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مقدمه
پرورش میگو یکی از فعالیت های مهم آبزی پروری است که 
با توجه به سودآوری و ارزآوری آن مورد توجه بخش خصوصی 
اخیر در سواحل  قرار گرفته است و طی دو دهه  و دولت 
گسترش  کشور  سواحل شمالی  در  به تازگی  و  جنوبی  مستعد 
یافته است. پرورش میگو فرایندی به هم پیوسته و حساس است 
تا پایان  )آماده سازی استخر(  آغاز  از  آن  تمامی مراحل  اگر  که 
باعث  نشود،  انجام  کامل  کنترل  و  دقت  با  )برداشت محصول( 
شکست دوره و ایجاد خسارت جبران ناپذیر می شود. با توجه به 
اینکه با گسترش و توسعه پرورش میگو در جهان، بروز بیماری 
میگوهای پرورشی در مزارع و سایت های پرورشی نیز افزایش 
مدنظر  گذشته  از  بیش تر  دقت  و  حساسیت  این  است،  یافته  
پرورش دهندگان قرار گرفته است. برنامه ریزی برای اجرای بهینه 
دستورالعمل های مدیریتی در مزرعه پرورشی باعث کسب نتایج 
بهتر  مزرعه  تولید  و  پرورش  دوره  آخر  در  اقتصادی  سودمند 
ایجاد  مزرعه،  مدیریت  در  مهم  بسیار  موارد  از  یکی  می شود. 
شرایط زیستی مناسب برای گونه پرورشی و حفظ این شرایط 

طی دوره است. 



راهنمای عملی... پست الرو میگو ۸

بخش اول: آماده سازی استخر
ایجاد  باعث  که  است  عملیاتی  مجموعه  استخر  آماده سازی 
محیطی مناسب برای ذخیره سازی پست  الرو اعم از خاک کف استخر 
در  طبیعی  موجودات  به  دسترسی  می شود.  آماده شده  و آب 
استخر به عنوان غذای زنده، کیفیت خوب آب و خاک و نبود 
پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( که روی رشد، بازماندگی و تولید میگو 
اثرگذارند، از موارد عمده ای است که باید در آماده سازی استخر 

بدان توجه شود.
از  یکی  و  مهم  بسیار  موارد  از  یکی  استخر  آماده سازی 
کلیدهای کنترل بحران در پرورش میگوست. مزارع موفق پرورش میگو 
در جهان معموالً پروتکل ها و دستورالعمل های مشخص و روشنی 
آن  عمده  و  اصلی  اهداف  که  دارند  استخر  آماده سازی  برای 

عبارت اند از:
1( اکسیداسیون مواد آلی و کاهش ترکیبات و مواد غیرآلی 

جمع شده در کف استخر حاصل از دوره قبلی پرورش؛
و  بیماری زا(  )عوامل  پاتوژن ها  رقبا،  شکارچیان،  حذف   )2
ناقالن پاتوژن های موجود از دوره قبل و پیشگیری از ورود موارد 

ذکرشده به دوره جدید قبل از ذخیره سازی؛ 
طی  آن ها  پایداری  و  آب  اسیدیته  خاک،   pH بهبود   )3

دوره پرورش؛



9راهنمای عملی... پست الرو میگو

4( افزایش غذای زنده در استخر؛
5( برداشت یا پخش کردن خاک در کف استخر در صورت نیاز 
به دلیل کف زی بودن میگو، آماده سازی استخر نقشی بسیار مهم 
و اختصاصی در پرورش میگو دارد. کیفیت آب نزدیک به کف 
برای زندگی میگو  نامناسب بستر،  به شرایط  می تواند بسته 
نامناسب باشد. میگوها موجودات حساسی هستند که برای 
بیمارشدن مستعدند. بنابراین باید عوامل بیماری زای باقی مانده 
از دوره قبلی پرورش حذف و از ورود پاتوژن )عوامل بیماری زای( 
جدید در ضمن آماده سازی استخر در دوره جدید جلوگیری شود. 
مستقیم  افزایش  باعث  سخت گیرانه  و  دقیق  آماده سازی 
هزینه تولید به دلیل افزایش هزینه مواد و کارگر می شود؛ ولی 
در  بیش تر  اقتصادی  بازدهی  و  بهتر  تولید  برای  فرصتی  این 

پایان دوره است. 
آماده سازی اصولی و دقیق در استخرهای خاکی پرورش میگو، 
شامل مراحل زهکشی، خشک کردن بستر، آهک پاشی و ضدعفونی 
محیط  به  آسیب  بدون  و  مسئوالنه  باید  که  است  استخر  بستر 

زیست انجام شود.
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زهکشی استخرها
باید به طور  از پایان یافتن برداشت محصول، استخر  پس 
استخر  مناطق  برخی  در  اگر  )شکل 1(.  تخلیه شود  کامل 
تخلیه به خوبی انجام نمی شود، باید به وسیله هیپوکلریت سدیم یا 
کلسیم یا اکسید کلسیم )آهک سوخته( منطقه مدنظر ضدعفونی 
شود. هنگامی  که زهکشی پایان یافت و آب استخر به طور کامل 
تخلیه شد، باید ورودی و خروجی کاماًل بسته شود تا در مواقع مد 
از ورود آب به استخر جلوگیری شود و در کوتاه ترین زمان استخر 

به وسیله نور خورشید و باد به خوبی خشک شود. 
 

شکل 1- زهکشی و تخلیه مناسب استخر

دستورالعمل اجرایی برای تکمیل فرآیند زهکشی استخر

1( زهکشی استخر یکی از مراحل اجرایی مزرعه است و باید 
به عنوان یکی از وظایف اصلی کارکنان پس از برداشت محصول 

تعریف شود. 
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2( نفوذناپذیری دریچه های ورودی و خروجی دقیقاً پس از 
برداشت و خاتمه عملیات زهکشی باید انجام شود.

و خروجی های سایر  ورودی ها  استخرها،  3( هنگام زهکشی 
استخرها به منظور واردنشدن آب به آن ها بررسی شوند که اگر 

دارای راه نفوذ هستند، حتماً مسدود شوند. 

خشک کردن استخر
پـس از عملیـات زهکشـی الزم اسـت اجازه داده شـود 
محیط پرورش میگو پیش از ذخیره سـازی مجدد، بازسـازی شـود. 
ایـن کار معمـوالً با آیش گـذاری موقـت انجام می شـود، دوره آیش 
باعـث خشک شـدن کامـل اسـتخر می شـود. خشک شـدن اسـتخر 
باعـث ازبین رفتـن یـا کاهـش جمعیـت موجـودات زنـده اسـتخر 
می شـود کـه مرحلـه ای بسـیار مهـم بـرای شکسـتن دوره زندگـی 
منابع آلودگـی  حـذف  به وسـیله  )عوامل بیمـاری زا(  پاتوژن هـا 
اسـت.  ذخیـره  اسـتخرهای  و  در استخرها، کانال های آب رسـان 
عملیـات تخلیـه یـا کاهش جمعیـت موجودات زنـده که طی 
فصـل خشـک اجرا می شـود، باعـث بهبـود و اصالح سـاختار 
کـف اسـتخر می شـود. ایـن عمـل باعث آماده شـدن شـرایط 
بهداشـتی و فراهم آمـدن محیطـی مناسـب در کـف اسـتخر 

بـرای ذخیره سـازی فصـل بعد می شـود.
البته درست و اصولی این است که برای بهترکردن شرایط 
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بهداشتی سیستم پرورش میگو، از نظرها و توصیه های مسئوالن 
ذی صالح بهداشت و بیماری های هر کشور و منطقه استفاده شود. 
الزم است پرورش دهندگان محترم برای کاهش جمعیت موجودات 
باشند(  بیماری زا  )که ممکن  است حامل عوامل  استخرها  زنده 
به عنوان نوعی استراتژی در کنترل بیماری ترغیب شوند. باید 
توجه کرد که این امر روی سودآوری و افزایش تولید طی دوره 
دوره  بهتر  مدیریت  برای  اثر مستقیم می گذارد.  پرورش  بعدی 
احتمالی  ناقالن  و  کاهش عوامل بیماری زا  و  جمعیت زدایی 
ذخیره  استخر  استخرهای پرورش،  اجازه داده شود  باید  آن ها، 
از  پس  سایر ساختارهای مربوطه،  و  کانال های آب رسان  آب، 
نور  تابش مستقیم  معرض  در  هفته  دو  خشک شدن حداقل 
خورشید قرار گیرند تا شکاف هایی )شکل 2( در کف استخر 
و  آلی  مواد  تجزیه  در  شتاب  باعث  عمل  این  ایجاد شود. 
اکسیدشدن  باعث  و  می شود  استخر  کف  ضدعفونی شدن 
بار آلی  مواد آلی و غیرآلی نظیر سولفید هیدروژن می شود و 
توجهی  به میزان درخور  را  پرورش  بعدی  دوره  در  کف استخر 

کاهش می دهد.
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شکل 2- ایجاد شکاف در خاک استخر طی دوره خشکاندن 
موجب تنفس بهتر خاک می شود. 

خالصه عملیات اجرایی خشکاندن استخر 

1( ثبت عملیات خشک کردن  و  جمعیت زدایی  به  عنوان 
راهکاری مناسب برای آماده سازی در مجموعه دستور العمل های 

بهداشتی مزرعه الزامی است.
کافی  به مدت  باد  و  آفتاب  اینکه  از  اطمینان  2( حصول 
ذخیره،  استخر  پرورش،  استخرهای  کف  به  )حداقل دو هفته( 



راهنمای عملی... پست الرو میگو 14

است،  خورده  موجود  ساختارهای  سایر  و  آب رسان  کانال های 
الزم است. به نحوی که باعث ایجاد شکاف هایی به عمق 5 تا 

10 سانتی متر در کف استخر شده باشد.
را  آن  باید  استخر  خشکاندن  از  پس  اینکه  به  توجه  با   )3
شخم زد، توجه کنید که اگر خشک شدن بیش از اندازه باشد، 
است،  نم دار  استخر  کف  درحالی که  باید  مؤثر  برای شخم زنی 

شخم زنی شروع شود.
4( خشک کردن کف استخر باید بالفاصله پس از هر برداشت 

یا کمی پس از آن انجام گیرد.

 نکته: خشک کردن کف استخر و شخم زنی 
باعث افزایش هوادهی به خاک می شود و این کار به

 تجزیه مواد آلی کمک می کند.

جمع آوری ضایعات و الشه موجودات از کف استخر
تمیزکردن کف استخر از ضایعات و زباله های دوره قبل، باید 
به عنوان عملیاتی معمول قبل از شروع دوره پرورش جدید و پس 
داخل استخرها  خارجی  مواد  خروج  گیرد.  انجام  خشکاندن  از 
)سنگ، چوب، پالستیک و...( کمک مؤثری به فعالیت تولیدی در 
دوره بعدی می کند. این مواد می توانند موانعی برای کار کارگران 
زائد که ممکن است  این مواد  یا آن ها را مجروح کنند.  باشند 
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با  که  باشند  موادی  یا  استخر  در  زنده حاضر  موجودات  الشه 
آن ها در تماس بوده اند و به خوبی ضدعفونی نشده اند، می توانند 
را  آن ها  باید  بنابراین  باشند؛  بیماری  عوامل  تجمع  محل 

خارج کرد )شکل 3(.

شکل 3- نمونه ای از مواردی که از دوره قبلی پرورش باید جمع آوری شوند. 

شیشه ای و...  پالستیکی،  اجسام  شامل  زباله ها  و  ضایعات   
که طی دوره پرورش قبلی در کف استخر پخش شده اند، باید 
برداشته شوند و به نحو مقتضی )بهداشتی( خارج و حذف شوند. 
و  مانده  باقی   استخر  در کف  است  ممکن  که  لوله هایی  حتی 
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خراب شده باشند یا تکه شده باشند، باید مورد توجه قرار گیرند 
و به نحوی دفع شوند که به محیط زیست آسیبی وارد نکنند؛ 

زیرا اکثر آن ها در طبیعت قابل جذب نیستند.

مدیریت اجرایی جمع آوری آشغال ها در استخر

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

لوله ها،  خروجی،  دریچه های  و  آب  ورودی  تمیزکردن   )2
قطعات چوبی درون استخر، سنگ ها و کاًل برداشت هرگونه جسم 

خارجی از کف استخرها در دستور کار این عملیات قرار دارد.
3( تا جایی که امکان دارد از مواد شیمیایی برای ضدعفونی کردن 

کف استخر استفاده نشود. 
4( مدیریت مناسب برای دفع مواد خارجی و آشغال های 

جمع آوری شده از کف و اطراف استخرها الزامی است.
5( مدیریت مناسب و ایمن، برای مواقعی که از مواد شیمیایی 
می  شود،  استفاده  استخر  کف  ضدعفونی  و  آماده سازی  در 

الزامی است.
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ارزیابی وضعیت بستر استخر
تجزیه  و  نمونه گیری  استخرها،  آماده سازی  روند  ادامه  در 
آزمایشگاهی از بستر کف استخرها، باید به عنوان برنامه معمول 
اجرا شود و بر اساس نتایج حاصله از آن، اقدامات بعدی مثل 

آهک پاشی و کوددهی انجام شود )شکل 4(.

شکل 4- بررسی و ارزیابی میزان رسوبات و خاک سیاه کف استخر

آلی  مواد  ترکیب  درباره  اطالعاتی  شامل  باید  خاک  تجزیه 
و  کلسیم  کربنات  آهن،  فسفر،  نیتروژن،   ،pH آن ها،  درصد  و 
منیزیم و... باشد. پارامترهای عمده که وضعیت کف استخر را 
تعیین می کنند، عبارت اند از مواد آلی و درصد آن ها و pH بستر 
)شکل 5(. اگر خاک استخر وضعیت اسیدی دارد )pH کم تر از 7( 
باید از آهک کشاورزی )کربنات کلسیم( برای اصالح اسیدیته 

خاک طبق جدول 1 استفاده کرد:
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جدول 1- میزان آهک مورد نیاز برای اصالح کف استخر
 برحسب اسیدیته خاک 

اسیدیته 
)pH( خاک

کربنات کلسیم 
)کیلوگرم

 در هکتار(

هیدروکسید 
 )CaOH2( کلسیم
)کیلوگرم در هکتار(

< 5< 3000< 1500

5-6< 2000< 1000

6-7< 1000< 500

از دیگـر بررسـی های مهـم بـرای ارزیابـی کـف اسـتخر و 
گیاهـان  بـه  آن هـا  آلودگـی  میـزان  کانال های آب رسـان، 
)جلبک هـا( مهاجـم و خرچنگ هایـی نظیـر خرچنـگ روح 
).Lepidophthalmus spp( اسـت. اگـر در بررسـی وجود این 
مـوارد تأییـد شـد، باید حتماً نسـبت به ازبین بـردن یا کاهش 
آن هـا اقدام شـود؛ زیـرا امـکان انتقـال آلودگی هـای مختلـف 

توسـط آن ها وجـود دارد.
استفاده از حشره کش ها یا مواد شیمیایی برای حذف و کنترل 
این موجودات آخرین گزینه است. اگر الزم است که از این مواد 
استفاده شود، باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود و تنها از 
موادی استفاده شود که سازمان های مسئول ملی یا بین المللی 

آن ها را مجاز دانسته اند. 
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شکل  5- بررسی اسیدیته )pH( خاک 

عملیات اجرایی برای ارزیابی کف استخر در مزرعه

1( نمونه های خاک را از جاهایی که مدنظر است، برداشت و 
بررسی کنید و بر اساس شاخص های کف استخر )میزان مواد آلی، 
طول  تمام  در  خاک  اگر  بگیرید.  تصمیم  بوی خاک(  و  رنگ 
بستر یکنواخت است، شما می توانید تنها یک نمونه برداشت و 
ارسال کنید یا اینکه 3 تا 5 نمونه را با هم مخلوط کنید. حتماً 
نمونه گیری  وجود دارد،  سیاه  خاک  که  عمقی  تا  کنید  دقت 

کرده باشید.
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2( نمونه گیری از خاک باید همیشه از جای مناسب انجام شود. 
بنابراین اگر از جاهای نامناسب، مثاًل دیواره استخر برداشت شود، 

ممکن است آزمایشگاه در تفسیر نتایج دچار مشکل شود. 
3( باید از آلوده شدن نمونه ها پرهیز شود. در صورتی  که از 
یا  نشود  استفاده  نمونه گیری  برای  کافی  تجهیزات  و  وسایل 
آلوده شدن  امکان  نگیرد،  انجام  نمونه گیری  مدیریت خوبی در 

نمونه ها زیاد است.
4( میزان آهک یا کودی که باید بر اساس نتایج آزمایشگاه در 
کف استخر افزوده شود یا هر نتیجه دیگری که از سوی آزمایشگاه 

اعالم شود، تنها برای همان استخر یا محل نمونه گیری است.
5( ممکن است در استخر یا استخرهایی آلودگی با جلبک های خاص، 
خرچنگ ها یا سایر موارد مشاهده شود و آلودگی به اندازه ای 
باشد که باید درمان انجام شود. در این صورت عملیات درمانی 
باید زیر نظر اشخاص متخصص و توسط افراد آموزش دیده اجرا 
ایمنی  و  زیست محیطی  مالحظات  حتماً  که  به طوری   شود، 

کارکنان در نظر گرفته شود.
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مدیریت رسوبات
زندگـی می کننـد.  اسـتخر  اوقـات در کـف  اغلـب  میگوهـا 
بنابرایـن خـوب و پایـدار نگه داشـتن شـرایط خـاک و بسـتر 
بـرای سـالمت میگوهـا بسـیار مهم اسـت. یکـی از مشـکالت 
مهـم در استخرهای پرورشـی تجمـع رسـوبات از منابع خارجی 
یـا داخلـی اسـتخر اسـت. یـک مزرعـه دار میگـو باید رسـوبات 
کـف اسـتخر یـا کانال  های مختلـف را پـس از برداشـت بـدون 
آسیب  رسـاندن بـه محیط  زیسـت، زمین هـای اطـراف یـا 
همسـایه ها به صـورت اصولـی دفـع کنـد. به طـور معمـول و 
رایـج مـزارع میگـو رسـوبات کـف اسـتخرهای پرورشـی را که 
پـس از یـک یا چند دوره پرورش در بسـتر تجمع یافته اسـت، 
برداشـت می کنند )شـکل 6(. همچنیـن از ایـن رسـوبات برای 
سـاخت و تکمیـل دیـواره یا بلندترکـردن دیواره اسـتخر یا تاج 
آن هـا اسـتفاده می کننـد؛ ولی ایـن عملیات نیازمند این اسـت 
کـه خـاک به خوبی فشـرده شـود و فاقـد مـواد آلی باشـد تا از 

ریـزش دیـواره، طـی دوره پـرورش جلوگیری شـود.
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شکل 6- بررسی خاک سیاه کف استخر برای ارزیابی برداشت )باال(
 یا عدم نیاز به برداشت )پایین(

عملیات اجرایی برای مدیریت رسوبات
1( استخرهای پرورشی، کانال ها و استخرهای رسوب گیر باید 
به گونه ای طراحی شوند که میزان تخریب آن ها توسط باران و 

طوفان کم باشد.
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2( رسوبات باید قبل از برداشت به اندازه کافی خشک شده باشند 
که آلودگی و بوی بد برای همسایگان ایجاد نکنند.

3( اگر رسوبات در خارج از منطقه تولید تخلیه می شوند، باید 
منطقه تخلیه طوری طراحی شود که نفوذ مواد مغذی و آلودگی 

در آب های زیرزمینی به حداقل برسد.
4( رسوبات باید موقعی که واقعاً الزم است )شکل 6( از استخرها 

برداشت شوند.
5( برای پرهیز از تجمع رسوبات در استخرهای پرورش میگو 
پیشنهاد می شود با استفاده از طراحی خروجی مرکزی رسوبات 
به وسیله کانال هایی به منطقه ای مناسب در خارج از استخرها 
کوددهی  و  تغذیه  مناسب  مدیریت  که  هرچند  هدایت شوند، 

باعث کاهش تجمع رسوبات در کف استخرها می شود.
6( داشتن سطوح صاف و شیب بندی مناسب کف استخر و 
از طریق چاله های فاضالب راهی برای کاهش  تخلیه سریع تر 

رسوبات کف استخر است.
7( کف استخر نیاز به فشرده شدن ندارد؛ ولی در صورتی که 
هوادهی شدید انجام شود، متراکم کردن خاک بستر ضروری است.

۸( فشرده کردن کف استخر باعث می شود در مواقع عملیات 
مکانیکی بر روی کف استخر در طول دوره پرورش خسارت 

کم تری به بستر استخر وارد شود.
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بین  و  استفاده  شود  مکانیکی  هوادهی  از  استخر  در  9( اگر 
آب گیری،  از  قبل  باید  انجام  شود،  شخم زنی  پرورش  دو دوره 

مجدداً کف استخر را فشرده کنید.
10( با آب گیری یا خیس کردن بستر بهتر می توان خاک بستر 
را از نظر وجودداشتن یا نداشتن خاک سیاه ارزیابی کرد )شکل 7(.

شکل 7- آب گیری یا خیس کردن بستر به منظور ارزیابی بستر 
از نظر وجودداشتن یا نداشتن خاک سیاه 

آهک پاشی کف استخر 
در   pH باالبردن  استخر،  خاک  ضدعفونی  برای  آهک پاشی 
می شود.  استفاده  آب  قلیائیت  بهبود  برای  یا  خاک های اسیدی 
غلظت  پایین  مقادیر  داشتن  به دلیل  خاک ها  از  بسیاری 
آلی  مواد  باالی  مقدار  به علت  یا  آن ها  طبیعت  به  بسته  یونی، 
اسیدی هستند. خاک های سولفاته پتانسیل اسیدی شدن دارند که 
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علت آن دارابودن میزان زیادی پیریت آهن است. این ماده هنگام 
اکسیدشدن تبدیل به اسید سولفوریک می شود و باعث می شود 
برای  آهک پاشی  میگو  پرورش  مزارع  در  اسیدی  شود.  خاک 
و  اقتصادی  مدیریت  نوعی  اسیدی  خاک های  خنثی سازی 
مؤثر است. بهترین زمان آهک پاشی قبل از شخم زنی و هنگامی 
است که استخر رطوبت داشته باشد و آهک بتواند به خوبی با 
خاک مخلوط شود )شکل ۸(. آهک پاشی عالوه بر حل مشکل 

اسیدیته خاک دارای مزایای دیگری است که عبارت اند از:
 کشتن اکثر میکروارگانیسم ها، به خصوص انگل ها؛ _
 افزایش قدرت ظرفیت تامپونی یا بافری آب )استفاده از آهک  _

در آب یا خاک باعث می شود تا آب یا بستر استخر تا حد زیادی 
در برابر تغییرات pH مقاومت کند( و لجن بستر برای پیشگیری 

از تغییرات و نوسانات زیاد pH؛
افزایش  _ باعث  چون  )زیستی(،  بیولوژیک  تولیدات  بهبود   

ذخیره کربن و اکسیژن می شود؛
 کاهش میزان مصرف اکسیژن زیستی )BOD(؛ _
 بهبود نیتریفیکاسیون )فرایندی که آمونیاک توسط باکتری های  _

به  وابسته  می شود(  نیتروژن  دیگر  شکل های  به  تبدیل  خاصی 
کلسیم توسط ارگانیسم های نیتریفیکاسیون کننده؛

خنثی سازی مواد مضر مثل سولفیدها و سایر اسیدها؛ _
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دارای  _ که  استخرهایی  بافت خاک کف  غیرمستقیم  بهبود   
مواد آلی زیادی هستند.

شکل ۸- بهترین زمان آهک پاشی قبل از شخم زنی 
و هنگامی که استخر رطوبت داشته باشد. 

 مدیریت اجرایی برای آهک پاشی کف استخر

1( آهک پاشی باید براساس نتایج تجزیه خاک انجام شود.
برداشت، حداقل  از  بعد  و  قبل  نمونه گیری خاک،  برای   )2
از عمق های  با فواصل مساوی و  نقاط مختلف و  10 نمونه در 
)کم تا زیاد( مختلف برداشت شود و پس از مخلوط شدن به عنوان 

نمونه استخر به آزمایشگاه ارسال شود.
3( برای آهک پاشی، حتماً از آهک با کیفیت که دارای دانه های ریز 
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و همگن است، استفاده کنید که به خوبی در کف استخر پخش 
شده و وارد خلل و فرج کف شود.

 (Ca(OH)2) آب دیده  آهک  و   )CaO( سوخته  آهک   )4
 )CaCO3( واکنش بهتر و مؤثرتری نسبت به آهک کشاورزی
در کف استخر ایجاد می کنند. بنابراین باید از این موارد برای 
ضدعفونی کف استفاده شود. این موضوع به خصوص در مناطقی 
که آب به خوبی تخلیه نشده یا بستر خشک نمی شود یا نسبت 
مواد آلی به خاک باالست، از اهمیت بیش تری برخوردار است. 

5( در آهک پاشی اصولی باید آهک در سطح و اعماق به صورت 
یکنواخت پخش شود. شخم زنی خاک در عمق 5 تا 10 سانتی متر 

پس از آهک پاشی می تواند به پخش بهینه آهک کمک کند.
در  از  پیشگیری  و  آهکی  مواد  هدردادن  از  پرهیز  برای   )6
آن ها،  برای  حساسیت  ایجاد  و  کارگران  قرارگرفتن  معرض 

موقعی آهک پاشی کنید که باد وجود نداشته باشد.
7( آب با قلیائیت باالی ۸0 میلی گرم بر لیتر نیازی به آهک پاشی 

ندارد؛ چون آهک در آب حل نمی شود.



راهنمای عملی... پست الرو میگو 2۸

شخم زنی کف استخر 
شخم زنی کف استخر باعث موارد زیر می شود:

بهترشدن وضعیت خاک و اطمینان از رسیدن هوا به الیه های  _
زیرین خاک، 

تبدیل خاک آلی به معدنی،  _
ضدعفونی کردن یا اکسیدکردن خاک برای پرورش میگو. _

بنابراین پیشنهاد می شود  شخم زنی هر یک سال یا هر دو سال 
یک بار بر اساس وضعیت استخر انجام شود. برای رسیدن به 
باید خاک  می شود،  انجام  که شخم زنی  موقعی  مطلوب  نتایج 
کم بودن  یا  زیادبودن  زیرا  باشد؛  داشته  رطوبت  کافی  به اندازه 

رطوبت خاک، باعث اختالل در شخم زنی می شود.
برای شخم زنی مناسب باید از تجهیزات مناسب مانند تیلر، 
تجهیزات  )این  استفاده شود  تراکتور  و  شن کش  یا  چنگک 
بهتر  برای سوددهی  نتیجه بخشی شخم زنی مؤثرترند(.  برای 
شخم زنی، این کار باید با آهک پاشی یا سایر مواد بهبود دهنده 
پس  که  بزرگ  کلوخ های  می شود  پیشنهاد  همراه شود.  خاک 
مناسب  دستگاه های  به وسیله  می شود،  ایجاد  شخم زنی  از 
و  صاف  باید  خاک  ذرات  بهتر  مدیریت  برای  و  خرد شده 
یکدست شوند )شکل 9(. این وضعیت خاک جدید که با آهک 
میگوها  می کند  کمک  است،  شده  همراه  نیز  سایر مغذی ها  و 
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فعالیت فیزیولوژیک )مثل پوست اندازی( خود را در کف استخر 
به خوبی انجام دهند.

شکل 9- شخم زنی استخر پس از آهک پاشی
 و تسطیح و فشرده سازی کف استخر
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پرکردن استخر )آب گیری(
آب گیری استخر باید با کنترل کامل و سخت گیرانه باشد تا مطمئن 
شویم آب مناسب و فیلترشده )به وسیله توری ها و کیسه های تمیز( 
نیز  روزانه  به صورت  باید  آب گیری  عملیات  می شود.  استخر  وارد 
اطمینان حاصل شود.  آب گیری  از صحت  تا  مرور شود  و  بررسی 
نظر  از  منطقه  شرایط  به  بسته  کیسه مانند  فیلترهای توری 
میزان آلودگی حداقل در 40 روز اول پرورش نباید از ورودی ها 
برداشته شوند. با این کار از ورود جمعیت پست  الروهای وحشی 
میگو، خرچنگ و سایر موجودات ناخواسته جلوگیری می شود. 
تا  شوند  مدیریت  به نحوی  باید  کیسه ها  و  فیلترها  بنابراین 
تولید  روی  که  ناخواسته ای  )موجودات زنده(  ارگانیسم های 
اثرگذارند، توانایی ورود به محیط آبی را نداشته باشند. این 
موجودات ناخواسته ممکن است شکارچیان، رقابت  کنندگان 

یا حامالن پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( باشند )شکل 10(.
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شکل 10- استفاده از فیلتراسیون در ورودی آب به مزرعه

فیلترها انواع مختلفی دارند و مدیریت مزرعه باید به گونه ای 
انواع  از  برنامه ریزی کند که چه موقع، در چه محل و چگونه 
فیلترها استفاده کند. همچنین باید برنامه ای برای بررسی روزانه 
آن ها در فرایند آب گیری داشته باشد تا مطمئن شود از فیلترها 
از  پرهیز  باعث  کار  این  نگهداری می شود.  و  استفاده  به خوبی 
تعویض مکرر آن ها و همچنین بهبود عملکرد آن ها در کاهش 

ورود ارگانیسم ها به استخر می شود.
آب  شیمیایی  و  فیزیکی  وضعیت  است  الزم  آب گیری  دوره  طی 
بررسی شود و بر اساس آن کوددهی برنامه ریزی و اجرا شود. این کار 
)به خصوص دیاتومه ها(  فیتوپالنکتون ها  رشد  تحریک  و  بهبود  باعث 
برای  پست  الروها هستند، می شود.  اولیه  مراحل  غذای  که 
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که  آب  بیوشیمیایی  و  یونی  تعادل  باید  استخر،  آب  بارورسازی 
در رشد و تولید انواع فیتوپالنکتون ها )فیتوپالنکتون ها، فیتوبنتوزها، 
زئوپالنکتون ها و زئوبنتوزها( مؤثر است، برقرار باشد. برای رشد بهتر 
فیتوپالنکتون های مناسب باید نسبت نیتروژن: فسفر برابر ۸:1 ، 
نسبت کلسیم: منیزیم: پتاسیم برابر 1:3:1 یا )400:1200:400( 
باشد، سیلیس آب حدود 1 پی پی ام باقی بماند و قلیائیت آب 

بیش تر یا مساوی۸0 میلی گرم بر لیتر باشد.
قبل از ذخیره سازی باید تجزیه میکروبی نیز در آب استخر 
مواد  یا سایر  پروبیوتیک ها  از مالس،  استفاده  انجام شود. 
بهبود دهنده باعث رشد میکروارگانیسم هایی می شود که روی 
بنابراین  )شکل 11(.  مؤثرند  الروها  پست   بازماندگی  و  رشد 
تحریک رشد و باالنس میکروب ها در آب یا خاک استخر یکی از 
موارد مهم است که باید قبل از ذخیره سازی مدنظر قرار گیرد.

شکل 11- آماده سازی پروبیوتیک به همراه مالس
 برای بهبود آب در استخر
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مدیریت اجرایی آب گیری استخر پرورش میگو

1( نباید استخرهای پرورشی را بدون درمان آب یا فیلتراسیون 
از کانال اصلی آب گیری کرد.

2( نصب فیلترهای مناسب در ورودی کانال آب رسان )1000 تا 
به استخر( و  تا کانال ورودی  از سوپاپ  به ترتیب  250 میکرون 
همچنین ورودی های استخر تا حدی  که از واردنشدن موجودات 

ناخواسته اطمینان حاصل شود، الزم است.
3( باید از استخر رزروار )ذخیره آب( به عنوان منبع کانال 
آب رسان استفاده شود )حداقل 7 روز آب را در استخر ذخیره 

نگه دارید(.
وضعیت  از  اولیه  نمونه گیری  برای  منظم  برنامه ریزی   )4

تولیدات و بار میکروبی در آب و خاک استخر الزامی است.
یا  بلوم   ،pH )دما، شوری،  شرایط  همه  اینکه  از  اطمینان   )5
شکوفایی پالنکتونی و...( برای ذخیره سازی پست  الرو مناسب است.

6( بـرای اینکه باروری آب قبل از ذخیره سـازی پسـت  الرو 
ایجـاد شـود )شـفافیت: 30 تا 50 سـانتی متر(، هـر وقت نیاز 
باشـد، آب اسـتخر بایـد طـی آب گیـری بـارور شـود. بـرای 
ایـن کار می توان از میکروارگانیسـم های مفید در آماده سـازی 
مـواد شـیمیایی  به جـای  )پروبیوتیک و پربیوتیـک(  اسـتخر 

اسـتفاده کرد. معمول 
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بخش دوم: ذخیره سازی استخر
ذخیره سازی پست الرو در استخرهای پرورشی یکی از مهم ترین 
مراحل کسب موفقیت در دوره پرورش است. بنابراین باید همه 
به منبع و کیفیت پست الرو،  پیشنهادها و توصیه های مربوط 
در جدول 2  کرد.  رعایت  به خوبی  را  ذخیره سازی  و  سازگاری 
پارامترهای فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب برای ذخیره سازی 

پست الرو آمده است.
جدول 2- پارامترهای فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب

 برای ذخیره سازی پست الرو

مقدارپارامتر

۸0 < میلی گرم بر لیترقلیائیت

pH7-۸

0/1 < میلی گرم بر لیترآمونیاک

4< میلی گرم بر لیتراکسیژن )صبح(

TCBS>102

TSA>103

Lumi0

1500> )سلول/ میلی لیتر(دیاتومه
TCBS)محیط کشت اختصاصی ویبریوها( 

TSA )محیط کشت عمومی باکتری ها(
 Lumi )ویبریوهای درخشنده( 
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مزارع میگو پس از آماده سازی و درمان آب )شامل باروری، 
مالس، پروبیوتیک و...( یا موقعی که استخر مدنظر آب گیری شده 
و دریچه ورودی آن بسته شد، باید سریعاً در رابطه با حمل ونقل 
عمومی  وضعیت  و  تعداد، سن  زمان،  انتقال،  تاریخ  پست الرو، 
پست الرو با مرکز تکثیر هماهنگی کنند. مدیریت مزرعه باید 
از  قبل  روز  سه  اجرایی،  عملیات  دستورالعمل های  اساس  بر 
ذخیره سازی پست الرو اجازه دهد تا آب استخر به پایداری کامل 
برسد. با بررسی های دوره ای وضعیت پارامترهای فیزیکوشیمیایی 
و زیستی باید مطمئن شویم که استخر شرایط قابل قبول برای 
در  پارامترها  که  شود  دقت  و  دارد  را  پست الرو  ذخیره سازی 

محدوده اعداد جدول 2 قرار داشته باشند.

 منبع پست الرو 
موفقیت یک مزرعه پرورش میگو و به طور کلی صنعت میگو 
در یک منطقه به منبع تأمین پست الرو آن ناحیه بستگی دارد. 
بازماندگی خوب پست الرو کلید میگوپروری  و  باال  کیفیت 
قوی  پست الرو  دسترس بودن  در  از  اطمینان  است.  مدرن 
باید  و سالم پیش نیاز شروع دوره پرورش میگوست. مزارع 
مدارکی درباره منبع و مراحل خرید هر دسته )بچ( از پست الرو 
میزان  استخر،  هر  پارتی  هر  برای  که  به طوری  باشند،  داشته 
ذخیره سازی قابل ردیابی باشد. در شکل 12 نمای کلی خارجی 

یک مرکز تکثیر میگو آمده است.
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شکل 12- نمای کلی خارجی یک مرکز تکثیر میگو

کیفیت پایین و شک بر وجود بیماری در پست الروهای خریداری شده 
ورود  برای  و محیطی؛ چون مقدمه ای  اقتصادی  باالی  یعنی ریسک 
مزرعه  داخل  به  بیماری زا  عوامل  حامل  میگوهای  یا  بیمار  میگوی 
است. این امر عالوه بر ایجاد بیماری در مزرعه باعث انتقال و پخش 
سخت پوستان  جمعیت های  سایر  و  وحشی  میگوهای  در  آلودگی 
بومی می شود. پست الروهای ذخیره سازی شده در استخرهای مزارع 
پرورشی باید در مراکز تکثیر دارای مجوز باشند و مورد تأیید سازمان 
تولید  تانک های  در شکل 13  باشند.  تولید شده  کشور  دام پزشکی 

پست الرو در مرکز تکثیر میگو آمده است. 
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شکل 13- نمایی از تانک های تولید پست الرو در مرکز تکثیر میگو

که  کنند  خریداری  مراکزی  از  را  پست الروها  باید  مزارع 
برنامه پایش و بررسی سالمت پست الرو دارند. اگر پست الرو از 
کشور دیگری وارد می شود، باید گواهی سالمت از کشور مبدأ را 
داشته باشند. این گواهی شامل این موارد است: حداقل پاتوژن های 
ویروس،  نودا   ،)WSSV) میگو  سفید  لکه  ویروس  مثل  مهم 
ویروس نکروز عضالنی )IMNV(، تورا سیندروم )TSV(، نکروز 
عفونی بافت خون ساز و هپاتوپانکراس )IHHNV( و باکتری هایی 
مثل NHP و ویبریوها مثل پناییسیدا و پاراهمولیتیکوس. این 
باید دارای  پاتوژن های فوق  از  بر عاری بودن  پست الروها عالوه 
آن ها  آبشش های  باشد،  عمومی خوبی  وضعیت  و  باال  کیفیت 
توسعه یافته و از نظر شکلی و سنی تکامل کافی یافته باشند. 
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مراکز تکثیر محلی یا خارجی مبدأ باید دارای دستورالعمل 
اجرایی ایمنی زیستی باشند و به نحو مناسب از اجرای آن ها 
در سیستم مطمئن باشیم. این مراکز باید از طرف مراجع ملی 
گواهی داشته باشند که خریداران پست الرو از خرید محصول با 

کیفیت و عاری از بیماری مطمئن شوند.

کنترل کیفی پست الرو 
مزرعه داران باید درباره تاریخچه سالمت هر دسته پست الرو که 
خریداری می کنند، اطالع کافی داشته باشند. برای رسیدن به این 
مهم باید از تکنسین حامی که توسط آن ها در مرکز تکثیر گماشته 
شده است، پرس وجو کنند یا از راه های دیگر که امکان پذیر باشد، 
مطلع شوند. خریداران پست الرو باید حداقل 7 روز قبل از خرید 

با ایشان در تماس باشند.
برای اطمینان از کیفیت و سالمت پست الرو باید معاینات میکروسکوپی، 
آزمایش های مولکولی و همچنین بررسی های ماکروسکوپی برای 
تعیین سایز، بدشکلی ها، یکدست بودن سایز پست الروها )شکل 14(، 
گوارش،  دستگاه  طبیعی  حرکات  روده،  خالی بودن  فعالیت، پر یا 
و  توسعه  عضالت،  شفافیت  آن ها،  بدن  روی  مزاحم  موجودات 
حرکتی  اندام  مالنیزه شدن  و  رنگ  تغییرات  تکامل آبشش ها، 
انجام شود )شکل 15(. تست های استرس و بررسی پست الروها 
در محیط تاریک برای تشخیص باکتری های درخشان نیز باید 

انجام شود.



39راهنمای عملی... پست الرو میگو

شکل 14- نمای کلی پست الروهای هم اندازه و آماده برای بسته بندی

شکل 15- بررسی های میکروبی پست الروها قبل از ورود به مزرعه
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سازگاری پست الروها 
پست الرو میگو یکی از نهاده های گران قیمت در پرورش 
میگوست. نقل و انتقال و مدیریت پست الرو که شامل صید، 
و  سازگاری  مزرعه،  در  تحویل گیری  حمل ونقل،  بسته بندی، 
ذخیره سازی است، به عنوان نقاط بحرانی برای کاهش بازماندگی 

محسوب می شوند )شکل 16(. 

شکل 16- پست الروهای بسته بندی شده و آماده انتقال به مزارع

برای  باید  فنی  کارکنان  کوشش  همه  سازگاری  مدت  طی 
کاهش استرس پست الروها و کاهش تلفات باشد، تا اینکه شرایط 
آن ها با شرایط کیفی آب استخر یکسان شود. سازگاری موفق 
از  می کند.  رو کمک  پیش  دوره  تولید طی  اقتصادی شدن  به 
پست الروها  سازگاری  زمان  در  باید  که  متغیرهایی  مهم ترین 
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بررسی شوند، شوری، دما و اکسیژن محلول آب است. پرهیز 
از استرس و تغییرات سریع محیطی، اساسی ترین کار در زمان 

سازگاری است. 

ذخیره  سازی پست الروها
قبل از ذخیره سازی پست الرو، باید مطمئن شوید که استخر 
از نظر سطح مناسب آب در استخر، شکوفایی مناسب جلبکی 
زیستی  و  فیزیکوشیمیایی  پارامترهای  و  دیاتومه ها(  )عمدتاً 
تولیدی خوب  پیشرفت  و  تکمیل  برای  مناسب  دارای شرایط 
طی دوره پرورش باشد. همچنین بررسی و اطمینان از وضعیت 
استخر  که  در شرایطی  استخر خصوصاً  آب  میکروبی  مطلوب 
سابقه بیماری خصوصاً بیماری های ویروسی )همانند لکه سفید( 
یا باکتریایی )ویبریوزیس( را داراست، از اهمیت خاصی برخوردار 
است. بررسی میکروبی آب استخر به این دلیل است که تا قبل 
از ذخیره سازی میزان بار آلودگی و کیفیت آب پرورش مشخص 
شود تا خطر کاهش بازماندگی پست  الروها را به حداقل برسانیم.

در صورت امکان، ذخیره سازی باید در خنک ترین زمان روز 
مثل ساعات 6 تا ۸ عصر یا 6 تا ۸ صبح انجام شود. پایین بودن 
دما باعث کاهش استرس در پست الروها می شود. همچنین 
در  استخرها  در  پست   الروها  رهاسازی  که  می شود  توصیه 

حد امکان سریع تر انجام شود.
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آب،  کیفیت  برداشت،  سایز  و  سن  براساس  مناسب،  تراکم 
تجربه  هوادهی،  امکانات  آب،  تعویض  میزان  استخر،  طراحی 
هر  شود.  تعیین  باید  مزرعه  ظرفیت  و  کارکنان  مهارت  و 
بر  را  استخر  هر  پایدار  بیومس  ظرفیت  میزان  باید  مزرعه دار 
اساس شرایط آن استخر و همچنین تاریخچه تولیدهای قبلی 
استخر محاسبه کند. بر این اساس و با توجه به وضعیت بازار 
باید بهترین تراکم را که بدون تأثیرات سوء در تولید دارای بهره 

اقتصادی باشد، محاسبه و اعمال کرد.
عملیات  پایان  از  پس  استخر،  طراحی  براساس  پست الروها 
باد  جهت  در  و  استخر  عمیق  قسمت  در  باید  سازگاری 
ذخیره سازی شوند. امواج به پست الروها اجازه پخش شدن در 
استخر می دهد و مانع از تراکم زیاد در گوشه استخر می شود. 
تا   24 پست الروها  بازماندگی  میزان  برآورد  می شود  توصیه 

4۸ ساعت پس از ذخیره  سازی انجام شود.

مدیریت اجرایی برای ذخیره سازی استخر 

1( از واردات پست الرو تا حد امکان پرهیز کنید و اگر نیاز 
هماهنگی  با  باید  شود،  انجام  کار  این  که  دارد  وجود  مبرمی 
و  بین المللی  و  محلی  قوانین  به  رجوع  و  ذی صالح  مراجع 

همچنین از مراکز دارای گواهی سالمت معتبر انجام شود. 
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2( فقط از پست الروهای تولیدی در مراکز تکثیر گواهی شده 
توسط مراجع ذی صالح که پایش سالمت دارند، استفاده کنید.

3( از تراکمی استفاده کنید که ظرفیت حمایت همه جانبه از 
آن ها در استخر موجود باشد. از استرس میگوها و بدی کیفیت 
آب پرهیز کنید؛ زیرا می تواند باعث ضرر اقتصادی و تأثیرات بد 

زیست محیطی شود.
4( میزان تراکم استفاده شده در مزرعه باید طوری برنامه ریزی 

شود که تولید مطلوب و هزینه حداقل ایجاد کند.
5( الزم است شماره هر دسته بچه میگوی خریداری شده از 
هر مرکز تکثیر ثبت و ضبط شود که بعداً بتوان بچه میگوها را 

ردیابی کرد.
6( پست الروهای ذخیره سازی شده باید دارای گواهی عاری از 

بیماری و وضعیت خوب از نظر کیفیت باشد.
7( پایش و بررسی سخت گیرانه برای هر دسته خریداری شده 
باال و شرایط خوب سالمت  از کیفیت  به منظور اطمینان 

الزم است.
۸( عملیات آب گیری )از نظر کیفی و کّمی( در سطح مناسب 

قبل از ذخیره سازی الزامی است.
فیزیکوشیمیایی و زیستی آب  پارامترهای  پایش  اجرای   )9
قبل از ذخیره سازی الزم است، تا از شرایط مناسب برای رشد 

و بازماندگی جمعیت ذخیره  سازی شده اطمینان حاصل شود.
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10( عملیات صحیح و مناسب حمل ونقل )سریع و ایمن( و 
تکنیک های مدیریتی بر اساس هدف کاهش استرس و تلفات 
دقیق  برنامه ریزی  طی  باید  ذخیره سازی  و  حمل ونقل  طی 

اجرا شود.
11(  قفس هایی )شکل 17( به عنوان پایش بازماندگی در محل 
مناسبی از استخر قرار دهید که بتوان پس از 24 تا 4۸ ساعت 
را  بازماندگی میگوهای ذخیره سازی شده  براساس آن ها میزان 

تعیین کرد. 

شکل 17- استفاده از هاپا )قفس هایی( به منظور بررسی اولیه

 بازماندگی پست الروها
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ارزیابی کیفیت و تست های استرس پست الرو

برنامه  اساس  بر  اجرایی  دستورالعمل  باید  تکثیر  مراکز   -1
باید  دستورالعمل  این  اجرای  و  باشند  داشته  زیستی  ایمنی 
توسط تکنسین مزرعه پرورش مورد تأیید و بازدید قرار بگیرد.

2- مسئول فنی مرکز تکثیر باید مزرعه دار را درباره کیفیت 
و پارامترهای آب )شوری، دما، pH و...( بسته بندی که میگو را 
حمل می کند، باخبر کند تا بر اساس آن سازگاری در مزرعه 

انجام شود.
به هچری  باید  از خرید، تکنسین مزرعه  3- چند روز قبل 
مدنظر مراجعه کند و نمونه های پست الرو را مورد ارزیابی دقیق 

و تشخیص آزمایشگاهی قرار دهد. 
نورگرایی،  فعالیت،  باید  پست الرو  رد  یا  قبول  برای   -4
باکتری های درخشان،  نداشتن  یا  نوار مدفوعی، وجودداشتن 

یکدست بودن اندازه پست الرو و محتویات روده بررسی شود.
5- تکنسین باید ارزیابی را با میکروسکوپ ادامه دهد و بود یا نبود 
واکوئل های چربی در هپاتوپانکراس، محتویات روده، بدشکلی ها، 
مالنیزه شدن اندام حرکتی، بود یا نبود ارگانیسم های تک سلولی، 
سندروم توپ های سفید و توسعه یافتن آبشش ها را بررسی کند.
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)عوامل بیماری زای( مهم  پاتوژن های  مولکولی  6- تشخیص 
ارزیابی کیفی هر  توسط PCR مرحله ای اجباری برای تکمیل 

بچ از پست  الرو است )شکل 1۸(.

شکل 1۸- نمونه ای از دستگاه PCR برای تشخیص بیماری های ویروسی 

در  )مسئول  مزرعه  تکنسین  پست الرو  خرید  از  قبل   -7
مرکز تکثیر( باید از نتایج آزمایش ها باخبر باشد و رضایتمندی 

کلی داشته باشد.
۸- همه بچ ها در یک مرکز تکثیر یکسان نیستند. پس باید 
بچ های دیگر  به  بچ  نتایج یک  و  بررسی شود  بچ جداگانه  هر 

قابل تعمیم نیست.
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ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی کیفیت پست الروها 

باید حداقل 20 نمونه از پست الروها به صورت تصادفی انتخاب شوند 
و برای آزمایش های زیر مورد بررسی قرار گیرند:

1- تست فعالیت
حداقل 95 درصد پست الروها باید فعال باشند. پست الروهای فعال 
برعکس جهت آب که توسط هوادهی یا دستی اعمال شده است، 

شنا می کنند.

2- حضور بدشکلی ها 
اندام ها،  در  خوردگی  خمیدگی،  دارای  که  پست الروهایی 
اشکال در پوست اندازی و ازدست رفتن اندام حرکتی و... باشند، 
پذیرفته نمی شوند. حضور پیچ خوردگی یا خمیدگی بدن مدرکی 
برای استفاده از درمان های مختلف )آنتی بیوتیکی، شیمیایی و...( 
و  روستروم  شوند.  پذیرفته  نباید  و  است  تکثیر  مرکز  در 
سایر زوائد باید دارای شکل طبیعی و بدون هرگونه خراشیدگی 
یا بدشکلی باشد. بدشکلی بیش از 5 درصد باعث ردشدن دسته  

پست الروها می شود.

3- یکسان بودن سایز
پست الروهای پیشرفته تر مقاومت بهتری در برابر بیماری ها 
و تغییرات شرایط مدیریتی دارند. درخصوص میگوهای وانامی 
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معموالً پست الرو 9 تا 11 روزه ذخیره سازی می شود. توصیه هم 
نمی شود که سن باالتر از 12 روز ذخیره سازی شود. در صورت 
لزوم و ذخیره سازی بچه میگو با سن بیش از این میزان، حتماً 
باید تراکم بچه میگو در بسته های آماده شده برای حمل ونقل 
موضوع  این  البته  یابد.  کاهش  و  گیرد  قرار  بازبینی  مورد 
افزایش قیمت تمام شده حمل ونقل شود. در  باعث  امکان دارد 
هر صورت سن بیش از 12 روز پست الرو باعث افزایش ریسک و 

کاهش بازماندگی در حمل ونقل می شود.

4- محتویات روده
و  هستند  پُر  روده  دارای  معموالً  سالم،  پست الروهای 
در  مدفوع  است.  یکنواخت  ظاهری  دارای  روده  محتویات 
است،  مشخص  پیوسته  به صورت  پست  الروهای سالم  روده 
درحالی که تغذیه در پست الروهایی که تحت استرس بوده  اند، 

متوقف می شود و محتویات روده منقطع می شود. 

5- حرکات پریستالتیک )دودی( روده
حرکات ریتمیک روده نشانه عملکرد خوب سیستم گوارشی 
پست الروهاست. رنگ تیره هپاتوپانکراس نیز عالمتی برای تغذیه 

مناسب پست الروهاست. 
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6- حضور اجرام خارجی
وقتی که پست الرو سالم زیر میکروسکوپ بررسی می شود، 
هیچ گونه ارگانیسم یا اجرام خارجی به اندامک ها و پوسته آن ها 
نچسبیده است. پست الروهایی که اجرام خارجی به پای آن ها 
چسبیده باشد، نمایشی از بدی کیفیت آب است. در این شرایط 
نمی کنند.  پوست اندازی  منظم  به طور  پست الروها  معموالً 
پیشنهاد می شود اگر بیش از 5 درصد یک بچ از پست  الرو چنین 

حالتی داشته باشند، مورد پذیرش قرار نگیرد.

7- کدورت عضله
کدورت عضالت نشان دهنده استرس و بدی شرایط پرورش 
پست الرو است. دسته پست الروهایی که بیش از 10 درصد 
چنین حالتی داشته باشند، برای ذخیره  سازی مناسب نیستند.

8- مالنیزاسیون و تغییر رنگ
تغذیه،  بدی  به دلیل  می تواند  پست الروها  قرمز  رنگ 
برداشت نامناسب، عفونت و استرس باشد. مالنیزاسیون )لکه های سیاه( 
نشانه عفونت باکتریایی است. در پست الروهای غیرسالم سلول های 
رنگ دانه ای )کروماتوفورها( پخش می شوند و یک باند رنگ دانه ای 
از  پس  باید سریعاً  کروماتوفورها  بررسی وضعیت  می کنند.  ایجاد 
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نمونه گیری و به محض خروج از آب انجام شود که عوامل استرس 
بعدی روی پخش آن ها اثرگذار نباشد.

تست های استرس

می تواند  نیز  استرس  تست  اساس  بر  پست الروها  کیفیت 
ارزیابی شود. برای انجام این آزمایش 100 تا 200 پست الرو را 
در معرض شوک های دمایی، شوری و شیمیایی قرار می دهند 
از  یکی  می کنند.  تعیین  را  پست الروها  بازماندگی  میزان  و 
تست هایی که بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد، شوک دمایی 
است که طی 1 تا 2 ساعت، 10 تا 12 درجه سانتی گراد، دما 
راکاهش می دهند یا استفاده از شور PPT 0 تا 5 )بخش در هزار( 
به مدت نیم ساعت نیز گزینه ای است که استفاده می شود. در 

ادامه دستورالعمل اجرایی تست شوری ذکر شده است:

آماده سازی 500 میلی لیتر آب با شوری PPT 5 )بخش در هزار(؛ _

به  _ انتقال  و  پست الرو  بچ  یک  از  تصادفی  100 نمونه  اخذ 
شوری PPT 5 )بخش در هزار(؛

منتظرماندن به مدت 30 دقیقه؛ _

برگشت پست الروها به شوری اولیه؛ _

شـمارش پسـت الروهای زنده مانـده و مـرده و بیـان نتیجـه  _
براسـاس درصـد؛
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برای ارزیابی تست استرس، مالک ارزیابی جدول 3 است:

جدول 3- مالک ارزیابی پست الرو

ارزیابی نتیجهدرصد پست الرو زنده

عالی90-100

قابل قبول۸5

معمولی۸0

عدم پذیرشکم تر از ۸0
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