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چکيده 
در  ميگو  پرورش  مختلف  سيستم های  در 
در  استخر  شرايط  بهبود  خاکی،  استخرهای 
از احداث  بار پس  اولين  شروع فعاليت برای 
ادامه  برای  محصول  برداشت  از  بعد  نيز  و 
بااليی  اهميت  از  بعد  دوره های  در  توليد 
مزارع  بموقع  آماده سازی  است.  برخوردار 
آب  و  تاسيسات  امکانات،  زمينه  در  پرورش 
و  استانداردها  با  مطابق  نياز  مورد  مناسب 
از مهمترين عواملی  دستورالعمل های معتبر 
است که دستيابی به محصولی سالم با کميت 
و کيفيت مطلوب را تضمين می کند. الگوی 
آماده سازی رايج بکار رفته در مزارع پرورش 
ميگوی ايران شامل تخليه آب استخر، خشک 
کردن بستر، خارج کردن خاک سياه و بقايای 
باقيمانده از دوره قبلی پرورش، نمونه برداري 
تسطيح  و  زدن  شخم  استخر،  کف  خاک  از 
کت واک ها  نصب  آهک پاشی،  استخر،  بستر 
آبگيری  و  فيلتراسيون  تجهيزات خروجی،  و 
بويژه  بچه ميگوها  وابستگی  بدليل  می باشد. 
غذای  از  تغذيه  به  پرورش  دوره  اوايل  در 
رفتاری  ويژگی  نيز  و  )پالنکتون ها(  طبيعی 
کف زی بودن اين سخت پوست، فراهم کردن 
با خصوصيات فيزيکی و  آب مناسب مطابق 
شوری،   ،pH محلول،  )اکسيژن  شيميايی 
ميزان ذرات معلق در آب و ...( مورد نياز برای 
برای  مطلوب  دامنه  در  و  پالنکتون ها  رشد 
است  بديهی  است.  ضروری  ميگوها  زيست 
بدليل اثرات متقابل و انکار ناپذير آب و خاک 
بهينه  آماده سازی  پرورش،  استخرهای  در 
بستر و ديواره های استخر و ترميم و بازسازی 

پتانسيل  ميگو  توليد  دوره  هر  پايان  در  آن 
را  متوالی  ساليان  پايدار محصول طی  توليد 

تقويت خواهد کرد. 
 

كلمات كليدي: آماده سازی استخر پرورش، 
استخرهای خاکی، پرورش ميگو، توليد پايدار

مقدمه 
 827 تعداد  موجود  آمار  آخرين  اساس  بر 
مزرعه فعال پرورش ميگو با سطح زير کشت 
12146 هکتار با توليد 48855 تن ميگو در 
سازمان  آماری  )سالنامه  دارد  وجود  کشور 
يک  ميگو  پرورش   .)1400 ايران،  شيالت 
فرآيند به هم پيوسته و حساس است که اگر 
تمامی مراحل آن از آغاز )آماده سازی استخر( 
تا پايان )برداشت محصول( با دقت و کنترل 
خسارات  ايجاد  به  منجر  نشود،  انجام  کامل 
جبران ناپذير خواهد شد. آماده سازی استخر 
شامل مجموعه عملياتی می شود که پرورش 
برای  مناسب  ايجاد يک محيط  از  را  دهنده 
ذخيره سازی پست الرو ميگو اعم از خاک کف 
استخر و آب فراهم شده جهت پرورش ميگو، 
موجودات  به  دسترسی  می سازد.  مطمئن 
زنده،  غذای  عنوان  به  استخر  در  طبيعی 
کيفيت خوب آب، خاک و عدم وجود عوامل 
توليد  و  بازماندگی  رشد،  روی  که  بيماری زا 
ميگو اثرگذار می باشند، از موارد عمده ای است 
که بايد در آماده سازی استخر مورد توجه قرار 
معموالً  ميگو  پرورش  موفق  مزارع  گيرند. 
برای  ثابتی  و  مشخص  دستورالعمل های 
به  )دشتيان نسب، 1396(.  دارند  آماده سازی 
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دليل کف زی بودن ميگو، آماده سازی استخر 
نقش بسيار مهم و اختصاصی در پرورش دارد. 
کيفيت آب نزديک به کف می تواند بسته به 
شرايط بستر، برای زندگی ميگو مناسب نباشد. 
ميگوها موجودات حساسی بوده که مستعد 
عوامل  بايد  اين  بنابر  هستند،  شدن  بيمار 
پرورش  قبلی  دوره  از  باقيمانده  بيماری زای 
به  ورود عوامل جديد جلوگيری  از  و  حذف 
عمل آورد. آماده سازی دقيق و سخت گيرانه 
توليد  هزينه  افزايش  موجب  ظاهراً  چه  اگر 
دست مزدکارگر  و   لوازم  مواد،  خريد  بدليل 
خواهد شد، ولی باعث ايجاد شرايط مناسب 
اقتصادی  بازدهی  و  کيفيت تر  با  توليد  برای 
بيشتر در پايان دوره می باشد. يکي از موارد 
ميگو،  دهندگان  پرورش  بيشتر  که  مهمي 
توجه  آن  به  دوم،  نوبت  پرورش  در  بويژه 
استخرهاي  آماده سازي  نمي نمايند  کافي 
شامل  استخرها  آماده سازي  است.  پرورش 
مراحل مختلف بوده که عبارت از: تخليه آب 
يا خشک نمودن استخر )زهکشي مناسب(، 
پرورش  دوره  رسوبات  بقاياي  نمودن  خارج 
قبلي )بقاياي رسوبات قبلي بيشتر به شکل 
از خاک  نمونه برداري  خاک سياه مي باشد(، 
استخر به منظور تعيين ميزان اسيديته خاک، 
زدن،  شخم  استخر،  کف  اوليه  شستشوي 
آهک پاشی، شستشوي مجدد استخر و سپس 
آبگيري استخر مي باشد )روحانی قاديکاليی، 
ديواره  شکل  باال،  موارد  بر  عالوه   .)1397
بايد به گونه اي باشد  استخر و عمق آن نيز 
که حداکثر ظرفيت نگهداري آب را داشته و 
فرسايش ديواره  بدليل جريانات آبي داخل 
استخر ناشي از فعاليت هواده ها يا وزش باد از 
عمق استخر نکاهد. کاهش عمق آب استخر 
موجب افزايش شوري و نيز رشد جلبک هاي 
ناخواسته نظير لب لب را بدنبال خواهد داشت.

اهداف آماده سازی 
- از بين بردن موجودات شکارچی و رقابت 

کننده
- کاهش تجمع مواد آلی در خاک استخر

- اکسيد نمودن سولفيد هيدروژن، آمونياک، 
نيتريت و متان در خاک استخر

- افزايش شکوفايی پالنکتونی
- تنظيم pH آب و خاک در استخر

- آماده نمودن شرايط محيطی مناسب برای 
رشد بهتر ميگوها

مراحل آماده سازی
گام اول: تخليه آب 

استخرهای تازه احداث شده ای که برای اولين 
بار پرورش ميگو در آن ها انجام می شود الزم 
استحکام  ميگوها،  بچه  معرفی  از  قبل  است 
نسبی آن ها مورد آزمايش قرار گيرد برای اين 
کار 1 الی 1/2 متر از عمق 2 متری استخرها، 
آبگيری شده و پس از بررسی و اطمينان از 
استحکام ديواره ها پس از 48 الی 72 ساعت 
زمان  از  اگر  می شود.  تخليه  استخرها  آب 
آزمايش استحکام استخرها بيش از 2 ماه تا 
شروع عمليات پرورش ميگو طول بکشد نياز 
اين  به  است  استخرها  مجدد  شستشوی  به 
منظور استخرها 40 تا 60 سانتی متر آبگيری 
شده و پس از 24 الی 48 ساعت آب استخرها 

تخليه می گردد )شکل 1(.

شکل1- تخليه آب استخر در زمان آماده سازی

نيز  ميگو  پرورش  دوره  يک  پايان  از  پس 
برداشت  از  بعد  بالفاصله  استخر  آماده سازی 
برداشت  از  بعد  می شود.  آغاز  محصول 
محصول به ارتفاع 30  تا 50 سانتی متر در 
استخر آب گيری شده و گاهی تا دو بار عمل 
شستشو تکرار می شود، تا خاک سياه )لجن( 
پرورش  قبلی  از دوره  مانده  باقی  و رسوبات 

 

آماده سازی دقیق 
و سخت گیرانه اگر 
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دست مزدکارگر 
خواهد شد، ولی 
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بیشتر در پایان 
دوره می باشد.
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پرورش  درسيستم  شوند.  خارج  حدودی  تا 
مکانيکی  وسايل  از  نيمه متراکم  و  متراکم 
خاصی جهت خارج کردن خاک سياه استفاده 
 Balasubramanian et al.,( می شود 

.)2018

گام دوم: خشک كردن كف استخر 
بعد از شستشوی بستر استخر تمام ورودی ها و 
خروجی ها بايستی به طور کامل بسته شوند تا 
از ورود آب جلوگيری شود چرا که در غير اين 
صورت اليه ای از نمک بر اثر تبخير آب در کف 
استخر باقی می ماند. بستر استخر بايد به مدت 
10 تا 15 روز در معرض نور خورشيد خشک 
شود تا اينکه خاک بستر استخر ترک بخورد 
)روحانی قاديکاليی، 1397(. استخرهايی که 
خوب خشک شده اند دارای ترک هايی با عمق 

بيش از 5 سانتی متر هستند )شکل2(.
نور  تابش  با  استخر  بستر  کردن  خشک 

خورشيد سبب می شود تا:
1- سطح رسوبات در معرض هوا و هوادهی 

قرار گيرد.
 CH4 نظير  ميگو  برای  سمی  ترکيبات   -2

NO20 NH40 H2S0 اکسيده شوند.
3- مواد آلی تجزيه و تبديل به مواد معدنی 

شوند. 
4- بستر استخر ضد عفونی شود.

5- موجودات مزاحم و الرو موجودات ناخواسته 
حذف شوند. 

شکل2- خشک کردن کف استخر در زمان آماده سازی

گام سوم: خارج كردن خاک سياه و بقايای 
باقيمانده از دوره قبلی پرورش 

در اين مرحله خاک هايي که ترک خورده اند 
آالت  ماشين  يا  و  انساني  نيروي  بوسيله 
جمع آوري شده و به خارج از استخر حمل 

مي گردند. در صورت استفاده صحيح از هواده 
در  سياه  خاک هاي  اين  پرورش،  دوران  طی 
قسمت مرکزي استخر جمع شده و حمل آن ها 
به خارج از استخر به سادگي صورت مي گيرد 
)Balasubramanian et al., 2018(. در 
استخر  سراسر  در  مواد  اين  صورت  اين  غير 
پخش شده و جمع آوري آن ها مستلزم صرف 

وقت و هزينه زيادی خواهد بود )شکل3(.

شکل3- برداشت خاک سياه توسط نيروی انسانی در زمان 
آماده سازی

گام چهارم: نمونه برداري از خاک كف استخر 
خارج  از  پس  بالفاصله  مرحله  اين  طي  در 
خاک  حالي که  در  و  سياه  خاک هاي  کردن 
خاک  از  است  رطوبت  داراي  هنوز  استخر 
اين  مي گيرد.  صورت  نمونه برداري  استخرها 
سانتي متري خاک  عمق 10  از  نمونه برداري 

انجام مي شود.

مزاياي نمونه برداري
1- تعيين pH خاک 

2- تعيين ميزان مواد آلي که قابليت اکسيداسيون 
دارند

3- تعيين ميزان آهن آزاد

گام پنجم: شستشوی كف استخر
خارج  از  پس  استخر  کف  شستشوی  برای 
را 30  استخر  کردن خاک سياه  آن، دوباره 
تا 40 سانتي متر آبگيری کرده و بعد از يک 
جهت  شستشو  اين  می شود.  تخليه  آب  روز 
گازهاي  و  مانده  باقي  رسوبات  کردن  خارج 
اين عمل  از خاک مي باشد.  آزاد شده  سمي 

 

 

آماده سازی گام به گام استخرهای خاکی پرورش میگو/ منصف کسمائی، علی نژاد

بستر استخر 
باید به مدت 
10 تا 15 روز 
در معرض نور 
خورشید خشک 
شود تا اینکه 
خاك بستر استخر 
ترك بخورد 



مجله ترویجی میگو و سخت پوستان / سال ششم / شماره 1

34
بهار و تابستان 1400    

براي استخرهايي که اليه برداری از خاک کف 
 FAO,( آن ها انجام شده بسيار ضروري است

.)2019

تسطيح  و  كف  زدن  شخم  ششم:  گام 
بستر استخر

بعد از خاتمه اعمال مربوط به مرحله قبل بايد 
بستر استخر به صورت عرضی شخم خورده و 

تسطيح شود )شکل 4(.

شکل4-  شخم زدن استخر برای آماده سازی

اهداف شخم زدن
الف: افزايش سطح تماس خاک و هوا )تا ده 

برابر بيشتر می شود(
ب: افزايش ميزان عمل اکسيداسيون

ج: آزاد شدن گازهای سمی محبوس در خاک 
استخر مانند آمونياک و متان

د: افزايش سطح تماس خاک با آهک هنگام 
آهک پاشی

اصالح شيب بستر استخر و ديواره ها
در اين مرحله تصحيح و تنظيم شيب بستر به 
سمت دريچه خروجی بسيار مهم است. اين 
امر در تعويض آب و تميز نگه داشتن منطقه 
همچنين  دارد.  بسزايی  تاثير  ميگو  تغذيه 
ديواره ها  فرسايش  اثر  بر  که  است  ممکن 
نياز به برداشت خاک های فروريخته در پای 
ديواره باشد. اين کار سبب می شود که منطقه 

تغذيه ميگو تا لبه بااليی استخر ادامه يابد.

اصالح كانال خروجی آب
در صورتی که کف زهکش باالتر از بستر استخر 
شيب  ايجاد  و  خاک  برداشت  به  نياز  باشد، 
مناسب در زهکش است که اين مقدار بايستی 
حداقل به اندازه ای باشد که کف زهکش 30 

سانتی متر پائين تر از بستر استخر باشد.

گام هفتم: آهک پاشی
هوادهي  و  استخر  کف  زدن  شخم  از  پس 
آهک پاشي  عمل  بايد  آن،  تسطيح  و  خاک 

انجام شود )شکل5(.

شکل5- آهک پاشی

اهداف اصلي آهک پاشي
الف: اصالح pH خاک هاي اسيدي

ب: از بين بردن ارگانسيم های مضر و بيماري زای 
خاک استخر 

ج: ايجاد استحکام در اليه سطحي خاک
د: افزايش دسترسي پالنکتون های گياهي و 
ارگانسيم هاي ديگر به عناصر کلسيم، منيزيم 

و فسفر
ه: رسوب مواد سمي از طريق ترکيب آهک 
ايجاد يون کربنات، جذب يون هاي  با آب و 
آهن، آلومينيوم و منگنز و جلوگيري از حضور 

آن ها در محيط زيست ميگو
و: جلوگيري از تجزيه شدن ذرات آهن موجود 
در خاک هاي هوموسي که به صورت يک اليه 

ژالتيني در کف استخر قرار دارد.
و همکاران،  )سلطانی  کربنيک  گاز  توليد  ز: 

)1395

انواع آهک هاي مورد استفاده در استخرهاي 
پرورش ميگو

معموالً در آبزی پروری از انواع آهک های زير با 
کاربردهای متفاوت استفاده می شود.

1- آهک زنده )آهک سوخته( که از حرارت 
CaO دادن سنگ آهک حاصل مي گردد

2- آهک آبدار که از ترکيب  آهک زنده و آب 
Ca(OH)2 حاصل مي شود

 CaMgCO3  3- سنگ دولوميت خرد شده
 Boyd,(CaCO3 کشاورزي  4-  آهک 

  )2017

 

 

در صورتی که کف 
زهکش باالتر از 

بستر استخر باشد، 
نیاز به برداشت 

خاك و ایجاد شیب 
مناسب در زهکش 

است که این مقدار 
بایستی حداقل به 
اندازه ای باشد که 

کف زهکش 30 
سانتی متر پائین تر 

از بستر استخر 
باشد.
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گام هشتم: نصب كت واک ها و تجهيزات 
مرتبط با آب ورودی

 2 وسط  در  کت واک  عدد   4 بايد  حداقل 
ديواره طولی استخر نصب شود بطوری که تا 
انتهای شيب ديواره استخر ادامه يابد. در اين 
حالت سينی های غذادهی بر روی کت واک ها 
طوری نصب می شوند که در فاصله حدوداً 5 

سانتی متری بستر استخر قرار گيرند.

فيلتراسيون
آبگيري  عمليات  در  توجه  قابل  بسيار  نکته 
هر  توجه  مورد  هميشه  بايد  که  استخرها 
پرورش دهنده قرارگيرد،  استفاده صحيح و 
مناسب از توري هاي مختلف براي جلوگيري 
از ورود مواد زايد )اجرام شناور( و موجودات 
ناخواسته به استخرهاي پرورشي است. به اين 
منظور از صافي ها و توري هاي مختلف استفاده 
مي شود. نصب توري  در محل هاي مورد اشاره 

زير بسيار ضروري است.
- دور سوپاپ لوله مکش پمپ هاي آبگيري

- دور دهانه لوله دهش )محل ورودي آب از 
لوله به حوضچه ذخيره(

- ابتداي کانال ورودي آب به مزرعه )جلوي 
خروجي آب از حوضچه ذخيره(

- در مسير کانال ورودي آب )کانال بتوني(
- در دريچه وروردي آب به استخر 

توري هاي  است که چشمه  يادآوري  به  الزم 
اولين  از  ترتيب نصب  به  بايد  استفاده؛  مورد 
نظر  در  بزرگتر  چشمه  با  آب  ورود  مرحله 
گرفته شود. به طوري که چشمه توري دريچه 
ورودي آب به استخر پرورش )مرحله نهايی 
آبگيری( ريزترين چشمه را دارا  باشد )شکل6(.

شکل6-  فيلتراسيون در آماده سازی استخرهای پرورش ميگو

الزم  استخر،  سازي  آماده  مراحل  توجه: طی 
است نسبت به پاک سازي نمودن بارناکل هاي 
مورد  ابزارآالت  و  وسايل  سازه ها،  به  چسبيده 
خروجی  و  ورودي  سازه هاي  مانند  استفاده 
آب، توري ها، سينی هاي غذادهی، کت واک ها، 
شاخص ها، شاندورها، دستگاه هاي هوادهی و ..... 

بوسيله کاردک اقدام  شود.

گام نهم: آبگيری
معموالً طی دو مرحله انجام می شود.

آبگيري اوليه و ايجاد شکوفايي پالنکتوني
در اين مرحله اغلب استخر را تا ارتفاع 50-
عمليات  و  مي نمايند  آبگيري  سانتي متر   40
سپس  و  ناخواسته   موجودات  با  مبارزه 
کوددهي به منظور غني نمودن و بارور سازي 
کيلوگرم  و 6  اوره  کيلوگرم   20( استخر  آب 
انجام  هکتار(  در  فسفات  سوپر  سينگل  کود 
مي شود. کوددهی اوليه از الزامات آماده سازی 
طبيعی  غذای  ايجاد  برای  مناسب  شرايط 
)فيتوپالنکتون( در آب استخر قبل از معرفی 
 .)Nakul et al., 2014( پست الروها است
با رعايت مسائل بهداشتی استفاده از شيرابه 
در  نيز  گوسفندی(  يا  )گاوی  حيوانی  کود 
پالنکتونی  شکوفايی  برای  محيط  غنی سازی 

موثر می باشد )شکل7(.
جلبک  سريع  رشد  علت  به  مرحله  اين  در 
لب لب؛ در کف استخر، نبايد ارتفاع آب مدت 
زماني طوالني در اين حد نگه داشته شود و 
حداکثر 2 تا 3 روز بعد؛ مرحله دوم آبگيري 

بايد انجام شود )شکل8(. 

 شکل7- آبگيری و شکوفايي فيتوپالنکتوني
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نکته بسیار قابل 
توجه در عملیات 
آبگیري استخرها 
که باید همیشه 
مورد توجه هر 
پرورش دهنده 
قرارگیرد،  استفاده 
صحیح و مناسب از 
توري هاي مختلف 
براي جلوگیري از 
ورود مواد زاید 
)اجرام شناور( و 
موجودات ناخواسته 
به استخرهاي 
پرورشي است



مجله ترویجی میگو و سخت پوستان / سال ششم / شماره 1

36
بهار و تابستان 1400    

شکل 8- رشد جلبک لب لب در استخرهای پرورش 
ميگوی با آماده سازی نامناسب

آبگيري دوم
پس از بارور شدن آب استخر و قبل از عمليات 
رهاسازي بچه ميگوها، بايد استخر را تا ارتفاع 
80 تا 100 سانتي متر آبگيري نمود. همانطور 
که قبالً گفته شد نکته بسيار قابل توجه در 
عمليات آبگيری استخرها که بايد هميشه مورد 
استفاده  گيرد  قرار  دهنده  پرورش  هر  توجه 
براي  توري هاي مختلف  از  مناسب  و  صحيح 
از ورود مواد زايد )اجرام شناور( و  جلوگيري 
پرورشي  استخرهاي  به  ناخواسته  موجودات 

است.
يک  در  استخرها  آبگيری  موارد  برخی  در 
مرحله و به صورت نهايی انجام می شود. اگر 
امکانات هوادهی مستمر در طی دوره پرورش 
فراهم باشد، عمق مفيد آبگيری نهايی می تواند 
حدود 2 تا 2/5 متر در نظر گرفته شود. اين امر 
حفاظت از ميگوها از تابش آفتاب و گرم شدن 
بيش از حد آب استخر در روزهای گرم فصل 
 Nakul et( را در پی خواهد داشت  پرورش 

.)al., 2014

يافته قابل ترويج
استخرها  آماده سازی  می شود،  توصيه  اکيداً 
بالفاصله پس از برداشت ميگوها شروع شود. 
موکول کردن آماده سازی به زمان اندکی قبل 
کاهش  موجب  پرورش،  بعدی  دوره  آغاز  از 
اثربخشی و وارد آمدن خسارت به تاسيسات 
مزرعه و ساختمان استخرها و در نتيجه عدم 
موفقيت در توليد محصول با کيفيت خواهد 

شد. بهتر است در سيستم های پرورش نيمه 
متراکم و متراکم به دليل ميزان لجن )خاک 
سياه( زياد رسوب کرده طی فعاليت های دوره 
برداشت  از  پس  استخر  شستشوی  پرورش، 
محصول، 2 تا 3 بار انجام شود. در صورت وجود 
شرايط مناسب آب و هوايی حتماً فرصت کافی 
برای خشک شدن بستر استخر با نور خورشيد 
از  بيش  استخر  زدن کف  فراهم شود. شخم 
يک بار می تواند در باال بردن کيفيت خاک و 
کاهش هر چه بيشتر مواد آلی آن کمک نمايد. 
حتی می توان در يک مرحله عمود بر شخم های 
تا  داد  انجام  را  بار ديگر شخم زنی  قبلی يک 
تمامی کلوخ های خاک خرد شده و به تکه های 
کوچک تر تبديل شوند. در تسطيح بستر استخر، 
اصالح شيب بندی و ترميم ديواره ها دقت الزم و 
حوصله کافی لحاظ شود. قبل از انجام عمليات 
آهک پاشی و برای انجام برآورد صحيح از ميزان 
و  بستر  از خاک  نمونه برداری  آهک مصرفی، 
تعيين pH می تواند تعيين کننده باشد. برای 
خاک های اسيدی تر آهک بيشتری مورد نياز 
است. در زمان آهک پاشی به افراد توصيه شود 
با قرار گرفتن پشت به باد و در جهت وزش باد 
آهک را پخش نمايند تا از خطر ريختن آهک بر 
روی بدن و چشم آنان جلوگيری شود. پيشنهاد 
می شود در صورت امکان برای افزايش کيفيت 
خاک از زئوليت استفاده شود. ميزان کوددهی 
اوليه به آب استخر بر اساس شدت تابش نور 
خورشيد تنظيم شود. افزودن کود به ميزان زياد 
زمانی  در  پالنکتونی  موجب شکوفايی شديد 
کوتاه و کاهش کيفيت آب استخر خواهد شد. 

نتيجه گيری
مديران مزارع پرورش ميگو با توجه به دانش، 
تدابير  و  روش ها  موجود،  امکانات  و  مهارت 
بکار  استخرها  آماده سازی  برای  را  مختلفی 
می گيرند. ساده انگاری و کوتاهی در اين امر 
بويژه در سيستم های پرورش متراکم و نيمه 
متراکم، عالوه بر افزايش هزينه، کاهش شديد 
سطح  کاهش  و  تاسيسات  فرسودگی  توليد، 
زودهنگام  شدن  خارج  موجب  کشت  مفيد 
می شود.  توليد  چرخه  از  پرورش  استخرهای 

 

اگر امکانات 
هوادهی مستمر 

در طی دوره 
پرورش فراهم 

باشد، عمق مفید 
آبگیری نهایی 

می تواند حدود ۲ 
تا ۲/5 متر در نظر 

گرفته شود.
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برداشت  از  پس  دهندگان  پرورش  از  برخی 
موفق محصول به  آماده سازی مزرعه برای شروع 
فعاليت در دوره بعد به اندازه کافی توجه ندارند 
و اغلب اين غفلت منجر به تعميرات بعدی با 
هزينه بيشتر می شود. همچنين ضروريست که 
نگهداری  و  تعمير  اساسی  بيشترفعاليت های 
به  توليد  بين دو دوره  فاصله  مزرعه ميگو در 
اتمام برسد، زيرا اين کار از وقوع خطرات مکرر و 
ايجاد استرس در طول دوره پرورش جلوگيری 

می نمايد.
پرورش  استخرهای  مناسب  آماده سازی  نتايج 
ميگو موارد زير را شامل می شود: 1- ريشه کنی 
کنندگان  رقابت  و  بردن شکارچيان  بين  از  و 
غذايی ميگو 2- از بين بردن مواد آلی موجود 
سولفيد  اکسيداسيون   -3 استخر  خاک  در 
متان  آهن،  يون  نيتريت،  آمونياک،  هيدروژن، 
محبوس در خاک 4- ايجاد شرايط مناسب برای 
بلوم جلبکی در آب استخر با استفاده از کودهای 
آلی و معدنی 5- تنظيم pH خاک و آب استخر 

)منصف کسمايی و آوخ کيسمی، 1398(.
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ضروریست که 
بیشترفعالیت های 
اساسی تعمیر و 
نگهداری مزرعه 
میگو در فاصله بین 
دو دوره تولید به 
اتمام برسد، زیرا 
این کار از وقوع 
خطرات مکرر و 
ایجاد استرس در 
طول دوره پرورش 
جلوگیری می نماید.


