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  :قدمهم
با  (FAO)بر طبق آمار منتشر شده از سوي سازمان خواربار جهاني 

هاي دريايي، تخمين زده  توجه به رشد روزافزون تقاضا فرآورده
ميالدي نزديك به نيمي از محصوالت  2020شود كه تا سال  مي

پرورش ميگو به . بايستي از طريق تكثير و پرورش توليد گردد دريايي
پروري در جهان و ايران، در حال  هاي مهم آبزي عنوان يكي از فعاليت

پرورش ميگو در بدو پيدايش به شكل . باشد توسعه و گسترش مي
بسيار ابتدايي و ساده و معموال به عنوان يك محصول جنبي در كنار 

يافت، وليكن امروزه در مناطقي  رورش ميپرورش ماهيان دريايي پ
كه دسترسي به زمين كافي و نيروي كار ارزان وجود دارد مورد توجه 

وري بهينه مزارع پرورش ميگو  بهره. (Chen, 1990)گيرد  قرار مي
هاي زنجيره توليد نظير  نيازمند فراهم نمودن تمام اجزاء و حلقه

رو ميگو سالم، غذاي ال سازي استخر، در اختيار داشتن پست آماده
د براي مباكيفيت، مديريت آب و همچنين مستلزم وجود مديري كارآ

هاي اخير  در طي دهه. باشد مي ها در كنار هم قرار دادن اين حقه
پرورش ميگو در ايران، متاسفانه در اكثر مزارع پرورش ميگو اين 

 د نظر و مطلوب فراهم نيامده و در نتيجه ميزانرشرايط به نحو مو
يكي از . باشد برداشت ميگو از ميزان واقعي آن در دنيا بسيار كمتر مي

عوامل موثر در كاهش محصول نهايي، مديريت نادرست پرورش ميگو 
هاي  كه عالوه بر پائين بودن سطح توليد نهايي، بر روي هزينه بوده

  . تمام شده نيز تاثير مستقيم دارد
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  :مديريت پرورش ميگو
باشد  رع پرورش ميگو شامل مراحل مختلفي ميفرآيند مديريت مزا

كه هركدام به نوبه خود بر روي نوسانات ميزان توليد محصول نهايي 
سازي  توان به آماده اين عوامل مي از جمله .باشند حائز اهميت مي

الرو، مديريت آب، مديريت غذا و  سازي پست استخر، چگونگي ذخيره
  . مديريت بهداشتي استخر اشاره نمود

  پرورش ميگومزارع مديريت  موثر بر عوامل: 1كل ش
  

 (PL12)، معموال در هفته سوم زندگي خود )پست الرو(بچه ميگوها 
ي پرورشي كه پيشاپيش ااز مراكز تكثير ميگو تهيه و در استخره

با توجه به شرايط . گردند سازي مي اند ذخيره سازي گرديده آماده
نسبت ميگوها   تكثير، بچه هاي متفاوت استخرهاي پرورش با كارگاه

انگاري در  پذير بوده از اينرو هرگونه سهل آسيببه شرايط جديد 
 .ومير و بازماندگي پائين گردد تواند منجر به مرگ سازي آن مي ذخيره
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بازماندگي پائين عالوه بر وارد نمودن خسارت مالي به پرورش 
از  .شد ريزي پرورش نيز منجر خواهد دهنده، به اختالل در برنامه

دهندگان ميگو بايستي با اصول مديريت اين صنعت  اينرو پرورش
در زير بطور . آشنايي كامل داشته تا به نتيجه مطلوب نائل گردند

  :گردد خالصه به پارامترهاي تاثيرگذار بر پرورش ميگو اشاره مي
   

  : چرخه زندگي ميگو
عد از ساعت ب 12تا  8ها ظرف  حرارت شكوفايي تخم بسته به درجه

براي رشد الرو ميگو بايستي از مراحل . گيرد ريزي صورت مي تخم
. مختلف و متمايز قبل از رسيدن به مرحله پست الروي عبور نمايد

 6كند و شامل  مرحله ناپلئوسي كه الرو شناگر آزاد بوده و تغذيه نمي
مرحله پروتوزوآ و  مايسيس هر كدام شامل سه زير . باشد مرحله مي
ه كه بعد از آن الرو وارد مرحله پست الروي شده كه از مرحله بود

  ).2شكل (نظر ظاهري شبيه بالغين است 

  (Lee and Williams, 1992)چرخه زندگي ميگوي پنائيده . 2شكل 
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  .دهد را نشان مي PL10تا  PL5مراحل الروي ميگوي وانامي از  3شكل 
  

 نام مرحله عكس مرحله اندازه

mµ6700-5600 PL5 

mµ6900-6700 PL6 

mµ7800-6900 PL7 

mµ8100-7800 PL8 

mµ8600-8100 PL9 

mµ9100-8600 PL10 

  
فارس و  پژوهشكده اكولوژي خليج(مراحل الروي ميگوي وانامي . 3شكل 

  ) 1396درياي عمان، تابستان 
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  : سازي استخر آماده )1

رورش دهندگان، بويژه در پ يكي از موارد مهمي كه بيشتر پرورش
سازي  نمايند در ارتباط با آماده نوبت دوم، به آن توجه كافي نمي

سازي استخرها خود نيز شامل  آماده. باشد استخرهاي پرورش مي
تخليه آب يا خشك نمودن : مراحل مختلف بوده كه عبارتند از

، خارج نمودن بقاياي رسوبات دوره پرورش )زهكشي مناسب(استخر 
، )باشد ي بيشتر به شكل خاك سياه ميبقاياي رسوبات قبل(قبلي 
خاك،  اسيديتهبرداري از خاك استخر به منظور تعيين ميزان  نمونه

، شخم زدن و شستشوي مجدد استخر، شستشوي كف استخر
عالوه بر موارد باال، شكل  .باشد زني و سپس آبگيري استخر مي آهك

كثر اي باشد كه حدا ديواره استخر و عمق آن نيز بايستي به گونه
ظرفيت نگهداري آب را داشته و فرسايش ديواره ناشي از جريانات 

. ها و يا باد از عمق استخر نكاهد آبي داخل استخر ناشي از هواده
چراكه با كاهش عمق، افزايش شوري و رشد جلبك هاي ناخواسته 

  ).4شكل (لب لب را بدنبال خواهد داشت 

 فرسايش ديواره استخر و كاهش عمق آن: 4شكل 
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دنبال هدف خاصي سازي استخر به  آمادهزم به يادآوري است كه ال
  .گردد كه در زير طور مختصر به آنها اشاره مي صورت گرفته

 سازي  نخستين مرحله در آماده: تخليه آب و خشك كردن استخر
استخر شامل تخليه آب باقيمانده از فعاليت دوره پرورش قبل و 

نرو زهكشي مناسب استخر كه از اي. باشد يا ناشي از بارندگي مي
ها و دريچه ورودي به دريچه خروجي هدايت نمايد  آب را از كناره

گردد كه تا  عمل تخليه آب باعث مي. بايستي مد نظر قرار گيرد
كف استخر در معرض نو قرار گرفته و مواد آلي وجود در كف 

مواد (كننده به اشكال ساده آن  استخر توسط موجودات تجزيه
اين عمل همچنين به ضدعفوني كردن كف . بديل گرددت) معدني

هاي ناخواسته  زا و جلبك استخر و از بين بردن عوامل بيماري
عالوه بر اين، تركيبات سمي موجود در رسوبات  . نمايد كمك مي

نيز طي اين متان  و هيدروژن سولفيدبستر همچون آمونياك، 
 .)5شكل ( گردند آزاد مي عمل

  خشك كردن استخرتخليه آب و : 5شكل 
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 اين رسوبات : خارج نمودن بقاياي رسوبات دوره پرورش قبل
گردند كه ناشي از انباشت  بيشتر به شكل خاك سياه مشاهده مي

غذا مصرف شده، مواد دفعي ميگو، مواد معلق در آب و اجساد 
اين  .)6شكل ( باشد مي) ها لب فيتوپالنكتون و لب(ها  جلبك

ها داراي زهكشي مناسب به سمت انباشت در صورتيكه استخر
دريچه خروجي داشته باشد در اين ناحيه تجمع نموده و براحتي 

 .باشد نمودن مي  قابل خارج

  )ب( خاك سياه ،)الف(خاك مناسب : قبليپرورش بقاياي رسوبات : 6شكل 
  

  از آنجائيكه اسيديته  :خاك اسيديتهتعيين ميزان(pH)  داراي
ها  نكتونالو فيتوپ) الروها بويژه پست(اثرات مستقيم بر روي ميگو 

دارد از اينرو حفظ اسيديته مناسب براي جلوگيري از استرس به 
بدين منظور از نقاط مختلف استخر اقدام . باشد ميگو ضروري مي

سي به قطر  وي برداري با استفاده از كور سمپلر يا لوله پي به نمونه
ه و نمونه در متري نمود سانتي 10-15متر و از عمق  سانتي 5

خشك شده و سپس به نسبت ) يا سايه آفتاب(دار  انكوباتور فن
و به نموده سوسپانسيون آب و خاك تهيه ) آب: خاك ( 90:10
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ساعت به حالت ساكن نگه داشته تا مواد جامد و معلق  3- 4مدت 
در . نمائيم مي pHسپس اقدام به سنجش ميزان . رسوب نمايد

 pHستقيما در خاك قرار داده و متر را مpHروش ديگر، سنسور 
 .نمائيم گيري مي را اندازه

  هاي باقيمانده  به منظور خارج نمودن لجن :استخرشستشوي كف
از دوره پرورش قبل، شستشوي نمك و همچنين حفظ رطوبت 

در اين راستا، به . نمائيم خاك اقدام به شستشوي استخرها مي
 24ه و پس از متر استخرها را آبگيري نمود سانتي 30ميزان 

 .نمائيم ساعت نسبت به تخليه آب آن اقدام مي

 افزايش ميزان اكسيداسيون خاك و همچنين  منظوربه : زني شخم
آزاد شدن گازهاي سمي محبوس در خاك، افزايش سطح تماس 

گيرد  خاك با هوا و اهك كه در مرحله بعد مورد استفاده قرار مي
 نمائيم مي 5-10مق زني توسط تراكتور و تا ع اقدام به شخم

 .)7شكل (

  زني استخر پس از خارج نمودن خاك سياه شخم: 7شكل 
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 اصالح براي: زني آهك pH هاي اسيدي، افزايش قليائيت و  خاك
زا در آن و همچنين افزايش  از بين بردن موجوات مضر و بيماري

ها به عناصري چون كلسيم، منيزيم و  دسترسي فيتوپالنكتون
يش ميزان فتوسنتز از طريق توليد فسفر در آب و افزا

ميزان آهك مورد نياز . شود اكسيدكربن از آهك استفاده مي دي
در پرورش . گردد خاك استخر تعيين مي pHنيز پس از تعيين 

و گاهاٌ آهك آبدار  (CaCO3)ميگو معموال از آهك كشاورزي 
(Ca(OH)2) شود استفاده مي. 

  ج نمودن آهك اضافي اين امر براي خار: استخرشستشوي دوباره
ها و حفظ رطوبت خاك  و باقيمانده در استخر، تسطيح ناهمواري

  .گيرد صورت مي ٪20-30تا 

 استخرها معموال در دو مرحله صورت  آبگيريعمل : آبگيري
متر استخرها  سانتي 20- 30معموال در مرحله نخست . گيرد مي

  باروري در اين مرحله با افزودن كود به آب، به. گردد آبگيري مي
استخر كمك و همچنين موجودات ) شكوفايي فيتوپالنكتوني(

در مرحله دوم آبگيري به منظور  .نمائيم مي حذفمزاحم استخر را 
 2كيلوگرم كود اوره و  10سازي آب استخرها به ميزان  غني

استفاده از كودهاي (شود  كيلوگرم كود سوپرفسفات استفاده مي
پس از ). ياهي نيز مرسوم استآلي همچون كود مرغي، گاوي و گ

اي  شكوفايي فيتوپالنكتوني و تغيير رنگ آب استخر به قهوه
متر  سانتي 60-70رنگ، با آبگيري، ارتفاع آب استخر را به  كم

كيلوگرم كود  4كيلوگرم كود اوره و  20افزايش و به ميزان 
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روز مهلت داده تا  3به آب استخر اضافه و بمدت  سوپرفسفات
 80-100سپس سطح آبگيري را به . مل گرددشكوفايي كا

 . )8شكل ( دهيم متر افزايش مي سانتي

 الرو ميگو سازي پست آبگيري استخرها پيش از ذخيره: 8شكل 

 
  

گردد به  شي تعيين مي در اين هنگام اگر عمق ديد كه با ديسك سي
رسيده باشد اقدام  )شكوفايي خوب فيتوپالنكتوني( متر سانتي 40-30

 30در غيراينصورت به ميزان . نمائيم سازي بچه ميگو مي هبه ذخير
به آب استخر اضافه كيلوگرم كود سوپرفسفات  6كيلوگرم كود اوره و 

در صورت عدم شكوفايي  .)9شكل ( تا به شكوفايي مدنظر برسيم
كيلوگرم در هر هكتار  100استخرها از ماده دولوميت به ميزان 

 .شود استفاده مي
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  الرو سازي پست ي مناسب فيتوپالنكتوني پيش از ذخيرهشكوفاي: 9شكل 
  
  در استخر (Post Larva)ميگو  سازي بچه اصول ذخيره -2

افتد كه محيط و شرايط  ميگو زماني اتفاق مي سازي بچه ذخيره
از اينرو به منظور اطمينان از . سازي فراهم گردد پرورش براي ذخيره

شاره خواهد شد، الزم است وجود شرايط مناسب، كه در زير به آنها ا
سازي بچه ميگو شرايط كيفي آب استخرها  پيش از حمل و ذخيره

مورد بازبيني قرار گيرد تا در صورت مساعد نبودن شرايط، اصالحات 
  . الزم در اين زمينه صورت گيرد

  
  :كيفيت آب استخر) الف 

حفظ كيفيت خوب آب در استخرهاي پرورش ميگو در فراهم نمودن 
. باشد يطي با استرس پائين در پرورش ميگو ضروري ميشرايط مح

 ،تعويض آب از طريق استخربطور مرسوم، روش مديريت كيفيت 



١٢ 
 

براي بيرون راندن پالنكتون و مواد مغذي اضافي از استخرها صورت 
  .  گيرد مي

مواد . توان بخوبي ديد اثر مواد زائد را درون استخرهاي پرورشي مي
ها،  آلي رشد باكتري، فيتوپالنكتون مغذي محلول و مواد جامد

ديناميك . نمايد ها و همچنين بنتوزها را تحريك مي زئوپالنكتون
مقادير باالي بار . نمايد فيتوپالنكتوني بر كيفيت پساب نيز اثر مي

 گردد پس از شكست شكوفايي فيتوپالنكتوني ايجاد مي يمواد مغذ
(Hargreaves  and Tucker, 2004) .فايي اينگونه شكو

پالنكتوني مشكالت مرسوم مزارع پرورش ميگو بويژه در خالل 
  .  باشد غييرات ناگهاني در آب و هوا ميت

تواند نتيجه مستقيم منبع آب، نوع و  كيفيت آب استخرها مي
ميزان رس خاك براي نگهداري . باشد هاي شيميايي خاك  ويژگي

، pHتواند بر  اما ميزان مواد معدني مي. آب در استخر مهم مي باشد
سختي و آلكانيتي آب اثر بگذارد كه در نتيجه بر ميزان بروري 

ميزان مواد آلي باال در خاك ميزان . گذارد فيتوپالنكتوني تاثير مي
تر باال  ها را هنگام تجزيه به مواد ساده اكسيژن خواهي توسط باكتري

  .برد مي
 ي كيفيت آب استخر مستقيماً به منبع آب تامين كننده بستگ

  .دارد
   بار آلي منبع آب بر جمعيت باكتريايي و ميزان اكسيژن خواهي

  .گذارد تاثير مي
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  منابع آبي غني از مواد مغذي به ميزان نيتروژن، فسفر و غلظت
  .آمونياك آب استخر بستگي داد

 دهد فيلتراسيون ميزان شكارچيان را كاهش مي.  
  گردنداستخرهاي پرورش بايستي باالي منطقه جزرومدي ايجاد.  
  از تماس استخرهاي پرورش با ضايعات حيواني و انساني

  .جلوگيري گردد
 

، شوري، pHپارامترهاي كليدي كيفيت آب اكسيژن محلول، 
 و سولفيد هيدروژن مي باشندBOD نيترات، نيتريت، آمونياك، 

(Boyd, 1998).  كيفيت پارامترهاي آب بايستي مورد پايش قرار
براي مديريت استخر بكار گرفته شود  گيرد تا بعنوان يك راهنما

بطوريكه شرايطي كه ممكن است اثرات مخرب بر روي رشد ميگوها 
در مواردي كه با مشكالت برخورد شد اين . بگذارد جلوگيري گردد

پارامترها مي تواننددر تشخيص كمك نموده تا راهكار مناسب براي 
  . رفع آن اتخاذ گردد

با تعويض آب قابل برطرف شدن  بيشتر مشكالت ناشي از كيفيت آب
بنابراين اگر حجم زيادي از آب مناسب در دسترس باشد . است

پايش كيفيت آب خيلي ضروري بنظر نمي رسد و از اينرو بيشترين 
اگر محدوديت منابع وجود داشته باشد، . محصول بدست خواهد آمد

ريسك مواجه شدن با مشكالت ناشي از كيفيت آب و بروز بيماري 
  .يش يافته كه اين مسئله براي پرورش متراكم بارزتر استافزا
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رود، نخستين چيزي كه مهم  سازي باال مي هنگامي كه تراكم ذخير
مي باشد دسترسي به آب قابل اطمينان كافي و حفظ كيفيت آب 

تا اينجا عالوه بر هواددهي، تعويض آب هنوز به عنوان . خوب است
آب در كنار افزايش موثرترين روش براي حفظ كيفيت خوب 

معموالً تعويض آب . باشد هاي كيفيت آب همچون زئوليت مي دهنده
هاي  هاي اضافي، حفظ جلبك براي تنظيم شوري، برداشت متابوليت

. رود سالم و توليد اكسيژن فراوان و تنظيم درجه حرارت آب بكار مي
هاي  هواده تعويض آب مداوم بايستي همراه با گردش آب توسط

باشد تا آب استخرها كامالً مخلوط  (paddlewheels)پارويي 
در غيراينصورت باعث تفاوت زياد كيفيت آب درون استخر  . گردد

شده و پراكنش ناهمگون موجودات پرورشي در كف استخر را بدنبال 
    .(Boyd, 1998) خواهد داشت

  ي پارويي و چيدمان آن در استخرهاي پرورش ميگو هواده: 10شكل 
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آب در ابتدا و سپس اضافه نمون آب تازه بويژه در طي كاهش سطح 
چرا كه افزايش درجه حرارت، . گردد روزهاي تابستان پيشنهاد نمي

تواند توانايي آب را در نگهداري اكسيژن  طي كاهش سطح آب، مي
كاهش داده و فساد بستر استخر را شدت بخشيده كه منجر به تهي 

توجه به حجم  اتدا آب تازه ببهتر است در اب. گردد شدن اكسيژن مي
ها  هوادهبيني شده براي تعويض اضافه نموده و با جريان  آب پيش

ت آب در يكيف .همگن شده و سپس اقدام به تخليه آب اقدام گردد
. اي از سطح بستر معموالً نسبت به اليه نزديك سطح بدتر است اليه

فوع آب سطحي زماني بايستي تخليه گردند كه سطح آب با كف، مد
در طي تعويض آب . هاي مرده انباشته شده است ميگو و پالنكتون

، شوري، درجه حرارت، كدورت و pHهمچون ميزان  يپارامترهاي
ديگر پارامترها مرتبط با تعيين كيفيت شرايط محيطي خوب 

نياز به تعويض آب معموالً به . استخرها بايستي مورد توجه قرار گيرد
تراكم فيتوپالنكتون و بار ميكروبي و  زيتوده ميگو، ميزان تعذيه،

  .(Boyd, 1998) وجود يا عدم وجود هواده در استخر بستگي دارد
اگرچه ميگوي وانامي دامنه وسيعي از شوري را تحمل : شوري

سازي بچه ميگو نبايستي شوري آب  نمائيد، اما به منظور ذخيره مي
از . ت باشدسازي با شرايط كارگاه تكثير بسيار متفاو استخر ذخيره
دهندگان بايستي پس از آبگيري ميزان شوري استخر را  اينرو پرورش

گردد  گيري و به مركز تكثيري كه بچه ميگو از انجا تهيه مي اندازه
اين . اطالع تا در حدامكان كمترين تفاوتي را با هم داشته باشد

شوري اثرات  .در نظر گرفته شود ppt  5تفاوت بايستي كمتر از
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ميزان رشد و همچنين محيط زندگي ميگو داشته و مهمي بر 
تواند موجب تغيير يكباره جوامع  تغييرات ناگهاني شوري مي

 ,James) پالنكتوني، كاهش حالليت اكسيژن و استرس ميگو گردد 

1998).  
- pH  : شاخص وضعيت كيفي آب بهpH در . آن بستگي دارد

آن در سازي استخرها تغييرات  صورت مديريت صحيح در آماده
قرار دارد كه  8-5/8اوايل دوره پرورش معموالٌ در دامنه مطلوب 
 ,Nawanna) باشد دامنه طبيعي براي رشد و بقاي ميگو مي

2003 ;Boyd, 1998). 

حرارت بايستي در چند روز بطور متوالي  ميزان درجه: حرارت درجه -
گيري شده تا از ثبات آن اطمينان  به هنگام صبح و عصر اندازه

 .نمائيمحاصل 

دهنده  اين ايتم كه نشان: (Transparency)ميزان شفافيت  -
در استخر پرورش ) شاخص باروري(ها  تراكم فيتوپالنكتون

سازي برخوردار  اي در مراحل اوليه ذخيره باشد از اهميت ويژه مي
 30-40سازي  ميزان شفافيت مطلوب براي پيش از ذخيره. است

بودن ميزان آن با تعويض آب، متر بوده كه در صورت پائين  سانتي
 ,Boyd) و باال بودن آن با افزودن كود بايستي اصالح گردد

1992)  . 

 70-80سازي  بهينه ارتفاع آب استخر براي ذخيره: گيريعمق آب -
سانتي متر در نظر گرفته  80-100متر و در صورت نياز  نتياس

 .شود مي
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پرورش اكسيژن يكي از فاكتورهاي حياتي در : اكسيژن محلول -
هاي اكسيداسيون و  اكسيژن محلول كنترل واكنش. باشد ميگو مي

اكسيژن . حفظ شرايط هوازي در آب استخرها را بعهده دارد
 ppm  4سازي نبايستي كمتر از محلول در آب به هنگام ذخيره

 .(Boyd, 1992) باشد

حرارت،  گردد كه پارامترهاي آب همچون شوري، درجه توصيه مي
در . ري گردديگ ونيوم و نيترت بطور مرتب اندازه، آمpHاكسيژن، 

صورت كمبود اكسيژن با تعويض آب و يا هواده تا هم نسبت به 
تامين اكسيژن، كمك به حذف مواد سمي و دفعي ميگوها از 

برداري فيتوپالنكتوني براي  از سويي ديگر نمونه. استخرها نمايند
  . ور كار قرار گيردنيز در دست )ميزان شفافيت(تنظيم زيتوده جلبكي 

  

  
  گيري برخي از پارامترهاي آب جهت پايش شرايط استخر اندازه: 11شكل 

  
 



١٨ 
 

  
  گيري برخي از پارامترهاي آب جهت پايش شرايط استخر اندازه: 12شكل 

  

  
  گيري برخي از پارامترهاي آب جهت پايش شرايط استخر اندازه: 13شكل 
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  :كنترل وضعيت استخر) ب
به منظور جلوگيري از ورود  :ي و خروجي استخرهاي ورود دريچه -

موجودات مزاحم به داخل استخرها به هنگام آبگيري، يك توري 
متر در قسمت  3اي شكل بطول  متر كيسه ميلي 1با چشمه 

در بخش خروجي دريچه نيز از . گردد ورودي آب استخر تعبيه مي
گوها مي  متر استفاده شده تا از خروج بچه ميلي 2تور با چشمه 

 . جلوگيري بعمل آيد

  
 

 
  در ورودي آب به كانال آبگيري  اي شكل تور كيسهقرارگيري : 14شكل 
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  :ميگو هاي انتخاب بچه  شاخص) ج
سازي بچه ميگو در استخرها عالوه بر موارد ياد شده  پيش از ذخيره

در باال بايستي برخي از فاكتورهاي مهم در ارزيابي كيفيت بچه ميگو 
نظر قرار گيرد كه از طريق مراجعه به كارگاه تكثير  نيز مورد مد

  :اين موارد شامل. گيرد ميگو صورت مي
بچه ميگوهاي سالم بايد نسبت به سايه سريع واكنش نشان : رفتار -

مچنين . داده و بيشتر به حال كفزي يا در اطراف ديواره باشند
 .بايستي توانايي شنا در مقابل جريان آب را نيز داشته باشند

اي بوده  بچه ميگوهاي سالم بايد به رنگ روشن تا زرد قهوه: رنگ -
 .و نبايد به رنگ قرمز يا صورتي باشند

 (PL12) 12الروي  طول بچه ميگو در مرحله پست: اندازه بدن -
 .متر باشد ميلي 12- 15بايستي 

ميگوها بايد داراي معده پر بوده و   بچه: وضعيت پر بودن معده -
 .شدقسمت پشتي روده پر نبا

عضله  وده وب 1:4اين نسبت بايستي حداقل : نسبت روده به عضله -
 .بايد شفاف و روش باشد

بدن مستقيم و در موقع شنا كردن : وضعيت ريخت بچه ميگو -
 .بايستي بصورت افقي بوده و همچنين باله دمي بايستي باز باشد

بچه ميگو بايستي عاري از هرگونه : وضعيت بهداشتي بچه ميگو -
 . باشند) ياخته و باكتري تك(نيسم خارجي ميكروارگا
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   :الرو بندي و انتقال پست بسته
الروها توسط ساچوك  پس از كاهش حجم تانك پرورش، پست

ترين روش  عمومي. يابند هاي ذخيره انتقال مي آوري و به تانك جمع
در . باشد هاي پالستيكي مي الروها استفاده از كسيه براي انتقال پست

 (Pack)ليتر آب به درون كيسه پالستيكي  2-3ميزان اين روش به 
الروها به آن اضافه و اكسيژن خالص به آن تزريق شده  ريخته و پست

هاي  درب كيسه. گردد تميا به هر كيسه اضافه ميرو به مقدار كافي آ
در داخل و هاي پالستيكي محكم بسته  الرو نيز با كش حاوي پست

سازي به مزرعه  ط خنك براي ذخيرهيونوليت قرار گرفته و تحت شراي
براساس مدت زمان  Packالروها در هر  تعداد پست. يابند انتقال مي

براي مثال، براي حمل پست الرو . شود حمل و نقل در نظر گرفته مي
 2000ساعت  Pack ،10-5قطعه در هر  3000ساعت تعداد  5تا 

رفته در نظر گ Packقطعه در هر  1500ساعت  10قطعه و بيش از 
  .)15شكل ( شود مي

  
 (Packing) هاي پالستيكي استفاده از كسيه با الروها انتقال پست:15شكل 
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    :ميگو سازي بچه رهاآداپتاسيون و 
الروها پس از انتقال به مزرعه و پيش از رهاسازي بايستي  پست

آداپته  pHز نظر دمايي، شوري و ا نسبت به شرايط جديد استخر
تعداد الرو مورد نياز جهت رهاسازي در هر ظور، براي اين من. گردند

را بر الرو  هاي حاوي پست كيسهاستخر را تعيين و به همان ميزان 
روي سطح آب شناور ساخته تا دماي آب داخل كيسه حاوي 

سازي  به منظور يكسان. الرو با دماي آب استخر يكسان گردد پست
ليتري  300هاي  الرو را در تانك هاي حاوي پست ، كيسهpHشوري و 

اين . گردد بتدريج آب استخر به آن اضافه مي زمان ومه و هيتخل
تانك با آب استخر يكسان گردد  pHعمل تا زماني كه شوري و 

الرو در  سپس تانك به مركز استخر انتقال و پست. يابد ادامه مي
مدت زمان آداپتاسيون به تفاوت ميزان  .گردند استخر رهاسازي مي

اين . الروها بستگي دارد استخر و آب حاوي پست آب pHشوري و 
واحد  5/0حرارت و يا  هدرج Cº1 شوري يا  ppt 3مدت به ازاي هر 

pH،  هاي  البته روش .باشد آداپتاسيون نياز مينيم ساعت زمان براي
وجود داشته كه به  ديگري براي آداپتاسيون همچون روش فيليپيني

براي اطمينان  .نمايد ستفاده ميهرحال از چارچوب و اصول كلي باال ا
هاي  آميز بودن آداپتاسيون، صبح روز بعد رهاسازي، كناره از موفقيت

ميگو در  استخر را مورد ارزيابي قرار داده تا در صورت مشاهده بچه
اين نواحي، بويژه در ضلع رو به باد، حاكي از آداپتاسيون موفق 

زماني وها در استخر الر بهترين زمان براي رهاسازي پست . باشد مي
حرارت و يا نوسانات آنرا در استخر داريم كه  است كه كمينه درجه
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از اينرو  .باشد شب هنگام ميساعات اوليه صبح و يا ها در  اين زمان
الروها، با توجه به مسافت، بايستي زماني صورت  حمل ونقل پست
  . هاي مناسب اشاره شده به مزرعه انتقال يابند گيرد تا در زمان

  
  :پرورش ميگوطي دوره مديريت ) د

الروها در استخرها بايستي مالحظاتي را در  پس از رهاسازي پست
  .باشند نظر گرفت كه شامل مديريت آب، غذا و بهداشت مي

سازي  روز نخست پس از ذخيره 15در  :مديريت آب استخر
با توجه به حساسيت بچه ميگوها نسبت به نوسانات الرو  پست

پذيرد، ولي پس از آن به  ال تعويض آبي صورت نميمعموشوري، 
منظور جلوگيري از افزايش شوري و جايگزيني آب هدر رفته نسبت 

عمل آبگيري در زمان مد و هر دو روز . گردد به آبگيري آن اقدام مي
و از  ٪5-10پس از ماه دوم، ميزان آبگيري به ميزان . باشد يكبار مي

تواند براساس  تعويض آب ميالبته  .گيرد كف استخر صورت مي
گيري پارامترها روزانه و مقايسه آن با روزهاي پيشن صورت  اندازه
در برخي موارد، در صورت نياز، با توجه به ميزان شوري، . گيرد

ميزان اين آبگيري و تعداد دفعات آن  pHشكوفايي پالنكتوني و 
به عنوان مثال در صورتيكه . باشد قابل افزايش يا كاهش مي

 20عمق شفافيت كمتر از (كوفايي پالنكتوني بسيار باال باشد ش
تعويض آب بايستي انجام گيرد تا از افت شديد ميزان ) متر سانتي

  . اكسيژن به هنگام صبح جلوگيري گردد
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سازي استخر  درصورتيكه مراحل آماده: حفظ شكوفايي فيتوپالنكتوني
توپالنكتون در بخوبي انجام گرفته باشد شاهد شكوفايي مناسب في

براي حفظ شكوفايي در روزهاي . مراحل بعدي پرورش خواهيم بود
سازي، در صورت كاهش تراكم فيتوپالنكتون، اقدام به  نخست ذخيره

هاي جديد شكوفايي  تعويض آب نموده تا با ورود فيتوپالنكتون
هاي نخست پرورش معموالٌ شاهد مشكالت  در ماه. صورت گيرد

هاي  ولي در ماه. باشيم ت آب مييو افزايش شفافشكوفايي پالنكتوني 
از  .باشد بعد شكوفايي متاثر از ميزان تغذيه و مواد دفعي ميگو مي

اينرو درصورت كافي نبودن غذاي داده شده ميزان شفافيت باال رفته 
 گردد لب در كف استخر مي هاي لب و منجر به گسترش جلبك

   .) 16شكل (

   لب در كف استخر هاي لب سترش جلبكو گ آبشفافيت باال : 16شكل 
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هاي نخست، به ازاي هر  البته در صورت كافي نبودن شكوفايي در ماه
در ورودي   (CaCO3)سطل آهك كشاورزي 1-2تعويض آب 

ها عمل  استخرها به استخر اضافه تا به عنوان كود براي فيتوپالنكتون
اليه سطحي و  ها به هنگام روز در از انجائيكه فيتوپالنكتون .نمايد

شب هنگام در اليه نزديك به كف استخر قرار دارند، از اينرو اگر 
تعويض آب در شب و از كف و در روز از اليه سطحي صورت گيرد ، 
تراكم فيتوپالنكتوني بشدت كاهش يافته و شكوفايي استخر با 

بندي،  بنابراين براي جلوگيري از اين اليه. گردد مشكل مواجه مي
    . رسد ده حياتي بنظر مياستفاده هوا

  
  :شكست شكوفايي جلبكي

برخي از استخرها داراي شكوفايي زيادي از يك يا دو گونه از جلبك 
ها  بنابر داليلي كه هنوز روش نيست، اين شكوفايي. باشند مي

و به صورت كف در  روند ها از بين مي شكسته شده و همه جلبك
اين حالت آب استخرها در . گردند هاي استخر نمايانگر مي كناره

لب را در كف استخر بدنبال  هاي لب شفاف شده و شكوفايي جلبك
دهد، غلظت  هنگاميكه اين پديده رخ مي. )17شكل (خواهد داشت 

مكانيسم اصلي برداشت  چراكهيابد  آمونياك بشدت افزايش مي
تجزيه  .باشند ديگر وجود ندارند ها مي آمونياك كه همان جلبك

شده و  pHباعث كاهش ميزان اكسيژن محلول و  هاي مرده جلبك
پس . يابد در عين حال ميزان آمونياك و دي اكسيدكربن افزايش مي

 6-8تواند به  از شكست شكوفايي جلبكي، غلظت آمونياك مي
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كاهش يابد  8/7-8نيز به  pHگرم در ليتر رسيده و ميزان  ميلي
(Hargreaves  and Tucker, 2004) .  

  

  شكوفايي پالنكتوني و توليد كف در كناره استخر شكست: 17شكل 
  
 : تعويض آب استخر -

اين موجودات شامل دوگروه : كنترل موجودات مزاحم در استخر
شكارچيان عالوه بر رقابت . گردند ها مي كننده شكارچيان و رقابت

همانند . نمايند غذايي و مصرف اكسيژن، از ميگوها نيز تغذيه مي
همانند ها  كننده رقابت. ها و پرندگان نگماهيان گوشتخوار، خرچ

از نظر مصرف اكسيژن، غذا ها  ها، ميگوهاي وحشي و خرچنگ صدف
از اينرو براي . پردازند با ميگوها به رقابت مي مكان استفاده ازو 

. باشد كنترل آنها نخستين قدم جلوگيري از ورود آنها به استخر مي
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از گرم،  2-3به وزن  در مراحل نخست رشد و پيش از رسيدن ميگو
متر در حين آبگيري و در مدخل  ميلي 4تور با چشمه كمتر از 

استفاده متر در مدخل ورودي حوضچه  ميلي 2ورودي سوپاپ و تور 
 1متر و با چشمه  5اي بطول  همچنين يك فيلتر كيسه. گردد مي

متر در مدخل ورودي كانال سيماني تامين كننده آب استخرها  ميلي
  . )18شكل  ( گردد تعبيه مي

  موجودات مزاحم به استخر جلوگيري از ورودنصب توري جهت : 18شكل 
  

ها از ورود بچه ماهيان و ميگو و تخم ماهيان و  با نصب اين توري
پس از اينكه  .گردد ديگر آبزيان به درون استخر جلوگيري مي

گرم رسيدند، با توجه به نياز به تعويض آب  2-3ميگوها به وزن 
متر جايگزين  ميلي 4هاي  متري با توري ميلي 2هاي  ر توريبيشت
لب به عنوان موجود مزاحم در استخر  اگرچه جلبك لب .گردد مي

آيد، وليكن با كاهش كيفيت آب استخر شرايط نامناسب  بشمار نمي
   .)19شكل ( نمايند را براي زيست ميگو فراهم مي
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  تخر پرورش ميگوآوري شده از بستر اس لب جمع جلبك لب: 19شكل 
  

شكوفا شده ) لب لب(آبي -هاي سبز زماني كه در كف استخر جلبك
در صورت . گردد باشند از كربنات كلسيم و يا دولوميت استفاده مي

لب، از سولفات  عدم كارايي اين دو ماده در از بين بردن جلبك لب
خود لب در اوايل تشكيل  هاي لب جلبك. گردد مس استفاده مي

و براي حذف آنها  هاي گازي بوده حاوي حبابوشن و برنگ سبز ر
درصورتيكه . استفاده نمود  (CaCO3)توان از آهك كشاورزي مي

رنگ آنها سبز تيره باشد فاقد حباب گازي بوده و براي حذف آنها 
 Boyd and) استفاده كرد   (CuSO4)بايستي از سولفات مس 

Tucker, 1998) .ده باعث نابودي از انجائيكه استفاده از اين ما
گردد، ميزان اكسيژن آب نيز كاهش يافته، از  ها نيز مي فيتوپالنكتون

رو بايستي به هنگام استفاده از اين ماده از هواده براي تامين ناي
به هر حال استفاده از سولفات مس  .اكسيژن محيط استفاده نمود
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ات گردد و استفاده از كربن لب توصيه نمي هاي لب براي كنترل جلبك
   .بمراتب خطر كمتري براي ميگو دارد  (CaCO3)كلسيم

  

در استخر پرورش ميگو ميزان اكسيژن  :ميزان اكسيژن استخر  
عواملي كه در ميزان . گرم در ليتر باشد ميلي 3نبايستي كمتر از 

سازي،  تراكم ذخيره: اكسيژن استخرهاي پرورش نقش دارند شامل
هاي خواهان اكسيژن و  سمتراكم فيتوپالنكتون، تراكم ارگاني

هاي تجزيه شيميايي كه همگي در ميزان اكسيژن استخر  واكنش
در شرايطي كه تراكم و تعداد موجودات هتروتروف در . نقش دارند

اكسيژن افزايش يافته و ميگو با   استخر زياد باشد ميزان مصرف
از اينرو از هواده براي جبران بخشي از  .گردد استرس مواجه مي

تامين اكسيژن،  رب الوهها ع هواده. شود اكسيژن استفاده مي كمبود
نقش مهمي در دسترس قرار دادن مواد معدني در اختيار 

بندي  النكتوها، خارج نمودن گازهاي سمي، از بين بردن اليهفيتوپ
  . (Boyd, 1998) بعهده دارند دمايي، اكسيژن و شوري

  
كل اكسيژن موجود از  ٪10الزم به يادآوري است كه ميگوها تنها 

آن توسط  ٪40در استخر را مورد مصرف قرار داده و بيش از 
هاي هتروتروف مورد استفاده قرار  ها و ديگر ميكروارگانيسم باكتري

  .گيرد مي
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  :منابع اكسيژن در استخر -
. شود هاي مختلف بدرون آب استخرها وارد مي اكسيژن از راه

بع تامين كننده ها بعنوان مهمترين من فتوسنتز توسط جلبك
از سويي ديگر همين . )20شكل ( باشد اكسيژن استخرها مي

هاي اكسيژن نيز بشمار  ها به عنوان مهمترين مصرف كننده جلبك
 ,.Pérez-Linares et al., 2003; Zimba et al) روند مي

از اينرو اداره موازنه ميزان اكسيژن و تنفس مهمترين  .(2006
  . باشد ن ميدهندگا وظيفه روزانه پرورش

  اكسيد كربن در استخر چرخه توليد اكسيژن و مصرف دي: 20شكل 
  

ترين وسيله براي پايش شكوفايي جمعيت  سشي ديسك ساده
منابع ديگر تامين اكسيژن آب استخرها انتشار . باشد پالنكتوني مي

باد و عمل امواج و . هاي سطحي مي باشد اكسيژن از هوا بدرون آب
  .دهد نيز ميزان اكسيژن انتشاري را افزايش مي يا هواددهي مكانيكي
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  شي گيري ميزان شفافيت با استفاده از ديسك سي اندازه: 21شكل 
  

  :داليل اصلي كاهش اكسيژن استخر
غذادهي اضافي يا ورود مواد (بودن باالي استخر   مهمترين عامل غني

كه  بوده كه شكوفايي شديد فيتوپالنكتوني را بدنبال داشته) مغذي
اكسيژن بااليي را مورد به هنگام شب در نتيجه در طي عمل تنفس 

ها  همچنين فيتوپالنكتون. ) 22 شكل( دنده مصرف قرار مي
توانند به سرعت بميرند كه تجزيه سريع آنها توسط تراكم بااليي  مي

اكسيژن محيط را مصرف نموده و در ها صورت گرفته كه  از باكتري
آب و هواي گرم نيز . دهند ت كاهش ميميزان اكسيژن را بشدنتيجه 

. نمايد اكسيژن كمي را در خود نگهداري مينيز طبيعتاً به نوبه خود 
سازي بيش از اندازه و همچنين تغذيه زياد نيز باعث كاهش  ذخيره

  .     (Hargreaves  and Tucker, 2004) گردد اكسيژن مي
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  ميگو شكوفايي باالي فيتوپالنكتون در استخر پرورش:  22 شكل
  

درجه حرارت خود به تنهايي يكي از مهمترين متغيرهاي كيفيت آب 
اينكه آن بر روي متابوليسم ميگو و ميزان تغذيه،  دليلباشد ب مي

مستقيما بر روي ميزان تنفس، تاثير بر روي قابليت ميزان حالليت 
 گذارد اكسيژن و همچنين ميزان سميت آمونياك تاثير مي

(Nawanna, 2003). حرارت باالي درجه °C32  براي مدت
. نموده و رشد كاهش يابد تواند بر ميگو استرس وارد طوالني مي

با افزايش  استخرهاي پرورش ميگوميزان حالليت اكسيژن در آب 
در  ميزان حالليت اكسيژن در آب. يابد دما كاهش مي

  .مده استآهاي مختلف در زير  حرارت درجه
  

 12° C = 11.3 mg/l 
 22° C = 8.9 mg/l 

 32° C = 7.3 mg/l 
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  :(paddlewheels)هاي پارويي  هواده -
هاي پارويي معموالً سطح تماس آب را با هوا افزايش داده و از  هواده

همچنين  شده واين طريق باعث افزايش اكسيژن جذب شده از هوا 
ها باعث ايجاد جريان چرخشي آب درون استخرها  اين نوع هواده

  . )23شكل ( گردند مي

  اي از هواده پارويي برقي نمونه:  23شكل 
  

  :شامل ي پاروييها مزاياي هواده
افزايش ميزان اكسيژن محلول آب و جلوگيري از تهي شدن  )1

 pHكاهش دامنه نوسانات روزانه و  اكسيژن در طي شب

تسريع انتشار نه تنها گاز اكسيژن، بلكه توانايي جذب يا آزاد  )2
انجام فتوسنتز  دي اكسيدكربن براي. ساختن دي اكسيدكربن

 مورد نياز بوده و همچنين براي حفظ رنگ مناسب آب

   H2Sو   N2, NH3, CH4تسهيل فرار گازهاي نامطلوب چون  )3

سازي مواد آلي موجود در آب و بستر  تسريع تجزيه و معدني )4
 استخر و كمك به آزاد سازي مواد مغذي كود
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ن ژ، اكسيpHنظر  بندي آب استخر از نقطه جلوگيري از اليه )5
 حرارت محلول، شوري و درجه

   
باشد تا حداكثر كارايي  مهم مي در استخرها  هوادهترتيب قرار گرفتن 

هاي استخر ايجاد  در چرخش آب و حداقل ايجاد آب راكد در گوشه
جهت به چرخش در آوردن آب در استخرهاي  ها هوادهترتيب  .گردد

و در پرورشي در نيمكره شمالي بايستي برخالف گردش ساعت 
اين   .هاي ساعت در نظر گرفته شود نيمكره جنوبي در جهت عقربه

گيرد كارايي  موضوع هنگامي كه زهكشي بستر به خوبي صورت 
تخليه آب و فضوالت بهبود يافته از انجائيكه چرخش آب در نيمكره 
شمالي برخالف ساعت و در نيمكره جنوبي در جهت حركت 

براي  ها هوادههر  . نمايد ميباشد را تضمين  هاي ساعت مي عقربه
متر از همديگر  50و  30كارايي بهينه بايستي معموالً با فاصله 

  . )24شكل ( بصورت موازي قرار گيرند

  محل قرارگيري هواده و نحوه عملكرد آن. 24شكل 
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هاي داراي كارايي عالي در توليد اكسيژن و همچنين ايجاد  هواده
. تاسر استخر مي باشندجريان آب براي چرخش مناسب آب در سر

شود تامواد جامد در  هاي استخر باعث مي ها در گوشه قرا دادن هواده
مركز اسخر انباشته شوند كه اگر استخرها داراي زهكشي مناسب 

با . باشند تخليه و يا در خالل خشك نمودن استخرها برداشته شوند
ت هاي بيشتر در قسم توجه به اندازه استخرها، قرار دادن هواده

مياني استخر باعث مي شود تا اكسيژن بيشتري فراهم و چرخش 
  hp/ha 20-10معموالً هواده با قدرت . آب نيز بهتر صورت گيرد

 شود در سيستم پرورش فوق متراكم و غذادهي زياددر نظر گرفته مي
  .)25شكل (

  رورش ميگوپدر مزارع محل قرارگيري هواده . 25 شكل 
  

  :)رسوبگذاري(هاي آرامش  حوضچه
منابع آبي پيش از استفاده در استخرهاي پرورش با كمك تصفيه 
. باشد هاي آرامش به عنوان موثرترين روش تريتمنت مي حوضچه
هاي رسوبگذاري زمان كافي را براي رسوب مواد جامد آلي و  حوضچه
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ديگر مواد معلق را در استخرهاي رسوبي پيش از ورود به استخرهاي 
هاي  ستايي آب در حوضچهزمان اي. آورند پرورش را فراهم مي

رسوبگذاري بستگي به ميزان بار ماده آلي، نوع ماده جامد و حجم 
  . )26شكل ( آب مد نظر دارد

  )رسوبگذاري(هاي آرامش  حوضچه. 26شكل 
  

  : آمونياك در استخرهاي پرورش ميگو
بعبارتي  بوده ياآمونياك نتيجه محصول دفعي در پرورش ميگو 

ئين مواد غذايي نهايتاً منجر به توليد ديگر، مسير متابوليسم پروت
تواند در اثر  همچنين اين ماده مي. گردد آمونياك شده كه دفع مي

تجزيه مواد جامد آلي همچون غذاي اضافي و مواد دفعي ميگو باشد 
(Lin and Chen 2003) .تر از نيتريت بوده  آمونياك خود سمي

لظت آمونياك كل غ. باشد تر از نيترات مي يكه در برگشت خيلي سم
شكل : گردد شود به دو شكل يافت مي نشان داده مي TANكه با 
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و شكل يونيزه آن كه آمونيوم  (NH3)غيريونيزه آن كه آمونياك 
(NH4

ميزان . باشد شكل غيريونيزه آمونياك سمي مي. نام دارد (+
TAN  بستگي به ميزانpHحرارت محيط دارد ، شوري و درجه .

هاي پرورش پس از  و نيتريت در سيستم كنترل ميزان آمونياك
اكسيژن، بعنوان دومين فاكتور مهم بوده كه بر ميزان بقاء و رشد 

  . (Ebeling et al., 2006)موجودات پرورشي اثر دارد 
پوستان از جمله ميگو، فاقد توانايي الزم براي تبديل  ماهيان و سخت

اي  يان بطور ويژهاز اينرو آبز. باشند ي ميآمونياك به تركيبات غيرسم
شكل . ي مقادير باالي آمونياك قرار دارندتحت تاثير اثرات سم

اينكه  دليليت بيشتري داشته بغيريونيزه آمونياك براي آبزيان سم
ميزان اكسيژن  .دنباش هاي را دارا مي توانايي ورود از خالل برانش

اي تبديل آمونياك به محلول در آب يكي از مهمترين فاكتوره
ساز نياز به مقدار كافي اكسيژن  هاي نيترات باكتري. باشد نيترات مي

اكسيژن كم باعث . براي تبديل نيتروژن آمونياكي به نيترات دارند
هاي هوازي هتروتروفي پيش  گردد كه شرايط به سمت باكتري مي

ها رقباي بهتري براي اكسيژن نسبت به  رفته كه اين باكتري
. (Hargreaves, 1998)باشند  ساز مي هاي نيترات تريباك

همچنين تبديل نيتريت به نيترات نياز به ميزان اكسيژن باالتري 
از اينرو كمبود اكسيژن . نسبت به تبديل آمونياك به نيتريت دارد

هاي آبي شده كه براي  منجر به ايجاد نيتريت و آمونياك در محيط
باشند ي ميآبزيان پرورشي سم (Lin and Chen, 2003).  



٣٨ 
 

بندي آمونياك  نقش مهمي را بخش pHدرجه حرارت نيز عالوه بر 
همچنانكه . نمايد هاي آبي بازي مي يوني و غير يوني در محيط

ي يابد، بخش غيريوني آمونياك كه سم حرارت افزايش مي درجه
افزايش مصرف اكسيژن . يابد باشد در آمونياك كل افزايش مي مي
افزايش ميزان تبديل آمونياك به نيتريت ارتباط داشته تواند با  مي

دار در  حرارت باعث افزايش مواد دفعي نيتروژن افزايش درجه. باشد
پوستان شده كه خود نيز احتماالً ناشي از افزايش ميزان  سخت

    .(Ebeling et al. 2006) باشد متابوليسم موجود مي
ي نها نسبت به مواد سممعموالً با افزايش سن موجود، ميزان تحمل آ

آزمايشات بر روي ميگوي وانامي نشان داده است كه . يابد افزايش مي
را نسبت به  LC50روزه ميزان باالتري  15-20الروهاي  پست
  .(Barajas et al,. 2006)دهند  ترها از خود نشان مي جوان

تواند در اثر  گردد و همچنين مي آمونياك بوسيله ميگو دفع مي
اد آلي همچون مواد دفعي و غذاي اضافي در آب تجمع تجزيه مو

ميزان دفع آمونياك بستگي مستقيمي با ميزان غذا و درصد . يابد
هنگاميكه پروتئين غذا در بدن شكسته . پروتئين محتوي غذا دارد

مي شود، بخشي تبديل به پروتئين شده، بخشي براي توليد انرژي 
به شكل آمونياك دفع  گيرد و بخشي نيز مورد استفاده قرار مي

بنابراين پروتئين محتوي غذا يكي از منابع اصلي توليد . گردد مي
 Hargreaves  and) باشد آمونياك در آب استخرهاي پرورش مي

Tucker, 2004).  
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يكي ديگر از منابع توليد آمونياك تجزيه مواد آلي رسوبات بستر 
ها و  جلبك مقادير زيادي از مواد آلي بوسيله. باشد استخرها مي

تجزيه اين مواد آلي . باقيمانده غذا در كف استخرها تجمع مي يابد
  .   گردد در بستر منجر به توليد آمونياك و انتشار آن به ستون آب مي

ي از دو طريق صورت كاهش يا تبديل آمونياك به شكل غيرسم
ها و گياهان  مهمترين روند جذب آمونياك توسط جلبك. گيرد مي

براي  ها هاي فتوسنتزكننده همانند اسفنج جلبك. ردگي صورت مي
  . كنند جذب آمونياك عمل مي

هاي آبي طي فرآيند  روند ديگر در كاهش ميزان آمونياك محيط
ها آمونياك را طي  باكتري. باشد ها مي نيتريفيكاسيون توسط باكتري

در مرحله نخست آمونياك تبديل به . نمايند دو مرحله اكسيد مي
فاكتورهاي مهمي كه بر . گردد سپس تبديل به نيترات مينيتريت و 

گذارد شامل ميزان غلظت  ميزان فرآيند نيتريفيكاسيون اثر مي
  .باشد آمونياك، درجه حرارت و غلظت اكسيژن محلول در آب مي

  
كاهش (و تنفس ) pHافزايش (با فتوسنتز  pHدر استخرها، ميزان 

pH (شكل سمي آمونياك در  از اينرو. آبزيان استخر بستگي دارد
در . باشد طي ساعات پاياني بعدازظهر و اوايل صبح بيشتر مشهود مي

، سميت آمونياك در آبهاي گرمتر بيشتر از آبهاي pHهر ميزان 
، كمتر از 8هاي كمتر از pHبطور معمول، در  .تر مي باشد خنك

به هرحال ميزان . آمونياك به شكل سمي ظاهر مي شود 10٪
  .)27شكل ( يابد افزايش مي pHمگيري با افزايش سميت بطور چش
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  بر روي غلظت آمونياك غير يونيزه  pHاثر نوسانات :  27 شكل
  

هاي  روش بوده وتواند متفاوت  مراحل برداشت نيتروژن محلول مي
باشد كه نيتروژن  ساز مي هاي نيتريت مرسوم شامل استفاده از باكتري

 ,.Ebeling et al)نمايند  ميآمونياك را تبديل به نيتروژن نيترات 

تبديل : گيرد روند نيتريفيكاسيون در دو مرحله انجام مي. (2006
اين روندها در  .)28 شكل( آمونياك به نيتريت و نهايتاً نيترات

هاي طبيعي ضروري بوده تا اثرات سمي ضايعات نيتروژني را  محيط
ايندو چراكه  بودهمهم  اي بطور ويژه pHحرارت و  درجه. كاهش دهد

   آمونياك كل بعهده دارند  پارامتر بيشترين تاثير را در نسبت
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  ي مراحل تبديل آمونياك يونيزه سمي به نيترات غيرسم: 28 شكل
 

. گردد در طي روز مي pHاكسيدكربن باعث افزايش  مصرف دي
معموال در زمان طلوع خورشيد پائين و در زمان  pHميزان 

نمايند  اكسيدكربن را مصرف مي هاي دي بعدازظهر، زمانيكه  جلبك
آبهايي كه داراي قليائيت متوسط هستند داراي . حداكثر مي باشد

  . )29شكل ( باشند كمتري مي pHنوسانات 

  بر غلظت آمونياك غيريونيزه  pHحرارت و  اثر نوسانات درجه:  29 شكل
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  :گيري نتيجه
ي سميت آمونياك و نيتريت بستگي زيادي به فاكتورهاي محيط

براي . ، اكسيژن محلول، شوري و درجه حرارت داردpHشامل 
اهداف تكثير و پرورش آبزيان اين فاكتورها نقش مهمي را در تكامل، 
رشد و بقاي آبزيان پرورشي در معرض نيتريت و آمونياك ايفا 

  .نمايند مي
  :بطور خالصه

منجر به افزايش ميزان سميت آمونياك  pHافزايش  )1
 .گردد مي

ن شوري منجر به افزايش ميزان سميت كاهش ميزا )2
 .گردد هاي ميگو مي آمونياك و نيتريت براي اكثر گونه

كاهش ميزان اكسيژن محلول منجر به افزايش ميزان  )3
 .گردد سميت آمونياك و نيتريت مي

افزايش درجه حرارت منجر به افزايش ميزان سميت  )4
 .گردد آمونياك و نيتريت مي

سمي آمونياك و نيتريت افراد جوانتر نسبت به اثرات  )5
 .باشند تر مي حساس
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  :آب استخرها قليائيت
پايه آن . باشد قليائيت نيز يكي از پارامترهاي مهم كيفيت آب مي

 pHتواند بر روي ميزان باروري اوليه و همچنين  كربنات بوده كه مي
از آن ميزان متوسط در نظر  mg/l100-50 مقادير. تاثير بگذارد

افزودن سنگ آهك . گردد راي استخرها پيشنهاد ميگرفته شده و ب
ميزان . ببرد تواند ميزان غلظت كربنات و قليائيت را باال به آب مي

اكسيدكربن حاصل از فرايند تنفس  آب بر اثر ديو قليائيت  تهاسيدي
قليائيت در . ماهي و ديگر موجودات آبزي دائماً در حال نوسان است

باشد  بل تيتر شدن در آب ميحقيقت مقادير كمي بازهاي قا
(Boyd, 2000) . با يون هيدروژن معموالً بازهاH+  واكنش

واكنش دهد  +Hاي كه با يون هيدروژن  بنابراين هر ماده. دهند مي
ميزان قليائيت استخرها بايستي ماهانه . باشد مرتبط با قليائيت مي

   .سنجش گردد
بنات كلسيم و ميزان آن پروري قليائيت را معموالً با معيار كر در آبزي

نمايش  (mg/L as CaCO3)گرم در ليتر  را بر حسب واحد ميلي
ميزان اسيدي كه بايستي به يك نمونه آب اضافه گردد تا . دهند مي

pH  كاهش يابد به عنوان يك روش كاربردي در تعيين  5/4آن به
سازي  اسيد بصورت ابتدائي براي خنثي. رود قليائيت بكار مي

و كربنات مصرف شده، اما مقادير بسيار كمي از ديگر  كربنات بي
حضور به هرحال . بازها نيز در آبها طبيعي وجود دارند

 pHكربنات و كربنات در آب تابعي از  اكسيدكربن محلول، بي دي
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هاي با قليائيت باال و  در آب pHتغييرات ميزان  30شكل . باشد مي
  .دهد ساعت نشان مي 24پائين را در طي 

  ساعت 24هاي با قليائيت باال و پائين در طي  در آب pHتغييرات :  30 شكل
  

  :پروري آبزي درقليائيت نقش 
-اكسيد كربن سيستم بافري آب كه خود ناشي از ميزان دي

قليائيت بيشتر . است pHباشد، تابع تغييرات  كربنات مي-كربنات بي
د، با اين وجو. شود كه ظرفيت بافري آب افزايش يابد باعث مي

محيط نيز بدنبال آن افزايش  pHيابد  هنگاميكه قليائيت افزايش مي
 mg/l10به عنوان مثال آبي كه ميزان قليائيت آن . كند پيدا مي

به هنگام صبح بوده و به  7تا  5/6پيراموني  pHباشد، داراي  مي
ها صورت  هنگام عصر هنگاميكه عمل فتوسنتز توسط فيتوپالنكتون

آب با ميزان . رسد مي 10تا  5/9ه ب pHگيرد ميزان  مي
به هنگام صبح  8تا  5/7پيراموني  pHداراي  mg/l  100قليائيت
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ها باعث  ولي به هنگام عصر عمل فتوسنتز توسط فيتوپالنكتون
ظرفيت بافري ناشي . نخواهد گرديد 9تا  5/8به باالتر از  pHافزايش 

. آب دارداز قليائيت، همچنين بستگي به ميزان كلسيم موجود در 
 3/8اكسيد كربن به  به دليل كاهش ميزان دي pHهنگاميكه ميزان 

كربنات  اكسيدكربن از بي رسد، گياهان شروع به برداشت دي مي
كربنات نيز هيدروليز . باشد نموده كه نتيجه آن توليد كربنات مي

  . گردد مي pHشده و در نتيجه باعث افزايش بيشتر 
   

2HCO3
– = CO2 + CO3

2– + H2O 

CO3
2– + H2O = HCO3

– + OH– 
  

كربنات كلسيم به آرامي رسوب نموده و اغلب به هنگام شب كه 
يابد دوباره به شكل محلول در  ميزان دي اكسيدكربن افزايش مي

 بودههاي طبيعي ميزان كلسيم و منيزيم در آن پائين  در آب .آيد مي
موازنه هاي سديم و پتاسيم  و قليائيت آنيوني معموالً با كاتيون

هاي  توانند همانند كاتيون سديم و پتاسيم نمي .گردد مي) متعادل(
بنابراين فتوسنتز باعث . ها را رسوب دهند منيزيم و كلسيم كربنات

هاي با قليائيت باال و سختي پائين  در آب pHافزايش خيلي زياد 
آن نيز  pHآب دريا داراي مقادير بااليي از كلسيم بوده و . گردد مي

باشد، از اينرو كودهاي فسفردار به مقدار زياد در آب دريا  ميباال 
استخرها با بسترهاي اسيدي داراي قليائيت و . باشند قابل حل نمي

در چنين استخرهايي فسفر از ستون . باشند ميزان كلسيم پائين مي
آب از طريق واكنش با آلومينيوم و آهن موجود در بستر برداشت 
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 5/6ينه بستر براي برداشت فسفر حدود به pH به هرحال .شود مي
  ). 31شكل (باشد  مي 7تا 

  با ميزان فسفر قابل دسترس در بستر pHرابطه تغييرات :  31شكل 
  

از آن و بوده و ها بشدت سمي  براي جلبككه  (+Cu2)يون مس 
گردد  كش استفاده مي پروري بعنوان جلبك ي دار در آبز تركيبات مس

(Boyd and Tucker, 1998)با افزايش  ، ميزان آنpH  كاهش
افزايش يابد مقدار يون در  pHيافته يا بعبارتي، هنگاميكه ميزان 
از اينرو . يابد ها در آب كاهش مي دسترس براي از بين بردن جلبك

يابد، بايستي بر ميزان  هنگاميكه ميزان قليائيت در آب افزايش مي
در آب نيز  سولفات مس مورد نياز براي كنترل شكوفايي جلبكي

  .بيافزائيم
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ميزان قليائيت آب بطور روشني بر روي ميزان توليدات 
هاي طبيعي و كنترل شده از طريق تغيير  فيتوپالنكتوني در آب

در آبهاي شيرين غيرآلوده، توليدات . پارامترهاي كيفي آب اثر دارد
به حداكثر ميزان خود  mg/l 150فيتوپالنكتوني در قليائيت

توليد باالي فيتوپالنكتوني عالوه بر ميزان قليائيت البته . رسد مي
. كافي به موادي همچون نيتروژن، فسفر و مواد مغذي ديگر نياز دارد

هاي غيرآلوده طبيعي نسبت به  بايد توجه داشت كه باروري آب
  . باشد هاي پرورش آبزيان بمراتب كمتر مي هاي سيستم آب

زان قليائيت باالي هايي با مي توليدات فيتوپالنكتوني در آب
mg/l200-150 چراكه با افزايش قليائيت ميزان . يابد كاهش مي

افزايش سختي نيز با افزايش ميزان . كند سختي نيز افزايش پيدا مي
كلسيم همراه بوده كه خود ميزان حالليت فسفر در آب را كاهش 

به هرحال به نظر . داده و بدنبال آن باروري نيز كاهش خواهد يافت
هايي با ميزان  سد بهينه توليدات فيتوپالنكتوني در آبر مي

البته در استخرهاي پرورش صدف  .بدست آيد mg/l  50قليائيت
 Boyd)باشد  مي mg/l100-75كمينه ميزان قليائيت  مورد قبول 

and Tucker, 1998) . البته ميزان سختي آب در متعادل ساختن
pH دي هستند كه ضروري و همچنين كلسيم و منيزيم نيز موا

بنابراين در آبهاي . گياهان و جانوران براي رشد به آنها نياز دارند
. پرورش آبزيان ميزان سختي آب نبايد كمتر از ميزان قليائيت باشد

البته اگر ميزان سختي بيشتر از قليائيت باشد مشكل جدي براي 
  ).32شكل (هاي پرورش آبزيان ايجاد نخواهد نمود  سيستم
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بطه تغييرات قليائيت با ميزان باروري فيتوپالنكتوني در را:  32شكل 

  استخرهاي غني شده با كود و طبيعي
  

  :گيري ميزان قليائيت آب اندازه
بايستي در واحدهاي  آنميزان با توجه به اهميت قليائيت در آب، 

اگر مقادير در . گيري گردد هاي آبزي اندازه توليدي پرورش گونه
. داشته باشند بايستي رسيدگي صورت گيرددامنه مورد قبول قرار ن

به هنگام توليد ممكن است ميزان قليائيت از حد قابل قبول افت 
برداري  از اينرو ميزان قليائيت آب گاهاً بايستي از طريق نمونه. نمايد

گيري  هاي استاندارد براي اندازه اگرچه روش. مورد بررسي قرار گيرد
هاي  هيزات آزمايشگاهي و معرفميزان قليائيت وجود دارد، اما تج

هاي آناليز آب كه  كيت. اي براي اين منظور مورد نياز است ويژه
اند، دقت كافي براي بيشتر  هاي استاندارد تهيه شده براساس روش
  ).33باشند شكل  پروري را دارا مي اهداف آبزي
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  قليائيت  ميزان گيري معرف شيميايي براي اندازه:  33شكل 
  

گيري ميزان قليائيت از طريق تيتراسيون و  سنتي اندازههاي  در روش
  .گيرد هاي زير صورت مي با استفاده از معادله

  

 
 

برابر با  N، (ml)برابر با اسيد سولفوريك مصرفي  Vكه در آن 
برابر با حجم نمونه  Sو  (meq/ml)نرماليته اسيد سولفوريك 

(ml) باشد مي.  
  

ليتر اسيد  ميلي 75/8اكواريومي به  ليتر از نمونه آب ميلي 100: مثال
نرمال براي تيتراسيون نقطه پاياني متيل نارنجي  022/0سولفوريك 

  :   قليائيت آب برابر است با. نياز دارد
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  پارامترهاي كيفي آب استخرهاي پرورش ميگو: 1جدول 
 مقدار بهينه پارامترهاي آب

26-33 درجه حرارت  ºC 

 ppt  10-25 شوري

لولاكسيژن مح  >3 ppm 
pH 5/8-5/7  

كينيتروژن كل آمونيا  <  1  ppm 

 ppm 5> نيتروژن كل نيتراتي

> نيتروژن كل نيتريتي 01/0  ppm 

> هيدروژن سولفيد 03/0  ppm 

Biological Oxygen Demand (BOD) < 10 ppm 

Chemical Oxgen Demand (COD) <70 ppm 
)سي شي ديسك(عمق ديد يا شفافيت   45-25  cm 

  
  :مديريت غذا و تغذيه

الروها پس از رهاسازي در استخرها وابسته به غذاي مصنوعي  پست
هاي مشخصي از تركيبات  اين غذا بايستي داراي نسبت. باشند مي

پرورشي اندكي متفاوت  يشيميايي بوده كه بسته به گونه ميگو
، ٪5-7، ليپيد ٪32-42بطور كلي ميزان پروتئين  .باشد مي

و  ٪4، فيبر خام ٪8-15، مواد معدني ٪20-26كربوهيدرات 
عالوه بر اين غذا بايستي  .شود در نظر گرفته مي ٪1ويتامين كمتر از 

از نظر رنگ، شكل، بو و ميزان پايداراي در آب نيز داراي كيفيت 
يكي از مهمترين اين پارامترها ميزان پايداري غذا در آب . الزم باشد
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قل سرعت انحالل در آب را غذاي باكيفيت بايستي حدا. باشد مي
چراكه در . تا مدت كافي در دسترس ميگو قرار گيرد ،داشته

غيراينصورت يا در آب حل شده و به عنوان كود عمل نموده و يا 
پس از تجزيه توليد گازهاي سمي  كهنشين نموده  اينكه در بستر ته

و بدنبال آن كاهش اكسيژن و كيفيت نامطلوب بستر را به همراه 
تواند تاثير  از انجائيكه ميگو موجودي كفزي بوده، مي .داشت خواهد

 ,.Gao et al) نامطلوبي بر ميزان رشد و بازماندگي ميگو بگذارد

در مراحل فرمول غذايي ميزان تركيبات شيميايي از سويي . (1993
به عنوان مثال ميزان پروتئين در . باشد مختلف رشد نيز متفاوت مي

  .  شود در نظر گرفته مي ٪35مراحل رشد و در  ٪38غذاي آغازين 
به منظور بررسي ميزان غذاي مصرفي و تنظيم  :سيني غذادهي

اي ميگو، بررسي ميزان رشد يا  برنامه غذادهي، ارزيابي رفتار تغذيه
سنجي و بررسي وجود آفات يا بيماري مورد استفاده قرار  زيست

ستخر داشته كه تعداد آن در هر استخر بستگي به ابعاد ا. گيرد مي
عدد در استخر  6-8خر نيم هكتاري تا تعدد در يك اس 4معموال 

 .)34شكل ( باشد يك هكتاري مي

  سيني غذادهي به همراه غذاي باقيمانده بر روي آن: 34شكل 
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در پانزده روز نخست دوره پرورش، غذادهي ميگو از : غذادهي
بدينصورت كه به ازاي هر . گيرد روشي به نام جيره كور صورت مي

با بعنوان غذاي پايه،  ،كيلوگرم غذا 2الرو ميگو  كصدهزار پستي
گرم به  300روز دوم با افزايش  15گرم و در  200افزايش روزانه 

غذاي پايه در نظر گرفته شده و عمل غذادهي در دو نوبت صبح و 
دوره پرورش برنامه غذادهي  60تا  30از روز  .گيرد عصر صورت مي

بدينصورت كه پس از محاسبه ميزان . باشد براساس سيني غذا مي
غذاي روزانه، مقداري از غذا را در سيني غذا ريخته و پس از گذشت 
مدت زمان معين، آنرا چك و براساس مقدار غذاي مصرفي و يا 

 .)35كل ش( گردد باقيمانده برنامه غذايي تنظيم مي

 بررسي سيني غذا جهت تنظيم برنامه غذاي روزانه ميگو:  35شكل

 
ساعت، همگي خالي  3سيني غذا پس از  4اگر از  :به عنوان مثال

. نمودافزايش  ٪10باشند به مقدار غذاي روز بعد بايستي به ميزان 
سيني  2، اگر ٪5سيني خالي باشند، غذاي روز بعد به ميزان  3اگر 
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د در ميزان غذاي روز بعد هيچگونه افزايشي صورت نخالي باش
هاي غذا خالي  سيني زساعت هيچ كدام ا 3ته و اگر پس از فنگر

از روز  .يابد ميكاهش  ٪10غذاي روز بعد به ميزان  مقدارنباشند، 
ساعت پس از  2هاي غذا هر  دوره پرورش به بعد كنترل سيني 60

غذادهي و مقدار افزايش يا كاهش آن نيز همانند باال صورت 
    .گيرد مي
  

ن پيش از غذادهي، آنرا با مقداري آب شيري :هاي غذادهي توصيه
تر شده و هم از جذب آب شور به  مرطوب نموده تا هم كمي سنگين

از پاشيدن . گردد جلوگيري شود غذا كه موجب افت كيفيت غذا مي
ميزان غذاي روزانه . ها و مركز استخر جلوگيري گردد غذا در گوشه

براساس مقدار تعيين شده از طريق بررسي سيني غذا محاسبه و 
 . از هواده استفاده نگردد به هنگام غذادهي. داده شود

 

  :مديريت بهداشت
آميز بودن پرورش ميگو عالوه بر  يكي از پارامترهاي موثر در موفقيت
) الرو، غذا، استخر و پرسنل پست(موارد برشمرده، مديريت بهداشتي 

در صورت سهل انگاري و ناديده گرفتن اين پارامتر در . باشد مي
اري، دچار بحران شده كه گاهي پرورش ميگو، اين صنعت با بروز بيم

الروها  هاي تامين كننده پست كارگاه .گردد منجر به تعطيلي آن مي
بايستي موارد الزم از نظر بهداشتي را كامالٌ رعايت نموده و 

. زا باشند الروها عاري از هرگونه پاتوژن و يا عامل بيماري پست
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باكيفيت  همچنين منابع غذايي نيز بايستي از كارخانجات معتبر و
تهيه و از نظر بهداشتي ) ميزان درصد هر تركيب بيوشيميايياز نظر (
صددرصد تضمين ) يافته و بدبو، قارچي نباشند فاسد، تغيير شكل(

  .شده باشند
  :ميگو مديريت برداشت

از آنجائيكه پوسته ميگو در زمان برداشت بايستي سخت باشد از 
 1-2فسفات به ميزان اينرو يك روز پيش از صيد ميگو، از سوپر 

گرم در ليتر استفاده  ميلي 5گرم در ليتر و آهك زنده به ميزان  ميلي
رو يا اروز پيش از برداشت، بايستي از د 20تا  15. گردد مي

پيش از صيد بايستي  ميگووزن  .استفاده نگردد بيوتيك آنتي
پس  .گيري و بدنبال آن متوسط وزن هر قطعه ميگو بدست آيد اندازه

بر وزن متوسط هر قطعه ميگو برآورد و وزن كل ميگو را از برداشت، 
پس از صيد . قسيم تا ميزان بازماندگي هر استخر بدست آيدت

دقيقه نگهداري  10سولفات به مدت  ميگوها در محلول متابي
  .نمايدگردد و با يك اليه پودر يخ پوشانده تا افت كيفيت پيدا ن مي
  

  : شيميايي-گيري پارامترهاي فيزيكو اندازه
بار در هفته و  3 استخرهاي پرورشي بايستي ميزان پارامترهاي آب

پيش از غروب (و عصر ) پيش از طلوع آفتاب(در دو نوبت صبح 
دستگاه اكسيژن ميزان اكسيژن توسط . گيري گردد اندازه) آفتاب

، ري سنج دستيدستگاه شومدل ، شوري توسط  سنج ديجيتالي
 pHدستگاه توسط  pHسنج،  حرارت توسط سنسور اكسيژن درجه
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 30ميزان شفافيت به كمك سشي ديسك با قطر و  متر ديجيتالي
با استفاده از كيت نيز ميزان آمونياك . دگرد سنجشسانتيمتر 

   ).36شكل( باشند گيري مي قابل اندازهتشخيصي آمونياك 

  ياستخرهاي پرورش پارامترهاي آبگيري  اندازه: 36شكل 
  

  :تعيين پارامترهاي رشد
روز يكبار در طي ماههاي  15هر ) وزن و طول كل(پارامترهاي رشد 

نخست و دوم دوره پرورش با استفاده از سيني غذا و ماههاي بعدي 
 15-20با استفاده از صيد با تور پرتابي، تعداد ) گرم 4وزن ميگو (

ليس با ا استفاده از يك كوبطول كل عدد بچه ميگو برداشت شده و 
متر و وزن با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت  ميلي 1/0دقت 
  . )37شكل ( گردد ميگرم تعيين  001/0
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  گيري وزن ميگو پيش از صيد ازهاند: 37شكل 

  
    :تعيين ميزان بازماندگي و زيتوده

عدد ميگو  15-20به منظور تعيين ميزان بازماندگي، در ابتدا تعداد 
سپس . را برداشت نموده و وزن تقريبي هر ميگو را بدست مي آوريم

را محاسبه ) كيلوگرم(يا همان ميزان توليد هر استخر  زيتوده كل
ميزان توليد را بر وزن هر عدد ميگو تقسيم نموده و تعداد . نمائيم مي

ميزان بازماندگي . آوريم ميگوي موجود در هر استخر را بدست مي
برابر خواهد بود با تعداد ميگوي موجود در استخر تقسيم بر تعداد 

به عنوان مثال اگر ميزان . 100ربدر سازي شده ض ميگوي ذخيره
ميگو باشد و وزن هر ميگو در  قطعه بچه  200000سازي  ذخيره

كيلوگرم باشد،  2700گرم و ميزان توليد نيز  18پايان دوره پرورش 
قطعه  150000از اينرو، تعداد ميگوي باقيمانده در استخر برابر با 

      .باشد مي ٪75بوده و ميزان بازماندگي برابر با 
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  :عارضه سرقرمزي در ميگوهاي پرورشي
اي است كه در ميگوها مشاهده شده كه ناشي عارضه سرقرمزي

تغيير رنگ ظاهري سر ميگو و يا اتوليز هپاتوپانكراس است، معموال 
. )38شكل ( ميگو شناخته مي شودظهور رنگ قرمز در سر با 

بهداشتي براي ي سرقرمزي علي رغم اينكه هيچگونه مخاطره عارضه
سالمت محصول و مصرف كنندگان در پي ندارد، در ميگوهاي با سر 
موجب افت كيفيت ظاهري محصول و كاهش بازارپسندي به ويژه 
پس از پخت شده و همين امر باعث افت قيمت و زيان اقتصادي بر 

زيان هنگفتي در زمينه و دهندگان ميگو تحميل نموده  پرورش
از انجائيكه عارضه سرقرمزي  .نمايد د ميارزآوري به اين بخش وار

ها و عوامل  افتد و زمينه طي فرآيند پيچيده و چندعاملي اتفاق مي
بروز آن در ميگو در طي دوره پرورش، هنگام برداشت و هندلينگ و 

  .شود فرآوري ايجاد مي

روحاني (عارضه سرقرمزي در ميگوهاي پرورشي وانامي :  38شكل 
  )1396قاديكاليي 



٥٨ 
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  راهكارهاي پيشگيري از عارضه سرقرمزي در ميگوهاي پرورشي
 مديريت استخرها پيش و طي دوره پرورش

  :سازي استخر شامل رعايت مراحل آماده

  پاك سازي استخرهاي پرورشي قبل از آبگيري 

  خارج نمودن بقاياي دوره قبل و حذف خاك سياه 

  بررسي خروجي ورودي و ديواره هاي استخرها 

 كيفيت آب در دامنه نرمال  حفظ 

 حفظ و كنترل شكوفايي فيتوپالنكتوني  

  
 : شامل كيفيت غذا و مديريت غذادهي

 تامين نيازهاي غذايي ميگو در مراحل مختلف رشد  

 انحالل زود هنگام آن ميزان پايداري غذا درآب و عدم  

  جلوگيري از اكسيد شدن و (نگهداري غذا در شرايط مناسب
  )و باكتريآلودگي به قارچ 

  
 مديريت برداشت

 كاهش شكوفايي جلبكي استخر پيش از صيد  

  ساعت پيش از برداشت ميگو 24قطع غذادهي 

 خالي بودن دستگاه گوارش ميگو پيش از برداشت 

  روز پيش از صيد 1بررسي استحكام پوسته ميگو 

 برداشت ميگو به هنگام شب 
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 يم نور استفاده از سايبان به منظور جلوگيري از تابش مستق
 خورشيد به ميگو

 سولفيت در حد مجاز  استفاده از متابي 

 سازي تمهيدات الزم صيد ازجمله تعداد  بيني، تهيه و آماده پيش
سولفيت، ميزان يخ  سردسازي و متابي  كارگر، مخازن و حوضچه

 متناسب با ميزان ميگوي قابل برداشت... و 

  
 مديريت هندلينگ پس از برداشت و فرآوري

 نجيره سرماييرعايت زºC 5-0 پس از برداشت تا زمان فرآوري  

  ساعت 4- 6حداكثر(كاهش زمان صيد تا فرآوري( 

  استفاده از آب تميز براي شستشوي ميگو 

  سولفيت،  در مخازن متا بي) 1به  1به نسبت (استفاده از پودر يخ
  شستشو و سردسازي اوليه

  دماييحفظ دماي مناسب مخازن با افزودن يخ براساس كنترل 

  عدم استفاده بيش از حد از متابي سولفيت 

  ،عدم انباشت بيش از حد و طوالني مدت ميگوها طي هندلينگ
 فرآوري و انجماد

 درجه 20آوري تا كمتر از سازي و كنترل دماي سالن عمل خنك 

  در مركز حرارتي بسته (انجماد سريع و كاهش دماي بدن ميگو
 ساعت 4طي مدت ) -C 5˚ها تا 

 ني و نگهداري محصول در دماي انبارما˚C 20 - 
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پيشگيري از عارضه هاي الزم جهت  فعاليتبطور كلي  39  شكل
  دهد  هاي پرورشي را نشان ميسرقرمزي در ميگو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  پيشگيري از عارضه سرقرمزي در ميگو هايفرايند: 39 شكل
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  :مراحل صيد ميگوي پرورشي
بايستي سخت باشد از  از آنجائيكه پوسته ميگو در زمان برداشت

از سوپر فسفات به ميزان  بايستي اينرو يك روز پيش از صيد ميگو،
گرم در ليتر  ميلي 5گرم در ليتر و آهك زنده به ميزان  ميلي 2-1

استفاده از سطل براي جلوگيري از فشار فيزيكي طي . گردداستفاده 
 دجلوگيري گرد سولفيت و يح حاوي متابي  حمل و انتقال به تانك

  .)40شكل (
  

  

 
  نحوه صيد از كانال خروجي با استفاده از تور: 40كل ش
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 رب منظور جلوگيري از اثرات مخرب نور خورشيدباستفاده از سايبان 
  ).42و  41 شكل(ود ر  بكار ميصيد  به هنگامتوسعه سرقرمزي 

  گذاري ميگو بدون سايبان عمليات صيد و نحوه يخ: 41شكل 
  

     
  ر  حين صيداستفاده از سايبان د: 42شكل 
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دوز مناسب و مدت زمان در خصوص  يمباحث زياد اينكهبا توجه به 
وجود دارد وليكن  محلول متابي سولفات سديمميگو در  غوطه وري

د ويا عمل آوري دستورالعمل كشور مقص براساس ميزن آن بايستي
پائين نگه داشتن دماي محلول متابي گرفته و مالك عمل قرار 

مدنظر سولفات سديم و حفظ دوز اوليه مورد نظر در طي روند صيد 
  .)43شكل ( قرار گيرد

  

  

  
  سولفيت هاي حاوي يخ و متابي انتقال ميگوها به داخل تانك: 43شكل 
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هاي  حمل و نقل ميگوهاي صيد شده بايستي با استفاده از كاميون
گيرد تا از صورت آوري  تر به مراكز عمل  و هرچه سريعدار  سردخانه

  .)44شكل  افت كيفيت ميگو جلوگيري گردد
  

  
  

  
  ميونتآوري با كا هاي عمل حمل ميگو به كارخانه: 44شكل 
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  :گيري نتيجه
ها براي  بويژه فيتوپالنكتون) غذاي زنده(توليدات طبيعي استخر 

الروهاي ميگو  حفظ و نگهداري كيفيت آب و همچنين بقاء پست
از سويي ديگر نوع . رسند سازي ضروري به نظر مي پس از ذخيره

گونه، تراكم مناسب و زمان حضور آنها در كاهش ميزان تلفات بچه 
از اينرو اگاهي از وضعيت آب استخرها از . ثر استميگوها مو

گيري  از طريق اندازه(نظر دارا بودن ميزان بهينه شكوفايي  نقطه
معموال شامل (و نوع گونه مطلوب فيتوپالنكتوني ) ميزان شفافيت

الرو ميگو ضروري به  سازي پست پيش از ذخيره)  هاي دياتومه گونه
ان شفافيت و يا به عبارتي از سويي ديگر حفظ ميز .رسد نظر مي

كنترل تراكم شكوفايي كه معموالً در طي دوره پرورش از اهميت 
كاهش (چراكه افزايش تراكم فيتوپالنكتوني . اي برخوردار  است ويژه

خود نيز مشكالتي از قبيل افت ) متر سانتي 35ميزان شفافيت تا 
    .شديد ميزان اكسيژن به هنگام صبح را بدنبال خواهد داشت

تراكم باالي نقش كاهش اكسيژن به هنگام صبح عالوه بر ميزان 
پالنكتوني و فيتوباالي شكوفايي تواند ناشي از  سازي ميگو مي ذخيره

نياز به مقدار زيادي اكسيژن براي (مواد آلي  همچنين بار باالي
غذا با كيفيت (كه در نتيجه غذاي اضافي ) تجزيه توسط باكتري

ز اينرو نقش مديريت غذا و آب بسيار حائز ا. حاصل گردد) نامناسب
   .اهميت است

از الگوي خاصي پيروي معموالً از جمله پارامترهايي بوده كه شوري 
 چراكه. خواهد دادنشان  در مزارع پرورش نوسانات زيادي رانكرده و 
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بسته به (كنترل شوري در مزارع پرورش ميگو تنها با تعويض آب 
به هرحال تعويض  بوده و از سويييره امكان پذ) زمان مد آب دريا

ثباتي و يا نوسانات بيشتر پارامترهاي آب  مصادف با بينيز آب بيشتر 
گردد كه اين امر به  بوده كه خود باعث كاهش ميزان رشد ميگو مي

   .نظر اجتناب ناپذير باشد
در  .باشد مياز جمله پارامترهاي موثر در رشد ميگو حرارت نيز  درجه

در ماههاي پايان دوره همزمان با كاهش دما ان، استان هرمزگ
ميگو و ادامه نگهداري  رشد ميگو متوقف شده )آذر و دي( پرورش

خواهد دهنده بدنبال  هزينه زيادي را براي پرورش در استخرها
زمان باتوجه به اين موضوع رسد  از اينرو به نظر مي. داشت
يد يكبار در درصورت تول ،الرو ميگو در استخر سازي پست ذخيره
از نيمه دوم خردادماه صورت گرفته تا پيش از كاهش دما سال، 

نسبت به ميگو رشد كافي داشته و سپس ) دي وماههاي آذر (
   .برداشت آن اقدام نمايند

ارتباط  كه در بستر استخرهاي پرورش ميگو (TOM)ميزان بار آلي 
شكست شكوفايي بقاياي مستقيمي با غذاي مصرف نشده، 

بر كيفيت  و ضايعات و مواد دفعي حاصل از ميگو دارد نكتونپالفيتو
از اينرو . ميزان رشد ميگو تاثير داردبر در نتيجه آب و رسوب و 

در بستر  آنبخش زيادي از  نامطلوبكيفيت  با هاي غذايي پليت
استخر بشكل مواد آلي انباشته شده كه به صورت تشكيل لجن و 

 از يرسد بخش نرو به نظر مياز اي. گردد ميخاك سياه مشاهده 
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افزايش  ناشي ازتواند  ميبه هنگام صبح  عاكمبود اكسيژن در مزر
  . بوده باشدنيز فعاليت باكتريايي هوازي 

به هرحال همانگونه كه اشاره گرديد مديريت مزارع پرورش ميگو 
باشد كه برخي از اين عوامل متاثر از  اي از عوامل مي شامل زنجيره
به عنوان مثال ميزان . باشند سته ميبده و به عبارتي واعوامل ديگر بو

pH  ميزان و يا اكسيژن خود متاثر از عوامل مختلفي همچون
، وزش باد، تراكم )فرايند فتوسنتز(شكوفايي فيتوپالنكتوني 

درحاليكه برخي از  .باشد حرارت و شوري مي سازي و درجه ذخيره
در محيط  و شوري كهحرارت  باشند همانند درجه عوامل مستقل مي

از سوي ديگر به نظر  .باشد استخر نقش ما در كنترل آن ناچيز مي
رسد نقش غذا در كيفيت بستر و بالطبع كيفيت آب مشهود بوده،  مي

رسد كه غذاي با كيفيت نامناسب منشاء تغييرات  از اينرو به نظر مي
ميزان اكسيژن، نوسانات زياد  كاهشچشمگيري در آب همچون 

pH  بالطبع بر ميزان رشد ميگو تاثير دارد باشدكه.   
  
  

  :پيشنهادات
الروها پيش از حصول شكوفايي  پست با توجه به اينكه اگر )1

احتمال ، گردندسازي  ذخيرهدر استخرها مطلوب فيتوپالنكتوني 
از  باشد، مي حتميلب در بستر استخرها  هاي لب جلبك رشد

الروها پس از  سازي پست ذخيرهتا گردد  اينرو پيشنهاد مي
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بررسي ميزان شفافيت حصول شكوفايي مطلوب، از طريق 
 .صورت گيرد ،)متر سانتي 35-45كمتر از (

در ساعات اوليه روز و الرو ميگوها در استخر  پستسازي  ذخيره )2
يا بعداز غروب آفتاب پس از آدپتاسيون دما و شوري صورت 

 .گيرد

ي انجام گيرد ورتدر صالرو ميگو با تراكم باال  سازي پست ذخيره )3
استفاده ) عدد در هكتار 6حداقل (كه از تعداد كافي هواده 

بيني و تمهيدات الزم نيز در صورت خرابي سيستم  گردد و پيش
 .هواده مد نظر قرار گيرد

در استان هرمزگان معموالً از آذر تا بهمن دماي هوا  از آنجائيكه )4
را  رشد ميگوكاهش  دهد و چشمگيري را نشان ميت ماه اف

الرو  سازي پست گردد تا ذخيره از اينرو پيشنهاد ميبندنبال دارد 
ميگو در نيمه نخست يا نيمه دوم خردادماه صورت گيرد تا 

اين مسئله در (پيش از كاهش دما محصول برداشت گردد 
صورتي كه پرورش يكبار در سال صورت گيرد پيشنهاد 

 ).گردد مي

 نوساناتكته است كه تجربيات و مطالعات مولف بيانگر اين ن )5
، اكسيژن، pHهمچون پارامترهاي فيزيكوشيميايي مهم بيشتر 

گونه   بار مواد آلي، آمونياك و نيتريت و همچنين شكوفايي
خاص فيتوپالنكتوني يا به عبارتي كيفيت آب و رسوب منشايي 

تواند داشته باشد، از اينرو پيشنهاد  جز پليت غذاي نمي
كه داراي مواد مورد نياز ميگو در  گردد كه از پليت غذايي مي
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مراحل مختلف رشد باشد استفاده گردد چراكه غذاي با كيفيت 
در آب همچون كاهش ميزان  نامطلوبنامناسب منشاء تغييرات 

كه بالطبع بر ميزان رشد ميگو بوده  pHاكسيژن، نوسانات زياد 
 همچونبرخي از عوامل اين درحاليست كه  .تاثير دارد

بصورت مستقل عمل نموده يا به عبارتي و شوري حرارت  درجه
 . باشد نقش ما در كنترل آن ناچيز مي

 استاندر  به منظور نظارت بر عملكرد فعاليت پرورش ميگو )6
سازي، نوع  الرو و ذخيره سازي، تهيه پست اعم از آماده( هرمزگان

گردد ايستگاه  ، پيشنهاد مي.... )غذاي مصرفي، نحوه غذادهي و 
در منطقه تياب جهت پايش با شرح وظائف مشخص تحقيقاتي 

 . مستمر پارامترهاي زيست محيطي ايجاد گردد
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