســـیون) دارنـــد .در ايـــن سیســـتم بـــاکتري
نیتروزموناس آمونیاک را به نیتريت و بـاکتري نیتروبـاکتر،
نیتريت را به نیترات تبديل میکنند .شرايط مناسب بـراي
فعالیت اين باکتريها به اين صورت است که مقدار زيادي
غذاي قابـل دسـترس بـراي بـاکتري وجـود داشـته باشـد
(استخر داراي مواد آلی ته نشین شده کافی باشد) و تانـک
يا استخر بطور کامـل(  24سـاعت در روز) هـوادهی شـود
].[18-15 ،14-12
در کشور ما به دلیل وجود مزارع گسـترده میگـوي سـفید
غربی در سواحل شمالی و جنوبی کشور ،بیوتکنیک تکثیـر
و تولید انبوه پست الرو آسان ،نیـاز بـه ايجـاد اشـتغال در
منــاطق جنــوبی و شــمالی (بــا توجــه بــه بحــث قاچــاق و
مشکالت اجتماعی مـرتبط بـا عـدم وجـود اشـتغال بـراي

راهكارهای مفیفد مهندسفی آبفزیپفروری جهفت
استفاده در صنعت پرورش میگو
ایجاد سالن پرورش دوره نوزادگاهی
پرورش دهندگان میگو در مـزارع داراي نرسـري خـارجی
نظارت بیشتري بر مراحل الروي میگو هـا دارنـد .پـیش از
اينکه نرسري هاي خارجی توسـعه يابـد ،پـرورش دهنـده
میگوهاي جوان را مستقیما در حوضچه هاي پـرورش رهـا
نموده و اگر يک بیماري وارد مزرعه می شد ،آبزيپـروران
به سرعت تمامی محصول خود را از دسـت مـی دادنـد .بـا
استفاده از نرسري خارجی ،پرورش دهنده قادر به مراقبـت
از میگوهاي جوان بوده و اين امر موجب کاهش بیماري در
مزرعه و بهبود عملکرد پرورش میشـود .میگـو هـا در 40
روز نخست زندگی آسیب پذيرند و آبزيپروران با نگهداري
آنها بیرون از حوضچه هـاي بـزرگ قـادر بـه جلـوگیري از
گسترش میکروبهاي موجود در محیط اطرافشان هستند.
اين راهکار مفید موجب افزايش میـزان بازمانـدگی میگـو،
پايداري مزارع و درآمد آبزيپروران میشود .ايـن عمـل از
اساسیترين راهکار ها براي افزايش محصول میگو اسـت و
آبزيپرورانی که در مزرعه خـود از نرسـري خـارجی بهـره
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هســتند کــه مــزارع پــرورش میگــو را از ورود گونــههــاي
شکارچی حفظ مینمايد .خرچنگهاي موجود در آبراههاي
محلی میتوانند زيرساختهاي حوضچه پرورش را از بـین
ببرند ،حامل بیماري باشـند و در نهايـت موجـب برداشـت
اضطراري میگو قبل از رسـیدن بـه سـايز مطلـوب شـوند.
عالوه بر اين ،پرندگان آبزي محلی میتوانند میگو را شـکار
کنند .افزايش امنیت زيستی مـزارع میگـو موجـب بهبـود
سالمت میگو ،کاهش شانس آسـیب رسـانی شـکارچیان و
کاهش تخريب زيرساختهاي حوضچه پـرورش مـیشـود.
مــزارع داراي سیســتم محــافظتی قــادر بــه بهبــود نــر
بازماندگی و افـزايش میـزان برداشـت نهـايی هسـتند ]،1
.[20

میبرند ،بسیار مـوفقتر بـوده و مخـاطرات احتمـالی را بـه
شدت کاهش می دهند.
تكنولوژی سیستم تخلیه مرکزی
آبزيپروران به منظور جلوگیري از بیماري ،متوجه اهمیت
حفظ محیطی پاک و سالم براي پرورش شدهاند .سیسـتم-
هــاي تخلیــه مرکــزي رســوبات و مــواد دفعــی را از بســتر
حوضچه پرورش پاک میکنند .کارگران مزرعه بـه منظـور
حذف مواد زائد چندين بار در روز سیستم تخلیـه مرکـزي
را فعال نموده تا محیطی مناسب پرورش ايجاد نمايند .اين
تکنولوژي موجب حفـظ کیفیـت آب ،بهبـود بازمانـدگی و
افزايش پايداري مزرعه میگو میشود .مـزارع داراي تخلیـه
مرکزي نسبت به مزارع سنتی موفق تر و پايدارتر هستند]
.[19،18
افزایش امنیت

بكارگیری هوادههای مدرن
سیستم هوادهی مزارع میگـو معمـوال شـامل هـوادههـاي
چرخان يا خطوط اکسیژن است که میزان اکسیژن محلول
در آب حوضچه پرورش را افزايش میدهد .ايـن تجهیـزات
براي مزارع پروش میگو بسیار ضروري است زيرا ما را قادر
میسازد تا میگوي بیشتر با شرايط متراکم تر و کارآمد تـر
پرورش دهیم .استخرهاي با سطو باالي اکسیژن محلـول
موجـب کـاهش اسـترس میگـو ،کـاهش خطـر بیمـاري و
افزايش نر رشد میشوند .عالوه بر اين ،حوضچههايی کـه
از سیستم تخلیه مرکزي استفاده میکنند ،از هـواده هـاي
پارويی چرخان استفاده کرده تا ضايعات موجـود در بسـتر
در مرکز استخر تجمع يافته و توسط سیستم تخلیه خـارج
گردد .هواده ها موجب تقويت سالمت و رشـد میگـو مـی-
شوند ].[21

زیستی1

با توجه به گسترش بیماريهـاي میگـو و تـمثیر آنهـا بـر
صنعت میگوي پرورشی ،ايمنی زيستی بـه يکـی از ارکـان
اساسی عملیات پرورش در هر مزرعهاي تبديل شده است.
در واقع بـه مجموعـه روش هـائی کـه در مراکـز تکثیـر و
پرورش اعمال میگردد تا آبزيان پرورشی را از ابتال ،شـیوع
و انتقال بیماري و يـا هرنـوع شـرايط نـامطلوب بهداشـتی
مصون نگهدارد ايمنی زيستی اطالق میشـود .بطـور کلـی
مزارع آبزي پروري را می توان به روش هاي ساختاري و يا
فنی تحت پوشش ايمنی زيستی قـرار داد .ايجـاد مـوانعی
همچــون فــنس و تــوري در اطــراف مزرعــه و يــا احــداث
حوضچه ضـد عفـونی در ورودي مـزارع پـرورش از جملـه
تمهیدات ساختاري در مزرعه به شمار می رود و معموالً به
نحوي ساخته میشوند که قابل شستشو و ضد عفونی بوده
و نیز دسترسی به محیط مزرعه و موجودات پرورشـی جـز
از طريق آنها امکانپذير نباشد .اما عالوه بر موارد ذکر شـده
برخی موارد که به دلیل افزايش هزينـه هـاي تولیـد و يـا
بعضاً بواسطه عدم معرفی صـحیح چنـدان مـورد اسـتقبال
آبــزي پــروران واقــع نشــده اســت کــه ايــن مــوارد شــامل
تريتمنت و فرآوري آب ،اسـتفاده از منـابع آبـی پشـتیبان
(استخرهاي ذخیره) و حوضـچه هـاي تبخیـر مـیباشـند.
تورهاي ضد خرچنگ و ضد پرنده سیستمهـاي محـافظتی

پوشش کف استخر
استفاده از پوشش باعث کـاهش فرسـايش سـاختار مـزارع
میگو میشود .ايـن مسـئله در مزارعـی کـه سیسـتمهـاي
هوادهی آب را به گـردش در مـیآورنـد بسـیار چشـمگیر
خواهد بود .الزم به ذکر است حوضچههـايی کـه بـه طـور
کامل عايق بندي شده باشند موجب کـاهش نفـوذ آب بـه
بستر و همچنین کاهش مقدار آب مورد نیاز براي پـرورش
میگو میشوند .با اين حال ،پرورش دهنـدگان در اسـتفاده
از حوضچه هاي نیمه پوشـیده يـا کـامال پوشـیده نظـرات
متفاوتی دارند .استخر هاي کامال پوشیده ،میزان نفـوذ آب

1 Biosaecurity
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پــرورش میگــو در میــزان تولیــد و پیشــگیري از بیماريهــا
دارد].[23
اصوال ،مديريت لجـن در دو فـاز جداگانـه يکـی در حـین
پرورش میگو و ديگري بعد از برداشت میگـو اعمـال مـی-
شود .اين عمل با استفاده ازاستراتژي کامل و با بهره گیري
از  4رويکرد اساسی کنترل ،فرآوري ،دور يخـتن و مصـرف
مجدد صورت می گیرد و انجام آن بـا اسـتفاده از تکنیـک
هاي مديريتی از يک مزرعه بـه مزرعـه ديگـر و بسـته بـه
سلیقه پرسنلی،توانايی مالی ،شايستگی و نوع مـديريت در
مزارع پرورشی متفاوت می باشد ].[23

به زمین را کـاهش مـی دهنـد ،امـا حوضـچه هـاي نیمـه
پوشیده امکان تغذيه میگو از غذا هاي زنده و جلبـکهـاي
وابسته به بستر را فراهم میکند که اين امر موجب کاهش
مقدار خوراک مورد نیاز براي رشد میگو میشـود .بـا ايـن
حال تمـامی پـرورش دهنـدگان موافقنـد کـه اسـتفاده از
پوشش بستر باعـث کـاهش فرسـايش ديـوارههـا ،کـاهش
هزينههاي تعمیر و نگهداري و بهبود طول عمر حوضچه ها
میشود].[22
تكنیکهای قابفل اسفتفاده در مفدیریت رسفوبا
استخرهای پرورش میگو

دستورالعمل مدیریت رسوبا

به مواد زائد حاصـله از پـرورش میگـو کـه در طـول دوره
پرورش میگو در کف اسـتخر جمـع مـی شـود لجـن و يـا
رسوبات می نامند .اين مواد به شکل جامد،نیمه جامد،مايع
وگاز ناشی از مواد غذايی مصرف نشده ،پوسته میگو،الشـه
میگو ،مدفوع ،مـواد مترشـحه میگـو و رسـوبات حاصـله از
فرسايش خاک می باشند که در کـف اسـتخر تجمـع مـی
يايند .لجن حاوي مقدار زيادي مواد آلی ،نیتروژن و فسـفر
( بیش از خاک هاي نرمال) و همچنین داراي نیاز اکسیژن
بیولوژيکی و شیمیايی اال بوده که حاکی از باال بودن میزان
بار مواد غذايی در آن می باشد .بنابراين انجام فرآوري ويژه
قبل از دور انداختن و مصرف آن ضروري مـیباشـد .لجـن
اثرات متعددي بر رشد ،بقاء و کیفیـت آب پـرورش میگـو
دارد .برداشت لجن از کف استخر به طور قابل مالحظه اي
بر کاهش غلظت مواد آلـی غـذايی در آب و در نتیجـه در
کاهش میزان فیتوپالنکتـون و حاصـلخیزي اسـتخر تـاثیر
دارد .تجمع لجن در کف استخر نه تنها باعث افزايش نیـاز
اکسیژنی در رسوبات می شود بلکه در ايجـاد شـرايط بـی
هــوازي در اســتخر وتولیــد گازهــاي مضــرنظیر هیــدروژن
سولفید و ....نیز اثر گذار است .رسوبات موجـود در اسـتخر
موجب مصرف اکسیژن محلول در آب استخر شده و از اين
طريق میزان اکسیژن کف استخر که محـل زيسـت میگـو
می باشد کاهش يافته و از ايـن طريـق موجـب اسـترس و
همچنین حساسیت بیشتر آنها به بیماري می شود .عـالوه
بر آن گازهـاي حاصـله از شـرايط بـی هـوازي در اسـتخر
موجب بی اشـتهايی میگـو و بـه تبـع آن افـزايش ضـريب
تبديل غذايی و فساد بیشتر آب از نظـر کیفـی مـی شـود.
بنابراين مديريت لجن استخر ،نقش مهم و حیاتی در زمان

در حین دوره پرورش

میگو
موارد ذيل به عنوان راهنمـاي کلـی در مـديريت رسـوبات
براي پـرورش دهنـدگان میگـو اسـت و ايـن امـر ،کمـک
سازمانهاي دولتی مرتبط با موضوع را نیز می طلبد ].[23
 تمام مزارع تولید میگو (با توجه به انداز و يا ظرفیـتتولید) بايسـتی داراي مکـان مشـخص و بـا مسـاحت
معین براي نگهداري ضايعات حاصـله قبـل از برنامـه
ريزي براي هر فعالیت تولیدي باشند.
 محل نگهداري ضايعات بايستی در هرسیکل تولیـديبا در نظر گرفتن شرايط محلـی ،محیطـی و الزامـات
دولتی تنظیم شود.
 مزارعی کـه از رويکـرد مـديريتی نگهـداري ضـايعاتاســتفاده مــی نماينــد بايســتی از سیســتم مــديريتی
اضافی بـراي کـاهش حجـم رسـوب و بهبـود کیفـی
رسوبات در هنگام کار اعمال نمايند.
 مزارعی که از رويکرد مديريتی برداشت لجن استفادهمــی نماينــد بايســتی از سیســتم مــديريتی صــحیح
ضايعات قبـل از خـروج آن از محـیط مزرعـه اعمـال
نمايند.
 استفاده از مواد شـیمیايی و دارو هـا بـراي مـديريتلجن تا حد امکان پرهیز شود.
+

دستورالعمل مدیریت رسوبا بعد از برداشت میگو
-
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لجن حاصله از پرورش میگـو نبايسـتی مسـتقیما بـه
محیط زيست وارد و يا تخلیه شود.
در مزرعه بايستی مکـان و مسـاحت مشخصـی بـراي
نگهداري لجن حاصله پیش بینی شود.
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شیوع بیماري و انتشار آن به ساير تاسیسات مـیباشـد .بـا
اين حال ،فناوري آبزي پروري چرخشی با موفقیت به کـار
گرفته شده است .سیسـتم هـاي بیـوفالک تولیـد ثابـت و
پايــداري را ارائــه م ـی دهنــد زيــرا آنهــا از سیســتم خــود
گندزدايی در استخرهاي پرورش ماهی يا میگـو بـا تبـادل
آب صفر حمايت میکنند .سیستمهاي بیوفالک خطر ابتال
به بیماري میگو را کاهش میدهند ،زيـرا در ايـن سیسـتم
نــر پــايین تبــادل آب باعــث جلــوگیري از ورود عوامــل
بیماري زا و افزايش ايمنی زيستی میشـود .همچنـین در
اين سیستمها هوادهی مداوم باعث ايجاد شرايط ثابـت در
کیفیت آب به لحاظ میزان اکسیژن و  pHمی گردد .عالوه
بر اين يک اجتماع میکروبی متنوع و پايدار باعث تحريـک
سیستم ايمنی غیر اختصاصی میگوهاي پرورشی می شـود
و توسعه گونه هاي فرصت طلب مانند ويبريـوز را محـدود
میکند و حذف منظم لجن جمع شده غلظت بیـوفالک را
تا حد متوسط کنترل میکند.
سیستمهاي آبزي پروري چرخشی دوبـاره از آب اسـتفاده
میکنند و از فیلترهاي مکانیکی و بیولوژيکی استفاده می-
کنند .در تعويض آب صـفر همـه آب و لجـن فاضـالب در
مزارع موجود است ،اما تصفیه فاضالب اغلب پرهزينه می-
باشد .همچنین ،استفاده محدود از آب ،حذف مواد مغـذي
دفع شده توسط حیوانـات فـرآورده را بسـیار آسـان تـر و
ارزانتر می کند ،زيرا حجم آب تخلیه شده بسـیار کمتـر از
مقدار تخلیه شده از مزارع پرورش سنتی میگـو مـیباشـد.
بنابر مواد ذکر شده سیستمهاي بیـوفالک بـا تعـويض آب
محدود می توانند يک روش سازگار با محیط زيست بـراي
تولید میگو در سطح مناسب تجاري باشند و مـواد مغـذي
موجود در مزرعه میگو را می توان به عنوان کود در اراضی
کشاورزي و يا به عنوان پايه اي براي تولیـد بیوگـاز مـورد
استفاده قرار داد.

فرآوري اولیه نظیر الي گیـري اولیـه (تـه نشـینی) و
خشــک نمــودن آن قبــل از رهاســازي وخــروج آن
بايستی صورت گیرد.
يک درجه معینی از فرآوري بايستی براي لجـن قبـل
از خــروج و بیــرون ريخــتن آن بــر اســاس شــرايط و
وضعیت لجن کیفیت ،حجم و ويژگی اسـتخر از نظـر
دريافــت برخــی از پروبیوتیــک هــا و درمــان آنتــی
بیوتیکی و يا يـا اينکـه اسـتخر مواجـه بـا مشـکالت
بیماري بوده است يا نه به کار گرفته شود.
از ريختن هر گونه رسوبات اعم از لجن خشـک و تـر
در محیط آب شیرين بايستی پرهیز شود.
محل تخلیه و قرار دادن لجن به هیچ وجـه نبايسـتی
نزديک منابع آب شیرين باشد.
تا آنجايی که ممکن است بايستی رسوبات حاصله بـاز
يافت و مجدد بهره گیري شود].[23

چشماندازها
بسیاري از سیستم هاي تولیدي توسط پـرورش دهنـدگان
میگو آسیايی استفاده میشوند ،از سیستم حوضـچه مجـزا
گرفته تا سیستم هاي چرخشی بزرگتر ،اما بسیاري از آنهـا
هنوز نتوانستهاند تمثیرات زيست محیطی حاصل از پسـاب
هاي خروجـی خـود را کـاهش دهنـد .سـرمايه گـذاران و
آبزيپروران میگو در مقیاس کوچک بايد از ساير سیسـتم
هاي تولیدي موجود آگاهی داشته باشند تا بتوانند انتخابی
را انجام دهند و صنعت کشاورزي میگـو بايـد راهـی بـراي
جلوگیري بهتر از اين تمثیرات پیدا کند .وضـعیت مشـابهی
در استخرهاي ذخیره مولدين ،هچريها و نرسـريهـا ،بـه
لحاظ عدم تصفیه مناسب فاضـالب تولیـد شـده در طـول
عملیات آنها وجود دارد .تمثیرات زيست محیطـی فاضـالب
هاي تخلیه شده از اين تاسیسـات نیـز موضـوع مهمـی در
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