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 گفتارپیش

مورد توجه بخش  آن یکی از فعالیتهای مهم آبزی پروری است که با توجه به سودآوری و ارزآوریپرورش میگو 

در سواحل مستعد جنوبی و اخیرا در سواحل شمالی کشور اخیر خصوصی و دولت قرار گرفته است و طی دو دهه 

دانش فنی مورد هرچه بیشتر از  از سرمایه گزاریهای انجام شده مستلزم آگاهی ینهگسترش یافته است. بهره برداری به

 نیاز توسط پرورش دهندگان می باشد.

تا  (آماده سازی استخراز آغاز )مراحل آن  یکه اگر تمامبه هم پیوسته و حساس است  فرآیندگو یک پرورش می  

جبران ناپذیر  نشود، منجر به شکست دوره و ایجاد خسارتانجام  کاملبا دقت و کنترل پایان )برداشت محصول( 

در بیماریهای میگوهای پرورشی  بروز ،گسترش و توسعه پرورش میگو در جهانبا با توجه به اینکه  خواهد شد.

، این حساسیت و دقت بایستی بیشتر از گذشته مد نظر پرورش یافته اند نیز افزایشمزارع و سایتهای پرورشی 

نتایج کسب موجب  پرورشی دستورالعملهای مدیریتی در مزرعهبهینه ریزی برای اجرای برنامه دهندگان قرار بگیرد.

خواهد شد. یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت مزرعه،  مزرعه هتربورش و تولید سودمند اقتصادی در آخر دوره پر

موارد به مهمترین نوشتار  اینباشد. طی دوره میو حفظ این شرایط  پرورشی گونهبرای مناسب  زیستی شرایطایجاد 

ی آن در استخرهای انتخاب پست الرو و ذخیره ساز به عنوان نقطه آغازین پرورش وآماده سازی بهداشتی استخر 

، فعالیت های مختلف اجرا و ارزیابی دقیق سهولت سعی شده است به منظور  در این دستنامه می پردازدپرورشی 

 .بصورت دستورالعمل اجرایی و بندبند ارائه گردد

 

 بخش اول: 

 سازی استخرآماده

را از ایجاد یک محیط مناسب  ندهشود که پرورش دهمجموعه عملیاتی می شاملسازی استخر بنا به تعریف آماده

. دسترسی به مطمئن می سازد ،آنخاک کف استخر و آب آماده شده در الرو میگو اعم از برای ذخیره سازی پست

عدم وجود پاتوژنها )عوامل بیماریزا(  ن غذای زنده، کیفیت خوب آب و خاک وموجودات طبیعی در استخر به عنوا
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ای است که بایستی در آماده سازی استخر باشند، از موارد عمدهمیمیگو اثرگذار که روی رشد، بازماندگی و تولید 

 مورد توجه قرار گیرند.

شود، مزارع در پرورش میگو محسوب می کنترل بحرانه قطسازی استخر یکی از موارد بسیار مهم و یک نآماده

روشنی برای آماده سازی استخر دارند ها و دستورالعملهای مشخص و موفق پرورش میگو در جهان معموال پروتکل

 که اهداف اصلی و عمده آن عبارتند از:

از دوره قبل حاصل مواد آلی و کاهش ترکیبات و مواد غیرآلی جمع شده در کف استخر اکسیداسیون  (1

 پرورش

از دوره قبل و پیشگیری از ورود موارد ذکر  ی موجودحذف شکارچیان، رقبا، پاتوژنها و ناقلین پاتوژنها (2

 دوره جدید قبل از ذخیره سازی  بهشده 

 خاک، اسیدیته آب و پایداری آنها طی دوره پرورش pHبهبود  (3

 افزایش غذای زنده در استخر (4

 برداشت یا پخش نمودن خاک در کف استخر در صورت نیاز (5

. کیفیت دارا می باشدمیگو  سازی استخر نقش بسیار مهم و اختصاصی در پرورشهآماد ،کفزی بودن میگوبه دلیل 

د. میگوها موجودات مناسب نباشبرای زندگی میگو  ،بسترتواند بسته به شرایط نامناسب آب نزدیک به کف می

قبلی باشند، بنابراین باید پاتوژنهای )عوامل بیماریزا( باقیمانده از دوره بیمار شدن مستعد می به حساسی بوده که

. آماده جلوگیری به عمل آوردسازی استخر در دوره جدید ز ورود پاتوژن جدید در ضمن آمادهحذف و ا پرورش

سازی دقیق و سختگیرانه موجب افزایش مستقیم هزینه تولید بدلیل افزایش هزینه مواد و کارگر خواهد شد ولی این 

 باشد. بیشتر در پایان دوره می بازدهی اقتصادیفرصتی برای تولید بهتر و 

، آهک خشک نمودن بستری خاکی پرورش میگو، شامل مراحل: زهکشی، سازی اصولی و دقیق در استخرهاآماده

پاشی و ضدعفونی بستر استخر می باشد که بایستی مسئوالنه و بدون آسیب به محیط زیست اجرا گردد که به تفصیل 

 در ادامه بیان خواهند شد.
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 زهکشی استخرها

 در برخی مناطق (، اگر1ه شود )شکل، استخر بایستی بطور کامل تخلیمحصولبرداشت  پس از پایان یافتن

شود، بایستی بوسیله هیپوکلریت سدیم یا کلسیم و یا اکسید کلسیم )آهک تخلیه بخوبی انجام نمیاستخر 

و آب استخر به صورت کامل  که زهکشی پایان یافتضدعفونی شود. هنگامی منطقه مورد نظر سوخته(

ودتا در مواقع مد از ورود آب به استخر جلوگیری بایستی ورودی و خروجی کامال بسته ش تخلیه گردید

 گردد و در کوتاهترین زمان استخر توسط نور خورشید و باد بخوبی خشک شود. 

  
 : زهکشی و تخلیه مناسب )سمت راست( و نامناسب )سمت چپ( استخر1شکل 

 دستورالعمل اجرایی برای تکمیل فرآیند زهکشی استخر:

و بعنوان یکی از وظایف پرسنل تعریف منظور شده مزرعه  اجرایی به عنوان یکی از پروتکلهای (1

 شود.  

زهکشی انجام خاتمه عملیات ای ورودی و خروجی دقیقا پس از برداشت و هنفوذناپذیری دریچه (2

 شود.

به منظور عدم ورود آب به آنها  هااستخرسایرهای ، ورودیها و خروجیاستخرهازهکشی  هنگام (3

  .بررسی شوند

 استخر خشک نمودن

از ذخیره سازی مجدد،  پیشالزم است، اجازه داده شود که محیط پرورش میگو پس از عملیات زهکشی 

امکان  آیش دوره ،شوداستراحت کرده و بازسازی شود. این کار معموال با آیش گذاری موقت انجام می

هش جمعیت یا کا ازبین رفتن و. خشک شدن استخر موجب را میسر می کنداستخر کامل  خشک شدن
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مهم برای شکستن سیکل )دوره( زندگی پاتوژنها بسیار شود که یک مرحله موجودات زنده استخر می

تخلیه یا عملیات  باشد.بوسیله حذف منابع آلودگی در استخرها، کانالهای آبرسان و استخرهای ذخیره می

الح ساختار کف هبود و اصگردد، موجب بکه طی فصل خشک اجرا می کاهش جمعیت موجودات زنده

محیطی مناسب در کف استخر و فراهم آمدن  باعث آماده شدن شرایط بهداشتی  عملشود و این استخر می

 گردد.سازی فصل بعد میبرای ذخیره

تم پرورش میگو، از نظرات و البته درست و اصولی این است که برای بهتر نمودن شرایط بهداشتی سیس

ه پرورش الزم است کت و بیماریهای هر کشور و منطقه استفاده شود. های مسئولین ذیصالح بهداشتوصیه

به  است حامل پاتوژن باشند( کاهش جمعیت موجودات زنده استخرها )که ممکندهندگان محترم جهت 

و افزایش  آوری، باید توجه کرد که این امر روی سودشوند ترغیبعنوان یک استراتژی در کنترل بیماری 

و  زداییمنظور مدیریت بهتر دوره جمعیتی پرورش اثر مستقیم خواهد گذاشت. به دوره بعد طیتولید 

، بایستی اجازه داده شود استخرهای پرورش، استخر ذخیره کاهش عوامل بیماریزا و ناقلین احتمالی آنها

آب، کانالهای آبرسان و سایر ساختارهای مربوطه، پس از خشک شدن حداقل دو هفته تحت تابش مستقیم 

در کف استخر ایجاد شود. این عمل موجب شتاب در  ( 2هایی )شکلر خورشید قرار گیرند تا شکافنو

آلی نظیر سولفید استخر شده و باعث اکسید شدن موادآلی و غیرکف شدن تجزیه مواد آلی و ضد عفونی 

 اهد داد.آلی کف استخر در دوره بعد پرورش را به میزان قابل توجهی کاهش خوبار و  گردیدههیدروژن 

 

  
 : ایجاد شکاف در خاک استخر طی دوره خشکاندن موجب تنفس بهتر خاک خواهد شد2شکل 
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 استخر  نمودن خالصه عملیات اجرایی خشک

سازی در مجموعه مناسب آماده کارایی به عنوان یک راهزدجمعیت خشک نمودن و ثبت عملیات (1

 های بهداشتی مزرعهدستورالعمل

به کف استخرهای پرورش، به مدت کافی )حداقل دوهفته( که آفتاب و باد اطمینان از اینحصول  (2

که موجب ایجاد نحوی  خورده است بههای آبرسان و سایر ساختارهای موجود استخر ذخیره، کانال

 شده باشد.سانتیمتر در کف استخر  5-10شکافهایی به عمق 

خم زد، توجه داشته باشید که اگر خشک با توجه به اینکه پس از خشکاندن استخر، بایستی استخر را ش (3

کف زنی موثر دچار مشکل خواهید شد پس بایستی در حالیکه دن بیش از اندازه باشد، برای شخمش

 دار است، شخم زنی شروع شود.استخر نم

 تواند سریعا پس از هر برداشت یا کمی پس از آن انجام گیرد.خشک نمودن کف استخر می (4

باعث افزایش هوادهی به خاک شده و این امر به و شخم زنی  خشک کردن کف استخرنکته:

 .تجزیه مواد آلی کمک می نماید

 استخر کف از موجودات الشه و ضایعات آوری جمع

دوره قبل، بایستی به عنوان یک عملیات معمول قبل از  ضایعات و زباله هایتمیز کردن کف استخر از 

ام گیرد. خروج مواد خارجی داخل استخرها )سنگ، و پس از خشکاندن انج جدیدشروع دوره پرورش 

دوره بعدی خواهد کرد. این مواد می  در چوب، وایر، پالستیک و ...(  کمک موثری به فعالیت تولیدی

تواند الشه روح کنند، این مواد زاید گاهی میتوانند موانعی جهت کار کارگران محسوب شده یا آنها را مج

بخوبی که در این حالت باشند یا موادی که با آنها در تماس بوده اند  و حاضر در استخر موجودات زنده

ضایعات و . لذا بایستی سعی در خروج آنها نمودنشده و محل تجمع عوامل پاتوژن خواهند بود،  ضدعفونی

 ،اندپرورش قبلی در کف استخر پخش شده شامل اجسام پالستیکی، شیشه ای و غیره که طی دوره زباله ها

ی برداشته شده و به نحو مقتضی )بهداشتی( خارج و حذف گردند. حتی لوله هایی که ممکن است در بایست

کف استخر باقیمانده و خراب شده باشند و یا تکه شده باشند، بایستی مورد توجه قرار گرفته و به نحوی دفع 

 یستند.آنها در طبیعت قابل جذب ن شوند که به محیط زیست آسیبی وارد نکنند، چون اکثر
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 آوری شوند ای از مواردیکه از دوره قبلی پرورش بایستی جمع: نمونه3شکل

 استخردر  ضایعاتمدیریت اجرایی جمع آوری 

 اجرایی مزرعه ذکر شود. های به عنوان یک فعالیت بهداشتی در دستورالعمل (1

و ر، سنگها قطعات چوبی درون استخ ها،خروجی، لوله دریچه هایدن ورودی آب و اجرای تمیز کر (2

 .در دستور کار این عملیات قرار دارد کال برداشت هرگونه جسم خارجی از کف استخرها

  شود.ن استفادهتا جایی که امکان دارد از مواد شیمیایی برای ضدعفونی کف استخر  (3

های جمع آوری شده از کف و اطراف مدیریت مناسب برای دفع مواد خارجی و آشغالاعمال  (4

 استخرها.

ی و ضدعفونی کف استخر سازدر آماده برای مواقعی که از مواد شیمیایی ،مناسب و ایمن مدیریت (5

 .، الزامی استشوداستفاده می
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 استخر بسترارزیابی وضعیت 

 به عنوان بایستی ،هاکف استخرو  بسترگیری و آنالیز آزمایشگاهی از نمونهدر ادامه روند آماده سازی استخرها، 

انجام اقدامات بعدی نظیر آهک پاشی و کوددهی  ،آنحاصله از اجرا شود و براساس نتایج  برنامه روتین )معمول(

 (.4)شکل گردد

، نیتروژن، فسفر، آهن، کربنات pHآنالیز خاک بایستی شامل اطالعاتی راجع به ترکیب مواد آلی و درصد آنها، 

تعیین می کنند، مواد آلی و درصد آنها و  کلسیم و منیزیم و غیره باشد. پارامترهای عمده که وضعیت کف استخر را

pH بستر است( اگر خاک استخر وضعیت اسیدی دارد .pH<7 برای )( بایستی از آهک کشاورزی )کربنات کلسیم

 اصالح اسیدیته خاک طبق جدول زیر استفاده کرد:

 (Boyd, 1992میزان آهک مورد نیاز برای اصالح کف استخر بر حسب اسیدیته خاک ) :1جدول

  )Kg/ha((2CaOHهیدروکسید کلسیم ) (Kg/haکربنات کلسیم ) (pHخاک )  سیدیتها

5> 3000> 1500> 

6-5 2000> 1000> 

7-6 1000> 500> 

 

های آبرسان، میزان آلودگی آنها به گیاهان )جلبکها( های مهم برای ارزیابی کف استخر و کانالاز دیگر بررسی

این  وجود ها در بررسی باشد. اگر( می.Lepidophthalmus spp)یر خرچنگ روح نظ ییهاخرچنگ مهاجم و

زیرا امکان انتقال آلودگیهای شود، اقدام بین بردن یا کاهش آنها نسبت به از ، بایستی حتما تایید گردیدموارد 

 مختلف توسط آنها وجود دارد.

ین گزینه است. اگر الزم است که از کشها یا مواد شیمیایی برای حذف و کنترل این موجودات آخراستفاده از حشره

های موزش دیده انجام شود و تنها از موادی استفاده شود که توسط ارگاناستفاده شود بایستی توسط افراد آ این مواد

سختگیرانه و براساس توصیه  از این تولیدات بایستی مسئوالنه،اند. استفاده ی یا بین المللی مجاز شناخته شدهمسئول مل

 سازنده و تحت نظر کمیته تصویب کننده باشد. کارخانه
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 ( خاک )سمت راست( و آب استخر )سمت چپ(pH: بررسی اسیدیته )5شکل

 عملیات اجرایی برای ارزیابی کف استخر در مزرعه

ای کف هاز جاهایی که مد نظر است اخذ نموده و بررسی نمایید و براساس شاخص را های خاکنمونه (1

 نواختیکدر تمام طول بستر آلی، رنگ و بوی خاک ( تصمیم بگیرید. اگر خاک  استخر )میزان مواد

نمونه را با هم مخلوط نمایید. حتما  3-5ارسال نمایید و یا اینکه  اخذ و است، شما می توانید تنها یک نمونه

 گیری کرده باشید.نهکه خاک سیاه وجود دارد نمورا دقت نمایید تا عمقی 

اگر از جاهای نامناسب، مثال  ن، بنابرایصورت پذیردبایستی همیشه از جای مناسب گیری از خاک نمونه (2

 . گردددیواره استخر برداشت نمایید، ممکن است در تفسیر نتایج، آزمایشگاه دچار مشکل 

که از وسایل و تجهیزات کافی برای نمونه گیری ها پرهیز شود، در صورتیبایستی از آلوده شدن نمونه (3

 .می باشدها زیاد گیری انجام نگیرد، امکان آلوده شدن نمونهیا مدیریت خوبی در نمونهود استفاده نش

دیگری  هر نتیجهیا شود و افزوده میزان آهک یا کودی که بایستی براساس نتایج آزمایشگاه در کف استخر  (4

 .گیری خواهد بودتنها برای همان استخر یا محل نمونهکه از سوی آزمایشگاه اعالم گردد

 ومشاهده گردید ها و یا سایر موارد خرچنگ ،های خاصاستخر یا استخرهایی آلودگی با جلبکدر گر ا (5

اشخاص متخصص و  باید زیرنظر یدرمانعملیات ای بود که بایستی درمان انجام شود، به اندازه آلودگی

در نظر پرسنل نی که حتما مالحضات زیست محیطی و ایمبوسیله افراد آموزش دیده اجرا گردد، بطوری

 گرفته شود.

 برای اجرای بند فوق حتما از محصوالت ثبت شده، مناسب و مجاز استفاده شود. (6
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 مدیریت رسوبات

، بنابراین خوب و پایدار نگه داشتن شرایط خاک و بستر کنندغلب اوقات در کف استخر، زندگی میمیگوها ا

تجمع رسوبات از منابع  در استخرهای پرورشی مهم تمشکال ی ازبرای سالمت میگوها بسیار حیاتی است. یک

های مختلف را میگو بایستی رسوبات کف استخر یا کانال دارمزرعه میباشد. یکاستخر  یو یا داخل یخارج

 دفع کند.به صورت اصولی ها های اطراف یا همسایهرساندن به محیط زیست، زمین آسیبپس از برداشت بدون 

را که پس از یک یا چند دوره پرورش  های پرورشیارع میگو رسوبات کف استخرمزبه صورت معمول و رایج 

و تکمیل همچنین رایج است که از این رسوبات برای ساخت  می کنند،را برداشت در بستر تجمع یافته است 

خاک ت که کنند ولی این عملیات نیازمند این اسستفاده میو یا تاج آنها ا دیواره استخرها یا بلندتر کردن دایک

 شود.جلوگیری  ، طی دوره پرورشتا از ریزش دیوارهو فاقد مواد آلی باشد  شده بخوبی فشرده

  
: بررسی خاک سیاه کف استخر برای ارزیابی برداشت )سمت راست( یا عدم نیاز به برداشت )سمت 6شکل 

 چپ(

 عملیات اجرایی برای مدیریت رسوبات  

طراحی شوند که میزان تخریب آنها  به گونه ایخرهای رسوبگیر بایستی ها و استاستخرهای پرورشی، کانال (1

 توسط باران و طوفان کم باشد.

رسوبات بایستی قبل از برداشت به اندازه کافی خشک شده باشند که آلودگی و بوی بد برای همسایگان  (2

 ایجاد نکنند.
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تخلیه طوری طراحی شود که نفوذ مواد شوند، بایستی منطقه در خارج از منطقه تولید تخلیه میاگر رسوبات  (3

 مغذی و آلودگی در آبهای زیرزمینی به حداقل برسد.

 از استخرها برداشت شوند. (6)شکل  رسوبات بایستی موقعی که واقعا الزم است (4

خروجی  با استفاده از طراحیشود استخرهای پرورش میگو پیشنهاد می برای پرهیز از تجمع رسوبات در (5

ای مناسب در خارج از استخرها هدایت شوند، هرچند که هایی به منطقهکانال سطمرکزی رسوبات تو

 مدیریت مناسب تغذیه و کوددهی موجب کاهش تجمع رسوبات در کف استخرها خواهد شد.

تواند های فاضالب میتخلیه سریعتر از طریق چاله و ستخرداشتن سطوح صاف و شیب بندی مناسب کف ا (6

 کف استخر است. راهی برای کاهش رسوبات

متراکم نمودن خاک شود، در صورتیکه هوادهی شدید انجام میکف استخر نیاز به فشرده شدن ندارد ولی  (7

 ضروری است.بستر 

 طول که در مواقع عملیات مکانیکی بر روی کف استخر درباعث می گردد فشرده نمودن کف استخر  (8

 شود.بستر استخر وارد دوره پرورش خسارت کمتری به 

شود، بایستی شود و بین دو دوره پرورش شخم زنی انجام میهوادهی مکانیکی استفاده میاز در استخر  اگر (9

 کف استخر را فشرده کنید.مجددا  ،قبل از آبگیری

 

  
 

توان خاک بستر را از نظر وجود )سمت راست( یا عدم وجود خاک سیاه : با آبگیری یا خیس نمودن بستر بهتر می7شکل 

 .ارزیابی کرد )سمت چپ(
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   کف استخرآهک پاشی 

رای بهبود قلیائیت ب یا های اسیدی ودر خاک pHباال بردن ضد عفونی خاک استخر، آهک پاشی به منظور 

به دلیل داشتن مقادیر پایین غلظت  این موضوع ها اسیدی هستند کهشود. بسیاری از خاکآب استفاده می

اسیدی  پتانسیلهای سولفاته باشد. خاکمقدار باالی مواد آلی میبه خاطر یا بسته به طبیعت آنها،  ،یونی

د هنگام اکسی این ماده ،باشدمیزان زیادی پیریت آهن می که علت آن  دارا بودن را دارا می باشند شدن

. در مزارع پرورش میگو آهک شده باعث اسیدی شدن خاک می گرددشدن تبدیل به اسید سولفوریک 

خاکهای اسیدی یک نوع مدیریت اقتصادی و موثر است. آهک پاشی عالوه بر  پاشی برای خنثی سازی

 حل مشکل اسیدیته خاک دارای مزایای دیگری نیز می باشد که عبارتند از:

 کشتن اکثر میکروارگانیسمها، بخصوص انگلها 

 زیاد  و نوساناتتغییرات  افزایش قدرت ظرفیت تامپونی آب و لجن بستر به منظور پیشگیری ازpH 

 شود.بهبود تولیدات بیولوژیک )زیستی(، چون موجب افزایش ذخیره کربن و اکسیژن می 

 مصرف کاهش میزان ( اکسیژن زیستیBOD). 

 .بهبود نوتریفیکاسیون وابسته به کلسیم توسط ارگانیسمهای نیتریفیکاسیون کننده 

 .خنثی سازی مواد مضر مثل سولفیدها و سایر اسیدها 

  خاک کف استخرهایی که دارای مواد آلی زیادی می باشند.بهبود غیرمستقیم بافت 

 

 

 

  
: بهترین زمان آهک پاشی قبل از شخم زنی و هنگامی است که استخر رطوبت داشته باشد و آهک بتواند بخوبی با خاک 8 شکل 

 مخلوط شود.
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 مدیریت اجرایی برای آهک پاشی کف استخر 

 انجام شود. آهک پاشی بایستی براساس نتایج آنالیز خاک (1

نمونه در نقاط مختلف و با فواصل مساوی  10به منظور نمونه گیری خاک، قبل و بعد از برداشت، حداقل  (2

و از عمقهای )کم تا زیاد( مختلف اخذ شود، پس از مخلوط شدن به عنوان نمونه استخر به آزمایشگاه 

 ارسال شود.

ای ریز و همگن باشد استفاده کنید، که برای آهک پاشی، حتما از آهک با کیفیت که دارای دانه ه (3

 بخوبی درکف استخر پخش شده و وارد خلل و فرج کف شود.

نسبت به آهک کشاورزی بهتر و موثرتری واکنش ( 2Ca(OH)آبدیده )( و  آهک CaOآهک سوخته ) (4

(3CaCO)  در کف استخر ایجاد می کنند، بنابراین بایستی از این موارد برای ضدعفونی کف استفاده

این موضوع بخصوص در مناطقی که آب بخوبی تخلیه نشده و یا بستر خشک نمی شود و یا نسبت ود، ش

 مواد آلی به خاک باالست از اهیمت بیشتری برخوردار می باشد. 

بایستی آهک در سطح و اعماق به صورت یکنواخت پخش گردد. شخم زنی  در آهک پاشی اصولی (5

 آهک کمک کند.بهینه پاشی می تواند به پخش سانتیمتر پس از آهک  5-10خاک در عمق 

برای پرهیز از هدر دادن مواد آهکی و پیشگیری از در معرض قرار گرفتن کارگران و ایجاد حساسیت  (6

 برای آنها، موقعی آهک پاشی کنید که باد وجود نداشته باشد.

 حل نخواهد شد.نیازی به آهک پاشی ندارد، چون آهک در آب  Lit/mg 80آب با آلکالینیتی باالی  (7

 

  شخم زنی کف استخر

شخم زنی کف استخر باعث بهتر شدن وضعیت خاک و اطمینان از رسیدن هوا  به الیه های زیرین خاک، 

تبدیل خاک آلی به معدنی، ضدعفونی کردن یا اکسید کردن خاک برای پرورش میگو می شود، لذا پیشنهاد 

راساس وضعیت استخر انجام شود. برای رسیدن به نتایج می گردد شخم زنی هر یکسال یا هر دوسال یکبار ب

مطلوب موقعی که شخم زنی انجام می شود، بایستی خاک به اندازه کافی رطوبت داشته باشد، زیرا زیاد بودن و 

 یاکم بودن رطوبت خاک، موجب اخالل در امر شخم زنی خواهد شد.
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لر، چنگک یا شن کش و تراکتور استفاده شود )این برای شخم زنی مناسب بایستی از تجهیزات مناسب مانند: تی

تجهیزات برای نتیجه بخشی شخم زنی موثرترند(. به منظور سوددهی بهتر شخم زنی ، بایستی با آهک پاشی یا 

بزرگ که پس از شخم زنی ایجاد  که کلوخهایسایر مواد بهبود دهنده خاک همراه شود. پیشنهاد می گردد

مناسب خرد شده و برای مدیریت بهتر ذرات خاک بایستی صاف و یک دست گردد، توسط دستگاههای می

این وضعیت خاک جدید که با آهک و سایر مغذیها نیز همراه شده، کمک می کند که میگوها  (.9شوند )شکل

 خود را در کف استخر بخوبی انجام دهند. اندازی(فعالیت فیزیولوژیک )مثل پوست

  
 نمودن خاک کف استخرشخم زنی و یکدست  : 9شکل 

 پر کردن استخر )آبگیری(

آبگیری استخر بایستی با کنترل کامل و سختگیرانه باشد تا مطمئن شویم که آب مناسب و فیلتر شده )بوسیله 

شود. عملیات آبگیری بایستی بصورت روزانه نیز  بررسی و مرور شود های تمیز( وارد استخر میتوریها و کیسه

طمینان حاصل گردد. فیلترهای توری کیسه مانند بسته به شرایط منطقه از نظر میزان تا از صحت آبگیری ا

-روز اول پرورش نبایستی از ورودیها برداشته شوند، با این کار از ورود جمعیت پست 40آلودگی حداقل در 

ها بایستی به . لذا فیلترها و کیسهشودالروهای وحشی میگو، خرچنگ و سایر موجودات ناخواسته جلوگیری می

ای که روی تولید  اثرگذار می باشند توانایی ورود به محیط آبی های ناخواستهنحوی مدیریت شوند تا ارگانیسم

 ها باشند.کنندگان و یا حاملین پاتوژنرا نداشته باشند. این موجودات ناخواسته ممکن است شکارچیان، رقابت
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 از فیلتر در ورودی آب به مزرعه: استفاده 10شکل 

ریزی کند که چه موقع، در چه محل و فیلترها انواع مختلفی دارند و مدیریت مزرعه بایستی به گونه ای برنامه

ای برای بررسی روزانه آنها در پروسه آبگیری چگونه از انواع فیلترها استفاده نماید و همچنین بایستی برنامه

شود، این امر موجب پرهیز از تعویض که از فیلترها بخوبی استفاده و نگهداری می داشته باشد  تا مطمئن شود

 ها به استخر خواهد شد.مکرر آنها و همچنین بهبود عملکرد آنها در کاهش ورود ارگانیسم

طی دوره آبگیری الزم است وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب بررسی شود و براساس آن کوددهی برنامه ریزی 

که غذای مراحل اولیه ها( ها )بخصوص دیاتومهد، اینکار موجب بهبود و تحریک رشد فیتوپالنکتونو اجرا شو

الروها هستند، خواهد شد. برای بارورسازی آب استخر، بایستی باالنس یونی و بیوشیمیایی آب که در پست

است، برقرار  موثر ها و زئوبنتوزها(ونها، فیتوبنتوزها، زئوپالنکت)فیتوپالنکتون هارشد و تولید انواع فیتوپالنکتون

یا  1:3:1برابر  Ca:Mg:K،  8:1برابر  N:Pبایستی نسبتهای  ی مناسبهاباشد. برای رشد بهتر فیتوپالنکتون

 mg/ Lit80ام باقی بماند و آلکالینیتی آب بیشتر یا مساوی پیپی 1( باشد، سیلیس آب حدود 400:1200:400)

 باشد.

بایستی آنالیز میکروبی نیز در آب استخر انجام شود. استفاده از مالس، پروبیوتیک ها و یا سازی قبل از ذخیره

الروها موثر شود که روی رشد و بازماندگی پستهایی میسایر مواد بهبود دهنده موجب رشد میکروارگانیسم

ارد با اهمیت است که ها در آب یا خاک استخر یکی از موباشند. بنابراین تحریک رشد و باالنس میکروبمی

 سازی مد نظر قرار گیرد.باید قبل از ذخیره
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 مدیریت اجرایی آبگیری استخر پرورش میگو

 .کرداز کانال اصلی آبگیری  اسیونیا فیلتر آب بدون درمانرا  یپرورش هایاستخرنبایستی  (1

اطمینان از عدم  کههای استخر تا حدینصب فیلترهای مناسب در ورودی کانال آبرسان و همچنین ورودی (2

 ورود موجودات ناخواسته حاصل شود الزم است.

روز آب را در استخر  7منبع کانال آبرسان استفاده کنید )حداقل  ه عنواناز استخر رزروار )ذخیره آب( ب (3

 ذخیره نگهدارید(.

لزامی اگیری اولیه از وضعیت تولیدات و بار میکروبی در آب و خاک استخربرنامه ریزی مدون جهت نمونه (4

 .است

 الرو مناسب است.سازی پستاطمینان از اینکه همه شرایط برای ذخیره (5

هروقت سانتیمتر(،  30-50دیسک: الرو ایجاد شود )سشیسازی پستبرای اینکه باروری آب قبل از ذخیره (6

مفید در  هایتوان از میکروارگانیسمکار میبرای این تخر بایستی طی آبگیری بارور گردد.نیاز باشد، آب اس

 جای مواد شیمیایی معمول استفاده کرد.سازی استخر )پروبیوتیک و پربیوتیک( بهآماده

 

 سازی استخربخش دوم: ذخیره

دوره پرورش است، کسب موفقیت در الرو در استخرهای پرورشی یکی از مهمترین مراحل ذخیره سازی پست

الرو، آداپتاسیون )سازگاری( و منبع و کیفیت پستهای مربوط به بنابراین بایستی همه پیشنهادها و توصیه

 خوبی رعایت کرد. سازی را بهذخیره

 الروسازی پست: پارامترهای فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب برای ذخیره2جدول

اکسیژن  آمونیاک pH قلیائیت پارامتر

 )صبح(

TCBS TSA Lumi دیاتومه 

 >Mg/L80< 8-7 Mg/L0.1> Mg/L4> 102> 103> 0 Cell/ml1500 مقدار
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سازی و درمان آب )شامل باروری، مالس، پروبیوتیک و ...( و یا موقعی که استخر مزارع میگو پس از آماده

مورد نظر، آبگیری شده و دریچه ورودی آن بسته شد، بایستی سریعاً در رابطه با حمل ونقل پست الرو، تاریخ 

الرو با مرکز تکثیر هماهنگی نمایند. مدیریت مزرعه بایستی انتقال، زمان، تعداد، سن و وضعیت عمومی پست 

الرو، اجازه  دهد تا آب استخر به سازی پستبراساس دستورالعمل های عملیات اجرایی، سه روز قبل از ذخیره

ای وضعیت پارامترهای فیزیکوشیمیایی و زیستی، بایستی مطمئن شویم های دورهپایداری کامل برسد. با بررسی

الرو را دارد و دقت شود که پارامترها در محدوده اعداد تخر شرایط قابل قبول برای ذخیره سازی پستکه اس

 قرار داشته باشند. 2جدول 

  الرومنبع پست 

الرو آن ناحیه  موفقیت یک مزرعه پرورش میگو و به طور کلی صنعت میگو در یک منطقه به منبع تامین پست

الرو کلید میگوپروری مدرن است. اطمینان از دردسترس ماندگی خوب پستوابسته است. کیفیت باال و باز

نیاز شروع دوره پرورش میگو  می باشد. مزارع بایستی مدارکی در مورد منبع بودن پست الرو قوی و سالم پیش

زی قابل ساالرو داشته باشند بطوریکه برای هر بچ و هر استخر میزان ذخیزهو مراحل خرید هر دسته )بچ( از پست

 ردیابی باشد.

الروهای خریداری شده یعنی ریسک باالی اقتصادی و محیطی، کیفیت پایین و شک بر وحود بیماری در پست

ای برای ورود میگوی بیمار یا میگوهای حامل پاتوژن به داخل مزرعه خواهد بود و این امر عالوه بر چون  مقدمه

های سخت پوستان لودگی در میگوهای وحشی و سایر جمعیتایجاد بیماری در مزرعه باعث انتقال و پخش آ

سازی شده در استخرهای مزارع پرورشی بایستی در مراکز تکثیر دارای الروهای ذخیرهبومی خواهد شد.  پست

اکنون در سطح دنیا مراکزی مجوز و مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور تولید شده باشند. عالوه براین هم

این مراکز دارای ایمنی زیستی باال بوده و میگوها »  )عاری از بیماری SPFروهای ویژه مثل الهستند که پست

)دارای تحمل  SPT)مقاوم به بیماری( یا  SPRگیرند(، ها قرار میهای پایش مستمر بیماریتحت دوره

د در مزارع پرورش کنند، که این موضوع باعث افزایش تولیهای نظارتی تولید میبیماری( تحت نظارت سازمان

 میگو خواهد شد.
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الرو و یا مولدین بایستی براساس به عنوان یک اصل مهم ایمنی زیستی و مدیریت محیط، واردات ناپلی، پست

 المللی مثل سازمانهای فنی بینقوانین ملی باشد و اگر قوانین ملی موجود نباشد، بایستی از قوانین و دستورالعمل

( پس از بومی سازی آنها پیروی شود. در هر صورت بایستی مراقب بود که بیماری OIEجهانی بهداشت دام )

الروها، بایستی به از طریق موجودات زنده، مرده، فریز شده و یا محصوالت جانبی به مزرعه وارد نگردد. پست

ح بررسی ( توسط افراد ذیصالPCRسازی در استخرها از نظر وجود عامل بیماری )تستهای دقت قبل از ذخیره

های استرس، بایستی توسط الرو و تستگردند، همچنین بررسی عالیم کلینیکی به منظور ارزیابی کیفیت پست

سازی نباشد، بایستی افراد خبره انجام شود. اگر نتایج آزمایشات بیماری شناسی و کنترل کیفیت، مناسب ذخیره

 مزرعه ممانعت شود.سازی آنها در پست الروهای مورد نظررد شوند و از ذخیره

الرو الرو دارند. اگر پستالروها را از مراکزی خریداری کنند که برنامه پایش سالمت پستمزارع بایستی پست

شود بایستی گواهی سالمت از کشور مبدا که شامل حداقل پاتوژنهایی مثل: از کشور دیگری وارد می

WSSV, IHHNV, TSV, IMNV, Noda virus, Baculo virus (BP) هایی مثل و باکتری

NHP الروها عالوه بر عاری بودن از و ویبریوها مثل پناییسیدا و پاراهمولیتیکوس را دارا باشند. این پست

های آنها توسعه یافته و از نظر پاتوژنهای فوق بایستی دارای کیفیت باال و وضعیت عمومی خوبی  بوده، آبشش

 شکلی و سنی تکامل کافی یافته باشند.

اکز تکثیر محلی یا خارجی مبدا بایستی دارای دستورالعمل اجرایی بیوسکیوریتی )ایمنی زیستی( باشند و به مر

نحو مقتضی از اجرای آنها در سیستم مطمئن باشیم. این مراکز بایستی از طرف مراجع ملی گواهی داشته باشند 

 مطمئن شوند.الرو از خرید محصول با کیفیت و عاری از بیماری که خریداران پست

  الروکنترل کیفی پست

کنند، اطالع کافی داشته الرو که خریداری میمزرعه داران بایستی در مورد تاریخچه سالمت هر دسته پست

باشند. برای رسیدن به این مهم بایستی از تکنسین حامی که توسط آنها در مرکز تکثیر گماشته شده پرس و جو 

کان پذیر باشد مطلع شوند )هم اکنون در ایران نمایندگان دامپزشکی به عنوان و یا از راههای دیگر که ام کنند

روز  7الرو بایستی حداقل خریداران پست .مستقر می باشند(میگو ناظرین سالمت پست الرو در مراکز تکثیر 

 قبل از خرید با ایشان در تماس باشند.
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میکروسکوپی، آزمایشات مولکولی و همچنین  الرو بایستی معایناتپستو سالمت برای اطمینان از کیفیت 

الروها، فعالیت، پر یا خالی ها، یک دست بودن سایز پستبررسیهای ماکروسکوپی برای تعیین سایز، بدشکلی

بودن روده، حرکات طبیعی دستگاه گوارش، موجودات مزاحم روی بدن آنها، شفافیت عضالت، توسعه و 

تستهای استرس ) درضمیمه( و بررسی زه شدن اندام حرکتی انجام شود. نیها، تغییرات رنگ و مالتکامل آبشش

 د.پذیرالروها در محیط تاریک برای تشخیص باکتریهای درخشان نیز بایستی انجام پست

   الروهاسازگاری پست

-قیمت در پرورش میگو محسوب میگردد. نقل و انتقال و مدیریت پستالرو میگو یکی از نهاده های گرانپست

سازی است، به عنوان گیری در مزرعه، سازگاری و ذخیرهبندی، حمل و نقل، تحویلرو که شامل صید، بستهال

نقاط بحرانی برای کاهش بازماندگی به حساب خواهند آمد. طی مدت سازگاری)آداپتاسیون( همه کوشش 

که شرایط آنها با شرایط الروها و کاهش تلفات باشد، تا اینپرسنل فنی بایستی معطوف به کاهش استرس پست

کند. از کیفی آب استخر یکسان شود. سازگاری موفق به اقتصادی شدن تولید طی دوره پیش رو کمک می

الروها پایش شوند، شوری، دما و اکسیژن محلول آب مهمترین متغیرهایی که بایستی در زمان سازگاری پست

 (.2ین کار در زمان سازگاری است )ضمیمه تراست. پرهیز از استرس و تغییرات سریع محیطی، اساسی

 

 الروها در قسمت عمیق استخر: آداپتاسیون پست10ل شک

 الروهاسازی پستذخیره

الرو، بایستی مطمئن شوید که استخر از نظر: سطح مناسب آب در استخر، بلوم مناسب سازی پستقبل از ذخیره

یزیکو شیمیایی و زیستی دارای شرایط مناسب برای تکمیل و ها( و پارامترهای ففیتوپالنکتونی )عمدتا دیاتومه
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باشد. همچنین بررسی و اطمینان از وضعیت مطلوب میکروبی پیشرفت یک تولید خوب طی دوره پرورش می

آب استخر خصوصاً در شرایطی که استخر سابقه بیماری خصوصاً بیماریهای ویروسی)همانند لکه سفید( و یا 

را دارا بوده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد  . پایش میکروبی آب استخر بدین باکتریایی)ویبریوزیس(

سازی میزان بارآلودگی و کیفیت آب پرورش را مشخص نموده  تا منظور صورت می گیرد تا قبل از ذخیره

 الروها را به حداقل برسانیم .ریسک )خطر( کاهش  بازماندگی پست

   
، شکل وسط رنگ پرگنه ها است که TCBSسمت راست رشد ویبریوها بر روی محیط کشت  :پایش میکروبی، شکل 11شکل

، شکل سمت چپ نیز روش کشت اصولی باکتری بر روی محیط کشت کنندمعموال ویبریوهای پاتوژن پرگنه سبز رنگ ایجاد می

 .نشان می دهد

صبح انجام شود.  6-8عصر یا  6-8زمان روز مثل ساعات  ترینسازی بایستی در خنکدر صورت امکان ذخیره

-شود که رهاسازی پستشود. همچنین توصیه میالروها میپست درپایین بودن دما موجب کاهش استرس 

 الروها در استخرها در حدامکان سریعتر انجام شود.

تراکم مناسب، براساس سن وسایز برداشت، کیفیت آب، طراحی استخر، میزان تعویض آب، امکانات هوادهی، 

دار بایستی میزان ظرفیت بیومس پایدار هر جربه و مهارت پرسنل و ظرفیت مزرعه بایستی تعیین گردد. هر مزرعهت

 یا استخر را براساس شرایط آن استخر و همچنین تاریخچه تولیدهای قبلی استخر محاسبه نماید. براین اساس و

در تولید دارای بهره اقتصادی باشد را محاسبه بهترین تراکم که بدون اثرات سوء وضعیت بازار بایستی  توجه به

 .و اعمال کرد

الروها براساس طراحی استخر، پس از پایان عملیات سازگاری بایستی در قسمت عمیق استخر و در جهت پست

الروها اجازه پخش شدن در استخر داده و مانع از تراکم زیاد در گوشه سازی شوند. امواج به پستباد ذخیره
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سازی ساعت پس از ذخیره 48تا  24الروها میزان بازماندگی پستبرآور شود توصیه می هد شد.استخر خوا

 انجام گیرد.

    
 به منظور تشخیص مولکولی پاتوژنها )بخصوص ویروسی( PCR: مراحل اجرا و نتیجه آزمایشات  12شکل

    سازی استخرمدیریت اجرایی برای ذخیره

امکان پرهیز نمایید و اگر نیاز مبرمی وجود دارد که اینکار انجام شود، بایستی با الرو تا حد از واردات پست (1

المللی و همچنین از مراکز  دارای گواهی سالمت هماهنگی  مراجع ذیصالح و رجوع به قوانین محلی و بین

 معتبرانجام شود. 

که پایش سالمت دارند،  الروهای تولیدی در مراکز تکثیر گواهی شده توسط مراجع ذیصالحفقط از پست (2

 استفاده کنید.

از تراکمی استفاده نمایید که ظرفیت حمایت همه جانبه از آنها در استخر موجود باشد. از استرس میگوها و  (3

 تواند موجب ضرر اقتصادی و اثرات بد زیست محیطی شود.بدی کیفیت آب پرهیز نمایید که می

ریزی شود که تولید اپتیمم و هزینه حداقل ایجاد وری برنامهمیزان تراکم استفاده شده در مزرعه بایستی ط (4

 کند.

الروها را ردیابی الزم است، شماره هر بچ خریداری شده از هر هچری ثبت و ضبط شود که بعدا بتوان پست (5

 کرد.

 سازی شده بایستی دارای گواهی عاری از پاتوژنها و وضعیت خوب کیفی باشد.الروهای ذخیرهپست (6

اطمینان از کیفیت باال و شرایط خوب سالمت  جهتسی سختگیرانه برای هر بچ خریداری شده پایش و برر (7

 الزم است.

 سازی الزامی است.عملیات آبگیری )از نظر کیفی و کمی( در سطح مناسب قبل از ذخیره (8

اسب سازی الزم است، تا از شرایط مناجرای پایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی و زیستی آب قبل از ذخیره (9

 سازی شده اطمینان حاصل شود.برای رشد و بازماندگی جمعیت ذخیره
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عملیات صحیح و مناسب نقل و انتقال و تکنیکهای مدیریتی براساس هدف کاهش استرس و تلفات طی  (10

 ریزی دقیق اجرا شود.سازی بایستی طی برنامهحمل و نقل و ذخیره

 48تا  24در محل مناسبی از استخر که بتوان پس از قراردادن قفسهایی )شکل( به عنوان پایش بازماندگی  (11

 ساعت براساس آنها میزان بازماندگی میگوهای ذخیره سازی شده را تعیین کرد.   

 الروارزیابی کیفیت و تستهای استرس پست

ایمنی زیستی داشته باشند و اجرای این برنامه مراکز تکثیر بایستی دستورالعمل اجرایی براساس  -1

 بایستی توسط تکنسین مزرعه پرورش مورد تایید و بازدید قرار بگیرد.دستورالعمل 

و ...(  pHمسئول فنی مرکز تکثیر بایستی مزرعه دار را در مورد کیفیت و پارامترهای آب )شوری، دما،  -2

کند، باخبر کند، تا براساس آن سازگاری در مزرعه انجام بندی( که میگو را حمل میپکینگ )بسته

 شود.

الرو را های پستقبل از خرید، تکنسین مزرعه بایستی به هچری مورد نظر مراجعه و نمونه چند روز -3

 مورد ارزیابی دقیق و تشخیص آزمایشگاهی قرار دهد. 

وجود یا عدم وجود باکتریهای الرو، بایستی فعالیت، نورگرایی، نوار مدفوعی، برای قبول یا رد پست -4

 و محتویات روده مورد بررسی قرار گیرد.الرو درخشان، یکدست بودن اندازه پست

تکنسین بایستی ارزیابی را با میکروسکوپ ادامه داده و حضور یا عدم حضور واکوئلهای چربی در  -5

ها، مالنیزه شدن اندام حرکتی، حضور یا عدم حضور هپاتوپانکراس، محتویات روده، بدشکلی

 ها را بررسی کند.تن آبششسلولی، سندروم توپهای سفید و توسعه یافارگانیسمهای تک

یک مرحله اجباری جهت تکمیل ارزیابی کیفی هر بچ  PCRتشخیص مولکولی پاتوژنهای مهم توسط  -6

 الرو است.از پست
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)سمت راست( و غیر مناسب  الروها( بصورت مناسب: استفاده از هاپا )به منظور بررسی اولیه بازماندگی پست13شکل

 )سمت چپ(

 

الرو تکنسین مزرعه )مسئول در مرکز تکثیر( بایستی از نتایج آزمایشات باخبر بوده و تقبل از خرید پس -7

 رضایتمندی کلی داشته باشد.

ها در یک مرکز تکثیر یکسان نیستند، پس بایستی هر بچ جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و همه بچ -8

 های دیگر قابل تعمیم نیست.نتایج یک بچ به بچ

 الروها و میکروسکوپی کیفیت پست ارزیابی ماکروسکوپی

برای آزمایشات زیر مورد بررسی تصادفی انتخاب و  الروها بصورتنمونه از پست 20بایستی حداقل 

 قرار گیرند:

  تست فعالیت:

روهای فعال برعکس جهت آب که توسط الروها بایستی فعال باشند. پست الپست %95حداقل 

 نند.کهوادهی یا دستی اعمال شده، شنا می
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 الروسمت راست بد و سمت چپ خوب است.تست فعالیت پست الروها، کیفیت پست: 14شکل 

 ها: حضور بدشکلی

اندازی و از دست رفتن اندام حرکتی و الروهایی که دارای خمیدگی، خوردگی در اندامها، اشکال در پوستپست

 گیرند. غیره باشند، مورد پذیرش قرار نمی

 

 الرورمیتی در روستروم پست: حضور دفو 15شکل

بیوتیکی، شیمیایی و ...( در خوردگی یا خمیدگی بدن مدرکی برای استفاده از درمانهای مختلف )آتیحضور پیچ

باشد و نبایستی مورد پذیرش قرار گیرد. روستروم و سایر زواید بایستی دارای شکل طبیعی و بدون مرکز تکثیر می

 الروها خواهد شد.پست موجب رد شدن دسته %5د. بدشکلی بیش از هرگونه خراشیدگی یا بدشکلی باش
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 یکسان بودن سایز:

تر مقاومت بهتری نسبت به بیماریها و تغییرات )شرایط( مدیریتی دارند. در خصوص میگوهای الروهای پیشرفتهپست

در  . سازی شودذخیره 12ز شود که سن باالتر اشود. توصیه هم نمی سازی میذخیره 9-11الرو وانامی معموال پست

های آماده در بسته بچه میگو ، حتما بایستی تراکمصورت لزوم و ذخیره سازی بچه میگو با سن بیش از این میزان

باعث افزایش قیمت تمام این موضوع امکان دارد که و کاهش یابدشده برای حمل و نقل مورد بازبینی قرار گیرد 

کاهش بازماندگی در و موجب افزایش ریسک  12الرو پست سن بیش ازشده حمل و نقل گردد. در هر صورت 

 شود.حمل و نقل می

 

 و مناسب الروهای با سایز یکسانپستنمایی از : 16شکل 

 محتویات روده:

الروهای سالم، معموال دارای روده پُر بوده و  محتویات روده دارای ظاهری  یکنواخت هستند. مدفوع در روده پست

اند، الروهایی که تحت استرس بودهکه تغذیه در پستای سالم به صورت پیوسته مشخص است، درحالیالروهپست

 شود و محتویات روده منقطع می باشد. متوقف می
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 حرکات پریستالتیک )دودی( روده:

تی الروها است. رنگ تیره هپاتوپانکراس نیز عالمحرکات ریتمیک روده نشانه عملکرد خوب سیستم گوارشی پست

 باشد.الروها میبرای تغذیه مناسب پست

  

الرو : حرکات دودی و میزان چربی در هپاتوپانکراس روشی برای کنترل کیفی. شکل سمت راست )پست17شکل 

 .باکیفیت( و سمت چپ )پست الرو با کیفیت پایین(

 حضور اجرام خارجی:

ها و ونه ارگانیسم یا اجرام خارجی به اندامکگشود، هیچمی بررسیالرو سالم زیر میکروسکوپ وقتی که پست

الروهایی که اجرام خارجی به پای آنها چسبیده باشد، نمایشی از بدی کیفیت آب پوسته آنها نچسبیده است. پست

یک  %5شود اگر بیش از کنند. پیشنهاد میاندازی نمیالروها به طور منظم پوستاست، دراین شرایط معموال پست

 پذیرش قرار نگیرد. رو چنین حالتی داشته باشند، موردالبچ از پست
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 : نمایش اجرام خارجی، شکل سمت راست واجد اجرام خارجی  و شکل چپ فاقد هرگونه اجرام خارجی18شکل 

 کدورت عضله: 

الروهایی که بیش از باشد. دسته پستمیپست الرو دهنده استرس و بدی شرایط پرورش کدورت عضالت نشان

 سازی مناسب نیستند.ین حالتی داشته باشند، برای ذخیرهچن 10%

 مالنیزاسیون و تغییر رنگ:

-تواند بخاطری بدی تغذیه، برداشت نامناسب، عفونت و استرس باشد. مالنیزاسیون )لکهالروها میرنگ قرمز پست

ای )کروماتوفورها( پخش الروهای غیرسالم سلولهای رنگدانه. در پستباشدهای سیاه( نشانه عفونت باکتریایی می

گیری و به کنند. بررسی وضعیت کروماتوفورها بایستی سریعا پس از نمونهای ایجاد میشده و یک باند رنگدانه

 محض خروج از آب انجام شود که عوامل استرس بعدی روی پخش آنها اثرگذار نباشد.
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 ت چپ(الرو با پاهای شنای نکروز شده یا مالنیزه )سم: پست19 شکل

 تستهای استرس

 100-200تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. برای انجاماین آزمایش الروها براساس تست استرس نیز میکیفیت پست

-الروها را تعیین میالرو را در معرض شوکهای دمایی، شوری و شیمیایی قرار داده و میزان بازماندگی پستپست

درجه  10-12ساعت،  1-2گیرد، شوک دمایی است که طی تفاده قرار میکنند. یکی از تستهایی که بیشتر مورد اس

ای است که مورد تی به مدت نیم ساعت نیز گزینهپیپی 0-5دهند یا استفاده از شوری سانتیگراد، دما راکاهش می

 گیرد، در ادامه دستورالعمل اجرایی تست شوری ذکر شده است.:استفاده قرار می

 لیتر آب با شوری میلی  500سازی آمادهPPT 5 

  الرو و انتقال به شوری نمونه تصادفی از یک بچ پست 100اخذPPT 5  

  دقیقه 30منتظر ماندن به مدت 

 الروها به شوری اولیهبرگشت پست 

 الروهای زنده مانده و مرده و بیان نتیجه براساس درصدشمارش پست 
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 :برای ارزیابی تست استرس، مالک ارزیابی جدول زیر است 

 نتیجهارزیابی  زنده الروپستدرصد 

 عالی 100-90

 قابل قبول 85

 معمولی 80

 عدم پذیرش 80کمتر از 
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