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 شور، پرورش ميگوي وانامي، درياي خزر، آب لب : لغات کليدي

 

 Litopenaeus vannameiبا نام علمي   واناميميگوي 
)ميگوي پاسفيد(،  White-leg shrimpو نام عمومي 

از  ،بومي سواحل غربي آمريكاي التين در اقيانوس آرام
مكزيك در شمال است کشور پرو در جنوب تا کشور 

((Rosenberry, 2004  اولين گونه  واناميميگوي
سال  20-25باشد که در طي  مريكا ميآپرورشي در قاره 

كا تا برزيل پرورش داده مي گذشته از اياالت متحده آمري
 (.Wyban & Sweeney, 1991)شود 
 1980اوايل دهه  و 1970در اواخر دهه  واناميميگوي     

اقيانوس اطلس از کاروليناي  غربيبه هاوايي و سواحل 
در  زاس در شمال تا آمريكاي مرکزي و برزيلگجنوبي و ت
در مقياس تجاري به آسيا  1996در سال  معرفي و جنوب
رفي شد. اين معرفي از چين و تايوان آغاز و سپس تا مع

فيليپين، اندونزي، ويتنام، تايلند، مالزي و هند گسترش 
قابل در کشور چين گسترش  وانامييافت. پرورش ميگوي 

چين بيش از  2002، بطوريكه در سال اي داشت مالحظه
درصد  71تن ) 300000تا  2003تن و در سال  270000

ساير کشورهاي آسيايي  و توليد داشت توليد کلي کشور(
پرورش اين گونه را گسترش دادند  که صنعت تكثير و

تن( ،  120000با توليد  2003عبارتند از تايلند )در سال 

هر کدام با توليدي برابر  2003ويتنام و اندونزي )در سال 
تن( و تايوان ، فيليپين، مالزي و هند در مجموع  30000با 

 (.1386وليد نمودند )زرشناس و پذير، چندين هزار تن ت
به  2010ميزان توليد ميگوي پرورشي در جهان در سال

ميليون تن رسيد که سهم کشور چين در اين توليد  5/3
درصد از  71ميليون تن بود. در اين سال  2/1بيش از 

ميزان توليد ميگوي جهاني، مربوط به ميگوي وانامي بوده 
(. ميزان Valderrama & Anderson, 2011است )

ميليون تن  4/3توليد ميگوي پرورشي در سطح جهاني از
افزايش  2014ميليون تن در سال  6/3به  2013در سال 

ميليون تن در  3يافته است، بطوريكه از اين ميزان توليد 
تن در آمريكا بوده است. عمده اين  671000آسيا و 

در سال ي وانامي بوده است.  افزايش توليد مربوط به گونه
تن( نسبت  487920ميزان توليد ميگوي وانامي ) 2002

برابر و در سال  2به ساير ميگوهاي پرورشي در جهان تا 
برابر افزايش داشته است  7/14تن( تا  2161008) 2006

ميزان توليد جهاني پرورشي ميگوي  FAOو طبق آمار 
 37/2به  2013ميليون تن توليد در سال  12/2وانامي از 
 اما (. FAO, 2015رسيد ) 2014ن تن در سال ميليو

سهم ايران در پرورش ميگو در آب شور و شيرين به 
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رسيده است )سالنامه آماري  1392تن در سال  12961
 (.1392شيالت ايران، 

هاي پرورشي ميگو  ميگوي وانامي يكي از مهمترين گونه    
گردد. دامنه وسيع تحمل تغييرات دما  در دنيا محسوب مي

ها سبب شده  شوري و همچنين تحمل در برابر بيماري و
است که اين گونه در بسياري از نقاط دنيا پرورش داده 

الرشد بوده و نسبت به  ميگوي وانامي سريعشود. 
از هاي رايج ميگو و شرايط نامطلوب اکولوژيكي  بيماري

اين ميگوي دامنه  است. تحمل پذيري بيشتري برخوردار
کند. در  ( را تحمل ميppt 45 – 5/0وسيعي از شوري )

کند و بهترين درجه  ميگو رشد مي  ppt 34 - 7 محدوده 
 است) ppt  15 -10شوري براي رشد آن در حدود 

Wyban & Sweeney ,1991قابليت تنظيم يوني .)- 
اسمزي در ميگوي وانامي سبب گرديده تا اين گونه براي 

 Sowers)شور مورد توجه قرار بگيرد  پرورش در آب لب

et al., 2006; Roy et al., 2007) ميگوي وانامي  .
قادر به تحمل دامنه وسيعي از درجه حرارت است اما 

هاي استوايي و نيمه استوايي در دماي  همانند اغلب گونه
C° 30-23  کند. مناسبترين درجه دما براي  بهتر رشد مي

و  C° 30گرمي(  1رشد اين گونه در ميگوهاي کوچك ) 
است  C ° 27 گرمي( 18تا  12ميگوهاي بزرگتر )  براي
(Wyban & Sweeney,1991.)  ميگوي وانامي قابليت

 2001پرورش در آبهاي با شوري بسيار کم را دارد. درسال 
شور و شيرين با  پرورش ميگو در کشور چين در آب لب

از کل  2003موفقيت همراه بوده است بطوريكه در سال 
تن مربوط  605159يافته  پرورشتوليدات ميگوي وانامي 

 Sulit  etبه پرورش در آب شيرين و لب شور بوده است )

al.,  .2005 در صحراي سونارا در منطقه آريزونا در .)
استخر خاکي در يك دوره با پرورش با تراکم باال )فوق 

کيلوگرم در هكتار ميگو  ppt 2، 12000متراکم( با شوري 
ريكا ميگوي وانامي را با اکوادور و آم برداشت شد و در

آبهاي زيرزميني که اغلب داراي پتاسيم و منيزيم پاييني 
( Davis et al., 2004دهند ) هستند پرورش مي

همچنين در غرب االباما، پرورش ميگوي وانامي در شوري  

ppt4  آميز بوده است  موفقيتو غلظت يون پتاسيم پايين
(Roy et al., 2006.) 

به  واناميبررسي امكان معرفي ميگوي  پروژه تحقيقاتي    
صنعت تكثير و پرورش ميگوي ايران براي اولين بار توسط 

در استان  1383موسسه تحقيقات شيالت ايران از سال 
بوشهر آغاز گرديد. نتايج مطلوب تكثير و پرورش آزمايشي 

در سايت تحقيقاتي حله بوشهر در سال  واناميميگوي 
دهندگان صدمه ديده اين  ، مورد استقبال پرورش1384

نوان گونه اول ه عدرحال حاضر ب و استان قرار گرفت
شده پرورشي جانشين ميگوي سفيد هندي در کشور 

 .است
با توجه به گستردگي سواحل جنووبي و   ايراندر کشور     

هزار هكتوار از اراضوي مسوتعد بوراي      184شمالي، بيش از 
در حوال   پرورش ميگو مورد شناسوايي قورار گرفتوه اسوت.    

حاضر چهار استان ساحلي جنوبي و يك استان سواحلي در  
هكتوار   11734شمال )استان گلستان( با سوطحي معوادل   

) اداره کول شويالت گلسوتان،    برداري شده است  آماده بهره
هواي   .همچنين استان مازندران نيز با داشتن زمين( 1381 
ب و هووايي  آشور و منابع عظيم درياي خوزر و شورايط    لب
هواي خواد در ف ول تابسوتان مسوتعد       اسب و ويزگيمن

پرورش ميگو در اسوتان  باشد. فعاليت  پرورش اين ميگو مي
فشار صيد قاچاق ماهيوان   جلوگيري از ،ايجاد اشتغال باعث

تثبيووت  و مهوواجرتجلوووگيري از  اسووتخواني و خاويوواري،
جمعيت در مناطق روستائي، کسوب درآمود ارزي، توسوعه    

برداري بهينه از اراضي شور و  بهره ساحلي، منطقهاقت ادي 
هاي توليودي، اسوتفاده     غير قابل استفاده براي ساير فعاليت

شوود. بوا توجوه بوه      موي تأمين پروتئين  و بهينه از آب دريا
اينكه پرورش ميگوي وانامي در استان گلستان با آب تاالب 

گورم در هوزار قوبال صوورت      40توا   20گميشان و شووري  
سونجي   لي از ايون بررسوي، امكوان   گرفته است، هود  اصو  

پرورش ميگوي وانوامي در اسوتخرهاي خواکي بوا اسوتفاده      
مستقيم از آب لب شوور دريواي خوزر در محودوده اسوتان      

 مازندران بود.
براي انجام آزمايشي پرورش ميگوي وانامي در استان     

 متر 1000مازندران از يك استخر يك دهم هكتاري )
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متر در   1.2و به عمق  متر 20* 50( به ابعاد مربع
پژوهشكده اکولوژي درياي خزر واقع در فرح آباد ساري 

پست الروهاي  13/4/1391استفاده گرديد. در تاريخ 
گرم از راه هوائي از  0.005ميگوي وانامي با ميانگين وزن 

استان بوشهر به تهران و سپس از راه زميني به مكان 
 5ا براي مدت الروه پرورش منتقل گرديد. در ابتدا پست

گرم در هزار آب خليج فارس به  33ساعت از شوري 
شور درياي خزر سازگار  گرم در هزار آب لب 12شوري 

گرديدند. پس از سازگاري، پست الروهاي ميگو به تعداد 
درصد تلفات حمل در يك  10قطعه با احتساب  31500

سازي شدند.  استخر خاکي با شرايط قرنطينه ذخيره
 روز 7مدت  اي کنستانتره و در ابتدا به غذادهي با غذ

 4ب ورت دوبار در روز و سپس در طول دوره پرورش 
 وعده در روز انجام گرديد. کليه فرآيند آناليز پارامترهاي

آب و  2007هاي استاندارد  بر اساس روش فيزيكوشيميايي
1فاضالب

دماي  (.Eaton et al., 2007انجام گرديد ) 
 0.1اده از دماسنج جيوه اي با دقت آب و دماي هوا با استف

گراد ثبت گرديد. شوري آب با استفاده از دستگاه  سانتي
( روسي با دقت ГМ_65M) 2شوري سنج الكتروسوليمر

آب توسط دستگاه  pHگيري شد.  گرم در هزار اندازه 0.01
گيري شد.  اندازه  0.01با دقت  WTW320پرتابل مدل 

سنج  ه از دستگاه هدايت( با استفادEC) 3هدايت الكتريكي
 ms/cmبر حسب  0.01با دقت  Hatchالكتريكي 

به روش وينكلر و  4گيري شد. اکسيژن محلول اندازه
گرم در ليتر با  برداري برحسب ميلي بالفاصله پس از نمونه

گيري شد. ميزان نيتريت،  نيترات،  اندازه 0.01دقت 
 تاليجيدآمونيوم و فسفات با استفاده از دستگاه 

(Palintest 7500 مدل )انگلستان کشور ساخت 
گيري شد. جهت بررسي رشد ميگو و برآورد ميزان  اندازه

 60از  سنجي  برداري و زيست روز يكبار نمونه 10غذا، هر 
روز پرورش  85ميگو صورت گرفت. در طي مدت قطعه 

                                                 
1

 STANDARD METHOD WATER AND WAST 

WATER, 2007 
2 (ЭЛЕКТРОСОЛЕМЕР, ГМ-65M: Russia) 

3
 Electrical conductivity 
4

 Dissolved Oxygen 

کيلوگرم غذاي کنسانتره تجاري شرکت هووراش به  420
 م ر  گرديد. 1شرح جدول. 

و اندازه غذاي کنسانتره در طول  5درصد ترکيبات :1جدول 

 دوره پرورش ميگوي پاسفيد غربي )وانامي(

 

اندازه 

 ميگو)گرم(

اندازه 

 غذا

پروتئين 

)%( 
 چربي)%(

2/0 -002/0 

600-

400 

 ميكرون

50 15 

1-2/0 

1800-

600 

 ميكرون

45 9 

3-1 
ميلي  4/2

 متر
40 5/7 

3< 
ميلي  2/3

 متر
35 5/6 

  
آبگيري استخر خاکي. آب دريا ابتدا بطور مستقيم  جهت

درون يك حوضچه بتني بعنوان محل ذخيره و بهسازي 
آب پمپ شده و سپس بعد از کوددهي و تنظيم شكوفايي 
پالنكتوني )تهيه آب سبز( جهت آبگيري و جبران آب 

در  در خاک بستر و ديواره استخر تبخير شده يا نفوذيافته
ستخر خاکي منتقل گرديد. الزم به طول دوره پرورش به ا

ذکر است که هيچ گونه تعويض آب در طول دوره پرورش 
 در استخر صورت نگرفت.

در طول خاکي استخر دري وانامي ميگو وضعيت رشد    
اطالعات آمده است. همچنين  2 جدولدر  دوره پرورش

ميزان مح ول نهايي، ضريب  ميگوي وانامي شامل پرورش
 وسط وزن بدن، درصد بازماندگي وتبديل غذايي، مت

 آمده  3رجدول د خاکياستخر  متوسط رشد روزانه در
روز  بطول انجاميد. در اين مدت  85. مدت پرورش است

ميانگين وزن ميگوي وانامي در استخر خاکي با تراکم 
گرم رسيده  11/21±71/0قطعه در مترمربع به وزن  31.5
 است.

                                                 
5
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 وزن ورشد روزانه در استخر خاکي مورد آزمايش : وضعيت ميانگين2جدول شماره 

 تعداد روزهاي پرورش 1 26 32 40 46 55 62 68 75 85

 ميانگين وزن )گرم( 0.005 0.1±2.4 0.2±4.1 0.2±6.3 0.3±8.4 0.2±10.1 0.3±13.4 0.3±15.7 0.3±18.4 0.3±21.1

2.70 2.70 2.29 3.32 1.70 2.04 2.26 1.70 2.39 
 

 افزايش وزن )گرم(

0.27 0.39 0.39 0.48 0.19 0.34 0.29 0.29 0.10 
 

 متوسط رشد روزانه )گرم(

 

 

 : نتايج بدست آمده از پرورش آزمايشي ميگوي وانامي در استخر خاکي با آب لب شور درياي خزر 3جدول شماره 

 ميزان موضوع

 31500 متر مربع 1000تراکم ذخيره سازي در 

 85 تعداد روز هاي پرورش

 11/21±71/0 ن وزن  نهائي)گرم(ميانگي

 31/0±037/0 متوسط رشد روزانه)گرم(

 %80 درصد بازماندگي

 25200 تعداد ميگوبرداشت شده ازاستخر

 531 بيومس نهائي ميگو)کيلو گرم(

 420 ميزان غذاي م رفي)کيلو گرم(

 79/0 (FCRضريب تبديل غذايي)

 
 

 خطاي استاندارد( ±خاکي با استفاده از آب لب شور درياي خزر )ميانگين: رشد ميگو وانامي در استخر 1نمودار شماره 
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 : خصوصيات فيزيکوشيميائي آب )حداقل و حد اکثر( لب شور درياي خزر در استخر پرورش ميگو وانامي4جدول شماره 

 پارامتر حداقل حداکثر خطاي استاندارد ±ميانگين

72/0±67/28  گراد( دماي آب )سانتي 24.5 33 

54/0±87/29  گراد( دماي هوا )سانتي 21 35 

11/1±56/7  گرم بر ليتر( اکسيژن محلول )ميلي 4 16.34 

66/0±02/9  9.91 8.4 pH 

01/0±28/0  گرم بر ليتر(  فسفات )ميلي 0.064 0.387 

014/0±285/0  گرم بر ليتر( نيتريت )ميلي 0.006 0.034 

002/0±075/0  بر ليتر( گرم آمونيوم )ميلي 0.021 0.208 

 :4ادامه جدول شماره 

46/0±03/1  گرم بر ليتر( نيترات )ميلي 0.211 1.392 

03/1±78/17      ms/cmهدايت الكتريكي  15.63 18.93 

74/0±14/11  شوري 8 13.42 

4/4 ± 0/35  متر( شفافيت )سانتي 25 50 

 

هاي داراي شوري کم در  پرورش انبوه ميگو وانامي در آب
 Araneda et)با موفقيت انجام شده است کشور مكزيك 

al., 2008 نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد .)
هاي جنوبي  که رشد ميگوي وانامي در مقايسه با استان

روز به ميانگين  85کشور بسيار خوب بوده بطوريكه در 
گرم رسيدند. ميگوي وانامي در شرايط مناسب تا  21وزن 
 , Wyban & Sweeney کند گرم در هفته رشد مي 3

هاي جنوبي کشور ايران ميزان رشد  ( اما در استان1991
هفتگي کمتر بوده که ممكن است، شوري  زياد آب استخر 
در طول دوره پرورش يكي از علل آن باشد. در اين تحقيق 

ميزان متوسط رشد روزانه  3با توجه به جدول شماره 
در سال  رديد.گرم در روز تعيين گ 0.31ميگوي وانامي 

در پرورش ميگوي وانامي در استان گلستان در طي  1387
روز پرورش ميانگين وزن ميگو وانامي با تراکم  101مدت 
گرم با متوسط رشد  23قطعه در متر مربع برابر  18کشت 
گرم در روز بدست آمد. قابل ذکر است که منبع  0.2روزانه 

و  تامين آب در استان گلستان از تاالب گميشان بوده
گرم در هزار روند  25)شروع پرورش( تا  20شوري آب از 

(. همچينن 1389صعودي داشته است )صالحي و همكاران.
روز پرورش به  90در استان بوشهر نيز در طي مدت 

رسيد  0.2گرم و متوسط رشد روزانه  19ميانگين وزن 

(. در يك طرح پرورشي در 1388؛ غريبي. 1385)فقيه .
و  130، 90وانامي با سه تراکم  کشور مكزيك، ميگوي

قطعه در متر مربع در آب شيرين متوسط رشد روزانه  180
درصد  76تا  65گرم و بازماندگي بين  0.05کمتر از 
(. در يك آزمايش ديگر Araneda et al., 2008) داشت

قطعه در متر مربع، دوره پرورش  39سازي  با تراکم ذخيره
کيلوگرم  3449نهايي . توليد ppt 0.7روز و شوري  125

 47گرم و بازماندگي  19.3در هكتار با ميانگين وزن 
 (.Green, 2004درصد بدست آمد )

 0.79ضريب تبديل غذايي بدست آموده در ايون آزموايش    
دهود کوه احتموال     بوده است. اين ضريب تبديل نشان موي 

استفاده از  غذاي طبيعي در اسوتخر وجوود داشوته اسوت.     
شوناوران   درياي خزر شامل انواع زي ذخاير غني غذاي زنده

گياهي و جانوري و بخ ود خانواده گاماريده بعنوان يوك  
غذاي بسيار عالي براي ميگوي وانامي باعث کواهش شوديد   

باشد که از هزينه غذاي کنسوانتره   ضريب تبديل غذايي مي
کاهد. عموماً ضريب تبديل غذايي ميگوي وانامي  بشدت مي

بوده اسوت.   1.2ر همواره باالي در استان هاي جنوبي کشو
ضريب تبديل غذايي پرورش ميگوو در اسوتخرهاي اسوتان    
گلستان که از آب درياي خزر ب ورت غير مستقيم استفاده 
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بوده اسوت کوه نشوان دهنوده فراوانوي       1کند، درحدود  مي
 (.1389ذخاير غذاي طبيعي است )صالحي و همكاران .

فورد در رشود و   کيفيت آب مهمترين عامل منح ر به      
هاي ميگو تحت تاثير شورايط   بقاي ميگو است. تمام فعاليت

فيزيكوشيميائي آب محيط پرورش اسوت و توليود مناسوب    
ميگو بيش از هور عواملي مسوتقيماً بوه موديريت مطلووب       
پارامترهاي آب در ارتباط است. البته داشتن غذاي خوب و 

باعوث  باشود کوه    با کيفيت عالي نيز از موارد مهم ديگر مي
گيوري   ميزان شوري آب اندازه. گردد رشد خوب ميگوها مي

گرم در ليتر بوده  13تا   8شده در طول دوره پرورش بين 
است. در طول دوره پرورش هيچ گونه تعوويض آبوي انجوام    
نگرديد و آب تنها براي جبران نشوت و تبخيور بوه محويط     
پرورش اضافه شد. يكوي از علول ضورورت تعوويض آب در     

هواي بواال در طوول     پرورش ميگو، وجود شوري استخرهاي
باشد. اما در اين بررسي به واسطه استفاده  دوره پرورش مي
اي دريوواي خووزر، شوووري آب در طووول دوره   از آب کرانووه

مناسووب بووود و نيووازي بووه تعووويض آب وجووود نداشووت.     
( 79/0همچنين با توجه  به ضريب تبديل غوذايي پوايين )  

ي زنده در محويط آبوي اسوتخر    دهنده فراواني غذا که نشان
بوده است، م ر  غذاي کنسانتره کاهش يافته و در نتيجه 
از آلودگي استخر بعلت افوزايش پسوماند حاصول از غوذا و     
تغذيه از غذاي کنسانتره جلوگيري شوده اسوت. گزارشوات    

دهود ميگووي وانوامي دامنوه وسويعي از       موجود نشان موي 
ر را تحمول  قسومت در هوزا    40تا  2درجات شوري آب از 

تر که فشوار اسومزي خوون و     کند، اما در درجات پايين مي
 Wyban)کنود   محيط با هم برابر است، سريعتر رشد مي

and Sweeney ,1991)  زيوورا در ايوون شوورايط ميگووو
پوذيري بوا محويط م ور       کمترين انرژي را جهت سوازش 

 نمايد. مي
ميزان دماي آب اندازه گيوري شوده در    4جدول شماره     
درجوه سوانتي گوراد( را     33توا   24.5دوره پورورش )  طول

دهد که دماي آب براي پرورش ميگوي وانامي در  نشان مي
استان مازندران نه تنهوا يوك عامول محودود کننوده رشود       

زيورا بهتورين    نبوده، بلكه بسيار مناسب  نيوز بووده اسوت.   
درجووه  23-30درجووه حوورارت بووراي ميگوووي وانووامي    

گرم به  12ا افزايش وزن ميگو )از گراد است. اصوالً ب سانتي
يابد و براي  باال( درجه حرارت مطلوب براي رشد کاهش مي

گراد بويش   درجه سانتي 27ميگوهاي بزرگ دماي باالتر از 
 Wyban and Sweeneyاز آنكه مفيد باشد مضر است )

(. روند تغييرات درجه حرارت منطقه مازنودران در  1991,
ر مطابق با شرايط بهينوه رشود   هاي تير، مرداد و شهريو ماه

 ميگوي وانامي است.  
باشد.  آب مي pHيكي ديگر از فاکتورهاي مورد بررسي     

آب نشان  داد کوه در   pHگيري  آمده از اندازه نتايج بدست
در هنگوام   7/8آب از  pHطول دوره پرورش دامنه نوسان 

در هنگام ع ر بوده است. با توجه به گزارشات  9/9صبح تا 
آب براي اسوتخرهاي پورورش    pHمورد ميزان مناسب  در

(  8/7 - 2/8و ترجيحوواً در حوودود ))  5/7 - 5/8ميگووو )
(Chanratchakool et al., 1995 Chein, 1992 )

در استخر موورد آزموايش    pHگردد که ميزان  مشخص مي
تا حدودي باال بوده است. به هر حوال رشود تجواري ميگوو      

ساله درتايلند و اندونزي(  5ار وانامي در آسيا )طبق يك آم
درصد در توراکم   80-90در استخرهاي خاکي با بازماندگي 

گرم در  1-5/1قطعه در متر مربع به ميزان  60-150هاي 
( که با ميوزان رشود   Chamberlain, 2003هفته است )

 اين گونه در استان مازندران مطابقت دارد.
استان هاي  آمده و پتانسيل با توجه به نتايج بدست

هاي کيفي آب درياي  بودن شاخص مازندران نظير مناسب
خزر و تغييرات دماي هوا در استان مازندران، وجود غذاي 

هاي شور و بدون  زنده طبيعي در آب دريا، وجود زمين
استفاده در صنايع کشاورزي و دامپروري و همچنين 
کاهش فشار صيد ماهيان بومي و در معرض خطر از جمله 

وياري درياي خزر، پرورش ميگوي وانامي ماهيان خا
تواند از جايگاه خوبي در استان مازندران برخوردار  مي

گردد. براي فعاليت اقت ادي در اين صنعت نياز است که 
هكتار فعال  20يك مزرعه نمونه )پايلوت( به مساحت 

گردد و پس از محاسبات اقت ادي نسبت به ادامه فعاليت 
 اقدام شود.   و يا توسعه آن در استان
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Abstract 

 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) post-larvae 12 were obtained from Bushehr province 

and reared at the Caspian Sea Ecological Research Iinstitute (Mazandaran, Iran) in summer 

2012 using brackish water of the Caspian Sea. Prior to start of the experiment, post-larvae 

were gradually adapted to brackish water. The shrimp was stocked in a 1000 m
2
 earthen pond 

with a stocking density of 31 individual/m
2
. The earthen pond was in quarantine without 

discharge valve. During the rearing period, there was no water exchange. The shrimp was 

reared for 85 days. The average daily growth, final mean weight, feed conversion ratio and 

final yield were 0.31±0.04 g, 21.11±0.71 g, 0.79 and 531 kg, respectively. The results showed 

that L. vannamei can growth well in brackish water of Caspian Sea (salinity of 11.1±0.7 ppt 

and temperature of 28.67±0.72 °C) in Mazandaran province from July to September. 
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