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 چکیده 

عملیات برداشت از یک استخر پرورش میگو مرحله ی نهایی یک دوره ی تولید طوالنی )چندین ماهه( و البته با  

وجود کوتاه بودن زمان آن، مهم ترین مرحله است. در صورت وجود یکی از این عالمت ها می توان اقدام به برداشت  

درصد آن ها پوسته ی نرم داشته    10ه و کمتر از  درصد از میگوها در حال پوست اندازی بود  5( کمتر از  1نمود:  

( میگوها دارای بو و طعم مناسب باشند.  3درصد از میگوها دارای مشکالت فیزیکی باشند،    5( کمتر از  2باشند،  

سطح    تدریجی ساعت، کاهش    4-6نکات مهم پیش از برداشت شامل به ترتیب: نظافت ابزار، قطع غذا دهی به مدت  

یک سوم مقدار اولیه و نظافت خروجی استخر است. نکات مهم در حین عملیات برداشت شامل    آب استخر به حدود 

ساعت، برداشت در ساعات خنک تر روز، دور بودن مکان نگهداری    4  - 8برداشت بیش از    داری در طوالنی شدن خود

یسه ی برداشت و نگهداری  میگوهای برداشت شده از نور مستقیم خورشید، عدم تراکم بیش از اندازه ی میگوها در ک

میگوهای جمع شده در گل و الی بستر از دیگر میگوها می باشد. نکات مهم پس از برداشت شامل عدم اتالف زمان  

در هنگام نقل و انتقال میگوها از محل برداشت به وسیله ی نقلیه ی حامل خنک کننده و خنک نمودن بالفاصله  

)با  600ی میگوها ) برای  50:    50نسبت    لیتر مخلوط آب و یخ    30  -40کیلوگرم میگو داخل صندوق )  400( 

لیتری( با بهم زدن مداوم میگوها در آن( است. برای رساندن هرچه سریع تر دمای    500  -1000لیتری( یا سطل )

( اضافه می گردد.  ppt  26درجه سانتی گراد به مخلوط آب و یخ، نمک طعام )شوری حدود    2  -3مرکز ظرف به زیر  

(  SMBSدرصد متا بی سولفیت سدیم )  7-8برای جلوگیری از بروز لکه سیاه در میگوها، آن ها در محلول  سپس  

  10دقیقه غوطه ور می شوند. به طور کلی، فاصله ی زمانی از برداشت تا فرآوری بایستی حداکثر    7-10به مدت  

 ساعت باشد.

 میگو، برداشت، نگهداریکلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

عملیات برداشت از یک استخر پرورش میگو مرحله ی نهایی یک دوره ی تولید طوالنی )چندین ماهه( و  

البته مهم ترین مرحله با وجود مدت زمان کوتاه مورد نیاز برای آن )چند ساعت( است. تمانی افراد تیم  

تالش نمایند. هر  برداشت بایستی برای حصول بهترین نتایج محصول میگو و کیفیت آن به نحو مطلوبی  

باالترین   با  برداشت محصوالت  زیادی جهت  بندی هزینه های  بسته  تیم  و  دوی پرورش دهندگان میگو 

کیفیت صرف می نمایند، ولی اغلب اعمال طرح یا اقدامات نا مناسب می تواند منجر به زایل شدن تمامی  

دد. مهم ترین عوامل مد نظر در  تالش ها و سرمایه گذاری های چندین ماهه تنها در مدت چند دقیقه گر

حین یک پروسه ی برداشت شامل زمان و دما می باشند. البته بهداشت نیز نقش عمده ای نه تنها به دالیل  

 امنیت تغذیه ای بلکه به جهت تأثیر بر کیفیت محصول بر عهده دارد.  

کیفیت محصول می تواند از طرق مختلفی بسته به شرایط بازار و مصرف کنندگان و شرایط پرورش تخریب  

گردد. بنابراین، لیست نمودن و تعریف پارامترهای کیفی مهم برای مشتریان تا حد امکان به صورت مختصر  

اهمیت چندانی برای  و جامع اهمیت فراوانی دارد. حتی در کشورهایی که به نظر نمی رسد بازار محلی  

افزایش   موازات  به  سرعت  به  کنندگان   مصرف  کیفی  نیازهای  باشد،  نمی  قایل  محصوالت  کیفیت 

برای   توسعه  تمامی کشورهای در حال  این موضوع در  افزایش است.  آنان در حال  زندگی  استانداردهای 

ان میگو بایستی برای  تمامی محصوالت و به خصوص در مورد میگو قابل مشاهده می باشد. تولید کنندگ

تطابق استانداردهای خود با چنین روند افزایشی توقعات از بازار در قبال کیفیت محصول آمادگی داشته و  

 باید عملیات برداشت و آموزش پرسنل را نیز با آن مطابقت دهند.  
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 تصمیم گیری در مورد زمان برداشت

ی باشد. به طور کلی، در صورت وجود یکی از این عالمت  انتخاب زمان برداشت وابسته به وضعیت میگو م 

  10درصد از میگوها در حال پوست اندازی بوده و کمتر از    5( کمتر از  1ها می توان اقدام به برداشت نمود:  

(  3درصد از میگوها دارای مشکالت فیزیکی باشند،  5( کمتر از 2درصد آن ها پوسته ی نرم داشته باشند، 

 و و طعم مناسب باشند. میگوها دارای ب

 عملیات پیش از برداشت

یک موضوع بسیار مهم آماده بودن کامل ابزار و لوازم مورد نیاز و نظافت آنان پیش از برداشت است. این امر 

به خصوص در مورد برداشت به روش دستی که معموالٌ افراد زیادی را شامل می شود، اهمیت دارد. برای  

ز تمیز کردن و شستشوی تجهیزات برداشت میگو با مواد شوینده، ضد عفونی  این منظور بهتر است پس ا

 ,Miget)میلی گرم در لیتر هیپوکلریت کلسیم )کلر پودری( صورت گیرد   200آن ها با استفاده از محلول  

2010  .) 

موضوع کلیدی دیگر برای برداشت کارآمد جهت حفظ کیفیت محصول، اطمینان از آشنایی کامل تمامی  

پرسنل با کل فرآیند، وظایف و موقعیت خود است. بدین منظور، جلسات آموزشی بایستی به طور دوره ای  

 (.Lucien- Brun, 2018)برگزار گردند 

ساعت و نه بیشتر از آن قطع شود. زیرا در صورت    4-6ت  پیش از اقدام به برداشت، غذا دهی بایستی به مد 

به   شروع  بستر  رسوبات  در  میگوها  دهی  غذا  مدت  طوالنی  قطع  اثر  در  خوراک  بودن  دسترس  در  عدم 

جستجوی غذا نموده و مقدار زیادی ذرات تیره رنگ از بستر استخر در بدن آنان تجمع می یابد که منجر  

دلیل ظهور هپاتوپانکراس به صورت یک توده ی حجیم و سیاه رنگ    به کاهش جذابیت ظاهری میگوها به 

 سینه ی آن ها می گردد.   -در ناحیه ی سر

برای اقدام به برداشت میگوها بایستی ابتدا سطح آب استخر را به حدی که امکان برداشت سریع و کامل  

کاهش حجم آب استخر بایستی  (.  1وجود داشته باشد، مثالً به یک سوم مقدار اولیه ی آن، کاهش داد)شکل  

با احتیاط و به آهستگی انجام شود تا از بروز استرس و در نتیجه افزایش میزان پوست اندازی، تغییرات  

شدید دمای آب و کاهش اکسیژن محلول در آب و در نتیجه نا مطلوب شدن کیفیت آب استخر جلوگیری  

گرم در لیتر بایستی از طریق هوادهی کمبود    میلی  3گردد. در صورت کاهش میزان اکسیژن محلول به زیر  

. اقدام به برداشت با سطح آب باال نیز می  (Lucien- Brun, 2002; Miget, 2010)اکسیژن جبران گردد  
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تواند عواقب نامطلوبی در پی داشته باشد، زیرا که زمان برداشت می تواند بسیار طوالنی شده و نیز موجب  

اندازی در میگوها گردد. جهت جلوگیری از وارد شدن صدمه به میگوها   استرس و در نتیجه افزایش پوست

 ,Lucien- Brun)بایستی پیش از عملیات برداشت، صدف ها و بارناکل ها را از اطراف خروجی جدا کرد  

2002.)  

 
 کاهش حجم آب استخر به حدود یک سوم میزان اولیه ی آن  -1شکل 

 عملیات در حین برداشت

پرسنل دخیل در عملیات برداشت بایستی همیشه از زمان و دما آگاهی داشته باشند. مدت زمان ایده آل  

ساعت بسته به مساحت استخر جهت حفظ شرایط مساعد میگوها می باشد. برداشت با    4  - 8برای برداشت  

مقادیر بیشتر میگو    ( می تواند به برداشت سریع تر 2استفاده از روش های مکانیکی همانند باالبرها )شکل  

 از استخر کمک نماید. به عالوه، نیاز به نیروی کار کمتر از برداشت به روش دستی خواهد داشت.  

 
 برداشت میگو با استفاده از باالبر  -2شکل 
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استخرهای میگو معموالً در طول شب برداشت می شوند، زیرا دمای هوا معموالً مالیم تر و مطلوب تر است.  

امکان بهتر کنترل مدوام عملیات و  البته مزیت ع به برداشت شبانه  مده ی برداشت در موقع روز نسبت 

نور   از  برداشت شده  میگوهای  نگهداری  مکان  که  است  مهم  نکته  این  باشد.  می  کنترل کیفیت میگوها 

اعات (. بهتر است برداشت میگو در س 3مستقیم خورشید با استفاده از نصب سایبان و ... به دور باشد )شکل  

  پایانی روز و آغاز شب انجام شود.

 
 دور نگاه داشتن مکان نگهداری میگوهای برداشت شده با استفاده از نصب سایبان  -3شکل 

 (:  1388  ،روش انجام می شود )پیغان و عبداهلل مشائی  4به طور کلی، برداشت میگوها به 

 استقرار توری برداشت در کانال خروجی  (1

در این روش برداشت یک قاب تخته ای را که یک توری کیسه ای با انتهای قابل بسته شدن در آن کار  

گذاشته شده است، در شیارهای دریچه ی خروجی مستقر می کنند. آب استخر را به یک حوضچه در  

خروجی  بیرون دهانه ی خروجی استخر تخلیه نموده و با استفاده از این تور قرار داده شده در مسیر  

(. در زمان برداشت برای به حداقل رسانیدن صدمات فیزیکی  4می گردند )شکل  آب، میگوها جمع آوری  

وارد شده به میگوها، نبایستی کیسه ی برداشت بیش از حد متراکم شود، بلکه پس از تخلیه ی میگوها  

ته ی جدیدی از  به داخل ظروف نگهداری، مجدداً انتهای توری بسته شده و اجازه داده می شود دس 

میگوها از استخر خارج شوند. برای برداشت کامل استخر، این عمل باید چندین مرتبه تکرار شود. در  

صورت استفاده از لوله ی تخلیه به جای دریچه ی خروجی جهت تخلیه ی آب استخر می توان توری  

عالوه، میگوهای جمع شده  به    .(Kochi, 1996)کیسه ای برداشت را در انتهای این لوله مستقر نمود  

نگهداری شوند  میگوها  مابقی  از  بایستی جدا  برداشت،  عملیات  نتیجه ی  در  بستر  و الی    میان گل 

(Lucien- Brun, 2002 .) 
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 خروجی کانال در برداشت توری برداشت میگوها به روش استقرار -4شکل 

 برداشت با کشیدن تور پیاله ای در استخر  (2

برداشت استخرهایی که آب آن ها قابل تخلیه نیست کاربرد دارد. ارتفاع این تور بایستی از  این روش برای  

عمق آب و عرض آن از عرض استخر بیشتر باشد. تور پیاله ای در طول استخر از یک انتها به انتهای دیگر  

رف دو انتهای  کشیده می شود. در مورد استخرهای بزرگ این عمل با دو عدد تور پیاله ای از مرکز به ط

استخر )هر تور به سمت یکی از دو انتهای استخر( انجام می شود. در هنگام حرکت دادن تور، توجه به این  

نکته ضروری است که تور به طور کامل سطح استخر و نزدیک دیواره های استخر را پوشش دهد تا فرصت  

با استفاده از کشنده )تراکتور( انجام می  فرار از میگوها گرفته شود. حرکت تور با نیروی دست کارگران یا  

 (. 5شود )شکل  
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 برداشت به روش کشیدن تور پیاله ای -5شکل 

 برداشت با استفاده از تور پرتابی یا به دام انداختن میگوها  (3

تور پرتابی برای برداشت میگوهای به جا مانده در استخری که بخش اصلی میگوها با روش تخلیه ی آب  

اند مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت میگوها معموالً در نواحی عمیق یا کانال های  برداشت شده  

 (. 6کف استخر استقرار یافته اند که با تور پرتابی یا تله می توان اقدام به صید آن ها نمود )شکل 

 
 برداشت یا صید با استفاده از تور پرتابی   -6شکل 

 برداشت الکتریکی  (4

روش برداشت ایجاد میدان مغناطیسی ضعیف برای وارد کردن شوک ضعیف به میگوها و    اساس کار در این

 وادار نمودن آن ها به پریدن و افتادن در داخل تور است.  

 عملیات پس از برداشت

تمامی اقدامات پس از برداشت بایستی به خوبی سازمان دهی شود تا از هر گونه تأخیر و ایجاد تیرگی در  

 (.Lucien- Brun, 2018)ناحیه ی پشت بدن میگو های برداشت شده در حین عملیات جلوگیری گردد 

یله ی نقلیه ی  یک نکته ی مهم عدم اتالف زمان در هنگام نقل و انتقال میگوها از محل برداشت به وس 

حامل خنک کننده است. به عنوان مثال، گاهی اوقات میگوهای برداشت شده را پیش از توزین آنان آب  

 ( که انجام این کار ضرورتی نداشته و تنها موجب اتالف زمان می گردد.  7گیری می نمایند )شکل 
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 زمان می شود. آب گیری میگوها پیش از توزین آن ها که تنها سبب اتالف  -7شکل 

میگوها بایستی بالفاصله پس از برداشت در مکان خنک نگهداری شوند که این امر به صورت غوطه ور سازی  

میگوها در مخزنی از آب و یخ انجام می گیرد. پس از انتقال میگوها از این مخزن، آن ها می توانند در  

ار داده شوند. در صورت عمل آوری و  لیتری( قر 500 - 1000لیتری( یا سطل هایی ) 30  - 40صندوق ها )

نقل و انتقال میگوها در صندوق، این کار اغلب با غوطه ور ساختن صندوق های حامل میگو در مخلوط آب  

و یخ انجام می گیرد. در صورت استفاده از سطل، معموالً سطل ها با مخلوط آب و یخ پر می گردند )شکل  

با استفاده از دما سنج و نه با دست انجام گیرد. در غیر این    (. دمای مخلوط آب و یخ و میگوها بایستی 8

صورت، منجر به بروز عارضه ی سر قرمزی در میگوها می گردد. خنک کردن میگوها و تیمار آن ها جهت  

ساعت از برداشت تا فرآوری    10ماندگاری باالتر و حفظ بیشتر کیفیت در فاصله ی زمانی ترجیحاً کمتر از  

 نجام می شود: به ترتیب ذیل ا

 
نگهداری میگوها در مخلوط آب ویخ داخل سطل )سمت راست( و در صندوق های غوطه ور در مخلوط آب و یخ   -8شکل 

 )سمت چپ( 
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 مرحله ی اول: خنک کردن میگوهای برداشت شده با استفاده از نمک طعام  -

یک راه حل ساده و ارزان اضافه نمودن نمک طعام )کلرید سدیم( به مخلوط آب و یخ است. میزان نمک  

( و کم یا زیاد نگردد. دمای این مخلوط  ppt  26بسته به شرایط تفاوت دارد که بایستی متعادل بوده )حدود  

اد برسد. در این صورت  درجه سانتی گر  - 8تا  - 5خنک کردن میگوهای برداشت شده می تواند به زیر  برای 

درجه سانتی گراد در این مخلوط، دمای بدن آن در چند دقیقه به    25گرفتن میگو با دمای  قرار در صورت 

  400( برای  50:    50لیتر مخلوط آب و یخ )با نسبت    600درجه سانتی گراد می رسد. به طور معمول    2-1

ط آب و یخ و نمک به آرامی و به طور مداوم به  کیلوگرم میگو استفاده می گردد. میگوها بایستی در مخلو 

هم زده شده و به خوبی مخلوط گردند. فقط باید توجه شود که میگوها به دیواره ها برخورد نکنند. اصوالً  

این کار در صورت استفاده از صندوق با دست و در صورت استفاده از سطل با پاروی پالستیکی انجام می  

مای مطلوب، در این زمان است که آب ظرف جهت جلوگیری از تغییر وزن  گیرد. پس از به دست آمدن د

 میگوها تخلیه می گردد.  

 مرحله ی دوم: تیمار نمودن میگوهای خنک شده با استفاده از متا بی سولفیت سدیم  -

یت  برای جلوگیری از اکسیداسیون و بروز مالنوزیز یا لکه سیاه در سراسر بدن میگوها می توان از متا بی سولف

  درصد   7  - 8دقیقه در محلول    7  -10سدیم استفاده نمود. برای این منظور، میگوهای سرد شده به مدت  

به مخزن تیمار، نیاز  متا بی سولفیت سدیم قرار داده می شوند. قبل از اضافه نمودن   متا بی سولفیت سدیم

اد است. البته بهترین روش همان  درجه سانتی گر 25به رقیق نمودن آن با استفاده از آب با دمای باالتر از 

درجه سانتی گراد است زیرا در این صورت قابلیت    2روش خنک کردن میگوها و رساندن دمای آن ها به زیر  

  ساعت بدون خطر اکسیداسیون وجود خواهد داشت. در هر حال، تیمار   10نگهداری آن ها به مدت بیش از  

سدیم  سولفیت  بی  بست  متا  ساختمان  داخل  از  نبایستی  بیرون  فضای  در  باید  بلکه  گیرد  انجام  بندی  ه 

ساختمان در مکانی به دور از نور مستقیم خورشید و دارای تهویه انجام شود. در این جا نیز میگوها همانند 

 مخلوط گردند.  متا بی سولفیت سدیم مرحله ی خنک کردن بایستی به خوبی با 

، میگوها به یک  متا بی سولفیت سدیم  شدن و تیمار با  در صورت استفاده از صندوق، بالفاصله پس از خنک  

وسیله ی نقلیه ترجیحاً حامل سرد کننده انتقال داده می شوند. در صورت استفاده از سطل نیز بایستی از  

انواع درب دار استفاده گردد و درب آن ها جهت حفظ سرما بسته بماند و تنها در مواقع ضروری همانند 

متا بی سولفیت  ل آن ها، به هم زدن محتویات جهت یکنواخت نمودن دما یا غلظت  قرار دادن میگوها داخ

باز گردد و پس از انجام هر یک از این اقدامات بالفاصله بسته شود. پس از اتمام برداشت، میگوها    سدیم

 (. Lucien- Brun, 2018)بایستی هرچه سریع تر به بخش بسته بندی انتقال داده شوند 
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