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استفاده از دستگاههای غذاپاش اتوماتیک در استخرهای پرورش میگو
علی پاکاری -علی قوام پور -سمیرا مبارکی

مکانیزاسیین درصنعت دبززدیدپروصیدعباصتداس دازفربیعددایجارتغییراتدکمّ یدودکیفیدرصدواحدهایدتنلیددبززیا د
زااستفارهدازاروات ،دتجهیزاتدوفندبوصیدهایدننیندوپیشرفتهدرصصاستایداصتقاءسطحدزهرهدوصی.درصدبززیدپروصیدایند
مفهنمدصادمیدتنا دزهدععنا دزهکاصگیریدفنبوصیهایدننین،دارواتدودتجهیزاتدپیشرفتهدزهدمعظنصداصتقاءدزهرهوصیدود
ایجارداصزشدافزورهدقلمداردنمنر .د
مهم ترینداهدافدمکانیزاسین درصدبززیپروصیدعباصتعدداز :کاهش دسهم دهزیعه هایدتنلیددوداصتقاءدسنربوصی،دکاهشد
صیسی دتنلید،دصعای دزهدات دودپیشییریدازدزیماصید هادودصعای دجعبه هایدزیس دمحیطیدرصدتنلید،دکهدمجمنعد
ایندعناملدزادافزایشدمیزا دسنربوصی،دکاهشدرصنددتلفاتدودزهبنردکیفی دپسابدخروجیدمزاصعدهمراهدزنرهدودرصد
نهای دزهداصتقاءدزهرهوصیدمعجردمیگررر.د د
محنصهایدبززیپروصیدمکانیزهدمشتملدزرداستفارهدازدفن بوصی هایدننیندودتینه هایدمدیریتیدودارواتدودتجهیزاتد
اس دودازدطریقدبنهادتکلدمیگیرر.د د
میینهادرصدطبیت ،دجاننصانیدچرنده()Grazerدمحسیینبدمیدگررند.دازدایندصو،دصفتاصدتغهیهدایدب دهادزهدتییکلید
اس دکهدغهایدخنردصادزهدبهستییدودزهدرفتاتدمصرفدمیدنمایعد.دزهدهمیندرلیلداغلبدمحققا دودکاصتعاسا درصد
حنزهدتغهیهدمیینهایدپروصتییی،دزردایندعقیدهدانددکهدزرایدافزایشدکاصائیدتغهیهدایدرصدپروصشدمیین،دالزمداس ی د
غها رهیدزهدایندجاننص،داوالًدمیدزایس دزهدطنصدمکرّصدودثانیاًدنرفاًدزادتنجهدزهدنیازمعدیدهایدفیزینلنژی دزرایدصتدد
ودزادرصدنظردگرفتندکمتریندپسیییمانددرصدروصهدپروصشدمییندمنصرداسیییتفارهدقراصدگیرر .دصوشدغهارهیدمبتعیدزرد
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غهارهیدرسیتی،دزهدرلیلدمشیک تدمرتببدزادنیرویدانسیانیدودلزومددزرصسیدرقیقدتغییردرصدعاراتدغهارهیدصوزانهد
میین،دفتالیتیدرتناص،دمستلزمدنرفدانرژیدودرصدنتیجهدفاقددثباتدوکاصائیدمطلنبدمیدزاتد .د
ازدطرفی،دخنصاک،دپرهزیعهدتریندعاملدتأثیرگهاصدزردهزیعهدهایدتنلیددرصدپروصشدمییندزنرهدودافزایشدزهرهدوصیدرصد
تغهیه،دنهدتعهادمنجبدکاهشدقازلدم حظهدهزیعهدهادودافزایشدحاتیییهدسیینر،دزلکهدسییببدحف دس ی م دمحیبد
استخردپروصشدگرریدهدودازدصیس دزروزدزسیاصیدازدناهعجاصیدهایدمحیطیدودزیس دتعاختیدخناهددکاس  .د
زعازرایندتنجهدزهدنیازهایدغهاییدمییندودعاراتدغهاییدب درصدمدیری دغهارهیداستخرهایدپروصتیدازداهمی دویژهد
ایدزرخنصراصداسی .د دترایبداقلیمیدمثلدرماد PH ،دببد،داکسیژ دمحلنل،تنصیدودوضتی دپنس داندازیدمییندرصد
میزا دغهارهیدتاثیردزیاریدراصند.د د
اسییتفارهدازدرسییتیاهدهایدغهارهدخنرکاصد(،)Automatic feedersدزهدععنا دصویکرریدمهمدرصدجه دکاهشدهزیعهد
هایدتنلید،دزهبنردصتددودضریبدتبدیلدغهائیدودنیزدکاهشدهزیعهدهایدپرسعلیدزهداثباتدتدهداس .دع وهدزردکیفی د
غهایدمصرفیدتعظیمدمیزا دغهارهیدرصدجه دصسید دزهدصتددمعاسبدودتنلیددخنبدزسیاصدمهمداس  .د
زمعظنصدمدیری دزهیعهدغهارهیدرصداستخردهایدپروصشدمییندازدرستیاههایدغهاپاشداتنماتی داستفارهدمیدتنر.د د
زاداستفارهدازدایندرستیاههادمیدتنا دمیزا دغهارهیدزهداستخردهادصادزرداساسدنیازدمییندودترایبداقلیمیدودنیزدترایبد
فیزیکند تییمیاییداستخردتعظیمدکرر.دایندکاصدازدهدصدصف دغهادودتبدیلدتد دب دزهدخاکدسیاهدودافزایشدزاصبلیدمنارد
رصدکفداستخردجلنگیریدمیدکعد.دهمچعیندکاهشدمیزا د،FCRدافزایشدمیزا داکسیژ دمحلنلدرصداستخرد(کهدمتاثرد
ازدعملکرردهنارهدهادنیزدمیدزاتیید)دودکاهشداخت فدسییایزدرصدمییندهادودافزایشدمیانییندوزنیدمیینهادنیزدازدمزایاید
استفارهدازدرستیاههایدغهاپاشداتنماتی درصداستخردهایدپروصشدمیینداس  .د
مدیری درستیاههایدغهاپاشدرصداستخرهادازداهمی دودحساسی دزاالئیدزرخنصراصداس دودمیدزایس دعملکرردب دهادرصد
طنلدروصهدپروصش،دزخنزیدمنصرداصزیازیدودکعترلدقراصدگیرر.د د
د
زمان مناسب برای شروع استفاده
زهترداس دازدغهاپاشدرصدمرحلهدغهاید استاصتردزهدعل دصیزدزنر درانهدهایدغهادودهمچعیندکنچ دزنر داندازهدمیینهاد
(زهدرلیلدامکا دایجارداخت فدسایز)داستفارهدنشنر .د
دزهتریندزما داستفارهدازدغهاپاشداتنماتی دزمانیداس دکهدمییندزرایدرصیاف دغهایدصتد(1د)Grower1دبمارهداس .دد
غهایدصتییدد1دزهدهمراهدمخلنطیدازدغهایدبغازین،)Starter3(3دزهدمدتد3دصوزدزهدمیینهادرارهدمیدتیینر.درصدهعیامد
استفارهدازدغهاپاشدمیدزایس دهرد2دساع دیکباصدعملکرردرستیاهدزرصسیدتدهدودنسب دزهدخنگیریدمیینهادنسب دزهد
عملکرردرستیاه(دزما دودمحلدپاتشدغها)داطمیعا دحانلدنمنر .د
د
تعداد غذاپاش مورد نیاز در هر استخر
2

استفاده از دستگاههای غذاپاش اتوماتیک در استخرهای پرورش میگو

پژوهشکده میگوی کشور ،بوشهر

زط نصدمتمنل،درصدمقاالتدودرسیتنصالتملدهایدمختلفدرصدخصن دتتداردغهاپاشدمنصردنیازدرصدمزاصعدپروصشدمیین،دزهد
ازاءدهرد333دتاد053د هزاصدقطتهدجمتی دمیینیدمنجنردرصداسیتخر،دتتداردی درسیتیاهدغهاپاشدتننیییهدمیدگررر.دزاد
ایندحالدزرداساسدتجرزهدپروصشدرهعدگا دمنفقدمییندرصدکشنص،دایندتتداردزهترداس دحداکثردزیند253دتاد333دهزاصد
قطتهدرصدنظردگرفتهدتنردتادتراکمدزاالیدمییندرصدزما دتغهیه،دمنجبدگنردتد دمعطقهداطرافدغهاپاشدنیررر .د
محل نصب دستگاه غذاپاش اتوماتیک
زرداسیاسدتجرزیاتدپروصشدرهعدگا دمنفق،درسیتیاهدغهارهدصادزایسیتیدصویدک دواکدودیادپایهدایدنصبدنمنردکهدرصد
حدور د11-12دمتردزهدسم دمرکزداستخردپیشدصفتهدودمکا دنصبدب دمیدزایس درصدعمیقدتریندنقطهداستخر(دنسب د
زهدضلعدتتییندتدهدزرایدنصبدغهاپاش)دانتخابدتنر.دغهایدپخشدتدهدنبایددزیاردزهدرستیاهدهایدهنارهدنزری دزاتدد
زیرادجریا دایجاردتدهدتنسبدهناره،دقارصداس دغهادصادزهدسمتیدزرانددکهدازدرسترسدمییندخاصجدگررر.د د
د
محل قرارگیری سینی های غذادهی
محلدقراصگیریدسیعیدهایدغهارهیدزهداصتفاعدرستیاهدغهاپاشدازدسطحدبب،دقدصتدرستیاه(دتتاعدپرتاب)دوداندازهدغهاد
زسیتییدراصر.دهرچهداصتفاعدرسیتیاهدازدسطحددببدکمتردزاتد،دتتاعدپرتابدغهادکمترداس  .دازدطرفیدزادتنجهدزهدقدصتد
رستیاه،دتتاعدپاتشدغهادمتغیردمیدزاتد.داندازه(دودزالطبع،دوز دذصاتدپل د)دنیزدزردتتاعدپرتابدغهادتأثیردگهاصداس  .د
رصدرسیتیاهدهایدغهاپاشداتنماتی دزادتتاعدپرتابد11دمتر،داصتفاعدلنلهدتنزیع()Distribution pipesدازدسطحدبب،د
زهدمیزا د13-03دسانتیمتردتننیهدمیدگررر.د د

د

لوله های توزیع غذا در غذاپاش خودکار()Distribution pipes

همچعیند اگرچهدکعترلدغهارهیدزاداسیتفارهدازدایندرسیتیاهدهادزادزکاصگیریدی دودرودسیعی(دزرداساسدتجرزهدمدیرا د
مزاصعدپروصش)دامکا دپهیرداسی دزادایعحالد دفانلهدمعاسبدزرایدقراصگیری دسیعیداولدازدرستیاهدهایدغهاپاشدزادتتاعد
پرتابد،د2-2.5دودسییعیدروم،د0-5دمتردمیدزاتیدد.دالبتهدرصدمناصریدکهدرسیتیاهدغهاپاش،دفاقددامکا دایس (ترمز)درصد
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پایا دهردروصدچرخشداسی ،دالزمداس دفانلهدسیعیداولدتادرستیاه،دحداقلد53دسانتیدمتردکمترد(درصدایعجاد1.5دمترد
فانلهدازدرستیاه)درصدنظردگرفتهدتنر .د

کنترل سینی های غذادهی در استفاده از غذاپاش خودکار

د

محلدنصیبدسییعیدهادزایددرصدمکانیدزاتددکهدمقداصدکافیدغهادرصدب دنقطهدتنزیعدمیدتنردودیادحداقلدپخشدغهادرصد
بنجادازدسایردنقاطداستخردکمتردنباتد.درصدایندسیعیدهادزهدهیچدوجهدنبایددزصنصتدرستی،دغهاییدصیختهدتنر.د د
زرداساسدتننیهدکاصتعاسا ،دپروصشدرهعدگا دودسازندگا دانناعدمختلفدرستیاهدهایدغهاپاشدخنرکاص،دتصنیردذیلدصاد
میدتنا د زهدععنا دصاهعمادجه دنصبدوداستقراصدسیعیدهایدتغهیهدرصدصوشدغهارهیدخنرکاصدمنصرداستفارهدقراصدرارد:د د
د
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د
د
د
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همچعیندالزمداسی دفانلهدمحلداستقراصدرستیاهدغهاپاشدتادرستیاهدهایدهنارهی،د5دمتردزیشدازدتتاعدنهاییدپرتابد
غهادلحاظدگررر .د
کنترل سینی های غذادهی
ضیروصیداسی ددپروصشدرهعدگا ،دزهدویژهدرصدهفتهدنخسی دبغازدزهدکاصدرسیتیاهدغهاپاش،دهرد2دسییاع دیکباص،د0دتاد5د
مرتبهدرصدصوز،دسییعیدهایدغهارهیددودعملکرردرسییتیاهدصادزرصسیییدکععد.داگردغهائیدرصدسیییعیدهادزاقیماندهدزاتییددمید
زایس د مدتدزما دزیندرفتاتدپخشدغهادافزایشدودیادزما دتنزیعدغهادزهدمیزا دمعاسب،دکاهشدیازد.
د
مدیریت غذادهی با استفاده از دستگاه های غذاپاش خودکار
زکاصگیریدرستیاهدهایدغهاپاشدرصدمزاصعدپروصشدمیین،دمستلزمدمدیری دنحیحدودمتعاسبدزادترایبدمحیطی،دعاراتد
تغهیهدای،دوز دودترایبدزیستیدمییند میدزاتد.درصدایندزمیعهدزهدطنصدمتمنل،درودصوشدمدیری دتننیهدتدهداس .د د

 مدیریت دستگاه های غذاپاش خودکار بر اساس مدت زمان کارکرد روزانه دستگاهاغلبدکاصتییعاسییا دودمدیرا دمزاصعدپروصشدمییندعقیدهدراصنددکهدالزمداس ی درصدطنلدتییبانهدصوز،دمقاطعدزمانیدصادزهد
معظنصداستفارهدمیینهادازدتنلیداتدطبیتیداستخردودیادمناردبلیدمنجنردرصدزسترداختصا درار.دزعازراین،دجدولدتعظیمد
غهارهیدمنصرداسییتفارهدجه دمدیری درسییتیاهدهایدغهاپاشدصادزرداسییاسدکاصکرردصوزانهدایندرسییتیاهدهادتعظیمدمید
نمایعد:د د

د

جدول مدیریت تغذیه توسط دستگاه های غذاپاش بر اساس زمان کارکرد دستگاه( تنظیم و ارائه توسط آقای مهندس عبدالحمید
اختر شناس ،پرورش دهنده میگو و سازنده دستگاه های غذاپاش و هواده ،مجتمع پرورش میگوی دلوار ،استان بوشهر)
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 مدیریت دستگاه های غذاپاش خودکار بر اساس وزن میگورکتردChalor Limsuwanدازدکاصتعاسا دزرجستهدپروصشدمیین(دتایلعد)،دمدیری درستیاهدهایدغهاپاشدخنرکاصدصاد
زرداساسدوز دمییندودطبقدجدولدذیلدپیشعهاردنمنرهداس  :د
د
وزن میگو(گرم)

زمان پاشش غذا(ثانیه)

فاصله زمانی پس از هر بار پاشش(دقیقه)

کمترداز5د

5
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زیشتردازد12
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