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 استفاده از دستگاههای غذاپاش اتوماتیک در استخرهای پرورش میگو

 سمیرا مبارکی -علی قوام پور -علی پاکاری

 

 

 

 

یدودکیفیدرصدواحدهایدتنلیددبززیا دیدپروصیدعباصتداس دازفربیعددایجارتغییراتدکمّمکانیزاسیین درصنعت دبززد

رصدبززیدپروصیداینددرصصاستایداصتقاءسطحدزهرهدوصی.دتجهیزاتدوفندبوصیدهایدننیندوپیشرفتهدزااستفارهدازاروات،

وصیدوداصتقاءدزهرهدمعظنص،دارواتدودتجهیزاتدپیشرفتهدزهدهایدننینبوصیکاصگیریدفنزهمفهنمدصادمیدتنا دزهدععنا د

د.قلمداردنمنرایجارداصزشدافزورهد

تنلیددوداصتقاءدسنربوصی،دکاهشددهایهزیعهدسهمدکاهش عباصتعدداز:دپروصیترینداهدافدمکانیزاسین درصدبززیمهم

کهدمجمنعد،دهایدزیس دمحیطیدرصدتنلیدهادودصعای دجعبهصیسی دتنلید،دصعای دزهدات دودپیشییریدازدزیماصید

صدرودپسابدخروجیدمزاصعدهمراهدزنرهددایندعناملدزادافزایشدمیزا دسنربوصی،دکاهشدرصنددتلفاتدودزهبنردکیفی 

د.دگررروصیدمعجردمیزهرهداصتقاءدنهای دزه

هایدمدیریتیدودارواتدودتجهیزاتدهایدننیندودتینهبوصیپروصیدمکانیزهدمشتملدزرداستفارهدازدفنمحنصهایدبززی

دگیرر.داس دودازدطریقدبنهادتکلدمی

(دمحسیینبدمیدگررند.دازدایندصو،دصفتاصدتغهیهدایدب دهادزهدتییکلیددGrazerهادرصدطبیت ،دجاننصانیدچرنده)ینیم

اس دکهدغهایدخنردصادزهدبهستییدودزهدرفتاتدمصرفدمیدنمایعد.دزهدهمیندرلیلداغلبدمحققا دودکاصتعاسا درصد

زرایدافزایشدکاصائیدتغهیهدایدرصدپروصشدمیین،دالزمداسیی دحنزهدتغهیهدمیینهایدپروصتییی،دزردایندعقیدهدانددکهد

رهیدزهدایندجاننص،داوالًدمیدزایس دزهدطنصدمکرّصدودثانیاًدنرفاًدزادتنجهدزهدنیازمعدیدهایدفیزینلنژی دزرایدصتددغها

صوشدغهارهیدمبتعیدزرددودزادرصدنظردگرفتندکمتریندپسیییمانددرصدروصهدپروصشدمییندمنصرداسیییتفارهدقراصدگیرر.
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زرصسیدرقیقدتغییردرصدعاراتدغهارهیدصوزانهددغهارهیدرسیتی،دزهدرلیلدمشیک تدمرتببدزادنیرویدانسیانیدودلزومددد

دمیین،دفتالیتیدرتناص،دمستلزمدنرفدانرژیدودرصدنتیجهدفاقددثباتدوکاصائیدمطلنبدمیدزاتد.

ازدطرفی،دخنصاک،دپرهزیعهدتریندعاملدتأثیرگهاصدزردهزیعهدهایدتنلیددرصدپروصشدمییندزنرهدودافزایشدزهرهدوصیدرصد

م حظهدهزیعهدهادودافزایشدحاتیییهدسیینر،دزلکهدسییببدحف دسیی م دمحیبددتغهیه،دنهدتعهادمنجبدکاهشدقازلد

دناهعجاصیدهایدمحیطیدودزیس دتعاختیدخناهددکاس .دروزدزسیاصیداززصیس دازداستخردپروصشدگرریدهدود

ازداهمی دویژهددیمدیری دغهارهیداستخرهایدپروصتزعازرایندتنجهدزهدنیازهایدغهاییدمییندودعاراتدغهاییدب درصد

ببد،داکسیژ دمحلنل،تنصیدودوضتی دپنس داندازیدمییندرصدد PHترایبداقلیمیدمثلدرماد،دایدزرخنصراصداسی .د

دمیزا دغهارهیدتاثیردزیاریدراصند.د

،دزهدععنا دصویکرریدمهمدرصدجه دکاهشدهزیعهد(Automatic feeders)اسییتفارهدازدرسییتیاهدهایدغهارهدخنرکاصد

ع وهدزردکیفی دد.تدهداس دزهداثباتهایدتنلید،دزهبنردصتددودضریبدتبدیلدغهائیدودنیزدکاهشدهزیعهدهایدپرسعلید

دغهایدمصرفیدتعظیمدمیزا دغهارهیدرصدجه دصسید دزهدصتددمعاسبدودتنلیددخنبدزسیاصدمهمداس .

ددستخردهایدپروصشدمییندازدرستیاههایدغهاپاشداتنماتی داستفارهدمیدتنر.رصدازهیعهدغهارهیددزمعظنصدمدیری 

دایبداقلیمیدودنیزدترایبزاداستفارهدازدایندرستیاههادمیدتنا دمیزا دغهارهیدزهداستخردهادصادزرداساسدنیازدمییندودتر

ناردودافزایشدزاصبلیدمتییمیاییداستخردتعظیمدکرر.دایندکاصدازدهدصدصف دغهادودتبدیلدتد دب دزهدخاکدسیاهددفیزیکند

،دافزایشدمیزا داکسیژ دمحلنلدرصداستخرد)کهدمتاثردFCRرصدکفداستخردجلنگیریدمیدکعد.دهمچعیندکاهشدمیزا د

ازدعملکرردهنارهدهادنیزدمیدزاتیید(دودکاهشداخت فدسییایزدرصدمییندهادودافزایشدمیانییندوزنیدمیینهادنیزدازدمزایاید

داتنماتی درصداستخردهایدپروصشدمیینداس .استفارهدازدرستیاههایدغهاپاشد

ازداهمی دودحساسی دزاالئیدزرخنصراصداس دودمیدزایس دعملکرردب دهادرصدمدیری درستیاههایدغهاپاشدرصداستخرهاد

دمنصرداصزیازیدودکعترلدقراصدگیرر.ددزیزخندطنلدروصهدپروصش،

د

 زمان مناسب برای شروع استفاده 

استاصتردزهدعل دصیزدزنر درانهدهایدغهادودهمچعیندکنچ دزنر داندازهدمیینهاددزهترداس دازدغهاپاشدرصدمرحلهدغهای

د)زهدرلیلدامکا دایجارداخت فدسایز(داستفارهدنشنر.

(دبمارهداس .ددGrower1)د1زهتریندزما داستفارهدازدغهاپاشداتنماتی دزمانیداس دکهدمییندزرایدرصیاف دغهایدصتدد

صوزدزهدمیینهادرارهدمیدتیینر.درصدهعیامدد3(،دزهدمدتدStarter3)3بغازینزهدهمراهدمخلنطیدازدغهایدد1غهایدصتییدد

ساع دیکباصدعملکرردرستیاهدزرصسیدتدهدودنسب دزهدخنگیریدمیینهادنسب دزهدد2استفارهدازدغهاپاشدمیدزایس دهرد

دعملکرردرستیاه)دزما دودمحلدپاتشدغها(داطمیعا دحانلدنمنر.

د

 تعداد غذاپاش مورد نیاز در هر استخر
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نصدمتمنل،درصدمقاالتدودرسیتنصالتملدهایدمختلفدرصدخصن دتتداردغهاپاشدمنصردنیازدرصدمزاصعدپروصشدمیین،دزهددزط

هزاصدقطتهدجمتی دمیینیدمنجنردرصداسیتخر،دتتداردی درسیتیاهدغهاپاشدتننیییهدمیدگررر.دزادددد053تادد333ازاءدهرد

هزاصدد333تادد253تداردزهترداس دحداکثردزیندایندحالدزرداساسدتجرزهدپروصشدرهعدگا دمنفقدمییندرصدکشنص،دایندت

دقطتهدرصدنظردگرفتهدتنردتادتراکمدزاالیدمییندرصدزما دتغهیه،دمنجبدگنردتد دمعطقهداطرافدغهاپاشدنیررر.

 نصب دستگاه غذاپاش اتوماتیکمحل 

نمنردکهدرصدرسیتیاهدغهارهدصادزایسیتیدصویدک دواکدودیادپایهدایدنصبدددزرداسیاسدتجرزیاتدپروصشدرهعدگا دمنفق،دد

سب د)دنرصدعمیقدتریندنقطهداستخردمیدزایس متردزهدسم دمرکزداستخردپیشدصفتهدودمکا دنصبدب دد11-12د حدور

.دغهایدپخشدتدهدنبایددزیاردزهدرستیاهدهایدهنارهدنزری دزاتددزهدضلعدتتییندتدهدزرایدنصبدغهاپاش(دانتخابدتنر

دزهدسمتیدزرانددکهدازدرسترسدمییندخاصجدگررر.ددزیرادجریا دایجاردتدهدتنسبدهناره،دقارصداس دغهادصا

د

 محل قرارگیری سینی های غذادهی

د،دقدصتدرستیاه)دتتاعدپرتاب(دوداندازهدغهازهداصتفاعدرستیاهدغهاپاشدازدسطحدببسیعیدهایدغهارهیدمحلدقراصگیرید

طرفیدزادتنجهدزهدقدصتدازددکمترداس .دببدکمتردزاتد،دتتاعدپرتابدغهادزسیتییدراصر.دهرچهداصتفاعدرسیتیاهدازدسطحدد

درستیاه،دتتاعدپاتشدغهادمتغیردمیدزاتد.داندازه)دودزالطبع،دوز دذصاتدپل د(دنیزدزردتتاعدپرتابدغهادتأثیردگهاصداس .

(دازدسطحدبب،دDistribution pipesمتر،داصتفاعدلنلهدتنزیع)د11رصدرسیتیاهدهایدغهاپاشداتنماتی دزادتتاعدپرتابدد

د.دتننیهدمیدگرررسانتیمتردد13-03دزهدمیزا 

د
 (Distribution pipesلوله های توزیع غذا در غذاپاش خودکار)

اگرچهدکعترلدغهارهیدزاداسیتفارهدازدایندرسیتیاهدهادزادزکاصگیریدی دودرودسیعی)دزرداساسدتجرزهدمدیرا ددددهمچعین

ازدرستیاهدهایدغهاپاشدزادتتاعددسیعیداولدزرایدقراصگیریدفانلهدمعاسبدامکا دپهیرداسی دزادایعحالددمزاصعدپروصش(

البتهدرصدمناصریدکهدرسیتیاهدغهاپاش،دفاقددامکا دایس )ترمز(درصددد.متردمیدزاتیددد0-5ودسییعیدروم،ددد2-2.5د،پرتابد



 
 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر                                                     استفاده از دستگاههای غذاپاش اتوماتیک در استخرهای پرورش میگو                 

 

0 

 

متردد1.5سانتیدمتردکمترد)درصدایعجادد53پایا دهردروصدچرخشداسی ،دالزمداس دفانلهدسیعیداولدتادرستیاه،دحداقلدد

دگرفتهدتنر.دفانلهدازدرستیاه(درصدنظر

د
 کنترل سینی های غذادهی در استفاده از غذاپاش خودکار

محلدنصیبدسییعیدهادزایددرصدمکانیدزاتددکهدمقداصدکافیدغهادرصدب دنقطهدتنزیعدمیدتنردودیادحداقلدپخشدغهادرصددد

درستی،دغهاییدصیختهدتنر.ددبنجادازدسایردنقاطداستخردکمتردنباتد.درصدایندسیعیدهادزهدهیچدوجهدنبایددزصنصت

زرداساسدتننیهدکاصتعاسا ،دپروصشدرهعدگا دودسازندگا دانناعدمختلفدرستیاهدهایدغهاپاشدخنرکاص،دتصنیردذیلدصاد

دزهدععنا دصاهعمادجه دنصبدوداستقراصدسیعیدهایدتغهیهدرصدصوشدغهارهیدخنرکاصدمنصرداستفارهدقراصدرارد:ددمیدتنا 
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متردزیشدازدتتاعدنهاییدپرتابدد5همچعیندالزمداسی دفانلهدمحلداستقراصدرستیاهدغهاپاشدتادرستیاهدهایدهنارهی،دد

د.لحاظدگرررغهاد

 سینی های غذادهی  کنترل

د5تادد0سییاع دیکباص،دد2هردزهدویژهدرصدهفتهدنخسیی دبغازدزهدکاصدرسیتیاهدغهاپاش،ددد،پروصشدرهعدگا دضیروصیداسی دد

دمیکععد.داگردغهائیدرصدسیییعیدهادزاقیماندهدزاتییدددصادزرصسیییودعملکرردرسییتیاهددسییعیدهایدغهارهیددرصدصوز،دمرتبه

 .کاهشدیازددمیزا دمعاسب،مدتدزما دزیندرفتاتدپخشدغهادافزایشدودیادزما دتنزیعدغهادزهددزایس 

د

 خودکارمدیریت غذادهی با استفاده از دستگاه های غذاپاش 

زکاصگیریدرستیاهدهایدغهاپاشدرصدمزاصعدپروصشدمیین،دمستلزمدمدیری دنحیحدودمتعاسبدزادترایبدمحیطی،دعاراتد

دمیدزاتد.درصدایندزمیعهدزهدطنصدمتمنل،درودصوشدمدیری دتننیهدتدهداس .دتغهیهدای،دوز دودترایبدزیستیدمییند

 انه دستگاهمدیریت دستگاه های غذاپاش خودکار بر اساس مدت زمان کارکرد روز -

اغلبدکاصتییعاسییا دودمدیرا دمزاصعدپروصشدمییندعقیدهدراصنددکهدالزمداسیی درصدطنلدتییبانهدصوز،دمقاطعدزمانیدصادزهد

معظنصداستفارهدمیینهادازدتنلیداتدطبیتیداستخردودیادمناردبلیدمنجنردرصدزسترداختصا درار.دزعازراین،دجدولدتعظیمد

ایدغهاپاشدصادزرداسییاسدکاصکرردصوزانهدایندرسییتیاهدهادتعظیمدمیدغهارهیدمنصرداسییتفارهدجه دمدیری درسییتیاهده

دنمایعد:د

د
جدول مدیریت تغذیه توسط دستگاه های غذاپاش بر اساس زمان کارکرد دستگاه) تنظیم و ارائه توسط آقای مهندس عبدالحمید 

 میگوی دلوار، استان بوشهر(اختر شناس، پرورش دهنده میگو و سازنده دستگاه های غذاپاش و هواده، مجتمع پرورش 
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 وزن میگودستگاه های غذاپاش خودکار بر اساس  مدیریت -

رستیاهدهایدغهاپاشدخنرکاصدصادازدکاصتعاسا دزرجستهدپروصشدمیین)دتایلعد(،دمدیری ددChalor Limsuwanرکترد

دزرداساسدوز دمییندودطبقدجدولدذیلدپیشعهاردنمنرهداس :

د

غذا)ثانیه(زمان پاشش  وزن میگو)گرم(  فاصله زمانی پس از هر بار پاشش)دقیقه( 

د5ازمتردک  5 2 

12-1  11 5 

12ازددیشترز  33  13 
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