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چکيده 
دارای  برداری  نمونه  دقيق  و  صحيح  انجام 
اهميت بسيار زيادی می باشد. رعايت ننمودن 
اصول مناسب در هنگام نمونه برداری ميتواند 
ارائه  و  کننده  ارزيابی  فرد  گمراهی  سبب 
اهميت  به  نظر  گردد  نامناسب  راهکارهای 
اين موضوع در صنعت و دانش آبزي پروری 
توضيح  و  معرفی  در  سعی  رو  پيش  نوشتار 
روشهای تهيه نمونه های آب و رسوب برای 
ديگر  همچنين  و  زنده  موجودات  بررسی 
سنجه )Parameter( های آنها و همچنين 
نمونه  انجام  برای  معمول  تجهيزات  معرفی 

برداری دارد. 

اکولوژيک،  برداری،  نمونه  كليدي:  كلمات 
پرورش ميگو

مقدمه 
تعریف  و ضرورت:

را   ")Sampling(برداری نمونه   " عمليات 
بخشی  بررسی  کلی،  صورت  به  بتوان  شايد 
از محيط به هدف ارزيابی کل محيط تعريف 
نمود. بر اين مبنا خود اين  بررسی را بايد با 
شرايطی انجام داد که بتواند تصوير کاملتر و 
دقيقتری از کل را برای ما فراهم نمايد. امروزه 
در زمينه های مختلف علمی و عملی نظری و 
تجربی تحليل ها و روش های مختلفی برای 
انجام می  انجام مناسب تر نمونه برداری ها 
برنامه  امکان  و  بهتر  تحليل  هدف  به  گردد. 
برای  مدت  بلند  و  ميان  کوتاه،  های  ريزی 
فعاليت های انجام شده و جلوگيری از صرف 
رساندن  حداقل  به  و  انسانی  مالی،  منابع 
خطاهای پيشين نمونه برداری های به هدف 
شناخت و پايش محيط انجام نمونه برداری 

امری ضروری می باشد. 
دستيابی به اطالعات در سطح کيفی مطلوب 
و قابل اعتماد، نمونه برداری صحيح از اهميت 
زيادی برخوردار است. به همين منظور نياز به 
يک برنامه نمونه برداری کامل می باشد که 
بتواند اهداف نمونه برداری و يا پايش را تامين 
نمونه  های  برنامه  طراحی  در  بنابراين  کند. 

برداری بايد نکات زير در نظر گرفته شود:
اندازه   )Parameters( هايی  سنجه  چه   *

گيری می شوند؟
* چه مکانهايی انتخاب می شوند؟

* شرايط نگهداری نمونه ها چگونه می باشد؟
چگونه  برداری  نمونه  دفعات  و  زمان   * 

می باشد؟
* چه تعداد نمونه و با چه حجم يا اندازه ای 

تهيه می شود؟

- یافته قابل ترویج:
معرفی محيط نمونه برداری:

شامل  ميگو  پرورش  صنعت  اصلی  محيط 
استخرها و سازه های آبی ورودی و خروجی 
می باشد که به صورت مشترک احداث می 
شوند. نمونه برداری های موضوع اين نوشتار 
و  بستر  رسوبات  آب،  محيط،  نيز شامل سه 
آبزی می باشد. در ادامه بررسی های مرسوم 
انجام شده در هر يک از اين سه محيط معرفی 

می گردند.
به  پرورشی  استخرهای  استفاده  مورد  آب 
و  شيميايی  فيزيکی،  خصوصيات  لحاظ 
باشد.  توجه  مورد  تواند  می  خود  زيستی 
بر شرايط  اثر گذاری آن  به دليل  اين توجه 
زندگی و پاسخ های موجود زنده به آن می 
اثر  دليل  به  دما  تغييرات  نمونه  برای  باشد. 
اکسيژن  مانند  گازهايی  حالليت  بر  گذاری 

اصول و روش صحيح نمونه برداری در مزارع پرورش ميگو
آرش حق شناس

Email: a.haghshenas@areeo.ac.ir
پژوهشکده میگوي کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران.

محیط اصلی 
صنعت پرورش 

میگو شامل 
استخرها و سازه 

های آبی ورودی و 
خروجی می باشد 

که به صورت 
مشترک احداث 

می شوند.
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ضروری  زنده  موجود  تنفس  برای   که 
می باشد می تواند سبب بروز شرايط نامطلوب 
تواند  می  آب  شوری  ميزان  گردد.  آسيب  و 
سبب تغييرات فيزيولوژيک و نهايتا تغيير در 
آبزی گردد.  تغذيه ای موجود  وزن و عادات 
بسياری از عوامل بيماريزا نيز از آب به عنوان 
محيط انتقال و گسترش خود استفاده می نمايند. 
)مواد  فسفر  و  ازت  دارای  مواد  ميزان  تغيير 
به  که  است  مواردی  ديگر  از  نيز  مغذی( 
دليل تاثير گذاری بر ديگر بخش های زنده 
اکوسيستم می تواند زندگی آبزی پرورشی ما 
را دچار مخاطره نمايد. بر اين اساس و به طور 
مرسوم آب استخرهای پرورشی برای بررسی 
مواردی مانند مواد مغذی، pH، دما، شوری، 
آلينده های آلی و معدنی )نظير فلزات سنگين 
بيماريزايی  عوامل  و  هيدروکربنی(  مواد  يا 
همچون باکتری ها و ويروس ها مورد بررسی 

قرار می گيرد. 
از طريق خصوصيات  بستر استخرها نيز هم 
فيزيکی و شيميايی خود و هم به دليل اينکه 
از موجودات به  زيستگاه گروه های متنوعی 
نام کفزيان )بنتوزها( می باشد دارای توان اثر 
گذاری بر آبزی پرورشی ما می باشد. جنس و 
به عبارتی دانه بندی )Grain Size( رسوبات 
عامل مهمی در تعيين ميزان توان جذب يا 
عدم جذب  عناصر مختلف شيميايی می باشد. 
حيات  در  گذاری  تاثير  دليل  به  عناصر  اين 
ناپذيری  انکار  اثرات  دارای  زنده  موجودات 
می باشند. برای مثال افزايش ميزان اسيديته 
)pH( و يا تغيير در پتانسيل اکسايش- کاهش 
 Oxidation-Reduction Potential-(
ORP(رسوبات نقش مهمی در خارج يا آزاد 
نمودن عناصر به آب دارد. رسوبات نيز همانند 
آب به عنوان يک عامل انتقال و نگه داشت 
عوامل بيماريزا مورد توجه می باشند. سنجه 
آلی  بندی، ميزان مواد  نوع دانه  مانند  هايی 
 ،pHم  ،)Total Organic Matter- TOM(
های   آالينده  کاهش،  اکسايش-  پتانسيل 
ترين  عمده  از  آلی  و  معدنی   )Pollutant(
موارد مورد بررسی در استخرها يا محيط های 

پيرامونی پرورش آبزيان می باشند.
بازار پسندانه  ارزيابی سالمت و ويژگی های 

آبزی به عنوان محصول حاصل از پرورش و 
نتيجه فعاليت اقتصادی نيز بخشی از عمليات 
عوامل  از  برخی  باشد.  می  برداری  نمونه 
يا  محيطی  های  آالينده  نظير  خطرآفرين 
از  به برخی  با ورود و تجمع  بيماريزا  عوامل 
بروز  سبب  ميتواندد  آبزی  موجود  اندامهای 
مرگ  حتی  يا  درونی  يا  ظاهری  تغييرات 
باکتريايی،  های  بررسی  گردند.  زنده  موجود 
ويروسی، قارچی و انگلی يا نمونه برداری های 
بافتی و اندامی به هدف اندازه گيری سطوح 
ترين  مرسوم  جمله  از  آفرين  خطر  عوامل 

نمونه برداری های آبزيان می باشد.

شرایط تهيه نمونه:
حفظ و رعايت شرايط مناسب نمونه برداری به 
هدف تهيه دقيق ترين و استاندارترين نمونه 
نتيجه صورت  ترين  به صحيح  برای حصول 

می گيرد. به اين دليل بايد توجه نمود که:
* نمونه آب از آب زالل و بدون کدورت ناشی 

از رسوبات بستر استخر تهيه شود.
هرگونه  ورود  از  برداری  نمونه  هنگام  در   *

منبع آلودگی به بطری جلوگيری گردد.
* از تميز بودن بطری اطمينان حاصل گردد. 
با آب  از تهيه نمونه اصلی دوبار بطری  قبل 

محل پروخالی شود.
* از بسته و محکم بودن درب بطری اطمينان 

يابيد.
* بطری ها به طور مناسب و ايمن در کنار هم 

قرار داده شوند.
در هنگام نمونه برداری رسوب نيز بايد موارد 

زير را رعايت نمود:
محتويات  تمامی  کفزيان  مطالعات  برای   *
نمونه گير، شامل رسوب و آب به درون ظرف 

نمونه برداری منتقل گردد.
* برای بررسی آالينده های آلی و معدنی از 

قاشق چوبی استفاده گردد.
* توجه گردد که آلودگی های توده و کپه ای 
نمونه  ظرف  درون  به  سنگ  يا  کود  مانند 

برداری منتقل نگردد.
عمق  به  وابسته  برداری  نمونه  درصورت   *
جلوگيری  نمونه  شدن  مخلوط  از  رسوبات 

گردد.

بررسی های 
باکتریایی، 
ویروسی، قارچی 
و انگلی یا نمونه 
برداری های بافتی 
و اندامی به هدف 
اندازه گیری 
سطوح عوامل خطر 
آفرین از جمله 
مرسوم ترین 
نمونه برداری های 
 آبزیان 
می باشد.

اصول و روش صحیح نمونه برداری در مزارع پرورش میگو/ حق شناس
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نمونه  برای  الزم  وسایل  و  تجهيزات 
برداری:

در  استفاده  مورد  وسايل  و  تجهيزات 
در  گذار  تاثير  ملزومات  از  برداری  نمونه 
آزمايشگاهی  کارشناسانه  های  ارزيابی 
يا  آلوده  تجهيزات  از  استفاده  باشد.  می 
غير تخصصی يا استفاده از طروف نمونه 
برداری نامناسب يا بی کيفيت می تواند 
تمامی زحمات گروه نمونه بردار و آناليز 
کننده در آزمايشگاه را از بين ببرد و به 
کارشناسی  گروه  نمودن  گمراه  دليل 
برای  اقتصادی  خسارتهای  بروز  سبب 
بطری  از  استفاده  گردد.  نيز  بردار  بهره 
يا  کافی  عدم شستشوی  نامناسب،  های 
اسيد شويی، آلودگی ظروف و تجهيزات از 
جمله مواردی است که حتما بايد در زمان 

نمونه برداری به آن توجه شود. 
نمونه  برای  استفاده  مورد  تجهيزات   -

برداری آب:
برای تهيه نمونه آب از استخرها انواع بطری 
روتنر   مانند  موجود  برداری  نمونه  های 
)Ruttner( يا نيسکين )Niskin( می باشد. 
مکانيسم اصلی کارکرد اين بطری ها ورود 
به صورت دوسر باز به آب و بسته شدن 
توسط وسيله ای به نام مسنجر )شکل 1( 
در عمق مورد نظر می باشد. در زير تصوير 
يکی از انواع اين بطری ها و اجزاء آن برای 
شناخت بيشتر قرار داده می شود )شکل 

.)2

شکل 1. مسنجر

شکل 2. بطری روتنر

عالوه بر انواع بطری، پر کردن بطری های 
شيشه ای يا پالستيکی )شکل 3( به طور 
در  شده  گفته  موارد  رعايت  با  مستقيم 
بخش شرايط مناسب نمونه برداری در باال 
از راههای بيشتر مرسوم در نمونه برداری 

از استخرهای پرورشی می باشد.

شکل 3. بطری پالستيکی

- تجهيزات مورد استفاده برای نمونه 
برداری رسوب:

 )Spade( بيل  و   )Grab( گراب  انواع 
که در شکل 5 نمونه ای از آنرا مشاهده 
تجهيزات  ترين  مرسوم  از  فرماييد  می 
برای برداشت نمونه رسوب می باشد. در 
هنگام استفاده از اين وسايل نيز بايد از 
تميز بودن و عملکرد مناسب آنها قبل از 

برداشت نمونه اطمينان پيدا کرد. در زير 
تصوير اين دو تجهيز برای آشنايی بهتر 
آورده می شود. همانگونه که در ابتدا بيان 
رسوبات  از  برداری  نمونه  برای  گرديد، 
پترسون  مانند  گراب  از  مختلفی  انواع 
 )Van veen( وين  ون   ،)Peterson(
به  که  دارد  وجود   )Ekman( اکمن  و 
پيشنهاد نگارنده گراب ون وين) شکل 4( 
استخرها  برداری های درون  نمونه  برای 

کارا مد تر می باشد. 

شکل 4. ون وين گراب

شکل 5. بيل معمولی

شرایط نگه داری و انتقال نمونه:
حفظ شرايط استاندارد معرفی شده برای 
های  بخش  از  نمونه  انتقال  و  داری  نگه 
بسيار مهم فرايند نمونه برداری می باشد. 
عدم رعايت شرايط استاندارد تعريف شده 
می تواند سبب گمراهی کارشناس و اعالم 
توصيه های نامناسب گردد. حفظ شرايط 
زمان  از  دقيق  و  صحيح  برداری  نمونه 
تهيه نمونه تا اناليز آن در آزمايشگاه کامال 
از مراحل  ضروری می باشد و هيچکدام 
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دارای اولويت يا اهميت متفاوت در رعايت 
به  نمونه ها  از  برخی  باشند.  اصول نمی 
کننده  تثبيت  مواد  شدن  افزوده  دليل 
)محلول37  فرمالين  نظير   )Fixators(
درصد فرمالدئيد(، اسيدها و محلول يديد 
پتاسيم )Lugol( به نمونه قادر به حفظ 
های  نمونه  باشند.  می  محيط  دمای  در 
تهيه شده برای مواردی مانند تعيين دانه 
بندی رسوبات نيز به دليل ماهيت مطالعه 
نياز به نگهداری در شرايط خاص را ندارند. 
برخی از نمونه های آب، رسوب يا آبزی به 
دليل کند و متوقف نمودن فعاليت های 
زيستی موجودات درون خود بايد تا زمان 
آناليز در شرايط دمای يخچال يا انجماد 
)زير صفر( نگه داری شوند. همانگونه که 
در باال ذکر گرديد به هدف کاهش يا حذف 
اثر فعاليت های زيستی در برخی موارد نياز 
به از بين بردن موجودات زنده درون نمونه 
فيزيکی  صورت  به  عمل  اين  باشد.  می 
يا  دمايی خاص  شرايط  در  دادن  قرار  با 
مواد  برخی  اقزودن  واسطه  به  شيميايی 
اين  انجام می گردد.  نمونه  به  شيميايی 
کننده  تثبيت  کلی  عنوان  با  که  مواد 
دليل  به  گردند  می  معرفی  )فيکساتور( 
رعايت  نيازمند  خود  شيميايی  ماهيت 
برخی موارد ايمنی توسط فرد نمونه بردار 
 می باشند که در زير به طور کلی معرفی 

می گردند:
* از تنفس گازهای توليد شده از اين مواد 
به صورت خالص يا درهنگام افزوده شدن 

به نمونه پرهيز نماييد.
با  * از هرگونه تماس دستی يا چشمی 

اين مواد خودداری نماييد.
* درصورت تماس پوست يا چشم را با آب 

فراوان به مدت 5 دقيقه شستشو دهيد.
* موارد را از دسترس ديگر افراد دور نگه 
داريد و با نصب برچسب خطر ديگران را 

آگاه نماييد.

شرایط و حجم قابل قبول نمونه ها:
گيری  اندازه  به  مربوط  های  نمونه   *

اکسيژن مورد نياز زيستی در آب:
* برداشت يک ليتر از آب محل و انتقال 
آن به شيشه و يا ظرف پوشانده شده با 
شرايط  در  آن  انتقال  و  آلومينوم  فويل 

دمای يخچال- 4- 7 درجه( به آزمايشگاه
* نمونه های زيستی آب:

* افزودن Lugol به ميزان 2 ميلی ليتر 
به ازاء هر ليتر به نمونه های فيتوپالنکتون 
و 1 ميلی ليتر فرمالين4 درصد به ازاء هر 
در  داری  نگه  و  زئوپالنکتون  نمونه  ليتر 
دمای محيط تا زمان انتقال به آزمايشگاه.

* نمونه های مواد مغذی در آب: 
 )Nitrite( و نيتريت )Nitrate( نيترات *
اتيلن  پلی  يا  ای  شيشه  های  بطری  در 
به مقدار يک ليتر و انتقال به آزمايشگاه 
بطری  در  آمونياک  يخچال.  دمای  در 
همانند باال و افزودن 1 ميلی ليتر اسيد 
ازاء  به   )Sulphoric Acid( سولفوريک 
شرايط  در  داری  نگه  و  نمونه  ليتر  هر 
محيط. فسفات )Phosphate( در بطری 
تاريک شيشه ای به حجم250 ميلی ليتر 

و انتقال به آزمايشگاه در دمای يخچال
* نمونه های آالينده های آلی و معدنی 
با  و  ای  شيشه  های  بطری  در  آب:  در 
اسيد  ليتر  ميلی   2 ترتيب  به  افزودن 
سولفوريک و 2 ميلی ليتر اسيد نيتريک 
)Nitric Acid( به ازاء هر ليتر و انتقال 

به آزمايشگاه در دمای محيط.
اشباع  گل  تهيه  رسوبات:   pH نمونه   *
)Saturated Soil Paste( از رسوب و 
در  مستقيم  طور  به  الکترود  کردن  وارد 

آن.
تمام  انتقال  نمونه کفزيان در رسوب:   *
محتويات به ظرف نمونه برداری و افزودن 
اتيليک  الکل  يا  درصد   4-3 فرمالين 
)Ethanol( 70 درصد )درجه( به مقدار 
هم حجم رسوبات و نگه داری در دمای 

محيط.
* نمونه مواد آلی در رسوب:

* تهيه 20 گرم نمونه رسوب و انتقال به 
آزمايشگاه در دمای انجماد.

* نمونه تعيين دانه بندی در رسوب:
* تهيه 1 کيلوگرم نمونه از رسوب بستر و 

نگه داری در دمای محيط 
* نمونه های االينده های آلی و معدنی 

در رسوب:
و  رسوبات  از  نمونه  گرم   500 تهيه   *
کيسه  و  آلومينوم  فويل  در  دادن  قرار 
های  آالينده  برای  ترتيب  به  پالستيکی 

در  آزمايشگاه  به  انتقال  و  معدنی  و  آلی 
شرايط انجماد.

نتيجه گيری:
اين نوشتار به هدف بيان اهميت و توضيح 
کلياتی درباره فرايند نمونه برداری برای 
پرورش دهندگان عزيز ميگو تهيه گرديده 
توضيحات  و  ها  بخش  تمامی  در  است. 
کامل  انطباق  بر  عالوه  تا  گرديد  تالش 
و  استاندارد  منابع  با  شده  بيان  مطالب 
پذيرفته شده داخلی و جهانی از تجربيات 
عملی نگارنده جهت انجام صحيح و دقيق 

کار استفاده گردد.
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