
 

 

 فصل بیکاریمدیریت مزارع میگو در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  )نرخ نرمال جهانی( روپیه 15تا  12حدود به طور معمول هند  در یگوم متراکم یمهنپرورشی  یها یستمدر س یو نگهدار یرتعمهزینه 

در  یدهد، اما همچنان نقش مهم یم یلرا تشک یدتول ینهکل هز درصد 5تا  4فقط حدود  مقدار ینگرچه اا .شود یمبرآورد  یلوگرمهر ک تولید

 یراتتعم هب منجر غفلت ینا اغلبکنند و  یموفق به مزرعه توجه نم یمحصول برداشتاز  پس پرورش دهندگاناز  برخی دارد. یگواقتصاد مزرعه م

 فصل بیکاری در طول  میگو مزرعه یو نگهدار یرتعم اساسی یها یتفعال یشترست که بضروری ینهمچن شوند. می هزینه های بیشتربا عدی ب

تعمیر و نگه عملیات )  جلوگیری می نماید پرورشدر طول دوره و ایجاد استرس خطرات مکرر وع وقاز کار  ینا یرابه اتمام برسد، ز یالتتعط یا

 :اشاره می شود ،دمورد توجه قرار گیر یدبا که جوانب اصلیاز  یبرخدر این مقاله به  .داری عاری از تنش(

 از جمله مزرعهکامل آب از تخلیه  ،میگو کامل برداشت از پس ،

بستر لجن  .یدکن اطمینان کسبها  زهکشحوضچه ها و 

حاصل  یود آب هااز ور یریجلوگ یبرا .تخلیه نماییدحوضچه را 

استفاده  .یدآب را ببند  یو خروجورودی تمام نقاط  ،جزر و مد از

و کانال ها به  دیواره ها ،حوضچهدر کل  زندهاز آهک 

 کند. یکمک م یو ضد عفون یداسیوناکس

 از موادسپس شوند،  خارجاز حوضچه ها  هواده ها تمامی یدبا 

شوند.  قطعه قطعه ترآسانانبارداری  یو برا شده پاکچسبنده 

 انبار مسقفمنطقه  یکدر  تجهیزاتکه  یدحاصل کن یناناطم

 خودکار غذاده های یبرا یمشابه یو نگهدار یرشده است. تعم

 شود. یانجام م

 ماشین ها، اهواده ه یها یربکسگ ها، پمپ موتورها، تمامی ،

 یهدارو نگ یبازساز یز،تم یدبا یتسا یزاتتجه یرژنراتورها و سا

ه کنند یدتول شرکت یشوند، همانطور که در دستورالعمل ها

در برابر رطوبت و گرد و غبار را فراهم  یحفاظت کاف آمده است.

زنگ زدن از سال  یکممکن است حداقل عملیات  ینا .نمایید

در  یگوم پرورش یاتعملاغلب زیرا کند  یریجلوگتجهیزات 

 .شرجی صورت می گیردمناطق شور / 

 مورد استفاده های کت واک ها، تیرک د مانن) یچوب مواد تمام

خرچنگ و ضد  یهاتورپرنده،  ضد هایتور ،(سینی چک برای

 یو ضد عفون کاری یزو پس از تمرا از مزرعه خارج نموده  یرهغ

  .یدکن آنها را انبار مناسب

 

 

 دستگاه  یلاز قب در مزرعه استفاده مورد معمول یزاتتجه یتمام

 ،شوری سنجآب مانند  یفیتک سنجش یزاتو تجه ینتوز یها

DO سنج ،pH یضد عفون یز وتم یدآنها با یو پروب ها سنج 

به طور مشابه،  .وندش نگهداریمکان امن  یکدر و  گشته

 ر اساسب یزن ییشآزما های یتو ک یشگاهیآزما یزاتتجه

از  یناناطم یبرا .دنشو نگهداریکننده  یدتولشرکت  الزامات

وره د های بررسی یالتتعطفصل در طول  یدامن بودن آنها، با

 یهتهوسیستم /  یزر/ فر یخچالکه  یابید یناناطم انجام شود. یا

 شود. یکه الزم باشد، روشن م زمانهر 

 در  ،باشند یجزئبسیار  اگر یحت یراتی،تعم یکارها تمام یدبا

 ،غذادهی یکانال ها یه،تصف یها یستمآب، س دریافت نواحی

 ینبه طور مرتب ب ،عمرانی یسازه ها یگرو د یورود یلوله ها

که آنها  گرددحاصل  ینانتا اطم شودانجام  کراپ های مختلف

 ینبه هم .ندارند اساسی یو نگهدار یرتعمنیاز به عملیات بعدا 

خطوط  ی،خروج یها، سازه ها دیوارهلطفا جاده ها،  یب،ترت

 بررسی یستدر ل یزرا ن یمرکز یزهکش یها یستمو س یرآبگ

 .یدقرار ده یو نگهدار یرتعمعملیات  رایب

 محصول به  برداشت پس از پرورش یاتعمل اصولی ییلتعط

 کند. یکمک م پرورش یدفصل جد در یمنو ا یعشروع سر

 سود یبه جمع آورتواند  یکوچک در زمان م یها ییصرفه جو

 کند. کمک کراپ یاندر پا بیشتر

 

برای پرورش دهندگان  "از زیان هاى بزرگ بعدى جلوگیرى خواهد کردیک تعمیر به موقع  "یا " A stitch in time saves nine "عبارت  

 میگو صدق می کند.


