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  چكيده

پرورش ميگو در شهرستان چابهار، سايت گواتر يكي از ظرفيتهاي ارزشمند براي رفع محروميت منطقه و 

پرورشي و به تبع آن بروز بيماري لكه سفيد در منطقه كليه فعاليتهاي اين سايت  1386باشد. از سال اشتغالزائي مي

. اين بيماري ساليانه در دنيا خسارت زيادي را به مراكز تكثير و عمل آوري ميگو را تحت تاثير قرار داده است

كه بيماري در استان خوزستان آغاز گرديد  1381پرورش دهندگان ميگو وارد نموده و در ايران نيز از سال 

ي و تلفات نموده است. در مناطق درگير بيماري در دنيا به منظور تاكنون كليه استانهاي جنوبي را درگير بيمار

كنترل بيماري با ارائه راهكارهاي مختلف از جمله استفاده از ميگوي عاري از بيماري، استفاده از محركهاي 

 اند تا حدودي بيماري را كنترل نمايند. درسيستم ايمني، بكارگيري ايمني زيستي در مزارع و واكسن توانسته

كه در زمان توليد و پرورش ميگو در آن منطقه منطقه گواتر بدليل تغييرات شديد آب و هوائي در فصل مونسون 

رارتي وجود دارد. در صورتيكه ذرات ويروسي در حاتفاق ميافتد، امكان تغييرات درجه حرارت و ايجاد شوك 

د، شوك حرارتي باعث تحريك و ازدياد كه از طريق آب و يا نمونه هاي ميگو وارد شده باش اشدمحيط استخر ب

ويروسها شده و بروز بيماري را بدنبال دارد. لذا از مهمترين راهكارهاي كاهش بيماري اجراي عمليات پرورش 

ميگو در زمانهائي است كه تغييرات آب و هوائي به حداقل كاهش يابد. بنابراين در اولين اقدام پيشنهاد گرديده 

درمنطقه از اسفند تا خرداد سال بعد اجرا گردد. همجنين به منظور اطمينان از است كه شروع فصل پرورش 

پرورش پايدار ضرورت دارد كه پرورش دهندگان نسبت به بكارگيري سيستم ايمني زيستي، محركهاي سيستم 

    نمايند.قدام ايمني و استفاده از مولدين عاري از بيماري در توليد پست الرو ا

  

   پرورش، ميگو، بيماري لكه سفيد، مديريت بيماري  كلمات كليدي:
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   



٢ ���� / &%ارش #���� "�ح � �

 

  مقدمه-1

منابع آبي، افزايش روز افزون جمعيت و لزوم تامين پروتئين موردنياز جامعه و  ازه دليل محدوديت برداشت ب

افزايش سرانه مصرف آبزيان، آبزي پروري از جمله فعاليت هايي است كه بايد بسيار مورد توجه و اهميت قرار 

   د.هاي غذايي مورد نياز انسان از طريق مصرف آبزيان تأمين مي شو گيرد چرا كه بخشي از فرآورده

درجه  35تا  25هاي جغرافيايي  رياي عمان؛ گستره عظيم دريايي در جنوب كشور با واقع شدن در عرضد

درجه و  26دماي متوسط ساالنه سطح آب  .شمالي، جزو مناطق گرمسيري، دريايي كره زمين محسوب مي شود

هزار است، ورودي آب شيرين قسمت در  37تا  35درجه سانتيگراد با شوري متوسط  35تا  25دامنه متوسط آن، 

به اين دريا بسيار كم بوده و شرايط آب و هوايي مناسب در سواحل درياي عمان، امكان دو بار پرورش ميگو را 

از مزاياي سايت  .درجه سانتيگراد است 20ماه از سال، درجه حرارت هوا باالتر از  9ممكن مي سازد زيرا در 

براي ذخيره سازي در فروردين است كه به  آب با نوسانات نسبتا كم دمايپرورش ميگوي گواتر، مساعد بودن 

 جنوب در توليد كاهش و مونسون بادهاي دليل به فصل اين در و شود توليد ميگو در اوايل تابستان منجر مي

 .م در خارج كشور دارده و داخل در هم مناسبي بازار و شود  مي محسوب نوبرانه صيد اين آسيا، شرق

هاي سيستان و كيلومتر است كه سهم استان 780درياي عمان از تنگه هرمز تا خليج گواتر حدود طول سواحل 

كيلومتر است. در اين اراضي مناطق مستعد بسيار گسترده اي با كيفيت و بافت مناسب  300بيش از  بلوچستان

 .فاده قرار گيردو مورد استميگ پرورش مزارع و تكثير مراكز احداث براي تواند خاك وجود دارد كه مي

سايت بريس، ليپار، خور پارگ و خور چانكر در حال دريافت موافقت اصولي در راستاي توسعه پرورش ميگو، 

به سرمايه گذاران بومي واگذار خواهد   مطالعه  نكميلهستند و سايت پزم نيز در دست مطالعه است كه پس از 

هكتار  600هزارو 2هزار هكتار مساحت دارد كه از اين ميزان،  4مجتمع آبزي پروري گواتر، در حال حاضر  .شد

هكتار آماده بهره برداري است و  850سطح مفيد براي پرورش ميگو است كه از اين ميزان سطح مفيد، هزار و 

ديگر توليد و تأمين مواد غذايي انسان هاي  مكمل سيستم پرورش ميگو . بقيه نيز ساخته نشده يا نيمه ساز است.

هاي اخير مزارع پرورشي ميگوي كشور از  طي سال .است داشته اي هاست و در امنيت غذايي سهم قابل مالحظه

جمله سايت گواتر چابهار با مشكالت متعددي از جمله بيماري لكه سفيد ميگو مواجه شدند اما با انجام اقدامات 

هكتار در  400بيش از  1393در سال كه  شده استاي فراهم  .. شرايط به گونهمديريت و .اصالح آموزشي، 

هكتار در گلستان در قالب مزارع ميگو و  600هكتار در هرمزگان و حدود  1800هكتار در بوشهر،  4000آبادان، 

  .پرداخته اندگونه مشكل و بيماري به توليد  بدون هيچ
  

  بيان مسئله -1-1

اما طي سال اخير تعدادي از بود. روبرومشكالت متعددي  با  هاي متمادي  سايت گواتر نيز مانند ديگر مزارع، سال

اي كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي براي  به فعاليت رو آوردند؛ به گونه مجتمعدهندگان اين  پرورش
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 220ايت وزير جهاد كشاورزي بيش از با حم 1393در سال كنندگان سايت گواتر بيمه ويژه قائل شد و  توليد

  . زير كشت رفتبه هكتار مزارع اين سايت 

 4، پس از برگزاري جلسات متعدد در قالب كميته راهبردي توسعه ميگوي چابهار (92-93ر فصل زراعي د

ي ماده اي توسعه ميگو 33جلسه) دستورالعمل  21جلسه) و تشكيل كارگروه فني توسعه ميگوي استان در چابهار(

چابهار توسط سازمان دامپزشكي و شيالت كشور تهيه و به بهره برداران گواتر اعالم شد ودر اين راستا، بهره 

براي اولين بار اقدام به احداث سامانه فيلتر شني مطابق با دستورالعمل ابالغي كردند كه به اعتقاد  منطقهبرداران 

اري لكه سفيد ميگو را كه عمدتاً سخت پوستان از جمله كارشناسان، فيلتر شني، جلوي ورود حامالن ويروس بيم

گرفت. در  را خواهد ميگو پرورش استخرهاي به هستند، آب هاي كانال داخل وحشي ميگوهاي و ها  خرچنگ

چابهار فعال شد كه  يبعد از دو سال تعطيلي مركز تكثير بچه ميگو (پست الرو) آبزي پرور 92-93سال زراعي 

ميليون قطعه بچه ميگو(پست الرو) در دو كراپ بهاره و تابستانه در اين مركز توليد و به  40در نهايت بيش از 

استخر در  156سال ، در كراپ اول همين در .مزارع پرورش ميگوي گواتر براي ذخيره سازي انتقال داده شد

 آغاز گرديدهكتار به زير كشت رفت ودر كراپ دوم كه از نيمه دوم مرداد 171مزرعه با سطحي معادل  11قالب 

توان ادعا كرد كه در اين  گرچه نمي .هكتار ذخيره سازي شد 78مزرعه با سطحي معادل  5استخر در قالب  74

پوستان به اين بيماري آلوده هستند و در  بيماري وجود ندارد چرا كه سخت شود منطقه كه پرورش ميگو انجام مي

دهندگان در  اند اما پرورش اين ميان نيز سه استخر كه توليدات آنها آلوده به بيماري لكه سفيد بوده معدوم شده

 24يگوي روز م 90كمتر از در مواردي ها بدون مشكل در حال برداشت محصولشان هستند و حتي  مابقي سايت

  .كه نياز به مطالعه بيشتر و تاييد داده هاي فوق دارد. گرمي از آنجا برداشت شده است

 200ودستيابي به توليد بيش از  ،توليد در كنار عامل بيماري عنوان كردمي توان را  1393توليد در سال زراعي 

ر برداشت زود هنگام از مزارع و د ان زير بخشتن ميگو را در كراپ اول، مرهون تالش بهره برداران و همكار

جلوگيري از سرايت آلودگي به استخرهاي سالم و همچنين تالش كارگروه فني توسعه ميگوي استان كه متشكل 

  .برشمردبود،  ايران شيالت سازمان و استان چابهار،شيالت دور هاي از دامپزشكي، مركز تحقيقات آب

به دليل مشكالتي  ،طي چند سال اخيراي مختلف  مزرعه داران در در هر حال توليد در چابهار به دليل نگراني ه

از ليكن  هچنداني نداشت رونقهاي مكرر از مزارع پرورشي،  از قبيل طوفان گونو، بيماري لكه سفيد ميگو و سرقت

 .سال گذشته تاكنون تمهيدات بسياري براي بهبود شرايط توليد انجام شده است

چابهار توليد ميگو را با افول روبرو كرده و دولت در راستاي حل معضل آنان قدم  اپيدمي هاي  چند سال اخير در

دامپزشكي، شيالت و نيروي يگان ويژه حفاظت كه تا پيش  اتادارهاي مثبتي برداشته است. حضور فعال و موثر 

ي ها يروبي كانالاز سوي ديگر الو  اند هم اكنون در اين سايت مستقر شده ندنداشت حضوراز اين در سايت گواتر 

  .ه استشدانجام بودجه مناسب با تامين  آبرسان
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صورت هكتار از سايت پرورش ميگوي گواتر چابهار  400ريزي براي احياي بيش از  برنامه 1394براي توليد سال 

گرفته است وليكن شايسته است تا آبزي پروران با مطالعه و كسب تجربه از ساير استانهايي كه اين مسير را طي 

اقدام به ذخيره سازي چگونگي احياي مزارع پرورشي در استان خوزستان و با الگو برداري باالخص از  نموده اند 

هرمزگان به مراكز تكثير در چابهار منتقل شده و مولدين از چابهار ولدهاي مورد نياز و مديريت پرورشي كنند. م

خود در حال تغذيه هستند تا پس از آن براي تكثير آماده شوند و اميدواريم با همكاري سازمان دامپزشكي و 

بديهي است پايش مرتب از وضعيت  .احياي سايت گواتر با موفقيت انجام شود بخش خصوصي و تعاوني ها

با اعزام كارشناسان خارجي سايت رمز مقابله با بروز بيماري يا حداقل كنترل آن خواهد بود. بهداشتي و مديريتي 

به مزارع ميگوي چابهار و بررسي سايت هاي پرورش ميگو به پرورش دهندگان اطمينان خاطر داده شد تا نسبت 

 .اقدام كنند جاريبه ذخيره سازي مزارع خود براي توليد سال 

  

  تجاري ميگو توليد و ارزش  -2-1

 كاهش دخاير و صيد آبزيان دريائي باعث رشد و گسترش صنعت پرورش ماهي و ميگو در سراسر جهان شده

كاهش دخاير و صيد آبزيان دريائي باعث رشد و گسترش صنعت پرورش ماهي و ميگو در  .(FAO, 2010) است

 2004  در سال    . cited in Naylor et al., 2000)(Food and Agriculture Organization,19 99سراسر جهان شده است

توليد ميگو  ه بود%  توليدات دريائي جهان را به خود اختصاص داد43ميالدي در حاليكه پرورش آبزيان دريائي 

ميزان توليدات  .)Ruiz-Velazco et al., 2010( )Ruiz-Velazco et al., 2010(% ارزش تجاري آبزيان را شامل شد17
% كل توليدات شيالتي رسيده است كه در همين 36% به 9/3از  2006نسبت به سال 1970در سال  آبزي پروري

% رتبه اول تامين آبزيان پرورشي دنيا را كسب كرده است. اين بدان معني است كه رشد آبزي 67سال چين با 

ميليون تن به 7/51ده بوده است. ارزش محصوالت آبزي پروري دنيا با پروري نسبت به ساير دام ها بسيار فوق العا

). رشد ساالنه و ارزش محصوالت آبزي پروري از سال 3شكل رسيده است ( 2006در سال ميليارد دالر  8/71

). شايان ذكر است كليه اين ارقام بدون در نظر  3شكل % بوده است ( 11% و  1/6به ترتيب  2006تا سال  2004

،ميزان سهم آسيا و اقيانوسيه از آبزي  2006سهم گياهان آبزي منظور شده است.بديهي است در سال  گرفتن

همين سال بيش از نيمي از توليدات آبزي  ). در 1شكل % بوده است( 77% و از نظر ارزش 89پروري از نظر توليد 

 2006تا  1979پروري به توليد ماهيان آب شيرين اخصاص داشت.اين در حالي است كه در مدت مشابه يعني از 

. عليرغم )FAO, 2010(كيلوگرم رسيده است   8/7به 7/0از محل توليدات آبزي پروري از جهاني مصرف سرانه 

از اين كشور در اختيار دارد وليكن آهنگ رشد توليد  2006اينكه چين ركورد باالترين ميزان توليد را در سال 

. بر اساس همين منبع رتبه قاره هاي )FAO, 2010(آهسته تر از برخي كشورها بوده است  2006تا  2004سال 

به ترتيب متعلق به آسيا، اكوسيستم شور ، لب شور و شيرين  3مختلف در توليد سخت پوستان پرورشي در هر 
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اروپا مي باشد و رتبه توليد ميگو نيز همين وضعيت را با بيشترين ميزان توليد در آسيا،  اقيانوسيه و آمريكا، آفريقا،

  .)2شكل حفظ نموده است (

  

  
  2006: ميزان سهم قاره ها از توليد آبزي پروري در سال 1شكل 

 

 (تن) 2000-2008 يرين،آب شور،لب شور و ش يطمح 3سخت پوستان در هر  يدتول يزان: م1جدول 

C* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A  5,402 5,844 8,428 8,565 7,889 11,931 10,485 9,615 7,792 

AM  165,068 205,485 270,840 338,622 366,159 417,135 499,755 508,108 532,750 

As 1,514,585 1,759,554 1,929,317 2,648,345 3,007,941 3,336,993 3,754,481 4,261,177 4,463,780 

Eu  204 215 227 228 234 268 321 232 207 

O  5,183 5,217 5,993 5,702 6,294 6,079 6,190 5,547 5,464 

*C=Continent, A= AFRICA, Am=Americas, As=Asia, EU=Europe, O=Ocean 

 

 
  2008تا  2004مقايسه توليد ميگو در قاره هاي مختلف طي سالهاي  :2شكل 
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  2006:ميزان سهم قاره ها از ارزش آبزي پروري در سال  3شكل 

 

  2006و   2004، مقدار و رشد در يپرور يكننده در صنعت آبز يدده كشور برتر تول :2جدول 

  
  

% بوده است كه سهم آسيا 70ميزان سهم توليد ميگو پرورشي از ميگوي استحصالي جهاني حدود  2006در سال 

هاي ويروسي، پرورش همه گيري % است.در آمريكاي جنوبي به دليل تلفات ناشي از 80از اين توليد بالغ بر 

ر اساس داده هاي موجود  در سال ميگو رتبه اول توليدي خود را با آزاد ماهيان پرورشي جابجا كرده است. ب

، در جائيكه نروژ و شيلي برترين توليد كنندگان آزاد ماهي جهان بوده اند، پنج كشور برتر توليد كننده  2006

اين ترتيب در كل توليدات آبزي پروري بخصوص  بوده اند. و هند اندونزي ، ويتنام،تايلند ،ميگو به ترتيب چين

ميزان صيد ميگو از طريق كشور برتر بوده اند. 5ين، هند، ويتنام، تايلند و اندونزي تغيير كرده و چ2006در سال 

% آن تجارت بين المللي مي شود.ارزش اين حجم 60ميليون تن بوده كه  6بالغ بر  2006دريا يا پرورش در سال 

گونه ميگو به عنوان  300% كل صادرات آبزيان مي باشد.قريب به 16ليارد دالر بالغ بر يم 14صادرات بالغ بر 

ميگوي پرورشي تجارت مي شوند كه سهم خانواده پنائيده از بقيه بيشتر است.در حال حاضر معروف ترين گونه 

توليد برتر ميگو را در اختيار  ،برابر پنائيده 3ميگوي از نظر ميزان استحصال ، ميگوي چسبي آكيامي  با توليدي 

 .) (FAO, 2010)دارد

آبزي پروري رو به رشد، توسعه مناسبي در طي دهه هاي اخير در مناطق پرورش ميگو به عنوان يكي از صنايع  

. اين )Sánchez-Martínez et al., 2007(حاره و تحت حاره بخصوص در سواحل فقير نشين اين مناطق داشته است
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% كل 16ارزش صادرات جهاني ميگو بالغ بر  2006آغاز و تا آنجا پيش رفت كه در سال  90توسعه از دهه 

  .))FAO, 2010, Sanchez-Barajas et al., 2009(صادرات آبزيان  گرديد

كمتر از دو دهه سرمايه گذاري كالن در صنعت پرورش ميگو اميد تحولي نوين در اقتصاد زير بخش كشاورزي  

اري مهلك لكه سفيد و ساير عوامل بيماريزاي ميگو مانع در سواحل جنوبي ايران را نويد ميداد.متاسفانه بروز بيم

 با گيري در به صنعت، جوان چند هر عمر از نيمي ميرسد بنظر چنين.گرديدند منطقه اجتماعي–تحول اقتصادي 

 )Soltani, 2008, Kakoolaki, 2004( است شده سپري سفيد لكه بيماري العالج الخصوص علي و ها بيماري

واردات بي رويه غذا و آبزيان بدون رعايت اصول قرنطينه و تخليه آب توازن كشتي ها در آبهاي ساحلي ايران و 

امكان ورود عوامل بيماريزا و بروز خواسته يا نا خواسته بيماري هاي اگزوتيك ، استفاده از غذاي تر بدليل پائين 

هر فصل پرورشي ،عدم شخم زني در ابتداي فصل بودن هزينه تمام شده ،عدم برداشت خاك سياه در پايان 

پرورش ،استفاده نابجا از داروها و مواد شيميائي و گاه عدم استفاده از ضد عفوني كننده ها،عدم توجه كافي به 

نوسانات فاكتور هاي فيزيكي و شيميائي ، ذخيره سازي بيش از حد پست الرو ميگو ، فقدان دانش روز آبزي 

از  و متخصصين بهداشت و بيماري ها م توجه كافي آبزي پروران به نقطه نظرات دامپزشكانپروري  و نهايتا عد

روز در ايران  10% در طي 100عمده داليل بروز بيماريهاي ميگو و بخصوص بيماري لكه سفيد با تلفاتي قريب به 

هزينه  1381. بطوريكه با بروز اين بيماري در مزارع آبادان در سال )Soltani et al., 2000, Kakoolaki, 2004(است 

بعالوه برآورد خسارت ناشي از اين  . گرديده استصرف ميليون تومان براي ضدعفوني استخرها  100اي بالغ بر 

ميليارد تومان بوده  50 بر ميالدي تنها در دو استان خوزستان و بوشهر بالغ 2008ي ال 2004بيماريها طي سال هاي 

ميليارد تومان  100در منطقه چاه بهار اين خسارت به  2008است كه با احتساب خسارت ناشي از همه گيري سال 

  .)Soltani et al., 2009(مي رسد

سپس در تايلند ،اندونزي، مالزي ، استراليا ،آمريكاي جنوبي    ،اين بيماري ابتدا در شرق آسيا و ژاپن مشاهده شد

هر جائي كه مبادرت به پرورش ميگو نموده اند گزارش گرديده  تقرياًو شمالي ،غرب آسيا و ايران و

. گسترش جهاني ، پاندميك شدن بيماري و بروز همه گيري هاي منطقه اي (Afsharnasab et al., 2007)است

سال گذشته ميلياردها دالر هزينه  10به صنعت آبزي پروري وارد نموده است. تا جائيكه طي  خسارات سنگيني را

 صرف پيشگيري ، كنترل ،درمان و جبران خسارات آبزي پروران ،چه توسط دولت ها و چه توسط فعاالن بخش؛ 

 .)Soltani et al., 2009(است  گرديده 

ميزان شدت اين ارتباط ،نه تنها در تعدادي آبزي بررسي بديهي است تعيين عوامل خطرساز مرتبط با بيماري و  

، بررسي آلودگيبا تعيين ميزان خطر و نسبت شانس  بلكه در يك جمعيت در معرض خطر ،همگامنمونه، 

زمون ها، آحساسيت و ويژگي آزمايش هاي تشخيصي و ارائه نقطه نظرهاي اپبدميولوژيك در مورد اين قبيل 

چگونگي برخورد فعال در هنگام وقوع بيماري ،آشنائي و آگاهي از روند و سير مهاجرت عوامل بيماريزا همگام 

در كنار آزمايشات  توانمندرا به عنوان يك بازوي  محيطيع بيماري همگي نقش بررسي هاي با ميزان بروز و شيو
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تشخيص به هنگام و چه بسا زود هنگام بيماري مي تواند در كنترل به موقع بيماري  تشخيصي محرز نموده است.

آن به ساير استخر ها و مزارع از وارد نمودن ضرر و زيان كالن اقتصادي به مزرعه سرايت در يك استخر و عدم 

داران در مقياس باال جلوگيري نمايد.از اين رو است كه آبزي پروران و نيز بخش دولتي متحمل هزينه هاي 

-Nestedزيادي در قبال كنترل و به خصوص تشخيص بيماري هاي ميگو بخصوص با روش هاي مختلف از جمله 

PCR در كنار بررسي فاكتور هاي خطر آفرين از جمله فاكتور  ،. تشخيص بيماري با ابزارهاي پيشرفتهمي گردند

 الگوي عنوان به ايمني فاكتورهاي تعيين نيز و پاتوژن عوامل انتقال راههاي بررسي ، شيميائي –هاي فيزيكي 

 دامپزشكي مقوله در چه و پزشكي علوم در هچ حاضر عصر در ها بيماري با مبارزه و ،پيشگيري تشخيص جديد

امروزه به دليل شناخت اهميت و تاثير  .)Perazzolo et al., 2002( است گرفته قرار فراوان كاربرد مورد و شناخته

نياز به  )Jiravanichpaisal et al., 2004(روز بيماري لكه سفيد در ب pH برخي فاكتور ها از جمله شوري ، دما و

استرس هاي ايجاد شده در  بررسي تاثير عوامل محيطي بر بروز بيماري لكه سفيد ميگو را دو چندان كرده است.

اين روزها  .)Lightner and Redman, 1998( اثر فاكتورهاي محيطي باعث كاهش ايمني در بدن ميگو مي گردد

كامال مشخص شده است كه تغييرات ايجاد شده (نوسان) شوري و دما در كنار پائين بودن غلظت اكسيژن و باال 

ترس ميگو داشته و باعث گسترش سريع ويروس در بدن بودن غلظت مواد ازته (آمونيوم) ارتباط مستقيم با اس

در اين بين دماي آب بدليل تاثير مستقيمي كه بر روي كل بيولوژي بدن و متابوليسم ميگو شد. ميگو خواهد 

 Rahman) ساير فاكتور ها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است در ميان،ضريب رشد و در صد بقاء مي گذارد 

et al., 2006).  

اتخاذ روشهاي پيشگيري و كنترل بمنظور به حداقل اهميت شي از اين بيماري و لذا با عنايت به خسارات فراوان نا

تشخيص ويروس و بررسي تاثير پارامتر هاي محيطي از جمله دما و شوري ه انجام مطالع ،رساندن خسارات وارده

بر  هدفه مطالعدر اين به ارتقاء روشهاي پيشگيري و كنترلي كمك خواهند نمود.با توجه به اهميت اين مطلب ،

 در گونه وارداتيشوري و دما و تاثير آنها بر بروز بيماري لكه سفيد آن است كه به بررسي پارامترهاي 

Litopenaeus vannamei  پرداخته شود.  
 

  شناسائي ويروس -3-1

. سه ويروس به نام هاي ويروس ستائي شده ساگونه ويروس مهاجم در گونه هاي مختلف ميگو شنا 20قريب به 

 IHHN Infection Hypodermalويروس و  Taura Syndrom Virusا لكه سفيد ميگو ، ويروس سندرم تور

andHematopoietic Necrosis,  به عنوان ويروس هاي مهاجم ميگوي پا سفيد(Litopenaeus vannamei) شناخته شده  

ميگو يكي از حاد ترين ويروس هاي خانواده پنائيده است كه جزء  . ويروس لكه سفيد(Redman, 1998) اند

، پاكت سه  dsDNAيروس ميله اي تا بيضوي، واين  . مي باشد  Whispovirusو از جنس   Nimaviridaeخانواده 

ا نانومتر با يك زائده دم مانند در يك انته 250-380نانومتر و طولي معادل  20-80حاوي ذراتي با پهناي  اليه،



��ر���� ��� در ا��ان و.../   � � ��٩و�� و ارا�� و��
 

 
 

ين ويروس در بين ده پايان از تنوع ميزباني وسيعي . ا)Wang et al., 1995b, Lightner, 2004(مشخص مي باشد 

 ,Flegel and Alday-Sanz(برخوردار است وبراي ميگوهاي خانواده پنائيده يك پتانسيل كشنده محسوب مي شود 

1998, Lo et al., 1997(بطوريكه در  ،. اندازه ژنوم ويروس در گزارش هاي مختلف، متغيرگزارش شده است

 bp 967/292 GenBank( ، در گزارش ديگري )bp 107/305 GenBank Accession No. AF332093( گزارشي

Accession No. AF369029 (و در گزارش ديگري )bp 287/ 307 ،(GenBank Accession No. AF440570  به ترتيب

قه و در دقي 120كمتر از   50ocويروس در دماي  .)Lightner, 2004(چين، تايلند و تايوان اعالم شده است  از كشور

روز گزارش گرديده  3-4دقيقه دوام خواهد داشت و اين مدت در استخر پرورشي حدود  1از  ركمت  60ocدماي 

   .)OIE, 2006(است 

روز مي  10تا  7% ذخيره استخرهاي پرورشي در طي 100در اين بين ويروس لكه سفيد ميگو كه باعث تلفات 

 ,Lightner(موجب  كاهش توليد و روند توسعه صنعت پرورش ميگو در سراسر جهان گرديده است  ،گردد

 در گذشته اين ويروس در خانواده باكلوويروس طبقه بندي مي گرديد كه در طبقه بندي جديد با جنس .)1996

Whispovirus  در خانوادهNimaviridae  شناسائي مي گردد)Chen et al., 2002( ويروس لكه سفيد ميگو براي اولين .

  Litopenaeus vannameiاز آمريكاي جنوبي با تلفات شديد در بين ميگوهاي پرورشي 1999بار از آسيا و در سال 

  . )Sánchez-Martínez et al., 2007( گزارش گرديد  L. stylirostrisو

بروز هاي بعدي بيماري قلمداد مي گردند. اين موضوع از  در ويروسمنبع مهم  ميگوهاي مرده آلوده به عنوان

.بديهي است  )Lotz and Soto, 2002(طريق كانيباليسم و مسير آلودگي آب موجب انتقال افقي ويروس خواهد شد 

نگهداري ميگوها در شرايط تراكم باال به عنوان يك عامل تشديد كننده باعث بروز و تلفات هاي سنگين در 

  .)Wu et al., 2001, Kakoolaki et al., 2010a(مزارع پرورشي خواهد شد. 

  

  همه گيري بيماري -4-1

در سطح جهان بخصوص از آسيا گزارش شده است .همه گيري هاي  اين بيماري هاي گسترده همه گيريبروز 

سال  ازدر كشور تايوان  اين بيماري،است پس از اولين همه گيري رخ داده 1993شديد در كشور چين از سال 

 Penaeus)،هر ساله خسارت هاي فراواني را به پرورش دهندگان، بخصوص پرورش دهندگان ميگوي چيني 1992

chinensis) د مي كند وار)Zhu et al., 2005( در كره جنوبي تلفات سنگيني در بين ميگوهاي  1993. از سال

تايلند و چين  ناشي از ويروس لكه سفيد ميگو با توالي مشابه ايزوله هاي تايوان، P. orientalisپرورشي گونه 

ويروس لكه سفيد ميگو از مزارع ميگوي  1994از سال . )Moon et al., 2003, Park et al., 1998(گزارش مي شود 

P. monodon  پرورشي پنينسوالر مالزي گزارش شده است)Wang et al., 1999(  در صورتيكه در همين زمان

و در  )Manivannan et al., 2002(گزارشاتي دال بر بروز همه گيري هاي گسترده در پست الروهاي ميگو 

. در همين سال گزارشاتي از )Selvin and Lipton, 2003(ميگوهاي جوان پرورشي از هندوستان ثبت  گرديده است 
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. گزارش تلفات )Withyachumnarnkul et al., 2003(همه گيري هاي وابسته به فصل از تايلند گزارش شده است 

تايلند حكايت از يك سري همه گيري هائي دارد كه شيوع آن در ماههاي مي تا ژانويه از  1994ميگو در سال 

) در ساير ماههاي سال با حداكثر 6-18) و از يك حداكثر با ميزان شيوع بيشتر (%0-6يك حداقل با دامنه كم (%

  . )Withyachumnarnkul et al., 2003( مبر حكايت داردآن در سپتامبر و نوا

از آمريكاي شمالي و در كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي از سال  1995بيماري لكه سفيد ميگو در سال 

  (  گزارش گرديده است 1999

بيماري لكه سفيد ميگو در كشورهاي نيكاراگوئه، هندوراس،گواتماال و  ) و در ژانويه همين سال بروز 4شكل 

 نشده استهيچ گونه خطري از انتقال اين ويروس به انسان مشاهده مختلف آزمايشات .درپاناما رسما تائيد شد

)Rodriguez et al., 2003, CEI, 2009( .روز  10تا  2طي  گزارش شده است ويروس لكه سفيد ميگو قادر است

. هر گونه نوسان در درجه )Esparza-Leal et al., 2010(ايجاد نمايدPenaeus stylirostris % در مزارع  100تلفات 

-Peinado(اعث تلفات شديد در ميگوهاي  با  آلودگي خفيفي از ويروس لكه سفيد شودحرارت مي تواند ب

Guevara and Lopez-Meyer, 2006, Rahman et al., 2007( .  

  

 انتقال -5-1

انتقال ميگو يا ساير ميزبانان از انتقال افقي  عمده راه بيماري به هر دو روش عمودي و افقي قابل انتقال است.

 Chang(مناطق آلوده به مناطق غير آلوده مي باشد. سريع ترين راه انتقال، مسير آب و هم جنس خواري مي باشد

et al., 1996( در هر حال اصلي ترين منبع آلودگي براي مزارع پرورشي، مولدين و پست الروهاي آلوده مي .

زارع سته آلوده ميگو و بروز هاي بعدي بيماري در مزرعه يا در مهباشند. گزارشات فراواني دال بر ارتباط يك 

 ,.Mohan et al., 1997, Kou et al(ديگر وجود دارد. گزارشاتي دال بر انتقال عمودي در مولدين آلوده وجود دارد 

1997, Lo et al., 1997( البته گزارشاتي دال بر حذف تخم توسط ويروس و عدم تكامل آن وجودارد .)Lo et al., 

ماهي خوار يا ساير حيوانات  انمهاجرت مرغ فعاليتهاي انساني، ازوده كننده عبارتند . ساير منابع آل)1997

وسايل آلوده مورد استفاده در مزرعه،  (حشرات و ماهيها)، محصوالت منجمد آلوده ، كف مزارع آلوده،

  .)Lightner et al., 1997(محصوالت شيالتي حاصل از ميگو هاي آلوده در كارخانجات عمل آوري

  



��ر���� ��� در ا��ان و.../   � � ��١١و�� و ارا�� و��
 

 
 

 
  

  : مهاجرت ويروس لكه سفيد ميگو از قاره اي به قاره ديگر4شكل 

  

  آسيب شناسي -6-1

 در اين حالت ،بيماري لكه سفيد ميگو در ميگوهاي مبتال، با تلفات سريع و عالئم عمومي مشخص مي شود

 1در بين ميگوهاي  % ميگوها شروع مي شود. اين بيماري عمدتا90ً-100پس از بروز اولين عالئم ، تلفات  معموالً

ليمتر بر روي يم 2تا   0.5گرم بروز مي كند.عالمت مشخص بيماري وجود رسوبات سفيد كلسيم با قطر  5تا 

. لكه هاي سفيد براحتي و با )Wang et al., 1999, Lightner, 1996(س و سر سينه ميگوهاي آلوده مي باشد اكاراپ

صورت ولي در صورتيكه بيماري به  )Lightner, 1996(نگاه كردن به كاراپس در نور معمولي مشاهده مي شوند 

حاد اتفاق بيافتد لكه هاي مورد اشاره به خوبي توسعه نداشته و با چشم ديده نمي شوند و بايد از استريو  فوق

. برخي بيماريهاي باكتريائي و آب با قليائيت باال نيز مي )Kakoolaki et al., 2010b(ميكروسكوپ كمك گرفت 

. در ميگوهاي آلوده توسعه رنگدانه ها مشاهده  مي )Wang et al., 2002(توانند عامل بروز لكه هاي مشابه باشند 

 ,.Inouye et al(ميگوها كمي قرمز يا تيره تر از ميگوهاي سالم بنظر آيندتا باعث مي شود  اين موضوع شود كه

. ميگوهاي آلوده كاهش تغذيه و افزايش بي حالي از خود نشان مي دهند و ناگهاني به كف استخر سقوط  )1996

.ويروس لكه سفيد ميگو مي تواند سلولهاي بافت هاي  )Lightner, 1996, Wang et al., 1999(كرده و مي ميميرند 

، بافت خونساز و بافت عضالني قلب را بافت همبند  ،بافت پوششي معده  سيت ها،همو مزودرم و اكتودرم نظير

. در ميگوهاي در حال مرگ تخريب بافتي همراه با )Momoyama et al., 1995, Lightner, 1996( آلوده كند

گنجيدگي هاي بازوفيليك كمرنگ تا زياد (رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين)و هسته هيپرتروفي شده سلولهاي 

 ،بافت پوششي مورد تهاجمهاي بافت هاي ديگربافت همبند و بافت پوششي كوتيكول مشاهده مي شود. سلول

غدد آنتني و سلولهاي فاگوسيت كننده مقيم در بافت قلبي مي باشند.در مراحل اوليه بيماري لكه سفيد ميگو 

گنجيدگيهاي داخل هسته اي ويروسي ائوزينوفيليك بوده و يك هاله شفاف را در زير غشا هسته تشكيل مي دهد 
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 IHHNV (Infectiousنام گذاري كرده اند كه ممكن است با ويروس  Cowdry type Aو اين گنجيدگي را 

Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus)  اشتباه شود ولي در هر حال در ميگوهاي با بيماري توسعه يافته

. )Lightner, 1996(مي شود تبديل رنگ بازوفيلي كمرنگ گنجيدگي به لكه سفيد خبري از هاله شفاف نبوده و 

ممكن است لمفوئيد ارگان متورم شود و نفوذ همولمف به سينوس بزرگ شده خوني و فضاهاي بينابيني باعث 

. بعضي گزارشها حكايت از آن دارد )Wang et al., 1995a(ايجاد هپاتوپانكراس زرد رنگ هيپرتروفي شده شود 

بافت آبشش و يا بافت پوششي كوتيكول سريعا در روش   Squashكه مي توان گنجيدگي ها را در روش 

  .)Flegel and Sriurairatana, 1993(نمود  و مشاهده هماتوكسيلين ائوزين رنگ آميزي

  

  ميزبان -7-1

هر  )Rodriguez et al., 2003(نسبت به ويروس لكه سفيد حساس هستند ميگوهاي دريائي خانواده پنائيده شديداً

. گزارشاتي دال بر )Hameed et al., 2003(ند چند كه ساير سخت پوستان و خرچنگهاي دريائي نيز مبتال مي شو

 Pacifastacus leniusculus )Jiravanichpaisalآلوده شدن گونه هاي آب شيرين از جمله خرچنگ دراز آب شيرين 

et al., 2001(  وMacrobrachium rosenbergii )Chakraborty et al., 2002(  وجود دارد. ژنومDNA   ويروس لكه سفيد

   .)Li et al., 2003(عمودي وارد سيست آرتميا گردد ولي در حين هچ از بين مي رود  به روش انتقالمي تواند 

دماي بدن جانوران اكتوترميك بستگي زيادي به دماي آب محيط پيراموني و ميزان اشعه خورشيدي دارند كه 

جذب مي كنند. در اين بين دماي بدن بي مهرگان آبزي صرفاً از دماي آب محيط زندگي آنها تاثير مي پذيرد. 

نظيم رفتار از جمله جابجائي در محل استقرارشان صورت مي پذيرد. در هر حال تنظيم دما توسط اين جانوران با ت

محيط پيراموني ميگوي پرورشي محدود به ستون آبي است كه از نظر دما در اعماق مختلف متفاوت است. 

. اين محقق )Feder, 1999(ميگوها قادر به تنظيم دماي بدن خود نيستند و در معرض دماي آب قرار مي گيرند 

تفاوت فاحشي را در تلفات ميگوي وانامي ناشي از بروز بيماري لكه سفيد در دو منطقه مشاهده كرد. عدم تلفات 

سنگين در مزارع سواحل اقيانوس اطلس بر خالف تلفات سنگين در وانامي هاي پرورشي اقيانوس آرام با زمينه 

اعث تعجب ايشان شده بود. تنها تفاوت بين منطقه اي دماي سرد ژنتيكي مشابه در عامل بروز بيماري لكه سفيد، ب

تر آب در اقيانوس آرام بود كه اين فرضيه را مترتب مي ساخت كه دماي پائين آب باعث پيشرفت سريع عفونت 

تاثير گذار . شرايط محيطي و استرس، فاكتورهاي )Feder, 1999(و بروز اپي زئوتيك شديد تر در منطقه شده است

. به همين دليل  ، در صورت )Carbajal-Sánchez et al., 2008(در بروز بيماري لكه سفيد ميگو شناخته شده اند

كنترل شرايط محيطي ، ويروس و ميزبان بدون بروز هر گونه عالئم باليني بيماري در كنار يكديگرهم زيستي 

. شوري از اهميت خاصي در پرورش )Lightner and Redman, 1998, Trisollini and Rubio, 2002(خواهند نمود

ن رشد ميگو برخوردار است. چرا كه تغيير در ميزان آن روي فيزيولوژي و متابوليسم مواد، مصرف اكسيژن، ميزا

وي وانمي مقاومت زيادي در برابر دامنه هاي مختلف . ميگ)Pequeux, 1995(و بازماندگي ميگوها تاثير مي گذارد 
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ير شوري بر بروز بيماري لكه سفيد به شكلي انجام . در مكزيك   تحقيقي حول تاث)Green, 2008(شوري دارد

 Carbajal-Sánchez(در هزار بوده وايجاد آلودگي به روش خوراكي بوده است 35پذيرفت كه درجه شوري اوليه 

et al., 2008( تغيير دما از )درجه سانتيگراد) بر  33به  27. در دانشگاه گنت بلژيك  نيز بر روي نقش دماي باال

ده است كه بروز . مشخص گردي)Rahman et al., 2007(بروز بيماري لكه سفيد ميگو در ميگوي وانمي مطالعه شد

 ,.Escobedo-Bonilla et al(بيماري لكه سفيد ميگو در مبتاليان باعث كاهش تغذيه وعدم پاسخ به محركها مي شود 

. مناسب ترين دماي رشد براي گونه وانامي بسته به اندازه ميگو متفاوت است ، بطوريكه اين دما در )2006

. شيوع )Wyban et al., 1995(درجه سانتيگراد مي باشد  27حدود گرم  16و باالي  30گرم حدود  5ميگوهاي زير 

بيماري لكه سفيد در مراكز تكثير و پرورش ميگو در كشورهاي مناطق حاره از جمله تايلند و اكوادور در فصول 

. احتماال يكي از مكانيزم هاي )Rodriguez et al., 2003, Withyachumnarnkul et al., 2003(گرم سال كمتر مي شود

دماي باال افزايش پاسخ ايمني بدن ميگو بخصوص آپوپتوزيس مي باشد. احتماالً دماي باال مي تواند باعث عدم 

كه پروتئين بيماريزاي پوششي VP28 . دماي باال از بيان )Vidal et al., 2001, Granja et al., 2006(تكثير ويروس شود 

.  تاثير دما بر روي بروز بيماري لكه سفيد بي ارتباط با روش )Rahman et al., 2006(است جلوگيري مي كند 

. تاثير درجه حرارت در بهبود بيان ژن در سلولهاي پوششي اليه زير جلدي )Granja et al., 2006(آلودگي است 

.بدليل روديكرد جديد )Reyes et al., 2007(ميگوي وانمي در مواجهه با ويروس لكه سفيد مشخص شده است

تحقيقي در مكزيك حول تاثير  2008پرورش دهندگان در پرورش ميگو در آبهاي شيرين و لب شور در سال 

  .)Carbajal-Sánchez et al., 2008(در هزار انجام شد 35شوري هاي مختلف با تاكيد بر شوريهاي كمتر از 

) است كه سخت پوستان WSSVويروس لكه سفيد ( حضوربيماري ويروسي لكه سفيد يك بيماري ناشي از 

آبزي  را مبتال مي كند. در مراحل اوليه همه گيري، جامعه علمي يك تئوري را فرض كرده است كه تعدادي از 

) WSDدر شيوع بيماري لكه سفيد ( بدست آمدهعوامل بالقوه خطر كه اطالعات آن از روي مطالعه ساير بيماريها 

). در Corsin et al ,.2005ترل به پرورش دهندگان توصيه مي شود (.  بر اين اساس استراتژيهاي كندخالت دارند

و سپس در مورد بيماري لكه سفيد  پرداخته شده اين تحقيق سعي شده ابتداء به معرفي و اهميت پرورش ميگو

ميگو كه در سالهاي اخير در كشورمان به يكي از موانع بالفوه و بالفعل تبديل شده بپردازيم و در پايان نقش 

محيط را در بروز و شيوع بيماري فوق الذكر از نظر علم اپيدميولوژي مورد بحث  اييو شيمي ياكتورهاي فيزيكف

  و بررسي قرار دهيم.

 ,.Tendencia et alنوسانات عوامل فيزيكي و شيميايي آب استخر مي توانند باعث ايجاد استرس در ميگوها شود(  

ش ميگو گواتر عنوان مي كند كه دما از جمله فاكتورهاي غيرقابل ). خدامي در تحقيق خود در سايت پرور2011

در  خارج بوده است. شوري، ذرات معلق و شفافيت آب استخرها عمدتاًطبيعي از محدوده  كنترلي است كه گاهاً

محدوده مناسب نبوده است و كنترل آنها از اهميت خاص برخوردار است و توصيه هايي براي كنترل آنها مي 

  ). 1381دامي، كند (خ
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باشند. . كروستاسه ها شامل ميگو ، البستر ( شاه قبل از هر چيز بايد گفت،سخت پوستان شامل كروستاسه آ مي 

سطح خارجي بدن آنها از پوست كتيني سخت پوشيده شده كه در سراسر بدن ادامه .و خرچنگ است ميگو ) 

ه خارجي نازك و قابل انعطاف كه به يكديگر داشته و بوسيله تعدادي از حلقه هاي سخت از طريق يك الي

  شكل گرفته است . متصلند ،

ميگوها جانوراني خونسرد هستند كه مجموعه فعاليتهاي فيزيولوژيكي آنها مطابقت با محيط آبزي دارد. درجه 

 27ت داخلي بدن با درجه حرارات محيط يكي است . بطور كلي ميگوها در آب هاي كم عمق درياها بين  حرار

متري ودرمناطقي كه از نظر طبقات تحت االرضي سست ونرم باشند،  22تا  15متري ودر خليج فارس بين  180تا 

  زندگي مي كنند .

دقيقه  4بطور كلي ميگوها جانوراني ضعيف و كند ذهن مي باشند ودرخارج از آب بسرعت و درظرف كمتر از 

ده حساس بوده وادامه زندگي در آن برايش مقدور تلف مي شوند . ميگودريايي نسبت به آب شيرين فوق العا

الرو  دياتومه ها ، جلبك ها ، نيست . از نظر غذائي همه چيز خوار است وبرحسب مراحل رشد از فيتوپالنكتون ،

ماه است و رنگ بدن ميگو در  25تا  12 ”صدف ها و كرم هاي گرد تغذيه مي كند . عمر آنها معموال نرم تنان ،

نوع غذاي ، درجه شوري  ،گونه هم ثابت نبوده و بسته به شرايط محيط از قبيل درجه حرارت يك  بين اعضاء

  ممكن است تغيير كند. ،به بيماريهاي مختلف ابتالء ، رنگ محيط ، مصرفي

پرورش ميگو به عنوان يكي از فعاليتهاي مهم آبزي پروري در جهان وهمچنين در ايران در حال توسعه و 

در كشور ما با توجه به گستردگي سواحل جنوبي و شمالي و گسترش سريع صنعت پرورش گسترش مي باشد. 

ميگو در طول اين مناطق، تحقيق، بررسي و مطالعه در اين زمينه از شاخص ترين رسالت هاي محققين مرتبط با 

غير بومي به منظور  . در اين بين استفاده از گونه هايمي باشد امر تكثير و پرورش و بهداشت و بيماريهاي آبزيان

افزايش توليدات غذايي در سطح جهان، تاريخچه اي بس طوالني دارد كه از جمله مي توان به پرورش ميگو ي 

ليپتوپنئوس وانامي اشاره نمود. ميگو وانامي بطور طبيعي در سواحل درياي مكزيك، مركز و جنوب آمريكا و 

مريكاي آميگوي وانامي از مكزيك و پرو به سواحل  1980تا  1970جنوب پرو يافت مي شود. در اواخر سالهاي 

التين انتقال يافت سپس به شمال غربي سواحل آمريكا و هاوايي منتقل شد و در سواحل شرقي آتالنتيك از 

كاروليناي شمالي و تگزاس در سرتاسر شمال مكزيك، نيكاراگوئه و برزيل منتشر گرديد.  اكثر اين كشورها  هم  

ل پرورش  ميگوي  وانامي   مي باشند. همچنين در آسياي جنوب شرق و كشورهايي مانند چين، اكنون  در حا

تايوان، تايلند، فيليپين و مالزي اين گونه پرورش داده مي شود. با توجه به نتايج خيره كننده و مناسب ميگوي 

در مناطق بومي آن، بلكه در وانامي در مرحله آزمايشي و پژوهشي، در زمان كوتاهي پرورش تجاري آن نه تنها 

ساير كشورهاي داراي صنعت پرورش ميگو از جمله كشورهاي عمده آسياي جنوب شرقي توسعه پيدا كرد. اين 

جهت انجام كارهاي پژوهشي به  1383گونه براي اولين بار توسط موسسه تحقيقات شيالت ايران در تابستان 

  ايران معرفي گرديد.       
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 ت، مقاومبودهاز جمله جزء سريع الرشدترين گونه هاي تجاري ميگواست، توانايي متعددي  ميگوي وانامي داراي

در مراحل الروي در هچري و در شرايط  ييماندگاري باال و،داشته به دامنه وسيعي از تغييرات دما و شوري

ازار مصرف شناخته . نياز پروتئيني پايين نسبت به ساير گونه هاي ميگو، برا نشان مي دهداستخرهاي پرورشي 

) و نهايتا هزينه توليد SPF) و الين هاي مولد عاري از بيماري (SPRشده، توليد الين هاي مولد مقاوم به بيماري (

مي باشد. اين خصوصيات مناسب، اين ميگو را به عنوان جايگزين خوبي  از ديگر خصوصيات اين گونه پايين

كشنده مانند لكه سفيد توان  هاي نيا كه به علت ابتال به بيماريبراي ميگوهاي تجاري و پرورشي مناطق مختلف د

  .معرفي مي نمايدتوليد انبوه را از دست داده اند 

Snieszko گسترش به  قابليتبراي اولين بار روابط متقابل بين ميزبان، پاتوژن و محيط زيست در بيماري ماهي (با

محيط زيست شرايط را به عنوان فعال كننده روند  يزااسترس عوامل بيان كرد. براي يك بيماري ،  راميگو)

بيماري فراهم مي كند. از آنجا كه بسياري از پاتوژن هاي بالقوه در حال حاضر به عنوان ساكنان طبيعي 

كه عوامل استرس زا بر اين موضوع ، دليلي است  حضور دارندپرورش ميگوآبي در مزارع  هاي اكوسيستم

  .داشته باشندحساسيت د ايجانقش مهمي در  ستي باي
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  مديريت بهداشتي -2

شود  ر آنچه انجام شده يا ميهكمتر مد نظر قرار گرفته و ، نگاه بهداشتي ستخرهاي پرورش ميگو امديريت در

 كه براي يباشد. اگر انجام امور ميگو مي پرورش دهندگان در ذهن ،اً به عنوان بخشي از عمليات فنيصرف

مد نظر قرار بهداشتي به عنوان اقدامي گيرد  توسط پرورش دهندگان صورت ميپيشگيري از بيماريهاي ميگو 

حساسيت آنگاه  ،جهت جلوگيري از بروز بيماريها تلقي نمايند اقدامي داران اين عمليات را   گيرد و مزرعه

خود بيمه خواهند  دست خود را با صولكرده و مح براي آن هزينه آمادگي يافته تاموضوع را بيشتر درك نموده،

باعث صرف  يبرداري از آبزيان (بخصوص ميگو) پرورش جهت نمونه ها نمود. اينگونه عمليات و برنامه ريزي

هاي جاري  پروران به منظور كاهش هزينه وقت، نيروي كار بيشتر و بعضاً هزينه بيشتر خواهد شد. اغلب آبزي

 را به حداقل كاهش دهند. از آنجائيكه كنند آن سعي مي معمول خودداري كرده وبرداري  از انجام نمونه ،استخر

قبلي شود. يك  نشانهاستخر بدون هر گونه در اري متواند باعث بروز بي د، اين اقدام ميده خبر نمياتفاق   معموالً

قبل از بروز آن كمك ما را در تشخيص بيماريها  دتوان برداري مي نمونهانجام عمليات ريزي خوب براي  برنامه

  ريزي خوب بايد اقدامات ذيل را در مزارع پرورش ميگو تحت پوشش قرار دهد: نمايد. لذا يك برنامه

  (بصورت روزانه) از استخرها(چشمي) اي  بررسي مشاهده  -الف

  )بصورت روزانه(كنترل مصرف غذاي استخر  -ب

  )بصورت هفتگي(تخر ميگوهاي موجود در اس توده زيبرداري جهت تعيين  نمونه -ج

   (بصورت هفتگي)تعيين رشد و درصد بقاء  برايبرداري  نمونه -د

توجه به  هاي جدا شده (با نمونه طريق كنترل و مراقبت بهداشتي ميگو با مشاهده ظاهري و بررسي رشد از -  ه

  ). ج و دبندهاي 

  

  اي از استخرها بررسي مشاهده -1-2

حداقل قدم زدن در  براي مشاهده استخرها وجود ندارد وليكن بررسي روزانه بصورت ياستاندارد روشمعموالً 

اكسيژن، ميگوهاي كمبوديك طول از استخرضروري است. اين اقدام به منظور پيدا كردن عالئمي دال بر مشكل 

غذاي خورده نشده، بهم  انند حواصيل،در استخر م قرتمسمرده يا درحال مرگ، حضور پرندگان مهاجم يا 

خوردن و ايجاد شكست ناگهاني در بلوم فيتوپالنكتوني، دزديدن محصول از استخر و يا ساير مشاهدات غير 

و يا مشكالت ايجاد شده در كيفيت آب و يا آب متعارف خواهد بود. ميگو در صورت كاهش اكسيژن محلول 

هاي  ه در بررسيككند. درصورتي روي سطح آب شنا ميگيج و مبهوت بر  ،بروز هر گونه بيماري بصورت نامنظم

برداري از ميگوهاي ضعيف و در حال مرگ (به  ده، وضعيت غلظت اكسيژن در حد معقولي باشد، نمونهمبعمل آ

منظور تعيين مشكالت بيماري) انجام خواهد شد. يكي از اقدامات احتياطي در هنگام مشاهده ميگوهاي در حال 
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انتقال عامل مرگ و مير از اين ميگوها (انتقال احتمال شتن آنها از استخر بمنظور كاهش مرگ و يا مرده، بردا

  باشد.  خواري مي افقي) به ميگوهاي سالم از طريق همجنس
 

  كنترل مصرف غذا  -2-2

 باشد. اين موضوع باعث ناگهاني مصرف غذا توسط ميگو مي كاهش ييك بيمار بروزهاي  اولين نشانه يكي از

(مثل كاهش اكسيژن محلول  موجب ايجاد بيماري و كاهش كيفيت آب و از طرفي ديگر عيت شدهكاهش جم

 ناشي از بيولوژيك ةنتيجيك تواند  هر چند كه كاهش و قطع تناوبي در مصرف غذا خود مي گردد. ميآب) 

دهنده بايد به آن نيز   وليكن عالمت بروز يك بيماري نيز خواهد بود و ذهن پرورش اندازي ميگو باشد  پوست

اندازي  دهند و برعكس پس از پوست اندازي اشتهاي خود را از دست مي ميگوها قبل از پوست معطوف شود.

نسبت به  ،قبل اندازي در دفعات با توجه به تجربه پوستبايد شود و لذا پرورش دهندگان  اشتهايشان دو چندان مي

طي الزم است به منظور جلوگيري از افزايش ورود يد. در هر حال در چنين شرانماينكاهش ميزان غذادهي اقدام 

از طرفي باعث آلودگي  زيرا اين عملاز غذادهي بدون حساب و كوركورانه دوري كرد  به استخر، مواد آلي

) و در نتيجه هزينه F.C.Rتبديل غذائي (ديگر ضريب طرفي  كف استخر و افزايش احتمال بروز بيماري شده و از

 ،. به همين منظور بهترين وسيله تشخيص مصرف غذادادافزايش خواهد را تمام شده به ازاء هر كيلوگرم ميگو 

هاي غذادهي  دار موفق صرف بازديد متناوب از سيني شايد بيشترين وقت يك مزرعه د.نباش هاي غذادهي مي سيني

هاي  ورش ميگو منطبق بر مديريت سينيربهترين روش مديريت يك مزرعه پ توان گفت يل ميبه همين دلد وش

  . باشد ميغذادهي 

قطع ناگهاني مصرف غذا و  ،در فاز حاد بيماري بخصوص ميگوهاي پرورشي،  هاي بدخيم در اغلب بيماري

هاي  اي متناوبي كه از سينيه شتها در ميگوهاي مبتال، كامالً مشهود است. به همين دليل در بازرسياكاهش 

ها مشاهده  ميگوهاي مرده در اين سينيغذاي مصرف نشده و آيد،  غذادهي در استخر پرورش ميگو بعمل مي

وليكن ضعف  ،خواري در ميگوهاي فوق الذكر باشد ل بر همجنسليتواند د مياين موضوع د. هر چند نگرد مي

، مشاهده ميگوهاي تكه گفتشود لذا بايد  خواري مي همجنسموجب بروز نيز رو به مرگ در ميگوهاي مبتال 

اندازي و در صورت  (البته در هنگام پوست تواند دليلي بر بروز بيماري باشد خواري مي تكه شده ناشي از همجنس

داراني كه  به همين دليل مزرعه ).يابد خواري افزايش مي وجود هر گونه استرس در ميگوها، امكان همجنس

امكان تشخيص كاهش ناگهاني  ،ندهستاستفاده صحيح آن ناتوان  ازكنند و يا  ادهي استفاده نميازسيني غذ

نمايند.  آب استخرهاي خود كمك مي گيمصرف غذا را نخواهند داشت و هر لحظه با دادن غذاي بيشتر به آلود

ميگوهاي  تعداد رآوردهاي غذادهي، ارزيابي و ب يكي ديگر از مزاياي استفاده و مديريت صحيح بر روي سيني

هاي غذادهي از همان ابتداي  آنكه مديريت سيني مگرشود  باشد (اين برآورد محقق نمي ميموجود در استخر 

استاندارد از وزن بدن با توجه غذادهي پرورش اعمال گردد). جهت رسيدن به اين برآورد، استفاده از درصدهاي 
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(اين درصدها با رشد ميگو به تدريج كم  گردد  وصيه ميدرصدي كه توسط كارخانه توليد كننده غذا تبه 

تا بتوان با كمك فرمول ذيل جمعيت مورد نياز است در استخر نيز ميانگين وزني ميگو  الزامي بوده، شود) مي

 تقريبي ميگو را در استخر بدست آورد:

( % )F BW
TP

AW

÷
= ×1000

  
TP  جمعيت ميگوها در استخر =  

F ) استخر زيست سنجي روز  در هر) كيلوگرم= ميزان غذاي برآورد شده  

BW  (درصد)ا معموالً با توجه ه= درصد استانداردي از وزن ميگوهاي استخر كه بايد غذا داده شوند (اين درصد

  متفاوت است). سازيهاي مختلف غذا كارخانه و نيزبه وزن ميگو 

AW  ميانگين وزني ميگوها در استخر =  

  

  كميتعيين كليات  وبرداري  نمونه -3-2

زمان  برداري) در استخر و در از يك محل (ايستگاه نمونه هميشه ،برداري براي تعيين ميزان كمي ميگوها نمونه

(الف، ب، ج) برداري براي اين سه موضوع  گيرد. در ايران وضعيت نمونه مشابه (مثالً هر هفته يكبار) صورت مي

شود. معموالً بدليل كوچك بودن  متفاوت بوده وليكن معموالً هر ده روز يكبار انجام ميپرورش به زمان  با توجه

دقت باال وجود نداشته و يا بدليل آنكه  مناسب و بابرداري  نمونهروز اول پرورش، يا امكان  30ميگوها درطي 

مك تور پرتابي (پرخي) و به برداري از ماه دوم به بعد و با ك ميگوها در حساسيت و استرس بيشتري هستند، نمونه

شود. اگر ميگوهاي ذخيره شده، از استخرهاي نرسري منتقل شوند، يك هفته  صورت هر ده روز يكبار انجام مي

ام مي تواند پايه خوبي براي مقايسه  سيروز  آغازگردد.  برداري از ميگوها آغاز مي سازي نمونه پس از ذخيره

سازي  دار در دو زمان متفاوت اقدام به ذخيره زرعه باشد. اگر مزرعهرشد ميگوها در استخرهاي متفاوت يك م

سازي قلمداد شده، كميت ميگوها در  برداري فاصله زماني بين دو بار ذخيره يك استخر نموده است، روز نمونه

طرفي  برداري اطالع از مساحت تور پرتابي بسيار حائز اهميت است. از هر دو نوبت نيز جمع خواهد شد. در نمونه

  هاي بزرگتر (مثالً ) تا وزن يك گرمي و چشمه متر ميلي 8/1هاي كوچك (مثالً  استفاده از تورهاي پرتابي با چشمه

  ) در روزهاي باالتر ضروري است. متر ميلي 8/3حدود 
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  تور پرتابي : 5شكل 

  

برداري از استخر الزم است روزهايي با تناوب مشخص انتخاب شده و فقط در صبح  نمونهبراي ريزي  جهت برنامه

از قرار گرفتن در تور فرار خواهند روز روشنايي  در ميگوهانمود (برداري  به نمونهزود، قبل از طلوع آفتاب اقدام 

الً ميگوها در سطح استخر برداري در استخر بايد كامالً مشخص بوده و از آنجائيكه معمو ). ايستگاههاي نمونهكرد

حدود  يد. در استخرهاناستخر انتخاب شو  قيدر قسمت عم ها بهتر است بخشي از ايستگاه ،گردند پراكنده مي

در منطقه  هاتاي آن كه يك تا دوگردد  انتخاب ميبرداري  سه تا چهار ايستگاه نمونهمعموالً ، ييك هكتار

ها  برداري دقت نمود كه تعداد مورد نياز نمونهنكته بايد به اين  .هد بودا(كمي جلوتر از كت واك) خو تر عميق

از بدست آمده نتيجه تا بيشتر خواهد بود  ،ها براي تعيين ميزان رشد برداري نمونه از تعدادبراي تعيين درصد بقاء 

حداقل و  ايستگاه 5-3ق برداري جهت نيل به اهداف فو دقت بيشتري برخوردار گردد. بطور متوسط تعداد نمونه

از آنجائي كه احتمال دخالت  .ميگو خواهد بود 15 تا 10ستگاه، اييك برداري از  تعداد مورد نياز جهت نمونه

اي از  تواند در انتخاب ميگوها مؤثر واقع شود، بهتر است به صورت تصادفي دسته گيري فرد مي تصميم

تر انتخاب گردند. پس از برداشتن  ادفيورت تصصهاي ميگوها را برداشته و ميگوهاي انتخاب شده ب سبيلك

شده در يك نوبت را شمارش كرده و مابقي را به  صيدميگوهاي كل ميگوهاي كافي براي تعيين وضعيت رشد، 

نمايند و حوصله  ايستگاه انتخاب مي 2يا  1ميگوها را از  ،داران گردانيم. اينكه بعضي از مزرعه يماستخر بر

توجه به اندازة استخر  با كه ميگوگفت و بايد  بودهندارند، كامالً اشتباه را برداري از ساير مناطق استخر  نمونه

د و هر نده ي از خود نشان ميتفاوت، رفتارهاي مآندر قسمتهاي مختلف  نيز و )استخرهاي كوچك و يا بزرگ(

جهت  ،ميگوهاي برداشت شده زماندر اين  .احتمال بروز خطا كمتر خواهد شد ،چه تعداد ايستگاهها بيشتر باشد

محاسبه ميزان رشد استفاده خواهد شد.  براي ييد. اين عدد نهانگير مورد توزين قرار مي ،ميانگين وزني ارزيابي

مشخص شده و   كامالً آنشود تا منحني و توزين وزني در  بدست آوردن و ثبت اطالعات فردي ميگوها باعث مي

 ،گرم  Aچند درصد ميگوها در وزن  گردد كه يگو بدست آيد. بطور مثال مشخص ميجمعيتهاي مختلف وزني م

كليه ميگوها وزن و شمارش شده و سريعاَ  ،خواهند بود. در هر حال در اين مقطع …گرم و Bچند درصد در وزن 

  شوند.  بازگردانده مي به استخر
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  رشد تعيين برداري جهت  نمونه -4-2

رشد و است به تعيين ميزان شده حاصل بندي اطالعات وزني كه بصورت فردي از هريك از ميگوها  جمع 

هاي متناوب توزين انفرادي  نمايد . كشيدن نمودار وزني دوره ميكمك هاي متفاوت در استخر  جمعيتبررسي 

را با توجه به وضعيت رشد و مديريت استخر  منحني توزين فراواني وزني ميگوها شده، بدست آمدنباعث 

نمايد. به طور مثال جمعيت سالم ميگوي يك استخر  هاي بدست آمده در نمودار، مشخص مي هريك از جمعيت

ه يك منحني وزني پهن (با ك يدرصورت نمودار خواهد بود، داراي يك منحني وزني بلند و فشرده، در مركز

ي و يا يغذارقابت تواند نشانه  وزني اريب، ميهاي مختلف وزني و يا آنكه يك منحني  سترده) با تناسبگتوزيع 

سازي و يا عدم استفاده از ميگوهاي هم  ها با توجه به دفعات ذخيره ط منطقي باشد. اين منحنييتغذيه در زير شرا

اي كه بين نمودارهاي هر بار  با مقايسه مشهود هستند.سايز و يا عدم مديريت مناسب در غذادهي بخوبي 

ها در طول يك  گيرد، مطالعه بر روي رشد و تكامل منحني هر ده روز يك بار) صورت مي برداري (مثالً نمونه

يت جمعيت ميگو، سالمتي و بهداشت آنها به ما خواهد داد. به طور مثال توزيع عدوره پرورش ديد خوبي از وض

تواند نشانه  مي ،ند) با دو يا چند جمعيت مشخص كه داراي ميانگين وزني متفاوت هستbimodalوزني دو گونه (

نسبت به جمعيت بزرگتر،  هاگي ميگو باشد، بخصوص اگر رشد جمعيت كوچكتر ميگو خوبي بر سندرم كوتوله

ايران گزارش  ي شده كه خوشبختانه دريشناسا IHHNاز ميزان كمتري برخوردار باشد. عامل اين سندرم ويروس

همانند  هاوليكن اگر رشد جمعيت كوچكتر .موده استنشده است. اين بيماري بيشتر در ميگوهاي مونودن بروز ن

 داللت بر ورود ميگوهاي وحشي به داخل استخر دارد . همانطور كه قبالً ،استخر باشد ها دررشد جمعيت بزرگتر

  :  ها بايد برداري نيز اشاره شد نمونه

   .ثابت در استخر گرفته شوند ياز ايستگاهها -1

  . انجام شوندقبل از طلوع آفتاب و صبح زود  -2
 

  نظارت بر بيماري -5-2

بازرسي از  ،برداري جهت تعيين ميزان رشد و در صد بقاء و توزين ميگوها صورت گرفت بعد از اينكه نمونه 

گيرد تا زمان كافي براي  ضروري است. بررسي الشه در مزرعه صورت مي خبرهالشة ميگو توسط شخص 

د داشته باشد. البته امكان بررسي بيشتر با انتقال نمونه به آزمايشگاه كوچك مزرعه و به بررسي بروز بيماري وجو

برداري  نمونهبايد پذيرد. هر ده روز يكبار  هاي بيماري نيز صورت مي نشانهتشخيص منظور ارزيابي سالمتي و يا 

برداري با  حاصل از نمونه جة نتايبا مقايسبه اين ترتيب استخر مشخص شود.  يضعيت ميگوهاو تاصورت گرفته 

بررسي و ثبت  ،، تغيير رنگ در الشه و يا بهتر شدن اوضاعهاروز قبل، بدتر شدن وضعيت ميگو 10 نتايج

  گردد.  مي
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  روده اتمحتوي

اهميت است. بطور كلي، اين  ، بررسي پر يا خالي بودن روده بسيار باهابراي بررسي وضعيت بهداشتي ميگو

كنند.  اند) بصورت تصادفي انتخاب و جدا مي ميگوهاي سالم، (كه پس از غذادهي صيد شدهميگوها را از ميان 

  بندي ميگوها بر اساس جدول ذيل قابل تعريف است : وضعيت درجه
 

  رتبه دهي ميگو بر اساس تغذيه: 3جدول 

  ميزان پر بودن روده  حد قابل پذيرش (درصد)  بندي درجه

  پر  < 80  2

  نيمه پر  40 – 10  1

  خالي  > 10  0

  

ي كه يگيرد بلكه از همان ميگوها برداري جديد از استخر صورت نمي روده، نمونه يبراي بررسي وضعيت محتوا

بندي  بندي باال، طبقه و براساس درجه كردهاستفاده   ،اند براي بررسي ميزان رشد بصورت تصادفي انتخاب شده

هنوز زنده است و يا قبل از آنكه عضالت ناحيه دمي از گردند . اين روش بررسي، بخصوص زماني كه ميگو  مي

براي كمتر  يا 6/1اين روش، ميانگين كلي حدود  رنگ تبديل شوند، بهترين روش است. در حالت كدر به بي

  WSSV،NHPاي بر تغذيه ضعيف و يا بيماري در ميگو باشد (مثل بيماري  تواند نشانه مي ميگوهاي مورد بررسي،

 3دفعات آن و از طرفي حداقل  يابدمورد نظر كاهش  درصد 80دهي با غذاي دستي به اان غذ). اگر ميزTSVو

رسد . عالوه بر ميزان  ها از طريق آزمايشات مورد نظر ضروري بنظر مي نوبت باشد، پيگيري جهت بررسي بيماري

باشد، رنگ محتويات روده يك بيماري  احتمالاي بر تغذيه ضعيف يا پيش بيني  تواند نشانه روده كه مي بودن پر

  :  جلوه نمايدتواند بسيار بااهميت  نيز مي
 

 رتبه بندي ميگوها بر اساس رنگ محتويات روده :4جدول 

 علت يا عوامل احتمالي  مواد غذائي احتمالي رنگ محتويات روده

 ناكافي تغذيهتغذيه ضعيف، نوبتهاي   ه شده كف استخريمواد رسوبي، ريزه مواد تجز اي تيره قهوه –سياه 

 طبيعي  غذاي تجاري اي روشن يا طالئي قهوه

 بروز بيماري در استخر  خواري ازميگوهاي مرده همجنس قرمز ، صورتي

 تغذيه ضعيف  هاي كف گلآ سبز

 *گريگارين، ياساير بيماريها  هيچكدام (وضعيت بيماري) رنگ، سفيد بي

اينكه محتويات روده سفيد به نظر آيد دور احتمال  دارد، كاربرد قندي  در سيستمهاي پرورشي هتروتروفيك كه غالت يا مواد غذائي با منبع *

 از انتظار نيست. 
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بيماري يا احتمال وجود تواند راهنماي خوبي بر  روده و محتويات آن، ظاهر روده مي بودن پر مقدارعالوه بر 

ضايعه و عفونت بافتي روده مياني همراه با تكثير باكتريها است (عدم آن در ميگو باشد. در موارد پيشرفته بيماري 

عفونت و  ،) مجراي روده در اولين بند دم ظاهر خواهد شد . اين بيماري با تورمشود نوشته مي HEر كه به اختصا

 شود. در اين بيماري، ها حادث مي شخص از باكتريها يا جلبكهاي م تخريب بافت پوششي روده، در اثر گونه

الزم ،  HEئيد بيماريارسد. براي ت بيند و متورم و متسع به نظر مي شدت آسيب ميه بخش قدامي روده مياني ب 

 ستوپاتولوژيكي (آسيب شناسي بافتي) بيشتري صورت پذيرد. ياست تا آزمايشات ه

   شود دهنده با آن روبرو مي هاي اصلي كه يك پرورش بيماري

بروز كرده است، بيماري و آمريكاي جنوبي هاي مهمي كه در مزارع پرورش ميگو در آسيا  يكي از بيماري

است. هر چند تلفات و كاهش جمعيت ميگو  ويبريوزيس ي مهمباشد. از ديگر بيماريها ويروسي لكه سفيد مي

آن معموالَ ويروسي يا  علت اصليوليكن  ،رت گرفته باشدديگر نيز صو دليل عوامل بيماريزاي ممكن است به 

 دانند. در بروز آن عامل اصلي ميي و عدم كيفيت غذا را يشيميا ي نبوده و تغيير در فاكتورهاي فيزيكي ،يباكتريا

شود. اين تلفات سنگين  ه سفيد با تلفات سنگين و در زمان كوتاه در ميگوهاي يك استخر مشخص ميكبيماري ل

ي و ياشتها بي  حالي، اند بي ي كه دچار عفونت شدهيپذيرد. ميگوها صله پس از عالئم ظاهري صورت ميبالفا

ميگوهاي روبه مرگ يك تغيير رنگ صورتي  دهند. ضمناً س را به خوبي نشان ميپهاي سفيد در اطراف كارا لكه

ك بيماري ويبروزيس ي .جود داردوتغذيه شديد كاهش احتمال دهند. در اين وضعيت  تا قرمز را از خود نشان مي

احتمال بروز عفونتهاي حاد ويبريوزيس در ود. ش ايجاد مي ويبريو هاي مختلف ي است كه توسط باكترييباكتريا

برخي از مزرعه   . به همين دليل داشتخواهد  وجود ،و يا بيشتر قرار دارد گيزماني كه ميگو در سن يك ماه

اند. زماني كه كيفيت آب و وضعيت بستر استخر در  ناميده »ماهه  و مير يكسندرم مرگ «اين بيماري را  ،داران

مشاهده گردد. وقتي  ،صيدو تا حد مرحله  بزرگترتواند در ميگوهاي  من ميمزط نامناسبي باشد، ويبريوزيس يشرا

. استاه شدگي پوسته همر كند، عالمت بيماري با شل و نرم ي پرورش بروز مييدر مراحل نها مزمنكه بيماري 

مثل ويبريوهاروي   يهاي درخشان نهو اغلب عامل آن گوده بوشدت بيماري بيشتر  ،در آبهاي شور معموالً

). نرم شدن پوسته 1380سمي يك، رسند (كاكولكي ميگوها درخشان به نظر ميپوسته كه در اين حالت باشد،  مي

ي كه دچار بيماري يشده است. ميگوها هندي نيز گزارش داز جمله هندوستان و در ميگوي سفي ئيكشورها در

ل بوده كش يس كاغذيشوند از نظر اندازه بزرگ و داراي كاراپ ي) مييباكتريا مزمن نرمي و شلي پوسته (بيماري

عامل اوليه اين مشكل  س و بافت عضالني زير آن وجود دارد . معموالًيكاراپ اي بين كه معموالَ يك فاصله

  باشد.  وضعيت سمي كف استخرهاي پرورش ميگو مي
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اين نمونه از ناحيه بافت . هاي ويروس لكه سفيد درون هسته دهنده گنجيدگي نمونه بافتي نشان - 6شكل 

  پوششي ميگوهاي داراي عفونت تهيه شده است.

 

  
  

  )افشار نسب ( عكس از محمد  كاراپس ميگو در بيماري لكه سفيد - 7شكل 
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  ييدر هپاتوپانكراس داراي عفونت باكتريامزمن دهنده ضايعه التهابي   نشان ،نمونه بافتي - 8شكل 
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  فاكتورهاي خطر در بروز بيماري -3

مرتبط با توليد است كه به آساني قادر به  پارامترخود يك  ،پروري در واقع فاكتور خطر هاي آبزي در سيستم

. بطور مي گرددكاهش احتمالي بروز يك وضعيت مضر در طول يك دوره مشخص (دوره پرورش)  افزايش يا

از يوع زياد شباشد. حال اگر يك  پرورش ميگو مي همثال بيماري لكه سفيد يك وضعيت مضر در طول دور

د در ي ذخيره شده در استخر، باعث افزايش احتمال ظهور بيماري لكه سفيدر بچه ميگوهاويروس لكه سفيد 

براي بيماري » فاكتور خطر«يك زياد ويروس در بچه ميگوها  ميگوهاي موجود گردد، بايد بيان نمود كه شيوع

در  »شرط الزم«به عنوان  صرفاً ،كه سفيدلشود. در هر حال يك فاكتور خطر مثل ويروس  سوب ميحه سفيد مكل

كليه  وجود. لذا براي ايجاد يك بيماري ستاري نيي قادر به ايجاد بيميباشد و به تنها ه سفيد ميكايجاد بيماري ل

براي بروز بيماري حادث شود. مطالعات » شرط كافي«تا  ضروري است» شرط الزم«در قالب ر فاكتورهاي خط

ي قادر به ايجاد يه سفيد به تنهاكدهد كه ويروس ل سازمان ناكا در هندوستان نشان ميتوسط صورت گرفته 

ند در كنبيماري لكه سفيد كمك به بروز توانند در صورت غفلت  مستعد كننده كه ميط يباشد. شرا بيماري نمي

  شوند:  قالب عناوين ذيل طبقه بندي مي

  سازي  فصل ذخيره -1

  سازي استخر  آماده -2

  آبگيري و نحوه تهيه آب  -3

  كيفيت بچه ميگو  -4

  مديريت كف استخر  -5

  مديريت تغذيه  -6

  درمانهاي بيماري  -7

زنجيره ايجاد «در قالب  لكه سفيدا بروز بيماري بورهاي خطر هر مرحله از دوره پرورش و نيز رابطه آنها فاكت

  :  قرار گرفته است اشاره مورد  در زير »بيماري

ي يك سري اعمال و تغييرات است كه باعث شده ي) در واقع نتيجه نهاWSD( لكه سفيدبروز بيماري ويروسي  -1

  ميگوي سالم به ميگوي بيمار تغيير وضعيت دهد. 

در هر مرحله از چرخه توليد، تعدادي از فاكتورهاي مستعد كننده موجب تسريع بيماري در ميگو بصورت  -2

  شوند.  يا گروهي در هر استخر مي فردي و

طرق مختلف وارد استخر يا بدن ميگو گردد. از جمله اين راهها، بچه ه سفيد قادر است از كلبيماري ويروس  -3

 سايلعفونت به محل ديگر و نيز انتقال و ايراميگو، آب ، حيوانات ناقل مثل خرچنگ، انتقال ميگوهاي د

  . باشد ميبه مزرعه ديگر  آلوده يك مزرعه
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ميگوهاي دچار  تقال عامل بيماري ازگير و ان براي مشاهده يك بيماري همهفاكتورهاي نامطلوب محيطي،  -4

توان نسبت به كنترل فاكتورهاي  يك مديريت صحيح مي . لذا باباشد ميالزم  ،عفونت به جمعيت استخر

  اي از بروز خطر در استخر جلوگيري نمود. محيطي اقدام و تا حد قابل مالحظه

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  لكه سفيد يزنجيره عوامل موثر در بروز بيمار -9شكل 
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 سازي  ريزي جهت ذخيره فاكتورهاي فصلي و برنامه -4

 فاكتورهاي خطر -1-4

سال درجات متفاوتي از بروز بيماري لكه سفيد را در ميگو نشان  فمطالعات نشان داده است كه فصول مختل

 كمتروهاي ميگو ر، احتمال شيوع بيماري لكه سفيد در ميان پست الرود هوا باالتر مي مايد دهند. هر چه مي

 شانس بيشتري نمايند،  سازي اقدام مي  ي كه زودتر نسبت به ذخيرهيگردد. تحقيقات نشان داده است استخرها مي

  .در موفقيت براي برداشت ميگو خواهند داشت
 

  يراهنماي مديريت  -2-4

داران جهت  هر چند كه الگوي آب و هوا ممكن است از يكسال تا سال ديگر متفاوت باشد ولي بهتر است مزرعه

گرم اههاي سازي استخرها قبل از م آمادهبر لذا با توجه به موارد ياد شده  .ه زودتر اقدام نمايندچ سازي هر ذخيره

توصيه در صورتيكه اواسط مهر به بعد دوره پرورش را شامل شود سازي در ماه تير به بعد  ذخيره و تأكيدسال 

  در غير اينصورت در صورتيكه نوسانات دماي آب را شامل نشود بالمانع است.شود.  نمي
 

  سازي استخر  آماده -3-4

  فاكتور خطر  -

حد زيادي در  ابتالء به بيماري در ميگو ضروري است. عوامل ذيل تا سازي استخر براي كاهش احتمال آماده

   : كاهش ابتالء به بيماري موثر هستند

قطعه در مترمربع  10-8سازي آنها از حدود  ي كه تراكم ذخيرهيبخصوص در استخرها(برداشتن لجن كف  -

  ).بيشتر است

ي كه تراكم آنها يبخصوص در استخرها(است  مرطوبزماني كه خاك كمي  شخم زدن خاك كف استخر  -

  . )در مترمربع بيشتر استقطعه  10-8از 

  سازي استخر.  پاشي در آماده استفاده از آهك -

شود تا هنگام  هاي كناري استخر موجب مي استفاده از خاك سياه جهت ترميم ديوارهكه بايد توجه داشت 

سالمتي  ،رطخعامل استخر بازگردند و بعنوان يك مجدداً به داخل  يبارندگي و يا پر كردن آب، مواد لجن

اند، بيشتر  . لذا احتمال بروز بيماري در استخرهايي كه سابقة بيماري در گذشته را داشتهرا تهديد نمايد هاميگو

 ،فوق الذكر اتي، دقت الزم در اجراي بند بند دستوريسازي چنين استخرها آماده بنابراين درخواهد شد. 

ي كه داراي يك اليه سياه از خاك در يرع با كف استخر نامناسب، بخصوص استخرهاضروري است. مزا

كف مي باشند، باعث شكست در پرورش خواهند شد. نكات ذكر شده تماماً به عنوان فاكتورهاي كليدي در 

  پيشگيري از بروز بيماري در استخر موثر هستند. 
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  راهنماي مديريتي  -4-4

  برداشتن خاك سياه  -1-1-4

گردد. موقعي  سازي استخر محسوب مي تميز كردن كف استخر به عنوان يكي از فعاليتهاي خيلي مهم در آماده

خاك را امتحان نمود. در صورتي كه خاك استخر  ،كه خاك استخر خيس است بايد از نظر وجود اليه سياه

در جود اليه سياه ن خواهد شد و تشخيص وشرنگ خاك سياه، رو ،خشك شود، بدليل انجام اكسيداسيون

مود چرا كه عدم نخاك را مشكل خواهد نمود. در هر حال بهتر است در برداشت اليه خاك سياه شك ن

برداشت خاك سياه باعث عدم بلوم فيتوپالنكتوني و يا مرگ ناگهاني در بلوم فيتوپالنكتوني در فصل آينده 

   .)boyd,1993( پرورش خواهد شد

مزرعه دور نمود تا از طريق كانالهاي آب و يا ديواره هاي استخر مجدداً به استخر بهتر است خاك سياه را از 

پرورش  ندهدر فصل آي يوارد نگردد. بديهي است برداشتن خاك سياه، موجب پايداري بلوم فيتوپالنكتون

. شود انجام مي ،شود. برداشت خاك سياه بخصوص از مناطقي كه تغذيه دستي بيشتري صورت گرفته است مي

قطعه و يا كمتر در هر مترمربع باشد، ضرورتي  5ي كه تراكم ذخيره سازي آنها ياستخرها ازبرداشتن خاك سياه 

 اعمال كرددقت بيشتري را بايد  ،دارند يندارد. در برداشتن خاك سياه از مناطقي كه تجمع مواد آلي بيشتر

  گيرد).  (مناطقي كه غذادهي در آنجا صورت مي

  
  ر روي اليه خاك قرار دارد.بدهد. اين اليه  يه ضخيمي از خاك سياه را نشان ميفلش، ال -10شكل 

  

  
  .دهد فلش، خاك سياه كف استخر را نشان مي -11شكل 
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  برداشت ماشيني (تراكتور يا بولدوزر) خاك سياه -12شكل 

  

  
  برداشت دستي خاك سياه -13شكل 

  
  شخم زدن -2-1-4

باشد. با اين  ژن هوا مييدادن اليه خاك سياه در معرض نور آفتاب و اكس هدف اصلي از عمل شخم زدن، قرار

شوند. در صورتي كه هنگام شخم زدن، خاك داراي  ) توسط هوا اكسيده ميو... عمل اضافات آلي (لجن

باشد، باكتريها نيز در شكسته شدن و تجزيه مواد آلي شركت كرده، عمل تجزيه توسط شخم زدن كمي رطوبت 

كه رنگ  روز طول كشيده و در صورتي 7-5 خشك كردن خاك استخر به مدت اصوالًنمايند.  مي را تسهيل

است بعد از شخم زدن استخر را كمي آبگيري و الزم سياه خاك باقي ماند، بهتر است شخم زدن تكرار شود. 

  تخليه نمود تا خاك مرطوب و سپس در معرض هوا خشك گردد. نگهداري، آن را پس از يك شبانه روز 
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  شخم زدن خاك خشك شده  توسط تراكتور -14شكل 

 

  پاشي  آهك -3-1-4

و قليائيت خاك و آب خواهد شد. ميزان و  pHسازي استخر باعث تناسب بخشيدن به  پاشي در طول آماده  آهك

 گينگوآب استخر دارد كه بهتر است قبل از استفاده از چ  pHخاك و  pHبستگي به مورد مصرف نوع آهك 

توان در طول  مي يا سنگ آهك آهك كشاورزي براي ابتداي دوره و ازآهك آبدار  Ca(OH)2آن آگاه بود. از 

  .سازي استفاده نمود دوره و در آماده
 

  
  آهك در كف استخرپخش نحوه  -15شكل 

 

  آبگيري استخر  -2-4

  فاكتورهاي خطر -1-2-4

به ميزان زيادي  ،كه قبل از آبگيري بعضي از اقدامات مديريتي صورت پذيرد دهد در صورتي ها نشان مي بررسي

  : عبارتند از از عوامل خطر كاسته خواهد شد. اين اقدامات مديريتي 

با جلوگيري از ورود ناقلين ) كه مربعمتر سانتي 45/6ازاء هر  هسوراخ ب 60( هاي با چشم استفاده از فيلترهاي كيسه

  شود.  به استخر مانع بروز بيماري مي
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سازي باال در  ضد عفوني استخر نيز باعث كاهش فاكتورهاي خطر بروز بيماري بخصوص در مزارع با ذخيره

  شود.  استخر مي

مند  عالقهپروران  تواند ضروري باشد ولي از آنجائيكه برخي از آبزي يره آب ميخاسيون جهت ذواستخرهاي رزر

  كنند.  سازي مي را نيز ذخيره هااستخراين توان موجود خود هستند،  حداكثر توليد باكسب به 

  

  راهنماي مديريتي  -3-4

 نگهداري استخر ذخيره و آبگيري استخر  -1-3-4

بسيار ضروري است. در  ،متر در آن آبگيري شود 2استفاده از استخرهاي آب كه حدود كه رسد  چنين به نظر مي

 آب سبزهكتاري جهت تأمين  3 - 2وجود يك استخر ذخيره آب  ،هكتاري دارد 7/0استخر  16كه  اي مزرعه

گونه مناطق كه   باشد. در اين ئبده آبادان در استان خوزستان الزم ميچو(بلوم شده) بخصوص در مناطقي مثل 

شده، اشعه ماوراء  ففيتوپالنكتونهاي استخر، آب شفاو سوزاني دارد، در صورت مرگ ناگهاني  شديدآفتاب 

باشد. در  هااي براي بروز بيماري تواند مقدمه كند. اين استرس مي خورشيد، استرس زيادي را به ميگو وارد مي

به دليل شوري باالي اين كه رسد  تجربياتي كه نويسنده در سايت دلوار از استان بوشهر دارد نيز چنين بنظر مي

ديرتر  ) وجود نداشته و ياي مثل حله در همان استانيسايتها انندم(هسريع استخر مجدد و امكان بلوم  ،سايتها

بلكه باعث افزايش  شود،ميگو ناشي از نور خورشيد در تواند باعث استرس  گيرد. اين تأخير نه تنها مي صورت مي

  در طول شبانه روز خواهد شد.  pHنوسان دامنه 

شايسته  ،شود سازي بچه ميگو استفاده نمي استخر رزرواسيون، يك تا دو روز قبل از ذخيرهكه از آب  در صورتي

روز قبل از آن بصورت مستقيم آبگيري شود. براي جلوگيري از بروز بيماري  8-5است استخر پرورش 

است آب  بهتر باشد، ميگراد  درجه سانتي 5-4روز بيش از  شبانه ي كه نوسان دماي آب دريبخصوص در سايتها

تصفيه گردد. در مناطقي  )ي آنياي (يكي و يا نوع دوتا ورودي بعد از فيلتراسيون شني، توسط فيلتراسيون كيسه

استفاده  اياز فيلتر دو كيسهدهندگان  بايد پرورشكه سفيد درآنجا اتفاق افتاده است لكه قبالً بيماري ويروسي 

ورود حاملين ويروس از جمله خرچنگ، ميگوي وحشي،  اشد تا ازبميليمتر  8/0ها بايد حدوداً  ه. سايز چشمنمايند

  د. ايماهي و يا تخم آنها جلوگيري نمبچه زئوپالنكتون و يا ناقلين مكانيكي آن از جمله 
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  كمك فيلتر تك كيسه هتصفيه آب ب -16شكل 

 

  
  پمپاژ آب تميز از استخر ذخيره -17شكل 

 

  
  كيسهتصفيه آب به كمك فيلتر دو  -18شكل 
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  سازي آن  انتخاب پست الرو و مراحل ذخيره -4-4

  فاكتورهاي خطر  -1-4-4

  :  باشند با پست الرو به شرح ذيل مي طفاكتورهاي خطر مرتبترين  مهمتعدادي از 

در برخي از كشورها از جمله  .سازي پست الرو با كيفيت پائين (داراي حركت ضعيف و تلفات زيادتر) ذخيره

ه سفيد مواجه هستند، پس از حمل پست الروها به مزرعه پرورش از كژاپن، تايلند و چين كه با مشكل بيماري ل

كنند تا از وجود يا عدم وجود بيماري اطمينان حاصل نمايند. در هر  آزمايش فرمالين بر روي آنها استفاده مي

ساعت حمل و نقل  6 نمايد. افزايش بيش از طر بروز بيماري را دو چندان ميها خوسازي اين پست الر حال ذخيره

مهم در بروز بيماريها شناخته شده است. استفاده از  رپست الروها از هچري به مزرعه به عنوان يك عامل خط

  استخرهاي نرسري در كاهش ابتالء به بيماري نقش موثري دارد. 
 

  راهنماي مديريتي -2-4-4

  ث كاهش فاكتورهاي خطر شوند عبارتند از: عتواند با مديريتي كه ميتصميمات 

 اندازه وضروري است. هم  …از نظر حركت، رنگ، اندازه و آنقبل از خريد پست الرو بررسي و مشاهده  -الف

هاي بارز  در مسير جريان ايجاد شده در تانك از مشخصهي آنها و حركت و شناپست الروها رنگ بودن  هم

با رنگهاي غير طبيعي و مرده در تانك مشاهده  بچه ميگو ياگر تعداد باشد. مي هان كيفيت بچه ميگودر تعيي

   شد، كل آن تانك بايد حذف گردد. 

  

  
  نرسري فعال و سالم ،ميگوهاي جوان -19شكل 
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  و هم رنگ سالم و فعال اندازه همپست الروهاي  -20شكل 

  

  .  PCRتتصادفي پست الرو از تانك داراي پست الروهاي مشكوك به بيماري جهت انجام تس نتخابا -ب

به ازاي افزايش  .ساعت نشود) 6 انتقال پست الروها از هچري به مزرعه در حداقل زمان ممكن (بيشتر از -ج

كمك نايلون و  . در ايران انتقال پست الرو باگرددميزان هواي تزريقي يا اكسيژن بيشتر  مسافت بايد

هوادهي درون آن به ميزان 
2

ميزان تراكم پست الرو جهت  همچنين .كل حجم پالستيك خواهد بود 3

  :  حمل به قرار ذيل است

 = PL20100  ليتر  در هرقطعه  200تا  

= PL12 500  ليتر  در هرقطعه  1000تا  

  
  خودرو وانتحمل و نقل سريع و كم خطر توسط  -21شكل 
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ليتر فرمالين  ميليppm 100 )1ت ظغل روش تست فرمالين با حذف پست الروهاي مرده قبل از ذخيره سازي با -د

   .دقيقه 30ليتر آب) به مدت  10در 

در  ppm 150از غلظت شود (براي ميگوهاي جوان  ) توصيه ميدهي مدت هوادهي مطلوب (يا اكسيژن در طي اين

اين تست براي مناطقي كه قبالً مشكوك و يا مبتال به بيماريهاي مهلك بوده اند  .)شوداستفاده  دقيقه 15 مدت

ي كه مبتال باشند پس از اين آزمايش دچار ضعف، بيحالي، يبديهي است پست الروها باشد. ميبسيار ضروري 

ي با دست) شوند و همگي در مركز تشت (در صورت ايجاد جريان گرداب افتادن بر كف تشت و عدم فعاليت مي

 كه با يكگيرند  قرار ميباالتر از كف و در اطراف تانك شنا  ،ميگوهاي سالم و قوي در اين حال .يابند تجمع مي

و  هد تا ميگوها بهتر ديده شدگردرا سيفون نمود. بهتر است ابتدا بخشي از آب تخليه  هاتوان آن پالستيكي مي لوله

  تر صورت گيرد. كار راحت

  

   : نكات ذيل مورد توجه قرار گيرندشايسته است  

كه امكان هوادهي وجود ندارد كليه امور باال بدون   فرمالين فقط در حضور هوادهي استفاده شود. در صورتي

  د. گرد فرمالين انجام

در صورت پوست اندازي در طول حمل و نقل و يا در صورت مرگ تعدادي از آنها مراحل باال بدون فرمالين 

  انجام شود.

ضروري  ،اند نمودهرا گزارش بيماري لكه سفيد هايي كه قبالً  نجام تست فرمالين براي خريد پست الرو از هچريا

  ).ها و انگلهاي خارجي بدن بچه ميگو خواهد شد فرمالين باعث حذف تمامي آلودگي(است 

تنفس ميگو كامل نشده با سن پائين خودداري گردد چرا كه برخي بافتها از جمله سيستم  ياز خريد پست الروها

  است. 

  

  بهتر است آب استخر به صورت تدريجي به آب تانك اضافه شود. …و  pH ،براي يكسان سازي دما، شوري -ن

  PCR(بازديد از هچري، تست  روز قبل از خريد صورت گيرد 2حداقل  دباي كليه مراحل براي انتخاب پست الرو

   .)…حمل و نقل و

ممكن است   باشد و بعضاً مي تحليلي توسط پرورش دهنده سخت و داراي بار PCRراحل با توجه به اينكه انجام م

را به آنها ندهند، اين امور بهتر است توسط دامپزشكي هر استان صورت  يها اجازه چنين اقدامات برخي هچري

  گيرد. 
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  انتقال پست الروها به تانك فايبرگالس جهت جداسازي ميگوهاي ضعيف -22شكل 

 

  
  هم دما سازي آب پالستيك با آب استخر -23شكل 

 

  
  پالستيكي هرها كردن پست الروهاي سالم به استخر با كمك لول -24شكل 

 

  ديريت كيفيت آبم -5-4

  خطر فاكتورهاي -1-5-4

كه به موقع و با مديريت خوب صورت گيرد باعث توليد محصول  اين عمل درصورتي : عمليات تعويض آب

سازي بيشتر  ذخيرهكه كند  ط گرماي زياد در جنوب كشور ما ايجاب مييخواهد شد. بديهي است شراي بهتر ينها

 شود. مترمربع نباشد. كود دهي (در صورت شفافيت آب) پس از آبگيري توصيه مي قطعه در 25از 
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اين استخر ديده استخر رزرواسيون: اين استخر در بدو ورود آب به مزرعه قرار دارد. در طرح تيپ مزارع ايران، 

شده بود وليكن به داليلي از ساخت آن صرفنظر شد. از مزاياي اين استخر ميتوان به رسوب مواد معلق آب 

روز بمنظور عدم جاگزيني ويروس  4-3ورودي، تريتمنت  و نهايتا نگهداري آب قبل از ورود به مزارع بمدت 

در صورتيكه اين ويروس هاي  دهندگان مي دانند  لكه سفيد در موجود زنده  اشاره نمود. همانطور كه پرورش

آزاد يكي از سخت پوستان را جهت ميزباني نيابد از بين خواهد رفت. البته مشخص است كه آب ورودي به اين 

استخر مشتمل بر تخم ، الرو و پست الرو ميگوهاي وحشي ، خرچنگ و ساير سخت پوستان مي باشد كه ناقلين 

دم جابجائي اين آب مي تواند شرايط ميكروارگانيزمي را به خوبي براي اين ويروس خواهند بود. از طرفي ع

 سمت نامطلوب سوق دهد. لذا به نظر ميرسد در خصوص استخر رزرواسيون چند نكته حائز اهميت است: 

 نصب فيلتراسيون مناسب كيسه اي قبل از ورودي اين استخر .

 شستشوي مناسب فيلتر به صورت دوره اي.

 انعت از استفاده فيلترهاي پاره شده.بررسي نمودن فيلتر جهت مم

 هوادهي مرتب استخر رزرواسيون و تعويض آب آن در صورت راكد ماندن زياد.

استفاده از فيلتراسيون شني و  .را فيلتر نمود بهتر است آن هاقبل از ورود آب به استخر : فيلتراسيون آب ورودي

يا تميز بودن فيلتراسيون شني حائز اهميت است. بهتر است  اي و مراقبت دائم از عدم پارگي تور آنها و فيلتر كيسه

اي استفاده شود و آب قبل از ورود به استخرها به استخر  كه سفيد از دو فيلتر كيسهلدر مناطق مشكوك به بيماري 

ل روز اطمينان حاص 4-3توان تريت آب را انجام داد و از باقي ماندن آب به مدت  ذخيره برود. در اين استخر مي

از استخر ذخيره  ،ه سفيدككرد. در برخي مناطق ايران مشاهده شده است به منظور پيشگيري از بروز بيماري ل

ن موضوع اطمينان از باقي ماندن آب در ياز آن همزمان است كه ا بشود وليكن ورود و خروج آ استفاده مي

روز بدون ميزبان درآب استخر فعال  3به  ه سفيد قريبكنمايد. (نظر به اينكه ويروس ل استخر را دچار ترديد مي

  .باقي ماندن آب در استخر و يا وجود جريان ضعيف جاري از آن حائز اهميت است) ،ماند باقي مي

  
  استخر ذخيره آب در مزارع پرورشي -25شكل 
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بيشتري ي نيز از كميت و كيفيت يمحصول نها، هر چه هوادهي با كميت و كيفيت بهتري صورت پذيرد : هوادهي

ا به شكلي ه شود طراحي هواده ور كه در عكس مشاهده ميط در روشهاي جديد همان برخوردار خواهد شد.

  صورت گرفته كه جريان چرخش در آب بهتر صورت گيرد. 

هاي محوري بزرگ روي  شايسته است صنعتگران ايراني و مزرعه داران با كمك يكديگر به سمت توليد هواده

  آوردند. 

مطالعات بعمل آمده توسط ناكا در كشور هندوستان حاكي از آن است كه :  5/8بيشتر از  pH  وشوري باال 

گونه آبها صرفاً نگهداري بلوم فيتو  نيي خواهد داشت. در ايكمي در توليد محصول نها باال تأثير شوري

. به طور مثال طلبد تري را مي پالنكتوني و كيفيت آب كمي مشكل خواهد بود كه در نتيجه مديريت قوي

وليكن ما شاهد  .ر استت مديريت كيفيت آب در سايت دلوار بوشهر از سايت حله همان شهرستان كمي مشكل

باالتري  يشورا آب بكه داراي دهنده نمونه كشوري از سايت دلوار  آن بوده ايم كه در سالهاي گذشته پرورش

  . انتخاب شده است ،است

استرس ناشي از سميت آمونياك و كاهش خاصيت تامپوني آب به دليل  ،5/8از  pHافزايش كه بايد مراقب بود 

خارج دار  مديريت استخر را از دست مزرعه ته،شداكربنات را به دنبال  يب افزايش مصرف منبع كربني كربنات و

 ابرخي از سايتهي تأثير جدي خواهد داشت. اين موضوع را بارها در يمحصول نهاو كيفيت بر كميت  نموده و

حتي بدون حضور هواده و يا هواده شده سازي  ايم (بخصوص در زمانيكه تعداد پست الرو ذخيره شاهد بوده

  ).ه استكافي از حد مطلوب بسيار باالتر بود

تجربه سالهاي مختلف پرورش ميگو در ايران و تجارب ساير كشورها از جمله جنوب شرق آسيا نشان داده است 

داري بين بروز مشكالت (از جمله بروز بيماري) و جمعيت پالنكتوني وجود دارد. در اين قسمت  معني هرابطكه 

  :  اي داشته باشيم به بخشي از آن اشارهكه بر آن شديم 

ي خوبي يبه بلوم فيتوپالنكتوني خوبي نرسيده باشند معموالً به توليد نها آنهاسازي  ي كه در ابتداي آمادهياستخرها

تيك هستند و در صورت شفافيت آب احتمال رشد و نمو آنها نب پالنكتونهاي سمي  يد. معموالًهم نخواهند رس

بيشتر خواهد شد. از طرفي شفافيت آب موجب نفوذ بيشتر نور خورشيد به داخل آب استخر و افزايش استرس 

خواهد شد كه بر كف  1لب وارده به ميگو و نيز مرگ و مير بيشتر فيتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها و نهايتاً لب

 شوند.  نشسته و رفته رفته به صورت قشري بر روي سطح آب جمع مي

ي شود. اين استرس وارده، يتواند باعث مرگ و مير و توليد كمتر محصول نها هاي كفزي مي مرگ و مير جلبك

  سازد.  ميگو را براي بيمار شدن مستعد مي

  (رنگ آب استخر) توليد بهتر و بروز بيماري كمتري را موجب خواهد شد.  زبسآب 

                                                           
1- Lab-Lab 
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اند. نظر  نموده(پروبيوتيك) از خارج  كشور  ييمحصوالت باكتريا از و استفاده  اتبرخي ازشركتها اقدام به وارد

ارف) بسيار باال بومي (فون غير متع ي غيريهاي باكتريا مناسب گونهنابه اينكه احتمال آداپته شدن و يا عملكرد 

ي هايآنها نمود. چه بسا كه اين باكتر استفاده ازخواهد بود بهتر است در صورت وجود توليدات داخلي، اقدام به 

اين موضوع نياز به بررسي  البتهتر نمايند.  ط را سختيزده، شرا  هم ط بيولوژيكي كف استخر را بريشرا وارداتي

  . خواهد داشتبيشتري 
 

  مديريت استخر ذخيره و تعويض آب  -2-5-4

در استخر ذخيره مواد معلق  گردد.از استخر ذخيره استفاده  ،شود تا حد ممكن جهت تعويض آب پيشنهاد مي

روز باقي بماند (بخصوص در  4اين استخر حداقل  اگر آب در .دارد كند و امكان تريت آب نيز وجود رسوب مي

ري لكه سفيد هستند) احتمال بروز بيماري ويروسي لكه سفيد كاهش مناطقي كه مشكوك و يا مبتال به بيما

 30كند، حداقل  يابد . بهتر است سيفون پمپ استخر ذخيره كه آب را به استخرهاي پرورشي منتقل مي مي

استخر  بدرصد از آ 10تر استخر باشد. بهتر است در هر دفعه،  قسمت عميقدر متر باالتر از كف استخر و  سانتي

  ويض نمود. را تع

) …، شوري و pHبلوم،  در (مثل تغيير ناگهانيآبشود تا از تغييرات ناگهاني كيفي  اين موضوع سبب مي

در اين صورت در يك  توان آنرا به دو قسمت تقسيم نمود. ذخيره مي استخربراي مديريت بهتر جلوگيري كرد. 

  داد.روز آب را ذخيره سپس به بخش ديگر انتقال  4-3توان  بخش مي
 

  pHهك پاشي و حفظ ثبات آ -3-5-4

كاربرد  ،و بلوم pHرود بلكه جهت حفظ  در شروع پرورش و يا در موارد اضطراري بكار نمي آهك پاشي صرفاً

در  pHكار وجود ندارد). اگر  ي براي اينظمدر برخي مزارع برنامه من كهست (مشاهده شده ا منظم آن ضروري

استفاده از آهك  ،باشدداشته درجه  1-5/0روز نوسان بيش از  يا در طول شبانه باشد و 5/7ابتداي صبح كمتر از 

 pHكنند. اگر  بار از آهك استفاده مي روز يك 3-2نباشد هر  5/7 زير pHاگر اما ضروري است. بصورت روزانه 

  ست.ا ضروريآهك پاشي  ،باالتر بود بعد از تعويض آب 5/8عصر از 
 

  حفظ بلوم  وباروري آب  -4-5-4

اي تشخيص وضعيت خوب استخر، حفظ و پايداري بلوم فيتوپالنكتوني است. در ابتداي هراه يكي از مهمترين

 ،ي (نيتراتذدستخوش تغيير شود. اين امر به دليل فقدان مواد مغ ط بلوم گاهاًيدوره پرورش ممكن است شرا

است  بهترباشد. بنابراين  مي تخرهاي پرورشيدر آب اس كافيبه ميزان اكسيدكربن  ) و دي…فسفات و  نيتريت،

است ابتدا كودهاي آلي مثل كود گاوي  شايستهها به استخر وارد و اضافه گردد.  ي در قالب بارور كنندهذمواد مغ
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. شايد شود در صادرات ميگو توصيه نمي HACCP(كود مرغي به دليل احتمال داشتن آنتي بيوتيك و موضوع 

حفظ و پايداري بلوم  جهت بيوتيك در صادرات ميگو همين امر باشد.) ي وجود آنتيها يكي از دالئل نشانه

. در حال )به صورت ريختن در گوني و گره زدن با طناب به كت واكهاكيلوگرم در هكتار  100د (شوناستفاده 

 100ي (لليتري در كنار هر استخر، كود آ 200مخزن  2 درشوند  كه با مديريت خوب اداره مي يحاضر در مزارع

كنند بعد از  با آب مخلوط ميرا ) كيلوگرم در هكتار 50گرم) و سبوس برنج ( 100مخمر ( ،)كيلوگرم در هكتار

(الزم است اضافه كردن اين محلول به استخر در  مايندن آب آن را به استخر اضافه مي روز فيلتر كرده، 4 تا 3

دهد ولي پايداري بلوم آن كم است  بلوم مي (سريعاً يلي از كود معدنآ). همزمان با كود ه انجام شودجلوي هواد

گردند  كند) استفاده و هر دو به استخر اضافه مي داده شده است جبران مي كه اين نقيصه را كود آلي كه قبالً

شرق آسيا نسبت كوده اوره به فسفاته (كود اوره + كود فسفاته). برخي از منابع و كارشناسان كشورهاي جنوب 

ط استخر بستگي دارد. هر چه ميزان ماده يدانند حال آنكه تجربه نشان داده است اين نسبت به شرا مي 1به  3را 

شروع شده است) اين  ي كه پرورش در آنها جديداًيلي استخر كم باشد (در ابتداي دوره پرورش و يا استخرهاآ

كيلوگرم خواهد بود. وليكن هر چه  5به  15 و حدوداًشده وب شرق آسيا نزديكتر ناسان جنشنسبت به رقم كار

ي كه در مناطق مستعد كشاورزي احداث ياستخرهادر يا  وسوم پرورش به بعد  ماهماده آلي استخر بيشتر باشد (

 5/7به  5/7ثال ور مطكند. به  و يا كمتر سوق پيدا مي 1نسبت به سمت اين اند) نياز به كود اوره كمتر و  شده

  كيلوگرم خواهد رسيد.  10به  5كيلوگرم و يا حتي 

بلوم سريع و پس از آن مرگ ناگهاني  ،استفاده شودپرورش از كود معدني در ابتداي دوره فقط كه  در صورتي

به ميزان كمي بارور  ،ها اتفاق خواهد افتاد. به تدريج و با افزايش دوره پرورش (ماه دوم به بعد) فيتوپالنكتون

ميگو و غذاهاي اضافي  توسطكننده (بخصوص بارور كننده آلي) نياز خواهد بود. چرا كه اين مواد از طريق دفع 

ا كيفيت آب (از يط بلوم و يگردد. در هر حال در صورت تغيير ناگهاني در شرا خورده نشده در استخرتأمين مي

ي و لها اعم از آ ) اضافه كردن بارور كننده…و يا باران زياد وي، تعويض زياد آب يجمله تغييرات آب و هوا

 مشكل را سريعاً BKCر بلوم شديد و سنگين بود، تعويض آب و يا اضافه كردن كمي گمعدني ضروري است. ا

  گيرد.  پاشي صورت نمي در اين زمان ً پس از تعويض آب، آهككند.  حل مي
 

  هوادهي  -5-5-4

هر  گذارد. به ازاء حدوداً نمي يكامالً ضروري و جاي استثنائي را براي پرورش دهنده باقط ايران ياين امر در شرا

هواده خواهد  4اسب بخار توان داشته باشد به معني  يك اسب بخار الزم است كه اگر هر هواده 4 ،هكتار 8/0

كساني كه از هواده استفاده  .ها را افزايش داد شود، بايد ميزان كار هواده مي تر هتيربود. هر چه رنگ آب استخر 

ها در توليد بدانند. عدم استفاده از هواده و يا استفاده  كنند، علت كاهش در توليد را نبايد ناشي از ساير نهاده نمي

   شود. ها موجب مرگ تدريجي ميگوها شده، صاحب مزرعه فوراً متوجه اين كاهش نمي نامناسب و كم از هواده
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  در پرورش ميگوآل  رنگ ايده -26شكل 

 

 

  
  هواده پدل ويل -27شكل 

 

  
  زي شناور آب شفاف همراه با جلبكهاي كف -28شكل 
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  زي آب شفاف و رشد جلبكهاي كف -29شكل 

  مديريت كف استخر  -6-4

  خطر  فاكتورهاي -1-6-4

 ،كف استخر برروي ايجاد بيماري و يا توليد ضعيف دط بياست كه شراشده در مطالعات متعددي نشان داده 

بين ذخيره سازي باال، ميزان غذاي خورده نشده و وضعيت بد كف  هتأثير نيست. البته مطالعات انجام شده رابط بي

كه عالقمند به پرورشي با ذخيره سازي باال  پرورش دهندگانيلذا  .نمايد استخر را با اطمينان كامل تأئيد مي

  يد متوجه عواقب آن از جمله وضعيت نامناسب كف استخر نيز باشند. هستند با

  
  مديريت ضعيف، خاك سياه همراه با جلبك -30شكل 

  
  خاك خوب بدون اليه سياه -31شكل 
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  راهنماي مديريتي  -2-6-4

غذادهي  هروي منطق بررسي و ثبت شود. اين مشاهده بيشتر بر كف استخر بايد بصورت هفتگي مشاهده،وضعيت 

 .است) رپذي غذادهي نيز امكان كف سيني هتواند صورت گيرد (با كمك و مشاهد و از روي تخته كت واك مي

گردد. خوب  استشمام شود، كاهش غذا و تعويض آب توصيه ميبدي و بوي بوده اگر كف استخر سياه رنگ 

از كف خاك راند. اين امر به است در هنگام تعويض آب به آرامي و با دقت منطقه خاك سياه را آشفته و 

  گردد.  كند. از طرفي دقت در كاهش غذا و عدم غذادهي نامتعارف توصيه مي خروج آنها از استخر كمك مي
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مهمترين موضوع ها و چالش هاي توليد ميگوي سفيد غربي دركشور و وضعيت بيماريهاي  -5

  ميگو در ايران و جهان

ي سفيد غربي مهمترين چالشهاي پرورش ميگو، ) 2011( والدرما و آندرسوناز سوي راساس گزارش ارائه شده ب

عبارتنداز: بهداشت و بيماريها، قيمت غذا، قيمت جهاني ميگو، كيفيت تخم و پسـت الرو، دسترسـي بـه مولـدين     

عاري از بيماري، كنترل كيفي محصوالت توليدي، قيمت سوخت، ممنوعيت استفاده از آنتي بيوتيك هـا و مـواد   

شيميائي، موضوع زيست محيطي و زير ساختارها كه هر يك تاثيرات مختلفي بر توليد ميگو دارند كـه مهمتـرين   

% از ميگوي 22بيماريهاي ميگو بالغ بر  به علت بروزساالنه  كه) 2-1نمودار ( ستبيماريهاآنها موضوع بهداشت و 

مـي كنـد (والـدراما و    به اين صنعت خسـارت وارد  ميليارد دالر  6رقمي معادل از بين مي رود كه توليدي در دنيا 

 .)2011آندرسون،

با اشاره به برخي خسارت هاي ناشي از بروز بيماريهاي مختلف در توليد ميگو،  اهميت ايـن چـالش مهـم بيشـتر      

   مشخص مي شود.

ــاري مونــودون            ــود، بيم ــو وارد نم ــرورش ميگ ــزارع پ ــه م ــادي ب ــارت زي ــه خس ــي ك ــاري ويروس ــين بيم اول

هـزارتن كـاهش    20هزارتن بـه   90در كشور تايوان توليد ميگو را از 1978بود كه در سال  (MBV)باكولوويروس

داد. در اين سالها، تايوان اولين كشورهاي توليد كننده ميگو بود ولي بروز اين بيماري خسارت جدي بـه صـنعت   

سارتهاي زيادي شدند. به دنبال آن پرورش ميگوي آن كشور وارد نموده وپرورش دهندگان اين كشور متحمل خ

ميليون دالري به پرورش دهندگان اين كشور گرديـد. در   6/30موجب خسارت  (YHV)در تايلند بيماري سرزرد 

نيز در اين كشور خسارت جدي به پرورش دهندگان ميگوي ژاپني وارد و  (WSSV)، بيماري لكه سفيد1992سال 

ميليون دالر ناشـي از بـين رفـتن     250بالغ بر ، 1993ين رسيد و در سال سپس بيماري لكه سفيد از اين كشور به چ

بروز بيماري لكه سفيد خسارت  به علتهاي ميگوي چيني، ژاپونيكوس و ببري سبز  تن از توليدات گونه 120000

ور نيز ميزان كل خسارات اقتصادي ناشي از بروز تمامي بيماريهاي ميگو در ايـن كشـ   ،2002وارده شد و در سال 

در ويتنـام بيماريهـاي مونـودون بـاكلوويروس،     ، 1993در سـال   ). 1394(افشارنسـب،   ميليـون دالر رسـيد   400به 

. با اين حال ميليون دالر به صنعت پرورش ميگو خسارات وارد كرده است 100بيماري لكه سفيد و سرزرد حدود 

ميليـون   300يهاي سرزرد و لكه سفيد حدود ميزان خسارات وارده ناشي از شيوع بيمار 1992در اندونزي در سال 

كليه مزارع پرورش منطقه جاوه، يعني قطب اصلي توليد ميگـوي پـرورش    2000دالر تخمين زده شده و در سال 

% مزارع بـه حالـت ركـود و تعطيلـي     70گيري بيماري لكه سفيد مبتال شده و در برخي مناطق تا  اين كشور به همه

شيوع بيماري سـرزرد بـه    به علتيلند ميزان خسارت وارد شده ، در تا 993و  1992سالهاي . دركشيده شده است

بيماري لكه سفيد و سندرم تورا ميزان  به علت 1994 -97سالهاي درميليون دالر رسيده و در همين كشور  40-30

بيمـاري   1999و سـپس در سـال    1996در آمريكا، در سال ميليون دالر افزايش يافته است.  240-260خسارت به 

بيماريهاي سرزرد و لكه  به دليل ،1994-95در هند سالهاي  لكه سفيد موجب يك ميليارد دالر خسارت گرديد. 
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تنها در اثر بيماري لكه سفيد خسارت اقتصادي ،  994رفت و در سال  بينتن از  10000-12000سفيد ميزان توليد 

بيماري لكه سفيد عالوه بر از  به علت ،1996در سال  در بنگالدش. ميليون دالر برآورد شده است 6/17در حدود 

در  وميليـون دالر تخمـين زده شـد     10بين رفتن صادرات ميگو و از دست رفتن اشتغال، خسـارات وارده حـدود   

ميليون دالر در توليد ميگوي مونـودون در اثـر بيماريهـاي     5/32خساراتي بالغ بر  1994 -98 سالهايطي  استراليا 

   ).1394(افشارنسب،  وارد آمده است (GAV)و ويروس همراه با آبشش (MCMS)سندرم مرگ و مير نيمه برداشت 

، آمريكاي جنوبي و مركزي نيز با همه گيريهاي شـديد بيماريهـاي مختلفـي از قبيـل سـندرم تـورا،       1999در سال 

 2000يس روبرو شدند كه تا سـال  سريوو نكروز عوني بافتهاي زير جلدي و بافتهاي خونساز و ويب بيماري سرزرد

. در اين سال شيوع بيماري لكه سفيد در كشور كلمبيا بعد از ورشكستگي پرورش دهندگان متعاقـب  تادامه داش

هـاي مقـاوم سـازي     هاي سنگين و اجـراي برنامـه   منجر به صرف هزينه 1994-96هاي  اپيدمي سندرم تورا در سال

كشـور بعـد از مـوز و نفـت     ايـن  كه تكثير و پرورش ميگو سومين صنعت  ميگوهاي پرورشي گرديد. در اكوادور

با بزرگترين بحران سياسي اقتصادي در تاريخ اين كشـور يعنـي    2000و اوايل سال  1999در اواخر سال  ،باشد مي

و مراكـز   به تعطيلي كشيده شـد مراكز تكثير ميگوي اين كشور از درصد  50بيماري لكه سفيد ميگو مواجه شد و 

ميليـون دالر در   875صـادرات ميگـو از    ارتبـاط، درصد ظرفيت خود فعال بودند، در همين  50آوري تنها با  عمل

نيكاراگوئـه   و كشـورهاي مكزيـك   1999رسـيد. در سـال    2000ميليون دالر در سال  360به كمتر از  1998سال 

-5دگان به دليل بروز بيماري از تراكم درصد پرورش دهن 25تحت تاثير بيماري لكه سفيد قرار گرفتند. در پاناما 

تلفـات  علت پرورش دهندگان ميگو به  ،قطعه پست الرو در مترمربع براي ذخيره سازي استفاده كردند. در پرو  3

به پرورش تيالپيا روي آوردند. بطوريكه قبل از شروع بيماري لكه سفيد سطح زير  2000سنگين در نيمه اول سال 

ها نيز تعطيـل شـدند و   هكتار رسيده و كليه هچري 300هكتار بوده كه اكنون به  3000كشت ميگو در اين كشور 

 اند. اند، شغلشان را از دست دادهطور مستقيم و غيرمستقيم درگير بودهه كه ب ينفر 5000

بـه   1994ميليـون پونـد در   2/1توليد ميگوي پرورشي در اياالت متحـده آمريكـا بـه دليـل شـيوع سـندرم تـورا از        

درصد كاهش يافته و  19به دليل بيماري، بازماندگي ميگو به  1996تا  1995پوند كاهش يافت. در سال  هزار365

 درصـد بازمانـدگي رسـيد    30بـه   2000سال هاي سنگين و استفاده از تجهيزات پيشرفته و غيره در  با صرف هزينه

  .)1394(افشارنسب، 

سال اخير بيماري جديد و نوظهور ديگري به فهرست بيماري هاي مرگ آفرين ميگو افزوده شده است طي چند 

اين  نام گذاري شده است. (AHPNS)و يا سندرم  نكروز حاد هپاتوپانكراس   (EMS)كه سندرم مرگ زود رس 

) همراه 2012) و تايلند(2011)، مالزي(2010)، ويتنام(2009تلفات سنگين در كشورهاي چين(بيماري با بروز 

بوده و نام گذاري آن ناشي از ايجاد تلفات ميگوهاي پرورشي تازه ذخيره سازي شده در استخرها بوده است. 

از دست دادند. % محصول خود را 80مناطق آلوده كشور چين  2011اي است كه در سال حدت بيماري به گونه

 570000ميليارد دونگ (معادل  12از اين بيماري بالغ بر  2011ميزان خسارات وارده در كشور ويتنام طي سال 
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در كشور ميليون دالر) بوده است. اين بيماري  2/7تريليون دونگ (معادل  5/1حدود  2012دالر ) و در سال 

تن در  000/30و  2011تن در سال  000/40به  2010تن در سال  000/70توليد ميگو ازمالزي موجب شد كه 

در نواحي بخصوص درصد از محصول ميگوي پرورشي تايلند بر اثر بروز اين بيماري  7حدود  .رسيد 2012سال 

. بيماري سندرم مرگ زودرس در )1393(افشارنسب و بنادرخشان، از بين رفت 2012ساحلي اين كشور طي سال 

ميليون دالر  118خساراتي بالغ بر  2013و در يكي از مناطق مكزيك طي سال  نيمكره غربي نيز گزارش شده

و كاهش توليد ميگوي پروشي منجر  مذكوربروز اين بيماري در كشورهاي سال اخير،  2طي وارد نموده است . 

ز اين به افزايش قيمتها در جهان شده است به نحوي كه بازارهاي هدف همچون اروپا و اياالت متحده آمريكا ا

سفيد در سايت پرورش ميگوي جوئده آبادان ، در ايران بيماري لكه 1381در سال . ندموضوع بشدت متاثر شد

خسارت جدي به پرورش دهندگان وارد نمود و سپس بيماري در استان بوشهر ، قطب توليد ميگوي پرورشي 

ارد نمود. بيماري طي سالهاي كشور، به پرورش ميگو بيش از صد ميليارد تومان به پرورش ميگو خسارت و

نيز در اين منطقه  1393و  1392در استان سيستان و بلوچستان و سايت گواتر و در سالهاي  1387، 1384، 1383

هزار  10باعث كاهش  1394ميلياردها تومان خسارت به پرورش دهندگان وارد نمود.  همچنين بيماري در سال 

دهد هر گرديد ( تصوير .....)بنابراين، همان گونه كه آمار نشان ميتني ميگو در كشور باالخص در استان بوش

باشد. عالوه بر بيماري لكه سفيد، مهمترين چالش توسعه پرورش ميگو سفيد غربي دركشور موضوع بيماريها مي

يهايي دو بيماري مهم ديگر از جمله بيماري نكروز عفوني بافتهاي خونساز و هيپودرم و سندرم تورا نيز از بيمار

باشند. در ميگوي سفيد غربي بروز نموده و اين گونه، از ميزبانان اصلي اين دو بيماري مي "هستند كه اختصاصا

بنابراين، رعايت مسائل بهداشتي و ايمني زيستي در پيشگيري از بيماريها بويژخ سه بيماري ويروسي مهم 

WSSV,TSV  وIHHNV  .بسيار حائز اهميت است  
 

 
  : روند توليد ميگو در كشور جمهوري اسالمي ايران1نمودار 
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چالش مهم ديگري كه توسعه پرورش اين گونه با آن مواجه است، كاهش قيمت جهاني ميگو و افزايش هزينه 

،  به دليل بروز سندرم مرگ  زودرس ميگو و كاهش توليد ميگو 2014و 2013هايباشد. طي سالهاي توليد مي

دنيا قيمت فروش اين محصول در كشور افزايش يافته و پرورش دهندگان ميگو دركشور سالهاي خوبي را از  در

نظر سودآوري سپري نمودند. ولي با توجه به بازگشت توليد در كشورهاي صاحب نام از جمله چين، تايلند و 

ش فروش وجود دارد. لذا ، امكان مواجهه ميگوي پرورشي كشور با چال2011اندونزي به رقم توليد سال 

ها استفاده از ظرفيت بازار داخلي براي ضروري است نسبت به يافتن بازارهاي جديد اقدام گردد. يكي از راهكاره

هاي ايراني رو به افزايش است. مصرف ميگوست كه در اين راستا روزبروز مصرف اين كاال در سبد خانواده

هاني موجب كاهش قيمت ميگوي صادراتي توليد كشور نيز مي همچنين افزايش عرضه محصول در بازارهاي ج

گردد. در همين راستا، كاهش هزينه هاي توليد و افزايش توليد در واحد سطح نيز بايد در دستور كار پرورش 

دهندگان ايران قرار گيرد. هر چند در سالهاي اخير مصرف ميگو در بازارهاي داخلي افزايش يافته ولي هنوز 

اي از اده از كل توليد ميگوي توليدي پرورشي و دريايي در كشور ايجاد نشده و بايد بخش عمدهظرفيت استف

  توليد صادر گردد.  

چندين سال است كه پرورش دهندگان ميگو از كيفيت پائين پست الروهاي توليدي گاليه مند بوده و در انتهاي 

مهمترين مشكالت توليد ميگوي سفيد غربي فصل نيز از كوچك بودن ميگوي توليدي شكايت دارند. يكي از 

باشد. اين مولدين به علت تخم كشي مكرر ضعيف در كشور استفاده مكرر از ذخيره مولدين وارداتي اوليه مي

شود، مولدين توليدي شده و چون از ميگوهاي توليدي حاصل از اين مولدين براي سالهاي بعد مولدگيري مي

پست الروهاي توليدي از اين مولدين ضعيف و در مقابل بيماريها مقاوم نبوده و دچار همخوني شده و در نهايت 

در نتيجه، كاهش رشد ميگوهاي توليدي را به همراه دارد.  براي اين منظور اغلب كشورهاي صاحب اين صنعت 

از نظر  به فكر استفاده از الين هاي خالص و عاري از بيماري افتاده تا مشكل همخوني مولدين مرتفع شده و

بهداشتي به سالم بودن مولدين اطمينان حاصل نمايند. بنابراين، ضرورت دارد در كشور نيز نسبت به اصالح نژاد و 

  ايجاد الين هاي خالص ميگوي سفيد غربي اقدام گردد.

ند ها، بويژه غذاي ميگوي توليدي در كشور نيز از مواردي است كه براي توليد با صرفه نيازمموضوع مهم نهاده

باشد. كيفيت غذاي هاي غذا ميتوجه جدي است. يكي از موارد تأثيرگذار در قيمت ميگوي توليدي، هزينه

توليدي و مواد اوليه در دسترس كارخانه هاي توليد كننده بر قيمت غذاي توليدي تاثير گذار است. لذا، الزم 

مپزشكي و سازمان شيالت ايران نسبت به است در اين زمينه دستگاههاي متولي كنترل كيفي از جمله سازمان دا

  نظارتهاي بهداشتي و كيفي بر غذاي توليدي اقدام نمايند.  

در معرفي گونه هاي جديد به صنعت يكي از خطرات اصلي، رها سازي اين گونه در اكوسيستم هاي آبي كشور 

سفيد زماني است كه گونه  ،يخطر اصل و جايگزيني اين گونه با گونه هاي بومي و بهم زدن تنوع گونه اي است.

ي يهاي بومي، غذا و زنجيره هاي غذاههاي گون اشغال يا با زيست بومهاي بومي را گونهمناطق زيستگاهي غربي 
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بعد از معرفي به محيط سفيد غربي اگر گونه  هاي بومي مزاحمت ايجاد نمايد.يا براي توليد مثل گونهكرده رقابت 

مشكلي براي ميگوهاي وحشي  ،در محيط طبيعي تكثير نكنديا اشغال نمايد  هاي خالي را زيست بوم ،طبيعي

لذا، الزم است در اين زمينه تحقيقات الزم صورت گيرد. با اين حال به رغم خطرات و  آورد.بوجود نمي

وري باالي صنعت الزم است توليد اين گونه در دستور كار بوده و چالشهاي مذكور، به منظور توليد و بهره

طرات ناشي از مشكالت زيست محيطي و چالشهاي مرتبط با توليد را به حداقل رساند. بخش عمده اي از خ

كسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي  "توان با اجراي طرح كالن چالشها و خسارتهاي مذكور را مي

، ضرورت اجراي اين طرح و به حداقل رساند. بنا براين "عاري از بيماري و قطع وابستگي به محصوالت خارجي

  گردد. اهميت آن در توليد ميگوي كالن كشور بيش از پيش مشخص مي
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  ارائه راهكارهاي مديريت مزارع پرورش ميگو درچابهار -6

با توجه به پتانسيل بسيار بااليي كه در سواحل جنوبي كشور وجود دارد اقدام به سرمايه گذاري كالن در اين 

به  منظور فعاليت تكثير و پرورش  ميگو در منطقه چابهار در سايت پرورش ميگوي گواتر زمينه شده است. بدين

مركز تكثير  7شروع شد. در اين خصوص تعداد   1378هكتار از سال   2500هكتار با سطح مفيد   4000مساحت 

بليت توليد دارند، ميليون قطعه پست الرو در سال كه در منطقه قا 20ميگو به ظرفيت اسمي  هر كدام با توليد 

  تاسيس شد.  

صفر  1392) ميزان برداشت ميگو در سايت گواتر در سال 1393بر اساس گزارش سازمان شيالت ايران (   

رسيده است. بعد از همه گيري بيماري لكه سفيد در سايت پرورش  210به رقم  1393گزارش شده ولي در سال 

الهاي مختلف به وقوع پيوسته است، موسسه تحقيقات علوم در طي ستاكنون  1386ميگوي گواتر كه از سال 

شيالتي كشور پيشنهاد نمود به منظور كنترل بيماري لكه سفيد نسبت به تغيير زمان آغاز فصل پرورش اقدام 

و فصلي شديد بوده موجب تغيير در  گردد. زيرا در منطقه چابهار بدليل فصل مونسون كه توام با بادهاي موسمي

گردد. نوسان درجه حرارت مهمترين و خود عاملي در نوسانات درجه حرارت مي هوائي شده شرايط آب و

عامل در بروز بيماري لكه سفيد در مناطقي است كه ويروس به صورت نهفته در محيط يا ميگوهاي پرورشي 

  رمنطقه افدام نمود.بنابراين با تغيير فصل پرورش ميتوان نسبت به ارائه الگوي توليد ميگو د وجود داشته باشد. 

راهكار مهم ديگر براي توليد پايدار ميگو درمنطقه گواتر، احداث جوصچه ذخيره آب قبل از ورود به استخرهاي 

پرورشي ميباشد. برا يان يمنظور پيشنهاد ميگردد تا پرورش دهندگان ميگو در منطقه نسبت به اختصاص يك 

ي نمودن آب قبل از ورود به ساير استخرها به منظور پرورش هكتاري خود به منظور ضدعفون 20هكتار ا زمزرعه 

اقدام نمايند. بدون شك با اين اقدام بخش قابل توجهي از ويروسهاي آزاد در آب و يا حاملين ويروس كه 

ممكن است سخت پوستان و ساير موجودات آبزي باشد را از بين برده و توليد سالم و باالتري از ميگو در مزارع 

  افتد.اتفاق مي

يكي ا زمهمترين اقدامات پيشنهادي در مزارعي كه بيماري لكه سفيد بروز ميكند استفاده از محركهاي سيستم 

توانند موجب باشد. مشخص گرديده است كه اين مواد كه شامل جلبكهاي دريائي و مخمرها بوده،  ميايمني مي

وها در مقابل بيماري لكه سفيد را به همراه تحريك ايمني غير اختصاصي در ميگو شده و موجب بقا بيشتر ميگ

ليپو پروتئين موجب تحريك داشته باشد. اين مواد با دارا بودن تركيباتي از جمله بتا گلوكان، ليپو پلي ساكاريد و 

  سيستم ايمني ميگوه شده و بقا بيشتر ميگوها را بدنبال دارند.

كنترل بيماري لكه سفيد استفاده از مولدين عاري از  يكي از راهكارهاي مهم در توليد ميگوي پايدار به منظور

% خطر انتقال  60ديده است كه بيش از باشد. مشخص گرمي (SPR)و يا ميگوي مقاوم به بيماري  (SPF)بيماري 

بيماريهاي ميگو باالخص بيماري لكه سفيد از طريق پست الروها صورت ميگيرد و اگر بتوان مولديني توليد نمود 

كه عاري از بيماري بوده و پست الروهاي سالم توليد نمايند خطر بيماري لكه سفيد به ميزان قابل توجهي كاهش 
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صنعت در كشورهاي پيشرو در پرورش ميگو ا زجمله آمريكا، چين، تايلند و هند گسترش  يابد. هم اكنون اينمي

بيماري بومي در كشور  از يافته و الزم است در كشور نيز به اين موضوع توجه شده و زمينه توليد ميگوي عاري

  فراهم گردد.

بيماريها آماده سازي استخرهاي شايد اساسي ترين روش در پيشگيري نه تنها بيماري لكه سفيد بلكه ساير 

   باشد. براي آماده سازي استخرهاي پرورشي اقدامات ذيل بايد به انجام برسد:پرورشي مي

  

  شخم زني -1-6

به منظور آماده سازي استخرهاي پرورشي ابتدا مواد دفعي و رسوبات باقيمانده از دور پرورش قبل كه ممكن   

است باعث مشكالت محيطي در استخرها شوند از كف استخر و ديوار آنها خارج نموده و براي اين منظور 

عث مي شود كه خطر ابتال  و استخرها را شخم زده و در معرض آفتاب گذاشته  تا خشك شود. اين اقدام با

خطرات ناشي از بروز بيماريها كاهش يابد. خطرات ناشي از بيماريها با خروج خاك سياه در كف استخر 

  ) .1 -نيزكاهش يافته و موجب بهره برداري مناسب تر در طول دوره پرورش مي شود(تصوير

  

  
  : شخم زدن و آماده نمودن استخرها1تصوير 

  

  آهك پاشي-2-6

از خارج كردن مواد دفعي و شخم زدن كف و ديواره هاي استخرها، نسبت به آهك پاشي كف و ديواره بعد 

در  (100kg)بوده و به ميزان يك صد كيلو  (Caco3)گردد. آهك مورد استفاده آهك كشاوري استخرها اقدام مي

آب استخرهاي پرورشي منطقه  pHگيرد. البته بايد توجه داشت با توجه به اينكه هر هكتار مورد مصرف قرار مي

- استفاده گرديده و توصيه مي CaMg(Co3)يا دولوميت  (Caco3)باشد بهتر است كه از آهك كشاوري قليايي مي

  ).2باشداستفاده نشود (تصوير كه مختص زمينهاي اسيدي مي (Ca (oH)2)شود در اين مناطق از آهك هيدرانه 
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  يره سازي: آهك پاشي استخرها قبل از ذخ2تصوير

  

  آبگيري و كوددهي-3-6

سانتي متر آب نموده و بمنظور رشد موجودات زي شناور و  30-40بعد از اتمام آهك پاشي، استخر را به ميزان 

كنيم. هدف اصلي اين است كه محيطي تاريك تر در كف استخر ايجاد شده تا پالنكتوني اقدام به كوددهي مي

جلوگيري  نمائيم. همچنين كوددهي موجب تجزيه  مواد زائد فسفانه و نيتروژنه، از بروز استرس بر روي ميگوها 

افزايش اكسيژن مورد نياز استخر، جلوگيري از نوسان درجه حرارت و جلوگيري از رشد جلبكهاي مضر در كف 

روز  3تا  2 نمايد. براي كوددهي مي توان از كودهاي مختلف شيميايي و حيواني استفاده نمود. معموالًاستخر مي

  ).3قبل از ذخيره دار كردن استخرها و انتقال پست الروها به استخر اين عمل انجام مي گيرد (تصوير 

  

  
  : مراحل آبگيري استخر ها3تصوير

  

  فيلتراسيون -4-6

به منظور جلوگيري از ورود حاملين ويروسهاي بيماريزا باالخص ويروس بيماري لكه سفيد و همچنين   

جلوگيري از ورود موجودات ناخواسته و مزاحم به استخرهاي پرورش و مطابق توصيه هاي سازمان دامپزشكي 

  گيرد.يفيلترهاي ذيل در مسير ورود آب ورودي به استخرهاي پرورشي مورد استفاده قرار م

  سانتي متر در كانال آبرسان اصلي بصورت ديواره عمومي 3-5الف) فيلتر با چشمه 
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  ميليمتر در مسير حوضچه آرامش 10-20ب) فيلتر با چشمه 

  ميليمتر در مسير حوضچه آرامش 5-6ج) فيلتر با چشمه 

  ميليمتر در ابتدا و وسط كانال آبرسان 1د) فيلتر با چشمه 

  ميليمتر در ورودي استخرهاي پرورشي 5/0ر) فيلتر با چشمه 

ميليمتري در محل ورود آب به استخرها را بصورت كيسه اي يا چند اليه استفاده نموده تا امكان  5/0فيلتر هاي 

  ).4غربالگري و پيشگيري از تخم والرو آبزيان نيز بعمل آيد (تصوير 

  

  
  

  هاي پرورشي : نصب فيلترهاي مختلف در مسير آب وروردي به استخر4تصوير 

  

  ذخيره سازي استخرها -5-6

هاي ذخيره سازي بايد به گونه ائي باشد كه حداقل استرس به ميگوهاي ذخيره شده وارد گردد. بنابراين  تراكم

هزار در هر هكتار از گونه وانامي وارد استخرها شده و در  300تا  250گردد حداكثر ذخيره سازي بين  توصيه مي

  كنار آن ساير توصيه هاي بيان شده از جمله استفاده از محركهاي ايمني نيز در استخرها استفاده گردد. 
  

  اجراي ايمني زيستي:

مان شيوع بيماري هاي اصلي پرورش ميگو در كليه كشورها شناخته شده است. بويژه از ز بيماري يكي از چالش

دهندگان در ادامه با  توجهي كاهش يافته و پرورش لكه سفيد، توليد ميگو در بسياري از كشورها به طور قابل

اند. زيانهاي اقتصادي وارده و آثار آنها در حال حاضر، براقتصاد كشور و امرار معاش  مشكالت جدي مواجه

رات ناشي از بيماريها و مقابله با راههاي ورود بيماري به گروههاي فقيرتر جامعه مؤثراست. به منظور كاهش خط
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مراكز تكثير و پروش ميگو ارائه راهنمائي كه بتواند خطرات را كاهش داده و زمينه ارتقا توليد را فراهم نمايد از 

ارائه راهكارهاي ايمني زيستي و كاهش خطرات باالخص در بنابراين در سايتهاي پرورشي  ضروريات است.

ه بيماريها بايد طراحي گردد. براي اين منظور بايد مشخص گردد كه مهمترين  نقاط بحراني در توليد ميگوي زمين

 باشد؟چيست؟ همچنين مشخص گردد كه برنامه عملياتي مهم براي كنترل هر نقطه بحراني چه ميدر يك سايت 

موده است: به مجموعه روش هائي چنين تعريف ن 1998در و همكاران   Mossايمني زيستي در آبزي پروري را 

شيوع و انتقال بيماري و يا هرنوع  گردد تا آبزيان پرورشي را از ابتال،كه در مراكز تكثير و پرورش اعمال مي

 شود.نامطلوب بهداشتي مصون نگهدارد، ايمني زيستي اطالق مي شرايط

دام) ارائه شد موجب تكميل اين در اين خصوص (در زير بخش امور  2000اما تعريف جديدي كه در سال 

ايمني زيستي به مجموعه روش هاي ضروري گفته مي شود كه به منظور پيشگيري ،مهار و "تعريف گرديد: 

  . "(Lotze etal,2000)ريشه كني بيماريهاي عفوني واجد اهميت اقتصادي در دامداري ها بكار گرفته مي شود

در آبزي پروري تلفيق و يا مجموعه دو تعريف باالست.به عبارتي  (Biosecurity)امروزه در حقيقت ايمني زيستي 

اين واژه تركيبي از طب پيشگيري ،آزمايشات تشخيصي ،عمليات ضد عفوني و درنهايت ريشه كني است كه در 

 شود. سطوح مختلف عملياتي اجرا و پيگيري مي

 فني تحت پوشش ايمني زيستي قرار داد.هاي ساختاري و يا بطور كلي مزارع آبزي پروري را مي توان به روش

ايجاد موانعي همچون فنس و توري در اطراف مزرعه و يا احداث حوضچه ضد عفوني در ورودي مزارع پرورش 

شوند كه قابل شستشو و ضد رود و معموالً به نحوي ساخته مياز جمله تمهيدات ساختاري در مزرعه به شمار مي

  ط مزرعه و موجودات پرورشي جز از طريق آنها امكانپذير نباشد. عفوني بوده و نيز دسترسي به محي

اما عالوه بر آنچه در بخشهاي باال ذكر شد (و هم اكنون نيز در اكثر كشورهاي جهان مورد اتفاق نظر ميان 

م (و يا بعضاً بواسطه عد نهادهاي بهداشتي ناظر واقع شده است)برخي موارد كه به دليل افزايش هزينه هاي توليد

استفاده از  درمان و فرآوري آب، معرفي صحيح )چندان مورد استقبال آبزي پروران واقع نشده است نيز همچون،

 منابع آبي پشتيبان(استخرهاي ذخيره)و حوضچه هاي تبخير،در اين زمره به شمار مي آيند.

  ست:مورد از اقدامات زير دان "يك يا چند"را ميتوان شامل  بطور كلي مبحث ايمني زيستي

قرنطينه،كنترل تردد و نقل و انتقاالت (پرسنل ،ماشين آالت و تجهيزات)، واكسيناسيون و درمان، تستهاي 

 تشخيصي و در نهايت معدوم سازي و ريشه كني. 

(اقتصادي،فرهنگي ،اجتماعي و بعضاً سياسي)  قابل ذكر است در كشورهاي مختلف بر اساس راهبردهاي متفاوت

ات ياد شده قابل اجرا و امكانپذير بوده و به اين دليل اجرا يا عدم اجراي هر يك از موارد سطوح متفاوتي از عملي

   فوق را مي بايست بصورتي بررسي نمود كه تمامي استراتژي هاي ممكن در آن لحاظ شده باشد.
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  هاپيشنهاد

هاي بزرگ واگذار  سايت هاي آبزي پروري به كساني كه توانمندي علمي و مالي دارند به صورت سايت •

 .آيد با مديريت يكپارچه برطرف كنند شود تا مشكالتي را كه در اين مجتمع ها و سايت ها به وجود مي

 .خوبي در كشور دارد  رورش ماهيان دريايي به خصوص ماهي شانك كه قابليت تكثيرپ •

ر مواد آلي با مصرف پروش توام ميگو با گونه هاي آبزي ديتريت خوار مثل خامه ماهي از طريق كاهش با •

 لجن كف

  .استفاده از شركت هاي بزرگ و يا ادغام شركت هاي كوچك با هم •
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Abstract: 
 
Shrimp culture in Chabahar in the Sistan and Belochestan province is one of the most important potential for 

development. From 1386 the white spot syndrome virus (WSSV) observed and collapsed all activity in this area. 

This virus hugged mortality in the world and in Iran from 1381 in Abadan area this disease induced high 

mortality in shrimp culture. Different methods applied for prevention WSSV in the world and the main methods 

consist of used specific pathogen free post larvae, immune stimulant, biosecurity and vaccine. Biosecurity is the 

best method for prevention the WSSV disease and include different part such as used crab fence, low stocking 

density, used best quality PL, aeration in the pond and sanitation all equipment and farm. Temperatures play an 

important role in outbreak of disease. Because in Chabahar area the culture time is in the monsoon season and 

changing the temperature in this season is trigger factor for WSSV outbreak. In this research study we 

recommended the season’s culture changing from August to March for prevention the temperature variation in 

this area and applied biosecurity for control the WSSV outbreak.    

Keyworld: Shrimp, Chabahar, Culture, WSSV. 
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