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  برداري و پرورش آبزیانبهره

 1393 زمستان، مچهار وم، شمارهسجلد 
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 )litopenaeus vannamei(فایده میگوي پا سفید  –مقایسه میزان تولید و محاسبه هزینه
  استان گلستان -پرورشی به روش نیمه متراکم و متراکم در سایت گمیشان

  
  اسماعیل تازیکه *

   نگرگا- هاي داخلیمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبرشد بخش بیولوژي و ارزیابی ذخایر اکارشناس
  9/2/1394 تاریخ پذیرش:؛  21/10/1393 تاریخ دریافت:

 
  1چکیده

پایش  پروژهپرورش میگوي گمیشان و توسعه آن، مجتمع برداري بهینه از مزارع به منظور بهره
بررسی میزان یت گمیشان استان گلستان با هدف مدیریت مزارع پرورش میگوي وانامی در سا

یا سود  درآمدو محاسبه هزینه و میگوي وانامی  ییتولید نها، ضریب تبدیل غذایی، هاي رشدشاخص
آوري اطالعات از طریق میدانی و به انجام گرفت. جمع 1391سال  ، درمزرعههر ناخالص نقدي 

اداره کل شیالت  -ا هماهنگی اداره میگوصورت حضوري از مدیران مزارع طی دوره پرورش و ب
که به گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد متوسط تولید مزرعه خزر آبزي 

گرم و  3/15کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی  3/1389به مقدار روش نیمه متراکم پرورش داده شد 
هزینه پرورش و سود حاصل از د بدست آمد که درص 5/92و میزان بقا  87/0ضریب تبدیل غذایی 

گذاري شده ها و تجهیزات سرمایهفروش هر کیلوگرم میگوي پرورشی بدون هزینه استهالك سازه
پرشین کیان پاد نیز که به  13ریال محاسبه شد. متوسط تولید مزرعه  55475ریال و  34525بترتیب 

گرم و ضریب  6/14رم در هکتار با میانگین وزنی کیلوگ  3903روش متراکم پرورش داده شد به مقدار 
درصد بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر  3/74و میزان بقا  25/1تبدیل غذایی 

توان طور کلی از نتایج حاصله میهب ریال محاسبه شد. 39598ریال و  50402کیلوگرم میگو بترتیب 
      عدم مدیریت کارآمد و پویا وجود داشته است. کرد که در مزارع مورد پایش استنباطچنین 

  

  فایده، پرورش، سایت گمیشان، استان گلستان-میگوي وانامی، هزینه کلیدي: هايواژه
                                                

   azikeh1639@yahoo.comtمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
باشد پروري به عنوان تامین کننده بخشی از منابع غذایی انسان از جایگاه خاصی برخوردار میآبزي

اي داشته و در کشورهاي توسعه پروري اهمیت ویژهآبزيهاي که پرورش میگو بعنوان یکی از رشته
  باشد.یافته و در حال توسعه رو به گسترش می

میلیون  9/36میلیون تن بود که شامل  9/59به میزان  2010پروري در سال میزان تولید جهانی آبزي
ه که تولید میلیون تن در آب دریا بود 3/18میلیون تن در آب لب شور و  7/4تن در آب شیرین و 

) است. 6/70( هاي دریایی) و گونه4/29( هاي آب شیرینپوستان شامل گونهپروري سختجهانی آبزي
  ).2012فائو، ( (میگوي وانامی) برتري داشت هاي دریایی، میگوي پاسفیددر تولید گونه

حورهاي مجتمع پرورش میگوي گمیشان با توجه به شرایط اقلیمی منطقه بعنوان یکی از مهمترین م
هزار هکتار از  4000گلستان در جهت تولید مواد پروتئینی و اشتغالزایی است که قرین به  توسعه استان

این هکتار نیز قابل توسعه است.  28000اراضی مستعد پرورش میگو در استان گلستان است که تا
ت موجب گردید که دلیل استفاده از میگوي سفید هندي که تولید مطلوبی نداشهب 1388تا سال  سایت

داران نیز رغبتی به زیر کشت بردن مزارع گونه تنها در مقیاس کوچک کشت گردد و مزرعهپرورش این
  .ه باشندخود نداشت

در پرورش میگوي وانامی انجام شده  هايپژوهشگزارشات موجود از نتایج بدست آمده از 
قاتی حله نشان داد که با تراکم در ایستگاه تحقی 1384، در سال بوشهر -پژوهشکده میگوي کشور

 باگرم  190وزنی روز پرورش به میانگین  90طیعدد پست الرو میگو در متر مربع  18سازي ذخیره
 )، این2007بدست آمد (غریبی،  93/0آن  رسید که ضریب تبدیل غذایی تن در هکتار 3میزان تولید 

  ).2007(فقیه،  ولید منطقه قرار گیردکه از آن سال به بعد، این گونه درچرخه تموجب شد امر 
گرگان با توجه به رسالت  -هاي داخلیمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب 1388 و 1387در سال 

پرورش، مولدسازي و تکثیر "آمیز با عنوان خود در این عرصه وارد گردید و با انجام پروژه موفقیت
زمینه حضور مدیران تا  بخش اجرا موجب گردیدارائه نتایج آن به و "گلستان میگوي وانامی در استان

مجتمع  در فاز اول، 1390. بطوري که در سال ددها و افراد عالقمند در منطقه فراهم گرمزارع و شرکت
هکتار از مزارع مجتمع  70هکتار)، قرین به  574است (با سطح مفید  هکتاري 1000که پرورش میگو 

و هرسال  تن میگو استحصال گردید 140فت که میزان پرورش میگو به زیر کشت میگوي وانامی ر
  باشد.سطح زیر کشت مزارع در این فاز رو به توسعه می
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برداري بهینه از مزارع مجتمع پرورش میگوي گمیشان و توسعه آن از طریق زیر کشت تحقق بهره
آوري و سود پروري تجاري،هاي واگذاري توسط مدیران مزارع، که مهمترین انگیزه آبزيبردن زمین

وابسته به فرآیند مدیریت پرورش میگو در  ،باشدتولید براي مصرف داخلی و یا براي صادرات می
باشد که شامل مراحل مختلفی است که هر یک به نوبه مزرعه است که خود ناشی از دانش فنی می

ا یکدیگر یکسان باشد اگر چه اهمیت این مراحل بخود در به ثمر نشستن این فرآیند حائز اهمیت می
 نیست، ولی عدم توجه به هر کدام از آنها منجر به کاهش موفقیت و حتی شکست کامل خواهد شد

). گرچه عالوه بر مراحل مذکور عوامل دیگري هم چون انتخاب محل پرورش، 2010(تازیکه، 
تولیدي  ترین عوامل تاثیرگذار در اثربخشی عملیاتهاي طراحی و ساخت مزرعه نیز جزوه اصلیروش

هاي عملیاتی و گذاري شده، هزینههاي اولیه سرمایهباشد که بر هزینهدر یک مزرعه پرورش آبزیان می
گذارند که تحلیل اقتصاد تولید براي ارزیابی بقا و تداوم همچنین مقدار و کیفیت تولید در مزارع اثر می

 پروژهبر این اساس  ابراینبن) 2011(صالحی،  گذاري در آبزي پروري امري اساسی استسرمایه
بررسی میزان با هدف  "پایش مدیریت مزارع پرورش میگوي وانامی در سایت گمیشان استان گلستان"

یا سود  درآمدو محاسبه هزینه و میگوي وانامی  ییتولید نها، ضریب تبدیل غذایی، هاي رشدشاخص
فایده  -  ن تولید و محاسبه هزینهمقایسه میزاانجام گرفت که  1391، درسال مزرعههر ناخالص نقدي 

استان گلستان  - (وانامی) در روش نیمه متراکم و متراکم در سایت گمیشان پرورش میگوي پا سفید
 بخشی از آن است.

  
  هامواد و روش

شرکت کاسپین  13مزرعه  وبه روش نیمه متراکم استخر و  15مزرعه خزر آبزي با این بررسی در 
کیلـومتري  17در فاصله در مجتمع پرورش میگو گمیشان روش متراکم واقع  استخر و به 8کیان پاد با 

  استان گلستان انجام گردید.شمال شهرستان گمیشان و شرق تاالب گمیشان 
در اسـتخرهاي  ،پایش مراحل مختلف مدیریت پرورش میگـوي وانـامی طـی دورهبررسی در این 

 باشد کـه از طریـق کسـب اطالعـاتمی )dependent( هاي غیر مستقل یا وابستهدادهبر مبناي  ،مزارع
  انجام گرفت.اداره کل شیالت گلستان  -با هماهنگی اداره میگوو  از مدیران مزارعمیدانی 

شرکت کاسپین کیان پاد که به روش متراکم  13هکتاري مزرعه  5/2هکتاري و  5/1در استخرهاي 
  ستفاده شد.دوره پرورش ا هواده بازو کوتاه طی 5و  4پرورش انجام شد به ترتیب از 
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 شرح ذیل انجام شد. هبکسب اطالعات مورد نظر 

  .محل تهیه پست الرو میگوي وانامی، چگونگی و مدت زمان حمل آنها -

 .در مزرعهي مصرفی میگو طی دوره پرورش نوع و محل خرید غذا - 

  ر استخرهاي هر مزرعه.هاي بچه میگوها دو تراکمآنها سازگاري سازي بچه میگوها و نحوه ذخیره -

چگونگی غذادهی بچه میگوها و میزان غذاي مصرفی از ابتـداي دوره تـا برداشـت نهـایی میگـو از  -
  .استخرهاي هر مزرعه

دمـا، شـوري،  یزیکـی و شـیمیایی آب از قبیـل:فگیري و زمان ثبت برخی از فاکتورهاي نحوه اندازه -
  طی دوره پرورش.   pHاکسیژن،

سنجی آنها جهت بررسی میزان رشد و تعیین میزان غذاي برداري از میگوها و زیستچگونگی نمونه -
  پرورش.روزانه طی دوره 

 زمان و نحوه برداشت میگو در پایان دوره پرورش  -

   .میزان محصول برداشتی هر استخر و کل هر مزرعه -

 رشـد ویـژه )، ضـریبFCR( (گـرم)، ضـریب تبـدیل غـذایی میزان افزایش وزن بدنمحاسبه و 
)SGRهاي زیر انجام (هکتار) میگوها از طریق معادله )، درصد بازماندگی و میزان تولید در واحد سطح

  ).2011(صالحی،  شد
میانگین وزن پایانی = افزایش وزن بدن (گرم) -وزن اولیه    

 )FCR( افزایش وزن بدن / میزان غذاي مصرفی = ضریب تبدیل غذایی  

 ) SGR( ویژه ضریب رشد=  Ln w)}1Ln w – 2( {روزهاي پرورش /× 100

   1w= و (وزن اولیه)  2w= (وزن پایانی) 

  درصد بازماندگی سازي شده / تعداد میگوي موجود در استخر) =(تعداد میگوي ذخیره× 100

ر روز)(گرم د میانگین وزن فعلی) = میزان رشد روزانه - برداري / (میانگین وزن قبلیروزهاي بین نمونه   
  

از طریق تفاوت بین درآمد نقدي و هزینه نقدي محاسبه مزرعه در هر ناخالص نقدي یا سود  درآمدو 
  .)2011نژاد، میگلیو  (صالحی شد
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وارد و رسم نمودارهـاي   Excelافزارياطالعات بدست آمده از استخرهاي هر مزرعه، در بسته نرم
و تجزیه و تحلیل شد و نتایج بدسـت آمـده بـا بندي مربوطه انجام شده و از طریق آمار توصیفی جمع

  استانداردهاي پرورش مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف موجود مورد بررسی قرار گرفت.
 13خزر آبزي گلسـتان و  35دراستخرهاي مزارع سازي پست الرو میگوي وانامی اطالعات ذخیره

  آورده شد. 2و1 هايهاد نصر) در جدول(ج شرکت کاسپین کیان پاد
  
  1391خزر آبزي گلستان در سال  35 استخرهاي مزرعه سازي میگوي وانامی درهاي ذخیرهداده -1 جدول

شماره 
  استحر

مساحت 
 استحر

 (هکتار)

تاریخ 
سازي ذخیره

  پست الرو

تعداد 
سازي ذخیره

  پست الرو
  (استخر)

تعداد 
  سازيذخیره

  )ر(هکتا

پست سن
  الرو

)pl(  

  تامینمنبع
)pl(  

  حملمدت
  ساعت)(

رجه د
حرارت 

آب 
  انتقالی

شوري 
آب 
  انتقالی

  28  23  38پردیس   13  95090  104,600  1/5/91  1,1  1
2  1,1 "  " "  " 95090 13  "  38 23  28  
3  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23  28  
4  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23  28  
5  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23  28  
6  1,1 "  "  "  "  90950  13  " 38 23  28  
7  1,1 "  "  "  "  95090 13  "  38 23  28  
8  1,1 "  "  "  "  95090 13  "  38 22,2  28 

9  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

10  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

11  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

12  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

13  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

14  1,1 "  "  "  "  95090 13  " 38 23 28 

15  0,5 "  "  "  "  73220 13  " 38 23 28 
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  1391(جهاد نصر) سال  13مزرعه  سازي میگو وانامی درهاي ذخیرهداده -2جدول 

شماره 
  استحر

مساحت 
 استحر

 (هکتار)

تاریخ 
سازي ذخیره

  پست الرو

تعداد 
سازي ذخیره

  پست الرو
  استخر)(

تعداد 
  سازيذخیره

  )(هکتار

سن 
پست 
  الرو

)pl(  

  منبع تامین
)pl(  

مدت 
  حمل

  ساعت)(

درجه 
حرارت 

آب 
  لیانتقا

شوري 
آب 
  انتقالی

  31  23  36پردیس   11  377,807  566,720  91,03,29  1,5  1
2  1,5  91,03,29 554,031  369,354  11  "  36  23  31  
3  2,5  91,03,29 909,301  363,720  11  " 36  23  31  
4  2,5  91,03,29 905,070  362,028  11  " 36  23  31  
5  2,5  91,04,06  875..820  350,328  14  " 38  23  28  
6  2,5  91,04,06 875..820  350,328  14  " 38  23  28  
7  1,5  91,04,06 525,491  350,327  14  "  38  23  28  
8  1,5  91,04,14  424,928  283,285  12  "  36  22,2  30  

  
کارخانه تولید غذاي  خزر آبزي گلستان از 35نوع غذاي مصرفی میگو طی دوره پرورش در مزرعه 

تایوانی استفاده شد. همچنین نوع غذاي مصرفی  غذاي یونی پرزیدنت حاتمی و از میناب هرمزگان و
طی دوره پرورش از غذاي کارخانه هوراش، غذاي یونی  شرکت کاسپین کیان پاد 13میگو در مزرعه 

  پرزیدنت تایوانی و غذاي بیضا تهیه و استفاده شد.
ورد بررسـی بصـورت در هفته اول پرورش در هر استخر مـزارع مـ روش غذادهی و میزان آن نیز

گـرم و در هفتـه  150گرم و دو بار در روز با افزایش روزانـه  100هزار قطعه  10جیره کور به ازا هر 
غـذادهی  گرم توزیع گردید و از روز بیستم پرورش 250مرحله با افزایش روزانه  3در  دوم، جیره کور

ه پـرورش بـر اسـاس میـانگین سپس غذادهی روزانه میگو طی دور افزایش یافت در روزمرحله  4به 
هـا توسـط کارشـناس مزرعـه وزنی میگو و میزان بقا آن با توجه به شرایط کیفی آب و بررسی سـینی

) pH -دما  -(از قبیل شوري گیري و ثبت برخی از پارامترهاي آب). اندازه2010(تازیکه،  گرفتصورت 
  شد.مزارع نیز به صورت موردي انجام  طی دوره پرورش در استخرهاي
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  و بحث نتایج
ــه،  ایــن پــژوهشنتــایج حاصــل از  ــانگین رشــد وزنــی میگــو، متوســط رشــد روزان ــر روي می ب

ــانگین وزن بــدن، میــزان محصــول نهــایی، درصــد بازمانــدگی، ضــریب تبــدیل غــذایی، ضــریب  می
(هکتـار) در اسـتخرهاي مزرعـه خـزر آبـزي گلسـتان در  و میـزان تولیـد در واحـد سـطح رشد ویژه

  ه شد.آورد 3جدول 
  
میانگین وزن بدن دربرداشت (گرم)، ضریب رشد ویژه، میزان ضریب هاي میزان تولید در برداشت نهایی، نتایج داده - 3جدول 

  1391خزر آبزي گلستان در سال  35استخرهاي مزرعه  میگو وانامی در(درصد)  ) و میزان بقاF.C.Rتبدیل غذا (.

شماره 
 استخر

مساحت 
استخر 
 (هکتار)

دوره 
رش پرو

 (روز)

تعداد ذخیره 
سازي شده (در 

 استخر)

میانگین 
وزن بدن 
دربرداشت 

 (گرم)

متوسط 
رشد روزانه 
 (گرم/روز)

ضریب 
رشد 
 ویژه

میزان 
ضریب 

تبدیل غذا 
)F.C.R( 

میزان 
بقاء 

 (درصد)

1 1,1 88 104,600 15,3 0,173 8,91  97,4 
2 1,1 95 104,600 14,8 0,155 8,22  98,2 

3 1,1 95 104,600 15,0 0,157 8,23  97 

4 1,1 95 104,600 14,5 0,152 8,19  99,3 

5 1,1 88 104,600 15,5 0,176 8,27  89,2 

6 1,1 97 104,600 16,3 0,168 8,15  99,2 

7 1,1 97 104,600 15,2 0,156 8,08  94,2 

8 1,1 97 104,600 16,0 0,164 8,13  99,7 

9 1,1 91 104,600 14,7 0,161 8,57  91,3 

10 1,1 97 104,600 15,5 0,157 8,09  99,2 

11 1,1 88 104,600 15,6 0,177 8,93  86,9 

12 1,1 91 104,600 15,4 0,169 8,62  89,7 

13 1,1 91 104,600 15,0 0,164 8,59  95 

14 1,1 91 104,600 15,3 0,168 8,62  86,6 

15 0,5 100 73,220 17,0 0,170 7,95  64,3 

  0,87    537,620,1  15,9 جمع کل
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بر اساس نتایج حاصله میانگین مقدار تولید میگو در برداشت نهایی در مزرعه خزرآبزي به میزان 
کیلوگرم در  5/3903±7/458کیلوگرم در هکتار و در مزرعه کاسپین کیان پاد به میزان  3/100±3/1389

  نشان داده شده است.   1هکتار دو مزرعه مذکور در نمودار هکتار بدست آمد که مقایسه بین میانگین تولید در
  

  
  )1391مقایسه وضعیت میانگین تولید میگو در تیمارهاي مورد بررسی در سایت گمیشان ( - 1 نمودار

  
که در طوريهباشد بها و درآمدها میتوان گفت سودآوري یک مزرعه تابعی از هزینهطور کلی میهب

  :خزرآبزيمزرعه 
       

  (جاري) هزینه نقدي =}خرید پست الرو میگو  +هزینه خرید غذا  انرژي (هزینه برق مصرفی ساختمان)+

  {نیروي انسانی (حقوق کارشناس + دستمزد کارگران)+       
  

  پست الرو خرید(ریال )=  75(عدد) *  620/537/1= 500/321/115     
  

  هزینه خرید غذاي مصرفی 
   کیلوگرم )} =  10500ریال * 000/30کیلوگرم ) +( 7611ریال* 500/25= {( 509/ 500/080ریال 

 دستمزد کارگراننفر ) =  4ماه * 4ریال *  000/500/4= (000/000/72ریال 
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 حقوق کارشناس مزرعهماه ) =  12ریال *  000/000/5= ( 000/000/60ریال  

 هزینه برق مصرفی ساختمانماه ) =  4ریال ماهیانه * 000/500= ( 000/000/2ریال  

 = هزینه نقدي  500/321/115+  509/ 500/080+ 000/000/72 +   000/000/60 + 000/000/2  

  هزینه نقدي =  000/402/758ریال  
  

  از طریق ضرب مقدار تولید محصول (میگو) در قیمت هر واحد محاسبه گردید.  مزرعهدرآمد کل 
  

 کیلو میگو با توجه به سایز میانگین قیمت هر  = 000/90   ریال 

  تولید میگو مزرعه =  967/27    کیلوگرم 
درآمد کل(کیلوگرم) =  967/21(ریال) *  000/90     

  = 000/030/977/1   ریال           
  

 از طریق تفاوت بین درآمد نقدي و هزینه نقدي محاسبه شدمزرعه ناخالص نقدي یا سود  درآمد
  .)1380نژاد، میگلیو  (صالحی

  

 ناخالص نقدي مزرعه  میزان سود=  000/030/977/1 –  000/402/758         

  =   000/628/218/1ریال                                        
  

ریال بدست آمد که بدون احتساب  55475رم میگو به میزان گسود حاصل از فروش هر کیلو
  باشد.استهالك سرمایه و تجهیزات می

ــایج حا ــانگین وزن نت ــه، می ــی میگــو، متوســط رشــد روزان ــانگین رشــد وزن صــله از بررســی می
و  بـدن، میــزان محصــول نهــایی، درصــد بازمانــدگی، ضــریب تبــدیل غــذایی، ضــریب رشــد ویــژه

ــار( میــزان تولیــد در واحــد ســطح ــاد  13در اســتخرهاي مزرعــه  )هکت در شــرکت کاســپین کیــان پ
  .آورده شد 4جدول 
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 میانگین وزن بدن در برداشت(گرم)، ضریب رشد ویژه،اي میزان تولید محصول در برداشت نهایی، هنتایج داده - 4جدول 
شرکت کاسپین کیان پاد  13میگوي وانامی در استخرهاي مزرعه .) و میزان بقاء(درصد) F.C.Rمیزان ضریب تبدیل غذا (

  .1391(جهاد نصر) در سال 

شماره 
 استخر

مساحت 
استخر 
 (هکتار)

دوره 
 پرورش
 (روز)

تعداد 
سازي ذخیره

شده (در 
 استخر)

میزان 
برداشت 
 (کیلوگرم/
 هکتار)

تعداد 
ذحیره 
در سازي 

 مربعمتر 

میانگین 
وزن بدن 
دربرداشت 

 (گرم)

متوسط 
رشد 

روزانه 
 )(گرم/روز

ضریب 
رشد 
 ویژه

میزان 
ضریب 

تبدیل غذا 
)F.C.R(. 

میزان 
بقاء 

 (درصد)

1 1,5 121 566,790 4750  37,8 13,8 0,11 6,55  91 

2 1,5 122 554,032 4302 36,9 15,5 0,13 6,59  75 

3 2,5 125 909,301 4259 36,3 15 0,12 6,40  78 

4 2,5 124 905,075 3830 36,2 15,9 0,13 6,50  66,5 

5 2,5 124 875,820 3731 35 13 0,10 6,34  82 

6 2,5 123 875,820 3408 35 14,6 0,12 6,49  66,4 

7 1,5 121 525,492 3468 35 15 0,12 6,62  66 

8 1,5 121 424,928 3480 28 15,2 0,12 6,63  81 

 75,7 1,22   14,8   3879    122    میانگین

       31,228 5,637,178   16 کلجمع

  
  ها و درآمد مزرعه کاسپین کیان پاد به شرح زیر است:هزینه

  

  هزینه نقدي =}خرید پست الرو میگو +ینه خرید غذا هز ها)+انرژي (هزینه برق مصرفی ساختمان + هواده
  {هزینه خرید و نصب هواده با کابل مربوطه + نیروي انسانی (حقوق کارشناس + دستمزد کارگران )+

  پست الرو خرید= هزینه  (ریال) 75(عدد) *  178/637/5= 350/788/422  ریال          
 )ریال 30,000و غذاي پرزیدنت ریال  25,500یضا هوراش و بغذاي هر کیلو غذا با حمل:  (قیمت 

 کیلوگرم یونی پرزیدنت و 500/8 -  کیلوگرم هوراش 500/49( طی دوره پرورش {غذاي مصرفی
  کیلوگرم بیضا)} 1750
  مصرفیهزینه خرید غذاي  = کیلوگرم )} 500/49ریال * 30,000کیلوگرم ) +( 250/10ریال* 500/25{(

        00/375/746/1  =  
  

 عدد 5هکتاري  5/2عدد و در هر استخر  4هکتاري  5/1در هر استخر تعداد دستگاه هواده
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 ریال  000/000/9=  قیمت هر هواده

 ها هزینه خرید هواده= } )4*4*000/000/9( ) +4*5*000/000/9= {( 000/000/324
  

 بنابراینشوند می گیرند و مستهلکساله در نظر میرا پنجها و کابل کشی آنچون عمر مفید هواده
  :ها براي یکسال مزرعههزینه هواده

  یکساله  ها= هزینه خرید هواده 000/000/324 / 5 = 000/800/64ریال                       
 هاهزینه کابل کشی و نصب هوادهمجموع =  000/000/400    ریال                                

  و نصب یکساله کشی  = هزینه کابل  000/000/400 / 5 = 000/000/80         ریال         
 دستمزد کارگراننفر) =  4ماه * 4ریال *  000/500/4= (  000/000/72ریال         

 حقوق کارشناس مزرعه=  )ماه 12ریال *  000/500/5= ( 000/000/66       یال ر

  ینه برق مصرفی ساختمان و هواده هزماه) =  4ریال ماهیانه *  000/500/1= ( 000/000/6ریال 
 هزینه نقدي =  350/788/422+ 000/375/746/1+ 000/800/144+ 000/000/72 + 000/000/66+ 000/000/6

  =  350/963/457/2ریال  
گذاري شده آن ها و تجهیزات سرمایههر کیلوگرم میگو بدون هزینه استهالك سازه هزینه پرورش

  شد.ریال محاسبه  39/ 598بترتیب 
  دیدر قیمت هر واحد محاسبه گرد) میگو(از طریق ضرب مقدار تولید محصول مزرعه درآمد کل 

  کیلوگرم 073/62تولید میگو مزرعه = 
 ریال 000/90 میانگین قیمت هر کیلو میگو با توجه به سایز =

درآمد کل م) = (کیلوگر 073/62(ریال) *  000/90                                                     

= درآمد کل  000/570/586/5ریال                                                

 از طریق تفاوت بین درآمد نقدي و هزینه نقدي محاسبه شد مزرعهناخالص نقدي یا سود  درآمد
  .)2001نژاد، میگلیو  (صالحی

  میزان سود ناخالص نقدي=  705/586/5 – 350/963/457/2                                       

     = 650/606/128/3ریال                                                                                      
  ریال بدست آمد. 402/50میزان سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو نیز به میزان 
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ازي پست الرو میگوي وانامی در مزرعه خزر آبزي که سبر اساس اطالعات بدست آمده میزان رها
عدد در متر مربع صورت گرفته است و زمان آن نیز  2/9با میانگین از سیستم نیمه متراکم استفاده کرده 

در  1386و  1385هاي طور متوسط در استان بوشهر در سالهدر نیمه اول مرداد ماه بوده که این عدد ب
این عدد در کشورهاي اندونزي، فیلیپین، مالزي، ویتنام، هند، سریالنکا و  عدد بوده است که 19حدود 

سیستم ). با توجه به اینکه 2010(صالحی،  باشدمی 20و  29، 24، 11، 39، 16، 21چین به ترتیب 
سازي شود و درسیستم نیمه متراکم، میزان ذخیرهپرورش در ایران نیز تقریبا نیمه متراکم شناسایی می

 .)1991ویاللون، ( عدد قرار دارد 22تا  16و در هر هکتار در دامنه پست الر
هاي پرورشی برخوردار است این گونه در پرورش متراکم ترین ویژگیمیگوي سفید غربی از عالی

(زرشناس و  کندگرم وزن اضافه می 3گرم به سرعت رشد کرده و در هر هفته تا  20تا رسیدن به وزن 
). براساس گزارشات موجود میگوي سفید غربی در طی 1991بان و سویینی، وای ;2004پذیر، خلیل

صالحی،  ; 2007(غریبی،  گرم رسیده است 19روز پرورش در استان بوشهر به میانگین وزنی  90
2011.( 

سازي گرم با تراکم ذخیره 23صالحی در گزارش خود، میانگین وزن استحصالی میگوي وانامی را 
  ).2011(صالحی،  روز پرورش بیان نمود 101طی مدت  عدد در متر مربع 18

بدست آمده در  ازي پست الرو میگو و میانگین وزنسهمان گونه که مشاهده شد تعداد ذخیره
مزرعه خزرآبزي کمتر از حد استاندارد در این روش پرورش نیمه متراکم در نظر گرفته شده از سوي 

گو مورد نیاز هر استخر منجر به این گردید که از ظرفیت مدیر مزرعه بوده که عدم تامین پست الرو می
وجود پست  از نبود کارگاه تکثیر میگو وعدم استخرها بطور کامل استفاده نشود که این امر خود ناشی

دهنده این است که الرو در منطقه و وابسته بودن به کارگاه تکثیر میگو در جنوب بوده است که نشان
کارگیري این سیستم بدرستی بکار گرفته هتی در مزرعه اعمال نشد چنانچه بسیستم نیمه متراکم بدرس

 رفت.باالتري انتظار می شد تولید میگويمی

شرکت کاسپین  13سازي پست الرو میگو در مزرعه طبق اطالعات ثبت شده، متوسط تعداد ذخیره
ها است که پرورش میگو در آنعدد در هر متر مربع صورت گرفته  5/34(جهاد نصر)، به مقدار  کیان پاد

  به روش متراکم انجام شده است.
طور ههکتاري) که ب 2تا  1/0در استخرهاي خاکی کوچک یا تانک ( سیستم متراکم که معموالً در

درصد) همراه است و  25-100(با استفاده از پمپ آب و با تعویض  مشخص با تعویض باالي آب
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 باشدمربع) میقطعه در متر 25(باالي  هزار عدد 250باالي سازي پست الرو در هر هکتار تراکم ذخیره
) که این عدد در کشورهاي آسیایی در مزارع متراکم در کشورهاي تایلند، اندونزي، 2010(تازیکه، 

باشد. می 72و  54، 32، 30، 68، 38، 68، 115فیلیپین، مالزي، هند، سریالنکا، چین و تایوان به ترتیب 
  در مزارع مورد پایش، در نیمه اول تیرماه انجام شد.نیزالرو میگو  پستسازي زمان ذخیره

شرکت کاسپین  13نتایج حاصله نشانگر اینست که سهم هزینه خرید پست الرو میگو در مزرعه 
 7بدست آمده است که این سهم در سیستم متراکم در آسیا در دامنه  درصد 17(جهاد نصر)،  کیان پاد

  ).2010(صالحی،  شدبادرصد متغیر می 15الی 
 23گیري ثبت شده دماي آب در اوایل خرداد ماه بر اساس اندازه ،هقبا توجه به شرایط اقلیمی منط

هاي ثبت شده دماي شته است. بر اساس دادهگراد بوده که به سمت افزایش دما شیفت دایتدرجه سان
سازي با تاخیر زمانی ذخیره کنیم کهسازي مشاهده میآب در مزارع مورد پایش، در ابتداي ذخیره

صورت گرفته که انتهاي دوره پرورش و زمان برداشت به سردي هوا منجر شده و ریسک باالي مرگ 
و میر و تغذیه فعال نداشتن میگو در این زمان را بدنبال داشته که عالوه برکاهش رشد و کاهش میزان 

ه پرورش نیز در این مزارع شده است. هم بقا و جدا شدن پوسته میگو از عضله، منجر به افزایش هزین
گیري ثبت شده شوري آب و کاهش کیفیت آب کانال آبرسانی در اواخر مهر ماه چنین بر اساس اندازه

  اتفاق افتاده که ناشی از قطع ارتباط آب تاالب گمیشان با دریا بوده است. 
ه نیمه متراکم در نظر نشان داد سهم هزینه غذاي مصرفی در مزرع پژوهشطور که نتیجه همان

 درصد از کل هزینه نقدي پرورش میگو را به خود اختصاص داده در 5/67گرفته شده خزرآبزي 
شرکت کاسپین کیان پاد که پرورش میگو به روش متراکم انجام شده  13که این سهم در مزرعه صورتی

هاي مختلف ر سالهاي جنوبی ددرصد از کل هزینه نقدي پرورش است. این سهم در استان 2/71
نیمه متراکم شناسایی  (با توجه به اینکه سیستم پرورش میگو در ایران را تقریباً  باشدمتفاوت می

درصد از هزینه کل پرورش میگو را در  44طوریکه بطور متوسط سهم هزینه غذاي مصرفی هکنند) بمی
  ).2010 (صالحی، نشان داد 1380و  1379هاي چهار استان جنوبی ایران در سال

درصد از هزینه کل  39و  46، متوسط سهم غذا حدود )2010(صالحی  پژوهشبراساس نتایج 
تشکیل داده است که سهم  1386و  1385هاي پرورش میگوي وانامی را در استان بوشهر، در سال

نکا و هزینه غذاي مصرفی در مزارع نیمه متراکم کشورهاي اندونزي، فیلیپین، مالزي، ویتنام، هند، سریال
درصد از هزینه تمام شده پرورش و در سیستم متراکم  46و  46، 51، 23، 43، 55، 39چین به ترتیب 

، 39، 45این سهم در کشورهاي تایلند، اندونزي، فیلیپین، مالزي، هند، سریالنکا، چین و تایوان بترتیب 



 1393 زمستان) 4)، شماره (3و پرورش آبزیان ( برداريبهره
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  ).2010 صالحی،( درصد است 23و  39، 54، 39، 46، 38
 کنید سهم هزینه غذاي مصرفی در مزارع مورد پایش در سایت گمیشانمی طور که مشاهدههمان

هاي (روش پرورش نیمه متراکم و روش متراکم) نسبت به هزینه کل نقدي پرورش در مقایسه با استان
جنوبی کشور ما و همچنین نسبت به کشورهاي بیان شده در باال بیشتر بوده که خود در قیمت تمام 

  یلوگرم) اثر مستقیم داشته است.(ک شده واحد تولید
سازي پست الرو میگو در روش عدم بکارگیري از ظرفیت استخرها در ذخیره بیانگرنتایج حاصله 

توان ناشی نیمه متراکم و رعایت نکردن زمان رهاسازي آن در مزارع مورد پایش بوده که این امر را می
  عدم مدیریت کارآمد و پویا دانست.از 
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