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محقق گرامی:
1. مقاله ارسالي حداکثر 7 صفحه و متن فارسي مقاله با قلم نازنين معمولي 12، تيترهاي متن با فونت 
نازنين Bold 12 ، متن التين با قلم Times New Roman 11 و همچنين فاصله بين خطوط 

1 سانتي متر باشد.
2. عالئم اختصاري، اصل کلمات و عباراتي که معادل فارسي آن در متن مقاله آورده مي شود، در 
پانويس هر صفحه آورده شود. در مورد نامگذاري علمي بايد حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول 

اسم گونه با حرف کوچک و به خط ايتاليک تايپ شود.
3. تصاوير، جداول و نمودارها بايد داراي عناوين گويا بوده بطوريکه حاکي از مندرجات و محتواي 
آنها باشد. عناوين جداول در باال و عناوين عکسها و نمودارها در زير آن نوشته شود. کليه اعداد، 
واحدها و مقايسه ها در جداول و نمودارها بايد به فارسي نوشته شده باشند )اگر چنانچه عکس يا 
جداولي از منبعي گرفته شده باشد ذکر منبع الزامي است( و ارسال نسخه اصلي عکسها و نمودارها 

ضروري مي باشد. 
4. متن مقاله با برنامهWord  و همچنين نمودارها با برنامه Excel تهيه و ارسال گردد.

5. مقاالتي که داراي بيش از يک نگارنده باشند از سوي مجله به منزله موافقت کليه نگارندگان برای 
چاپ تلفي خواهد شد.

6. مقاالتي که براي مجالت ديگر ارسال شده باشد، پذيرفته نمي شود.
7. مجله ميگو و سخت پوستان حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ مي داند. 

8. مسئوليت علمي و اخالقي مقاله بر عهده نگارنده)ها(ي آن مي باشد.
بخشهاي ضروري هر مقاله:

 Times New Roman  14 و کلمات التيِن عنوان با قلم Bold 16 عنوان فارسي مقاله با قلم تيتر
.Bold

راهنماي نگارش و شرايط پذيرش
 مقاله در مجله ميگو و سخت پوستان
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 عنوان مقاله بايد مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.
اسامي نگارندگان با قلم نازنين معمولي 14

Times New Roman 11 آدرس ايميل نگارنده مسئول مقاله با قلم معمولي
 آدرس نگارندگان با فونت نازنين معمولي 12

چکيده:  خالصه ای شامل اهداف اصلی، روش کلی تحقيق، نتايج قابل ترويج در حداکثر 200 کلمه 
واژگان کليدي: بين سه تا 5 کلمه کليدی از مطالب محوری مقاله

مقدمه: شرح مختصري درباره موضوع، پيشينه آن، اهميت و هدف انجام تحقيق.
يافته قابل ترويج: توضيح مشروح درباره يافته شامل اطالعاتي که در حين تحقيق بدست آمده و به 

صورت توضيحات، جداول و نمودارها بيان شود و نحوه عملياتي آن ذکر گردد.
نتيجه گيري: نتيجه گيري نهايي و پيشنهادات علمي و اجرائي ارائه گردد.

فهرست منابع: تمام منابعي که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا نام های 
نگارندگان قرار مي گيرند.

روش منبع نويسي نشريه، طبق روش هاروارد بوده و نگارش آن بشرح زير است:

مقاالت مجالت علمي:
Smith, J., Jones, M. and Houghton, L., 1999. Future of health insurance. 
The New England Journal of Medicine, 965, 325 - 329.

مقاالت در دست انتشار:
Wilson, M., 2006. Future of health insurance. The New England Journal of Medicine 
in press).

مقاله ارائه شده در کنفرانس:
Chung, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of  plasmid 
deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 
3rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, 
University of Wisconsin, Madison, 4 - 9  June 1978.

مقاله اينترنتي/ مدرک روي شبکه:
Doe, J., 1999. Title of subordinate document. In: The dictionary of 
substances and their effects. Royal Society of Chemistry. Available at 
http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Cited on 15  Jan 
1999.

راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
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چکیده
از  سفيد  لکه  بيماري  کننده  ايجاد  عامل 
ويسپوويروس  جنس  و  نيماويريده  خانواده 
جدا  ويروسهاي  بزرگترين  از  يکي  و  بوده 
شده از ميگوها است. در صورت وجود عامل 
بيماری و برخی فاکتورهای مستعد کننده در 
بيماری شده  ميگوها دچار  پرورشی،  استخر 
مصرف  کاهش  آنها،  عالئم  مهمترين  از  و 
غذای روزانه، سستي و بي حالي ميگوها، قرمز 
شدن بدن آنها، تجمع در کناره استخر، ايجاد 
کاراپاس  قسمت  در  رنگ  سفيد   پالك هاي 
پوسته  بدن،  کل  در  پيشرفته  مراحل  در  و 
بخصوص در ناحيه کاراپاس براحتی از پوست 
جدا می شود ولی زيانبارترين عالمت بيماري 
آلوده  ميگوهاي  تا 100 درصد  تلفات  وجود 
مشاهده  از  پس  روز   3-10 طي  ويروس  به 
است.  مبتاليان  در  باليني  هاي  نشانه  اولين 
اين بيماری ميزبانهای فراوانی دارد و شديداً 
گسترش پيدا می کند و به منظور پيشگيری 
از  عاری  الروهای  پست  بايستی  بيماری  از 
از  شوند،  انتخاب  قوی  همچنين  و  بيماری 
ورود سخت پوستان وحشی مثل خرچنگ و 
ميگوهای وحشی به استخر توسط فيلترهای 
مناسب در ورودی آب پيشگيری شده و ساير 
و  گردد  رعايت  بخوبی  بيوسکيوريتی  موارد 
کارگر  از  استخر  يک  در  آلودگی  صورت  در 
ضدعفونی  بدون  مشترك  وسايل  مشترك، 
مناسب برای دو يا چند استخر استفاده نشودو 
با شيوه های مناسب از انتقال ويروس توسط 
پرندگان و ساير موجودات جلوگيری به عمل 

آيد.

ميگو،  سفيد،  لکه  بيماری  کلیدي:  واژگان 
نشانه ها، کنترل

عامل بیماري لکه سفید
يکي  سفيد  لکه  بيماري  ايجادکننده  عامل 
از بزرگ ترين ويروس های جدا شده از ميگو 

و   120  -150 تقريباً  ويروس  قطر  است. 
طول آن 350-300 نانومتر است و به شکل 
داراي  و  متغير  شکل  ميله ای  تا  تخم مرغی 
است.  خود  انتهاي  در  مانند  دم  زائده  يک 
اين ويروس داراي يک پوشش سه اليه است 
دو   DNA يک  با  کپسول  يک  آن  درون  و 
رشته ای )ds DNA( وجود دارد )شکل 1(. 
ويروس عامل لکه سفيد از خانواده نيماويريده 
و جنس ويسپوويروس است که تنها می تواند 
به مدت 7-4 روز در محيط آزاد زنده بماند 
و اگر ميزباني پيدا نکند از بين خواهد رفت 

)افشارنسب، 1386(.

نشانه های بیماري 
ميگوهاي آلوده به ويروس لکه سفيد دچار 
کاهش مصرف غذا و سستي و بي حالي مي 
کناره  در  که  دارند  تمايل  عالوه  به   شوند. 
به آهستگي در  هاي استخر تجمع کرده و 
ميگوهاي  درنهايت  کنند،  شنا  آب  سطح 
و  شوند  مي  ساکن  استخر  کف  در  آلوده 
می ميرند.  و  آمده  استخر  کناره های  به  يا 
بيماري  پيشرفته  مراحل  در  ويروس  اين 
 پالك هاي سفيد رنگي را در قسمت کاراپاس 
ميگو از خود بجاي مي گذارد )شکل 2( و 
رسوب  علت  به  را  بيماري  دليل  همين  به 
کلسيم  هاي  نمک  جذب  عدم  و  غيرنرمال 
سفيد  سندرم  لکه  کوتيکول،  اپيدرم  بر 
قسمت  ابتدا  در  هاي سفيد  لکه  نامند.  مي 
کاراپاس ميگو و بندهاي 5 تا 6 بدن ظاهر 
شده و در مراحل پيشرفته بيماري لکه هاي 
کل  متر  ميلي   2 تا   0/5 ضخامت  با  سفيد 
ديگر  عالئم  از  پوشاند.  مي  را  موجود  بدن 
راحت  شدن  جدا  به  می توان  بيماري  اين 
از اليه درميس، تغيير رنگ و  پوسته ميگو 
 بزرگ و شکننده شدن هپاتوپانکراس، رقيق 
و کند شدن انعقاد همولنف ميگو )که گاهي 
مواقع اصاًل انعقادي صورت نمی گيرد( اشاره 

نمود.

بيماري لکه سفيد و راه های پيشگيري از آن
عقيل دشتيان نسب

adashtiannasab@gmail.com
پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

ميگوهاي آلوده 
به ويروس لکه 

سفيد دچار کاهش 
مصرف غذا و  

سستي  
و بي حالي 
مي شوند. 

به  عالوه تمايل 
دارند که 

در کناره هاي 
استخر تجمع کرده

و به آهستگي 
در سطح آب شنا 

کنند، درنهايت 
ميگوهاي  آلوده 

در کف استخر 
ساکن مي شوند 
و يا به کناره های 

استخر آمده 
و می ميرند.
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شکل 1- کاهش اشتها و وجود لکه های سفيد 
روی کاراپاس ميگوها از عاليم بارز بيماری در 

مراحل پيشرفته است.

شکل 2- تلفات ناشی از بيماری لکه سفيد، 
سايت حله سال 1394.

تا   3 از  بعد  باليني  عالئم  شدن  نمايان  با 
 70 بين  شديد  بسيار  مير  مرگ  و  روز   10
اتفاق مي  پرورشي  مزارع  در  درصد  تا 100 
افتد. بيماري در تمام سنين ميگوها از پست 
الرو- 15 تا وزن 45 گـرم در مـزارع متـراکم 
و غيـرمتراکم گزارش شده است. نکته قابل 
توجه اين است که بيشترين تلفات در مدت 
30 تا 40 روز پس از ذخيره سازي پست الروها 

در استخرهاي پرورشي اتفاق مي افتد.
جواني  مراحل  در  ميگوها  است  مسلم  آنچه 
دوره  هستند.  بيماري  اين  مستعد  بيشتر 
و  است  روز   3-5 سفيد  لکه  بيماري  کمون 
نواحي  در  ميگوها  با مشاهده  آلودگي  شروع 
حاشيه ای استخر همراه است، که معموالً صبح 
خيلي زود ميگوهاي بزرگ تر در حاشيه استخر 
قابل مشاهده اند و با گذشت زمان به ميگوهاي 
بيمار در کنارهاي استخر به سرعت افزوده مي 
شود و سه روز پس از اولين يافته ها مي توان 
اولين ميگوهاي مرده را در کنارهاي استخر 
مشاهده کرد. قابل ذکر است امکان دارد در 
بيمار  ميگوهاي  مشاهده  نخستين  روزهای 
توری های  در  ميگوها  استخرها،  حاشيه  در 
خوبي  اشتهاي  و  طبيعي  حالت  جمع آوری 
داشته باشند. ميگوهاي مبتال حالت بی حالی و 
سستي را از خود نشان می دهند. زيان  بارترين 
تا  تلفات  وجود  سفيد  لکه  بيماري  عالمت 
100 درصد ميگوهاي آلوده به ويروس در طي 
10-3 روز پس از مشاهده ی اولين نشانه های 
باليني در مبتاليان است )شکل 2(  )دشتيان 

نسب، 1383(.

کنترل بیماري
يکي از مهم ترين موارد در کنترل اين بيماري 
شناسايي دقيق خصوصيات ويروس، روش های 
ويروس  تکثير  شرايط  ويروس،  بردن  بين  از 
و ايجاد بيماري است که به موارد اصلي آن 
با مديريت  بتواند  تا مزرعه دار  اشاره می شود 
دقيق آن ها، مانع بروز بيماري در استخرهاي 

پرورشي خود شود.
به شدت  دارد،  زيادي  ميزبان های  ويروس 
مي  ايجاد  زيادي  تلفات  و  می شود  همه گير 
کند ولي ويروس تنها مي تواند به مدت 4-7 
روز در محيط آزاد زنده بماند و اگر ميزباني 
پيدا نکند از بين مي رود. لذا استفاده از استخر 
ذخيره و ضدعفونی آب استخر ذخيره يکي از 

روش های کنترل بيماري است.

ويروس 
لکه سفيد ميگو 
ميزبان های زيادي 
دارد، به شدت 
همه گير می شود
 و تلفات زيادي 
ايجاد مي کند ولي 
اين ويروس تنها 
مي تواند 
به مدت 7-4 روز 
در محيط آزاد زنده 
بماند 
و اگر ميزباني پيدا 
نکند 
از بين مي رود.

بيماري لکه سفيد و راه های پيشگيري از آن / دشتيان نسب
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لکه  ويروس  که  می دهند  نشان  مطالعات 
 سفيد به حرارت ºC 50 در مدت 20 دقيقه، 
 70  ºC يا  دقيقه  يک  مدت  در   60  ºC يا 
در مدت 0/2 دقيقه حساس بوده و غيرفعال 
مي شود، ولي اين ويروس در بافت يخ زده ميگو 
براي مدت طوالني زنده مي ماند. ويروس لکه 
نگهداري شده  استريل  درياي  در آب   سفيد 
بيماريزائي  تاريک  محيط  در  و   30  ºC در 
خود را تا بيش از 30 روز حفظ نموده و زنده 
اين  که  است  اين  بر  اعتقاد  اما  است،   مانده 
ويروس در مدت 5 روز در مزارع پرورشي در 
اثر اشعه UV يا حرارت غيرفعال مي شود. با 
استفاده از ترکيبات کلرين، فرمالين، پويدين 
اين   pH و   UV اوزن،  الکل،  اتيل  آيوداين، 
ويروس غيرفعال مي شود. پس ويروس توسط 
نور خورشيد، گرما، مواد ضدعفوني کننده با 
رعايت شرايط مذکور به راحتي قابل از بين 

رفتن است )دشتيان نسب، 1384(.
فاکتورهاي  مهم ترين  از  يکي  حرارت  درجه 
روي  بر  مستقيم  به طور  که  است  محيطي 
در  به  طوری  که  مي گذارد،  تأثير  ويروس 
دماي باالتر از 32 درجه سانتی گراد ويروس 
غيرفعال شده و در درجه حرارت های کمتر 
از 27 درجه به طرز عجيبي فعال می گردد. 
بايستي  خطر  مواقع  در  پرورش دهندگان 
سعي کنند استخرهايشان را در ماه های گرم 
توسط  ويروس  اما  کنند.  ذخيره سازی  سال 
چه عواملي ممکن است وارد مزرعه شده يا 
و  شود  منتقل  ديگر  استخر  به  استخري  از 
راه های کنترلي آن ها کدام است؟ اين ويروس 
توسط سه دسته عمده می تواند منتقل گردد 

که عبارت  اند از:
مولدين،  )پست الرو،  بيولوژيک  ناقلين   *
ساير  و  وحشي  ميگوهاي  خرچنگ ها، 

سخت پوستان(
* ناقلين غير بيولوژيک )پرنده، سگ، حشره، 

شکارچيان ديگر، انسان(
* ناقلين غيرزنده )آب ورودي به استخرها، 
تور  لباس،  کفش،  ماشين،  مزرعه،  وسايل 

و ...(

میزبان ها، نـاقلین و مخــازن
سخت پوستان  از  وسيعي  طيف  بيماري  اين 
آن ها  از  بعضي  در  می سازد.  مبتال  را  آبزي 
همراه  کلينيکي  و  باليني  عالئم  با  بيماري 
هست و در بعضي ديگر تنها به  عنوان حاملين 

يا  باليني  عالئم  که  هستند  مطرح  ناقلين  و 
کلينيکي را از خود بروز نمی دهند. گزارش ها 
خانواده  ميگوي  اکثر  که  است  آن  از  حاکي 
پنائيده نسبت به WSD حساس هستند. در 
ميان ساير ميزبان ها نيز بايد گفت خرچنگ ها، 
بعضي از ميگوهاي آب شيرين و البسترها نيز 
می توانند به عنوان ناقل مطرح باشند. آرتمياي 
پرتار  کرم های  روتيفرها،  نمک،  درياچه 
اين  در  باشند.  بيماري  ناقلين  از  می توانند 
ميان گزارش های ضدونقيضی در مورد مخازن 
اين ويروس در نرمتنان صدف دار، حشرات و 
و  به تحقيق  نياز  پالنکتون ها وجود دارد که 

بررسي بيشتري دارد.
به  منظور پيشگيري در اين قسمت بايستي 
همچنين  و  بيماري  از  عاري  پست الروهای 
سخت پوستان  ورود  از  شوند،  انتخاب  قوي 
وحشي  ميگوهاي  و  خرچنگ  مثل  وحشي 
به استخر توسط فنس خرچنگ و فيلترهاي 
شود،  پيشگيري  آب  ورودي  در  مناسب 
کارگر  از  استخر  يک  در  آلودگي  صورت  در 
عفوني  ضد  بدون  مشترك  وسايل  مشترك، 
مناسب براي دو يا چند استخر استفاده نشود. 
توسط وسيله مناسب از انتقال ويروس توسط 
پرندگان و ساير موجودات جلوگيري به عمل 

.)Corsin et al., 2001) آيد

بیماري چه موقع اتفاق می افتد؟
داليل  که  می کند  بروز  مواقعی  بيماري 
کافي موجود باشد. اول اينکه ويروس وجود 
فاکتورهاي خطر  اينکه  دوم  و  باشد  داشته 
در  ويروس  ازدياد  باعث  که  )فاکتورهايي 
ضعيف  را  ايمني  سيستم  شده،  ميگو  بدن 
می گردند(  بيماري  بروز  موجب  و  کرده 
به طور  فاکتورها  اين  باشند.  داشته  وجود 
موجب  بتواند  که  است  عاملي  هر  عام، 
استرس و تنش براي ميگوها شود و برخي 
ميگو  پرورش  مزرعه  شرايط  در  آن ها  از 
کف  در  سياه  خاك  وجود  از:  عبارت اند 
استخر، افزايش تراکم ذخيره  سازی، کاهش 
آب،  کيفيت  بدي  آب،  در  محلول  اکسيژن 
کمبود مواد غذايي، تغييرات شديد شوري و 
دما و ...، لذا براي پيشگيري از بروز بيماري 
شوند  رعايت  به  دقت  ذيل  موارد  بايستي 

:)Avnimelech & Ritvo, 2003)
1- رعايت اصول بهداشتي آماده  سازی استخر 
خشک کردن،  استخر،  تخليه  مراحل:  شامل 

درجه حرارت 
يکي از مهم ترين 

فاکتورهاي محيطي 
است که به طور 

مستقيم بر روي 
ويروس تأثير 
مي گذارد، به 

 طوری  که در دماي 
باالتر از 32 درجه 

سانتی گراد ويروس 
غيرفعال شده

و در درجه 
حرارت های کمتر 

از 27 درجه به 
طرز عجيبي فعال 

می گردد.
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دوره  احتمالي  تلفات  و  ضايعات  جمع آوری 
پاشي،  آهک  سياه،  خاك  برداشت  قبل، 

شخم زنی و باروري آب
)پست الرو  پست الرو  ذخيره سازی  اصول   -2
و  باال  باکيفيت  پست الرو  بيماري،  از  عاري 

رعايت شرايط سازگاري(
مناسب  )ميزان  پرورشي  آب  مديريت   -3
اکسيژن محلول، شوري مناسب، باروري آب 

و کدورت مناسب(
پرهيز  باکيفيت،  )غذاي  تغذيه  مديريت   -4
از کمبود يا زياد بودن غذا در استخر، توزيع 

مناسب غذا در استخر(
5- مديريت بيماری ها )رعايت موارد بهداشتي 

و ايمني زيستي(

فهرست منابع 
1- افشارنسب، م.، دشتيان نسب، ع.، يگانه، و. 
)1386(. بررسي بيماريزايي ويروس سندروم 
علمي  مجله  وانامي.  ميگوي  در  سفيد  لکه 

شيالت ايران 1)1(، 6-14. 
2- دشتيان نسب، ع. )1383(. عوامل ايجاد 
راههاي  و  ميگو  محيطي  بيماريهاي  کننده 
استان  دامپزشکي  نظام  پيام  آنها.  پيشگيري 

بوشهر. شماره 1.
بررسي   .)1384( ع.  نسب،  دشتيان   -3
فاکتورهاي خطر و کنترل بيماري لکه سفيد 

چهارمين  بوشهر.  استان  پرورشي  مزارع  در 
کنگره دامپزشکي ايران – تهران.

4- Avnimelech, Y. and Ritvo, G. 
(2003). Shrimp and fish pond 
soils: processes and management.
Aquaculture 220, 549–567.
5- Avnimelech, Y. and Ritvo, G. 
(2003). Shrimp and fish pond 
soils: processes and management. 
Aquaculture, 220)1), 549567-.
6- Cheng, W., and Chen, J. C. 
)2000). Effects of pH, temperature 
and salinity on immune 
parameters of the freshwater 
prawn Macrobrachium 
rosenbergii.Fish & Shellfish 
Immunology, 10)4), 387391-.
7- Corsin, F., Turnbull, J. F., Hao, 
N. V., Mohan, C. V., Phi, T. T., 
Phuoc, L. H. and  Morgan, K. L. 
)2001). Risk factors associated 
with white spot syndrome virus 
infection in a Vietnamese rice-
shrimp farming system. Diseases 
of aquatic organisms, 47)1), 112-.

بيماري لکه سفيد و راه های پيشگيري از آن / دشتيان نسب
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چکیده 
در  آميز  موفقيت  عوامل  مهم ترين  از  يکی 
صنعت پرورش ميگو، مديريت غذا و غذادهی 
مزارع  باالترين هزينه های  آنجائيکه  از  است. 
غذا  به  مربوط  هزينه های  ميگو  پرورش 
درصد   60 بر  بالغ  ميزان  اين  که  می باشد. 
هزينه های توليد را در بر می گيرد. با توجه به 
نقش تغذيه در رشد ميگو مديريت غذادهی 
غذادهی  است.  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از 
گونه های  احتياجات  اساس  بر  می بايست 
مختلف ميگو در مراحل مختلف وزنی و سنی 
آن ها انجام پذيرد. اين نيازها شامل پروتئين ها، 
مواد  و  ويتامين ها  کربوهيدرات ها،  چربی ها، 
معدنی می باشد. از اين رو عواملی همچون نوع 
مواد اوليه، مراحل ساخت، نحوه خرد کردن 
و شرايط نگهداری می توانند اثرات عميقی بر 
روی کيفيت غذا داشته باشند. ليکن امروزه 
مختلف  تجاری  غذاهای  وجود  به  توجه  با 
ويژه ای  اهميت  از  غذادهی  نحوه  مديريت 

برخوردار است.

واژگان کلیدي: ميگو، پرورش، مديريت غذا، 
تغذيه

مقدمه
پرورش  صنعت  در  عوامل  مهم ترين  از  يکي 
ميگو، مديريت غذا و غذادهي است. باالترين 
هزينه هاي  ميگو  پرورش  مزارع  هزينه هاي 
درصد   60 بالغ  بر  که  است  غذا  به  مربوط 
هزينه هاي توليد را در بر می گيرد. با توجه به 
نقش تغذيه در رشد ميگو، مديريت غذادهي 
غذادهي  است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از 
گونه هاي  احتياجات  اساس  بر  مي بايست 
و  وزني  مختلف  مراحل  در  ميگو  مختلف 
سني آن ها انجام پذيرد. تعيين تعداد دفعات، 
به  ميگو  پرورش  در  غذادهي  درصد  و  زمان 
 طور معمول تحت تأثير عواملي همچون نوع 
گونه پرورشي،  مراحل مختلف وزني و سني، 

نوع سيستم  توليدات طبيعي استخر،  ميزان 
و  آب  شرايط  و  پرورش  در  استفاده  مورد 
هوايي حاکم بر منطقه است. لذا در صورتی 
ميگو  نياز  مورد  مقدار  از  بيش  غذادهي  که 
بر صرف  عالوه  گيرد  آن صورت  از  کمتر  يا 
ناپذيري  اثرات جبران  با  هزينه هاي هنگفت 
همراه خواهد ببود )پذير و همکاران، 1387(.

با توجه به اينکه ميگوها همه  چيز خوار بوده و 
اغلب آن ها رژيم گوشت خواری دارند. ميگوي 
وانامي از قابليت مطلوبي جهت تغذيه از منابع 
آرد گنجاله سويا  به  ويژه  و  پروتئين گياهي 
برخوردار بوده و استفاده از مقادير زياد منابع 
پروتئين گياهي بجاي منابع پروتئين حيواني 
مي تواند موجب کاهش هزينه هاي توليد غذا 
و در نتيجه ميگو گردد. ولي آنچه در اين  بين 
مي بايست مورد توجه قرار گيرد تأمين نيازهاي 
تغذيه اي ميگو و پايداري مناسب جيره غذايي 
توليد شده در آب است. نيازهاي غذايي به آن 
از ترکيبات غذايي اطالق مي شود که  دسته 
بايد در جيره غذايي روزانه ميگو وجود داشته 
باشد تا موجود بتواند تمام اعمال متابوليسمي 
رشد  حرکت،  چون  فعاليت هايي  موجب  که 
به  درستی  را  ديگر مي شود  اعمال حياتي  و 
پروتئين ها،  شامل  نيازها  اين  دهد.  انجام 
مواد  و  ويتامين ها  کربوهيدرات ها،  چربي ها، 
معدني است. از اين  رو عواملي همچون نوع 
مواد اوليه، مراحل ساخت، نحوه خرد کردن 
و شرايط نگهداري مي توانند اثرات زيادي بر 
روي کيفيت غذا داشته باشند. ليکن امروزه 
مختلف،  تجاري  غذاهاي  وجود  به  توجه  با 
ويژه اي  اهميت  از  غذادهی  نحوه  مديريت 

برخوردار است )قربانی، 1388(.

غذاهاي طبیعي
ميگوهاي پنائيده به  عنوان الشه خواران همه  
 )Omnivorous Scavenger( چيز خوار
از موجودات کف زی مختلف و ديتريتوسها 
جزء  اغلب  موجودات  اين  مي کنند؛  تغذيه 

اهميت مديريت غذادهي در پرورش ميگو
محمدعلی نظاري، محمد خليل پذير، مريم ميربخش، احترام محمدي

 ma.nazari89@gmail.com
پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

ميگوي وانامي از 
قابليت مطلوبي 
جهت تغذيه از 
منابع پروتئين 

گياهي و به  ويژه 
آرد گنجاله سويا 
برخوردار بوده و 

استفاده از مقادير 
زياد منابع پروتئين 

گياهي بجاي منابع 
پروتئين حيواني 
مي تواند موجب 

کاهش هزينه هاي 
توليد غذا و در 

نتيجه ميگو گردد.
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مي باشند  فرصت  طلب  کنندگان  تغذيه  
قرار  غذايي  سطوح  از  هيچ  يک  در  و 
نمي گيرند؛ به همين دليل، عادات غذايي 
ميگوها طي مراحل مختلف زندگي تغيير 
زوآ  ی  مرحله  در  طوری که  به   مي کند. 
آزاد  زي شناوران  از  الروها  مايسيس،  و 
گياهي و جانوري تغذيه مي کنند. اين در 
الروي  پست  مرحله  در  که  است  حالي 

نزديک بستر زندگي می نمايند،  که کاماًل 
از زي شناوران جانوري جهت تغذيه بهره 
مي برند. از اين  رو عادت تغذيه ای ميگوهاي 
جوان در آغاز، همه  چيزخواری بوده و در 
مي يابد  تغيير  خواری  گوشت   به  ادامه 
(Villaluz & Arriola, 1938(؛ 
استخر،  در  و  پرورشي  شرايط  در  لذا 
نخستين منبع غذاي طبيعي براي ميگوها، 
اين  استخر است.  نازك هوازي بستر  اليه 
اليه شامل جلبک هاي زنده و بقاياي آلي 
گياهي و جانوري، زي شناوران، باکتري ها، 
ديتريتوسها و ديگر بنتوزها نظير کرم هاي 
حلقوي  کرم هاي  و  کت ها(  )پلي  پرتار 

)آناليدها( کف استخر است.

انواع غذا در مقاطع مختلف
مختلف  مراحل  در  ميگو  مصرفي  غذاي 
زندگي بايد از نظر اندازه و ترکيبات غذايي با 
سن و وزن ميگو تناسب و همخواني داشته 
پائين و وزن هاي  باشد. ميگوها در سنين 
پايين تر نسبت به ميگوهاي با وزن بيشتر و 
سن باالتر به مقادير بيشتري از پروتئين ها 

که  است  شرايطي  در  اين  دارند،  نياز 
غذاي مصرفي از نظر اندازه بايد از قطعات 
کوچک تري تشکيل شده باشد )شکل 1(. از 
اين  رو با توجه به احتياج ميگوها در مراحل 
مختلف رشد انواع مختلفي از مواد غذايي بر 
اساس نوع ترکيب و اندازه در کارخانه های 

غذايي ساخته مي شود )جدول 1(.
مقاطع  کليه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
به  مرور  بايد  تغيير  اين  غذا،  نوع  تبديل 
روز   4-5 بين  مدت  اين  و  پذيرد  انجام 
تبديل  براي  مثال  به عنوان  است.  متغير 
به غذاي پرواربندی در روز  غذاي آغازي 
کم  آغازي  غذاي  ميزان  درصد   20 اول 
پرواربندی  غذاي  ميزان  همان  به  و  شده 

شکل 1- غذاي مراحل مختلف رشد ميگو در طول دوره پرورش

جدول 1- انواع غذاها و ميزان پروتئين در مراحل مختلف تغذيه اي ميگو

در شرايط 
پرورشي

 و در استخر، 
نخستين منبع 
غذاي طبيعي براي 
ميگوها، اليه نازک 
هوازي بستر 
استخر است.
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به  جايگزيني  اين  مي شود.  آن  جايگزين 
تا تبديل کامل نوع غذا ادامه  همين صورت 

مي يابد.

تعداد دفعات، زمان و درصد غذادهي
اساس  بر  ميگوها  غذادهي  دفعات  تعداد 
مي گردد.  محاسبه  آن ها  وزن  ميانگين 
غذادهي  دفعات  وزن،  افزايش  با  به طوری که 
به  غذادهي  به طوری که  مي يابد  افزايش  نيز 
ميگوهاي تا وزن نيم گرم دو وعده در روز و 
به ميگوهاي 3 گرمي چهار وعده در روز و از 
4 گرم به باال پنج وعده در روز انجام مي گيرد 

.) Van Wyk, 1999)
که  گردد  تنظيم  طوري  بايد  غذادهي  زمان 
به  را  خود  موردنياز  غذايي  مواد  بتواند  ميگو 
الي  يک  در  غذا  چنانچه  کند.  دريافت   موقع 
دو ساعت اوليه مورد استفاده ميگو قرار نگيرد 
همچنين  و  کاسته شده  آن  غذايي  ارزش  از 
ميگو تمايلي نسبت به تغذيه از آن ندارد. نظر 
غذا  دفع  و  مدت زمان هضم، جذب  اينکه  به 
توسط ميگو 4 ساعت به طول مي انجامد، لذا 
بايد زمان دهي را طوري تنظيم کرد که بتوان 
غذادهي  غذا،  جذب  و  هضم  بار  هر  از  پس 

مجدد انجام شود )قرباني، 1391(.
از اين  رو غذادهي از ساعت 6 صبح در زماني 
که ميزان اکسيژن محلول در آب رو به افزايش 
است شروع مي شود و پس از هر 4 ساعت تکرار 
تا 10 شب زماني که  اين چرخه  مي گردد و 
ميزان اکسيژن محلول در آب استخر کاهش 
مي يابد ادامه پيدا مي کند. اصوالً تغذيه ميگو 
از اين ساعت به بعد به  شدت کم مي شود. لذا 
با توجه به مطالب ذکر شده حداکثر دفعات 

غذادهي پنج وعده در روز است.
در  روز  يک  طي  در  غذادهي  درصد  تعيين 
تغذيه اي  رفتار  به  بستگي  ميگو  پرورش 
ميزان  و  آن ها  فعاليت  ميزان  ميگوها، 
اکسيژن محلول در آب دارد. به عنوان مثال 
مي شود  انجام  شب  در  بيشتر  ميگو  تغذيه 
زير خاك کف  در  بيشتر  ميگوها  روز  در  و 
معني  بدان  اين  مي گردند.  پنهان  استخر 
نمي کند،  تغذيه  روز  در  ميگو  که  نيست 
در  محلول  اکسيژن  ميزان  که  آنجايي  از 
غروب  )هنگام  روز  اواخر  در  استخر  آب 
لذا  مي رسد  خود  ماکزيمم  حد  به  آفتاب( 
ساعت  اين  به  غذا  از  بيشتري  درصد  بايد 
کلباسی،  و  )شکوری  شود  داده  اختصاص 

.)1369
هوادهي  سيستم  فاقد  که  پرورشي  مزارع 
غذاهاي  از  استفاده  زمان  در  بايد  هستند 
توجه  پاياني  غذاي  و   2  ،1 پرواربندي 
 10 ساعت  در  غذادهي  وعده  که  نمايند 
پذيرد  صورت  مقرر  موعد  از  زودتر  شب 
که  چون  شب(   8 ساعت  مثال  )به  عنوان 
اکسيژن  کمبود  اثر  بر  شده  ياد  ساعت  در 
محلول در آب، ميزان تغذيه کاهش مي يابد 

)شکل 2(.
 

نتیجه گیری
چنانچه غذادهي بيش از مقدار مورد نياز ميگو 

صورت گيرد:
استخر که محل  در کف  نامناسبي  ـ محيط 

زندگي ميگوهاست، ايجاد مي شود.
ـ کاهش کيفيت آب استخر را به دنبال دارد.

رفتن  باال  موجب  نيز  اقتصادي  بعد  در  ـ 
باال  موجب  يعني  مي شود.  توليد  هزينه هاي 

رفتن ضريب تبديل غذايي مي گردد.
ـ باعث بروز تلفات در استخر و نهايتاً کاهش 

توليد مي گردد.
چنانچه ميزان غذادهي به استخرها از مقدار 

مورد نياز کمتر باشد:
ـ موجب کاهش رشد نهايي ميگو مي شود.

در  باليسم(  )کاني  خواري  همجنس  ايجاد  ـ 
ميگوها مي شود.

ـ موجب کاهش ميزان توليد استخرها شده و 
در نتيجه سود کمتري حاصل مي شود.

در  غذادهي  و  غذا  خوب  مديريت  اجراي 
کمتر  هزينه  با  تا  مي گردد  موجب  استخرها 
باالترين توليد را داشته باشيم که اين نيز به 
لحاظ اقتصادي هدف نهايي يک پرورش دهنده 

است.

شکل 2- استفاده از سينی های غذادهي براي 
کنترل ميزان تغذيه ميگو

زمان غذادهي 
بايد طوري تنظيم 

گردد که ميگو 
بتواند مواد غذايي 
موردنياز خود را به 
 موقع دريافت کند. 

چنانچه غذا 
در يک الي دو 

ساعت اوليه مورد 
استفاده ميگو

 قرار نگيرد از 
ارزش غذايي 

آن کاسته شده 
و همچنين ميگو 
تمايلي نسبت به 

تغذيه از آن ندارد.
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اهميت مديريت غذادهي در پرورش ميگو/ نظاري
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چکیده
نحوی  به  بايد  آبزيان  پرورش  پايدار  توسعه 
باشد که توليد حداکثري را بدون استفاده ی 
بيشتر از منابع اوليه مانند آب و خاك، عدم 
آسيب به محيط زيست و نسبت بهينه هزينه 
به  را  اجتماعي  و  اقتصادي  بعد  در  به  فايده 
 صورت همزمان فراهم کند. سيستم بيوفالك 
که در حال حاضر يکي از فناوری های مطرح 
در صنعت به  خصوص پرورش ميگو و تيالپيا، 
به شمار می رود می تواند ياريگر توسعه صنعت 
آبزی پروری با شرايط مذکور باشد. بيوفالك 
نياز  کاهش  باعث  آب  کيفيت  حفظ  با  ها 
پروتئين  توليد  طريق  از  و  آب  تعويض  به 
ميکروبي قابل  مصرف منجر به کاهش ضريب 
شوند.  می  پرورشی  ميگوی  غذايي  تبديل 
اثرات منحصر به  فرد کاربرد سيستم بيوفالك 
در پرورش گونه ليتوپنئوس وانامي شامل؛ نياز 
بسيار کم به تعويض آب، امکان پرورش ميگو 
در تراکم باال، کاهش خطر ورود بيماری ها و 
در  ميگو  پرورش  سيستم  در  آن  از  استفاده 
آب های لب  شور داخلي می باشد که در اين 
مقاله به جنبه های مختلف اين سيستم نوين 

در پرورش ميگو می پردازيم.

آبزی پروری،  بيوفالك،  کلیدي:  واژگان 
پرورش متراکم، ميگو

مقدمه
با  خاکي  کره  در  آبزيان  به  بشر  نياز  تأمين 
بيش از هفت ميليارد جمعيت، تنها با افزايش 
امکان پذير  آبزی پروری  صنعت  در  توليدات 
است. بنابراين توسعه و متراکم سازي پرورش 
صنعت  اجتناب ناپذير  و  حياتي  امر  آبزيان، 
آبزی پروری دنيا است. بدون شک اولين مهم 
در توسعه آبزی پروری، توليد حداکثري آبزيان 
مانند  اوليه  منابع  از  بيشتر  استفاده ی  بدون 
آبزی پروری  پايدار  آب و زمين است. توسعه 
دستخوش  را  محيط زيست  که  به گونه ای 

نکند،  جبران ناپذير  آسيب های  و  تغييرات 
ضرورت دوم در اين زمينه محسوب می شود و 
نهايتاً سومين موضوع قابل توجه، به کارگيری 
سيستم هايی است که نسبت هزينه به  فايده 
به  صورت  را  اجتماعي  و  اقتصادي  بعد  در 
در  مهم  اصل  سه  اين  کند.  فراهم  همزمان 
توسعه صنعت آبزی پروری را می توان به کمک 
سيستم بيوفالك که در حال حاضر يکي از 
به  خصوص  صنعت  در  مطرح  فناوری های 
پرورش ميگو و تيالپيا، به شمار می رود، فراهم 

.)Avnimelech, 2006) کرد

سیستم بیوفالک
به طوری که بيوفالك به ذرات مايکروسکوپی 
جلبک ها،  ها،  دياتومه  باکتری ها،  از  متشکل 
ذرات غذايي، ارگانيسم های مرده گفته می شود 
)شکل 1(. بيوفالك ها در سيستم پرورشي دو 
نقش اساسي ايفا می کنند، اوالً حفظ کيفيت 
آب به کمک جذب ترکيبات نيتروژن دار و در 
نزديک  تا  به تعويض آب  نياز  نتيجه کاهش 
به صفر درصد. دوم توليد پروتئين ميکروبي 
قابل  مصرف براي آبزي )کاهش ضريب تبديل 

غذايي(.
 

زير  بيوفالك  ذرات  تصوير   -1 شکل 
ميکروسکوپ نوري

در سيستم پرورشي بيوفالك )که الهام گرفته 
از سيستم تصفيه ی پســاب خانگي است( با 

پرورش ميگو با سيستم بيوفالك
زکريا عبدي راد، بابک قائدنيا 

zakabdirad@gmail.com
پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

بيوفالک ها 
با حفظ کيفيت آب 
باعث کاهش نياز 

به تعويض آب، 
و از طريق توليد 

پروتئين ميکروبي 
قابل  مصرف منجر 
به کاهش ضريب 

تبديل غذايي 
ميگوی پرورشی 

می شوند.
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تحريک توليد باکتری های هتروتروفيک درون 
استخرهاي پرورشي و ايجاد بيومس باکتريايي، 
مواد زائد ناشي از فضوالت و غذاهاي خورده 
نشده باز جذب  شده و يا حذف می شوند. به 
عبارت ديگر در اين سيستم به کمک اضافه 
کردن مقدار مشخصي مواد کربوهيدراتي به 
آب، نسبت کربن به نيتروژن افزايش می يابد 
و در يک تعادل مناسب قرار می گيرد. اين امر 
سبب تحريک رشد باکتری های هتروتروفيک 
ديگر  و  آمونياك  جذب  به  منجر  که  شده 
مواد زائد نيتروژن دار همراه با توليد بيومس 
باکتريايي می شود. در اين روش جذب نيتروژن 
و عمل کاهش آمونياك بسيار سريع تر از روش 
نيتريفيکاسيون )مورد استفاده در سيستم های 
که  دليل  اين  به  می گيرد  انجام  مداربسته( 
براي  بيومس ميکروبي  توليد  و  سرعت رشد 
برابر   10 حدود  هتروتروف  باکتری های 
نيتريفيکاسيون کننده  باکتری های  از  بيشتر 
 Avnimelech,) باشد  مي  ها  اتوتروف  يا 

.)1999
)بيوفيلترها(  مداربسته  سيستم های  در 
و  آمونيوم  اکسيدکننده  باکتری های 
روي  بر  نيتريت  اکسيدکننده  باکتری های 
و  نيتريت  به  را  آمونيوم  ثابت،  فيلترهاي 
نيتريت را به نيترات تبديل می کنند. فعاليت 
باکتری های هتروتروف در اين سيستم ها در 
حداقل است. در حالي که در سيستم بيوفالك 
کربوهيدراتي،  منابع  کردن  اضافه  کمک  با 
باکتری های هتروتروفيک آمونيوم را مستقيماً 
جذب و به پروتئين سلولي تبديل می کنند. 
)بدون  بسته  سيستم  يک  توليدات  آناليز 
مسيرهاي  که  می دهد  نشان  آب(  تعويض 
دارد  وجود  نيتروژن  حذف  براي  متفاوتي 
آلي  فرم های  با  کربن  به  دسترسي  به  که 
)کربن موجود در غذا و فضوالت( و غير آلي 
 Avnimelech,) آلکالينيتي( بستگي دارد(
2006(. در يک سيستم چرخشي )مداربسته( 
)که  جامد  معلق  مواد  سريع  دليل حذف  به 
پايه  بر  سيستم  هستند(  آلي  کربن  حاوي 
غير  کربن  جذب  و  اتوتروف  هاي  باکتری 
آلي عمل مي کند. ولي در سيستم بيوفالك 
باکتری های  اختيار  در  نيتروژن  و  آلي  کربن 
شرايط  اين  در  می گيرد.  قرار  هتروتروفيک 
توليد باکتری های اتوتروف محدود شده و در 
صورتی که منابع کربوهيدراتي به ميزان کافي 
به سيستم اضافه شود، تمام نيتروژن و کربن 

موجود در پسماندهاي غذايي و فضوالت در 
دسترس باکتری های هتروتروف قرار می گيرد.

)C/N Ratio( نسبت کربن به نيتروژن
محيط  آب  در  نيتروژن  به  کربن  نسبت  اگر 
رشد  باشد،   15 تا   10 حدود  در  پرورشي 
به  و  شده  تحريک  هتروتروف  باکتری های 
دنبال آن بيوفالك تشکيل خواهد شد. عموماً 
مقدار کربوهيدرات در غذاهای مورد استفاده 
در پرورش آبزيان کمتر از مقدار مورد نياز است 
که اين نقصان از دو طريق قابل جبران است: 
اوالً افزودن مواد کربوهيدراتی )مالس، شکر، 
آرد و...( به آب بر اساس درصد پروتئين جيره 
و ميزان غذادهي روزانه، دوم کاهش پروتئين 
نيتروژن. در  به  تنظيم نسبت کربن  و  جيره 
حال حاضر عمدتاً از روش اول در سيستم های 
 Avnimelech,) بيوفالك استفاده مي شود

.)2009

هوادهي و جابجايي آب
سيستم  در  اکسيژن دهي  و  آب  حرکت 
بيوفالك بسيار مهم و ضروري است. جابجايي 
ذرات،  نگه  داشتن  معلق  براي  آب  حرکت  و 
مهم و حياتي است. زيرا اگر ذرات بيوفالك 
ميان  در  بی هوازی  بخش های  شود  ته  نشين 
لجن های کف ايجاد می شود که می تواند توليد 
آمونياك، متان و سولفيد هيدروژن کند. حفظ 
اساسي  و  مهم  موارد  از  نيز  اکسيژن محلول 
در عملکرد درست اين سيستم است. چگالي 
آب در حالت هوادهي و وجود حباب های هوا 
)بدون  ساکن  حالت  از  کمتر  آب،  ستون  در 
از  آب  باعث کشش  امر  اين  است.  هوادهي( 
کف به سطح می شود که از رسوب و اليه بندی 
سيستم،  اين  در  می شود.  جلوگيري  آب 
صورت  به  آب  جابجايي  و  دهي  اکسيژن 
می شود  حاصل  مشابه  تجهيزات  با  و  توأم 
که با توجه به ابعاد و شرايط محيط پرورشي 
استخرهاي  در  مثال  به عنوان  است.  متفاوت 
پرورشي بزرگ از پدل ويل هايي با بازوهاي 
ايجاد چرخش  براي  مشخص  زواياي  و  بلند 
و حرکت در ستون آب استفاده می شود. در 
استخرهاي کوچک تر و محيط های مسقف از 
ايرليفت، دفيوژر و ... استفاده می شود. ميزان 
تقريبي هوادهي در استخرهاي پرورش ميگو 
به روش بيوفالك معادل 25 تا hp/ha 35 و 
در پرورش تيالپيا 100 تا hp/ha 150 است. 
اين ميزان هوادهي را به دليل اثر فرسايشي 

اثرات منحصر 
به  فرد کاربرد 
سيستم بيوفالک 
در پرورش گونه 
وانامي شامل؛ 
نياز بسيار کم به 
تعويض آب، امکان 
پرورش ميگو در 
تراکم باال، کاهش 
خطر ورود بيماری ها 
و استفاده از آن در 
سيستم پرورش 
ميگو در آب های 
لب  شور
 داخلي می باشد.

پرورش ميگو با سيستم بيوفالک/ عبدي راد
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ناشي از آن نمی توان در استخرهاي خاکي بکار 
به  عمدتاً  استخرهايي  چنين  بنابراين  گرفت، 
 صورت الينينگ شده يا سيماني ديده مي شوند 

.)Azim & Little, 2008)

کنترل مواد معلق
از  ميزان مواد جامد معلق در سيستم بيوفالك 
و  حفظ  در  ضروري  و  مهم  پارامترهاي  جمله 
سيستم  اين  در  است.  پرورشي  شرايط  کنترل 
و  غذايي  مواد  از  زيادي  حجم  ورود  دليل  به 
کربوهيدراتي و به دنبال آن توليد ذرات بيوفالك 
معلق  مواد جامد  مقدار  آب،  تعويض حداقلي  و 
به سرعت افرايش می يابد. در پرورش ميگو 300 
جذب  براي  معلق،  جامد  مواد   500  mg/l تا 
حد  از  بيش   مصرف  از  جلوگيري  و  آمونياك 
اکسيژن مناسب است. براي اندازه گيری تقريبي 
اين مقدار در مزارع معموالً از قيف های مدرجي 
استفاده  استوانه های مدرج  از  يا  ايمهوف  نام  به 

می شود )شکل 2(.

سیستم  براي  مناسب  پرورشي  گونه های 
بیوفالک

در  پرورش  براي  آبزي  گونه های  مناسب ترين 
توانايي  که  هستند  گونه هايی  سيستمي  چنين 
و  جامد  معلق  مواد  از  بااليي  مقادير  تحمل 
همچنين قابليت تغذيه مستقيم از ذرات بيوفالك 
را داشته باشند. گونه هايی مانند ميگو و تيالپيا از 
نظر فيزيولوژيکي توانايي سازگاري در اين سيستم 
و قابليت تغذيه و جذب پروتئين ميکروبي را دارا 
هستند. در حال حاضر تقريباً تمام سيستم های 
بيوفالك در دنيا در حال پرورش ميگو، تيالپيا و 

.)Crab et al., 2012( کپور هستند
 

شکل 2- قيف ايمهوف

بیوفالک و ايمني زيستي
بر  اخير  در سال های  تحقيقات  از  زيادي  بخش 
روي ديگر فوايد سيستم بيوفالك به ويژه کنترل 

عوامل بيماری زا متمرکز است، زيرا شيوع بيماري 
بر  را  مضاعفي  بار  گذشته  سال های  خالل  در 
بيماری ها  است.  آورده  وارد  آبزی پروری  صنعت 
به  عنوان مهم ترين عامل مرگ  و مير و ضررهاي 
اقتصادي کالن به شمار می روند. اگرچه در موارد 
آنتی بيوتيک ها در خصوص  از  استفاده  مشخص 
استفاده  اما  واقع می شود  مؤثر  بيماری ها  برخي 
از اين داروها مشکالتي از جمله مقاومت عوامل 
بيماری زا را به همراه دارد و متأسفانه تعداد زيادي 
از باکتری های بيماری زا در مقابل اين گونه داروها 
چنداني  اثر  آن ها  از  استفاده  و  شده اند  مقاوم 
بنابراين  ندارند.  مربوطه  بيماری های  درمان  در 
به  بيشتر  پايداري  با  تکنيک هايی  به  نيازمندي 
شدت احساس می شود. صنعت پرورش ميگو نيز 
با وجود موفقيت های بسيار با شيوع بيماری های 
ضررهاي  تاکنون  که  است  مواجه  عفوني  حاد 
 Crab et) اقتصادي زيادي را سبب شده است

.)al., 2009
در برخي از مطالعات بيان  شده است که وجود 
محيط  در  ميکروبي  جوامع  و  اوليه  توليدات 
پرورش )مشابه آنچه در سيستم بيوفالك وجود 
مقابل  در  آبزي  گونه های  از  است  قادر  دارد( 
 )Vibrio Harveyi( بيماری زايی ويبريو هاروي
محافظت کند. باکتری های گرم منفي ويبريو به 
 عنوان عامل مرگ  و مير ميگوهاي خانواده پنائيده 
شهرت دارند. مشخص شده است که بيماری زايی 
 Quarum( گونه های ويبريو به کروم سنسينگ
sensing( مرتبط است. کروم سنسينگ ارتباط 
سلولي باکتری ها از طريق سيگنال های مولکولي 
طريق  از  که  است  مکانيسمي  واقع  در  و  است 
آن باکتری ها در پاسخ به حضور يا عدم حضور 
سيگنال های مولکولي، بيان ژن های مشخص را 
مشخص شده  هاي  فنوتيپ  می کنند.  مديريت 
 in vitro براي ويبريوهاي لومينوسنت در محيط
که توسط کروم سنسينگ کنترل می شود شامل 
سيستم ترشحي نوع III، سموم خارجي سلولي، 
اين،  بر  عالوه  است.  کيتيناز  و   siderphor
بيان شده که کروم سنسينگ شدت بيماری زايی 
تنظيم  مختلف  ميزبان های  براي  را  باکتری ها 
می کند. بنابراين قطع اين ارتباط بين سلولي به 
پيشنهاد  بيماری زايی  استراتژي ضد   عنوان يک 
شده است. سيستم بيوفالك به دليل فعاليت رنج 
بااليي از باکتری های مفيد و تأثير آن ها در قطع 
تأثير  پاتوژن،  سلول های  بين  سنسينگ  کروم 
بيماری های  بروز  از  جلوگيري  در  توجهي  قابل 
بيماری های  بروز  از  جلوگيري  دارد.  باکتريايي 

سيستم 
بيوفالک 

به دليل فعاليت 
رنج بااليي از 

باکتری های مفيد و 
تأثير آن ها در قطع 

کروم سنسينگ 
بين سلول های 

بيماری زا، تأثير 
قابل توجهي 

در جلوگيري از 
بروز بيماری های 
باکتريايي دارد.
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رعايت  به  مستقيماً  سفيد  لکه   مانند  ويروسي 
مسائل بهداشتي مربوط می شود. يکي از راه های 
اصلي شيوع اين بيماري در مزارع، تعويض های 
مکرر آب و ورود عامل بيماری زا است. در سيستم 
پرورشي بيوفالك به دليل عدم تعويض مداوم آب 
امکان ورود عوامل ويروسي از اين دست به  شدت 

.)Avnimelech, 2006) کاهش مي يابد
ارتقاء  توانايي  توجه،  جالب   ويژگی های  ديگر  از 
بهبود  است.  بيوفالك ها  توسط  ايمني  سيستم 
سيستم ايمني آبزيان پرورشي می تواند منجر به 
افزايش مقاومت آن ها در مقابل بيماری ها شود. 
شامل  ايمني،  سيستم  محرك های  به طورکلی 
کربوهيدرات های  آن ها،  توليدات  و  باکتری ها 
عصاره های  تغذيه ای،  فاکتورهاي  پيچيده، 
حيواني، Cytokin ها، Lectin ها، عصاره های 
لواميزول  مانند  سنتتيک  داروهاي  و  گياهي 
بودن  دارا  دليل  به  بيوفالك  می باشند. سيستم 
مقادير قابل توجه از باکتری ها و ترکيبات آن ها 
ايمني  سيستم  براي  مناسبي  محرك  می تواند 

.)Avnimelech, 1999) است
به  طورکلی می توان گفت استفاده از اين فناوری 
و  زيستي  ايمني  آب،  کيفيت  حفظ  دليل  به 
مقابله با باکتری های پاتوژن، حذف و باز جذب 
دوباره پسماندها، کاهش ضريب تبديل غذايي و 
کاهش قابل توجه اثرات زيست  محيطی می تواند 

جايگزين مناسبي براي ديگر روش ها باشد.

فرصت های استفاده از سیستم
 بیوفالک در ايران

در کشور ما استفاده از فناوری بيوفالك در مقياس 
تجاري تاکنون انجام نگرفته است اما پتانسيل ها 
و فرصت های قابل توجهی براي بهره گيری از اين 
سيستم در کشور وجود دارد. از جمله آن امکان 
استفاده از اين تکنيک در پرورش ميگوي وانامي 
در آب های لب  شور داخلي و زمين های شور و 
باير موجود در کشور است. به دليل ويژگی های 
نياز  مانند  بيوفالك  سيستم  به  فرد  منحصر 
ميگو  پرورش  امکان  آب،  تعويض  به  کم  بسيار 
بيماری ها،  ورود  خطر  کاهش  و  باال  تراکم  در 
می توان آب های لب  شور داخلي را به عنوان يکي 
از فرصت های قابل توجه در پرورش گونه وانامي 
دانست. همچنين به دليل گسترش پرورش ميگو 
در استان گلستان و توجه به  ضرورت پيشگيري 
از بروز بيماری ها و اثرات مخرب زيست محيطی 
در بخش شمالي کشور، استفاده از روش هايی با 
حداقل تعويض آب اجتناب  ناپذير است. تکنيک 

قادر  ذکرشده  ويژگی های  به  توجه  با  بيوفالك 
 Azim &) است اين نگرانی ها را برطرف کند

.)Little, 2008
از طرف ديگر اين سيستم می تواند به عنوان يکي 
از راهکارهاي مؤثر و راهبردي براي امکان پرورش 
خطرات  دليل  به  باشد.  کشور  در  تيالپيا  ماهي 
ورود  امکان  و  تيالپيا  پرورش  محيطی  زيست  
اين گونه به منابع آبي مانند رودخانه ها و درياچه ها، 
به صورت  دوردست،  مناطق  در  اين گونه  پرورش 
کاماًل کنترل  شده و بدون تعويض آب با بهره گيری 
از اين روش امکان پذير است. اين فناوری همچنين 
می تواند در ارتقاء کيفي و کمي پرورش ماهيان 
گرمابي در استان های جنوبي و شمالي کشور تأثير 

به سزايي داشته باشد.

فهرست منابع 
1- Avnimelech, Y. )1999). Carbon/
nitrogen ratio as a control element in 
aquaculture systems. Aquaculture, 
176)3), 227235-.
2- Avnimelech, Y. )2006). Bio-
filters: the need for an new 
comprehensive approach. 
Aquacultural engineering, 34)3), 
172178-.
3- Avnimelech, Y. (2009). Biofloc 
technology: a practical hand book. 
EUA, Baton Rouge.
4- Azim, M. E., & Little, D. C. 
(2008). The biofloc technology 
)BFT) in indoor tanks: water 
quality, biofloc composition, 
and growth and welfare of Nile 
tilapia )Oreochromis niloticus). 
Aquaculture, 283)1), 2935-.
5- Crab, R., Defoirdt, T., Bossier, 
P. and Verstraete, W. )2012). 
Biofloc technology in aquaculture: 
beneficial effects and future 
challenges.Aquaculture, 356, 351-
356.
6- Crab, R., Kochva, M., Verstraete, 
W. and Avnimelech, Y. )2009). Bio-
flocs technology application in over-
wintering of tilapia. Aquacultural 
Engineering,40)3), 105112-.

پرورش ميگو با سيستم بيوفالک/ عبدي راد



فصلنامه ميگو و سخت پوستان / دوره اول / شماره دوم                                                                                                                   

16
تابستان 95

چکیده  
درون  به  آبزيان  مختلف  های  گونه  ورود 
انتقال  بر  عالوه  ميگو،  پرورش  استخرهای 
از طريق مصرف  می تواند  زا،  بيماری  عوامل 
افزايش  رشد،  کاهش  در  اکسيژن،  و  غذا 
شرايط  تشديد  و  غذايی  تبديل  ضريب 
ماه های  در  خصوص  به  استخرها،  بحرانی 
گونه  جمله  از  باشد.  موثر  شهريور،  و  مرداد 
در  ميگو  پرورش  استخرهای  در  شايع  های 
با  آفانيوس  ماهی  کشور،  جنوبی  سواحل 
باشد.  می    Aphanius disparعلمی نام 
از طريق  آبگيری،  هنگام  در  آفانيوس  ماهی 
کانال آبرسان و يا هنگام مد، از راه کانال های 
خروجی به استخرهای پرورش ميگو وارد می 
شود و با تکثير سريع و مصرف زياد غذا، مانع 
رشد ميگو می گردد. جلوگيری از ورود تخم، 
الرو و ماهی بالغ آفانيوس به استخر، بهترين 
راه مبارزه با آن می باشد. تجربه گويای آن 
است که به کارگيری اقدامات اوليه در زمان 
از ورود ماهی به  آماده سازی، در جلوگيری 
استخر موثر می باشد. در صورت بروز آلودگی 
بر  گرم   12 غلظت  پرورش،  دوره  طول  در 
از بين بردن گونه  مترمکعب تفاله چای، در 
آفانيوس  از جمله ماهی  های مختلف ماهی 

موثر است.

ميگو،  پرورش  آفانيوس،  کلیدي:  واژگان 
تفاله چای.

مقدمه
 Cyprinodontidae ماهی آفانيوس از خانواده
  Aphanius dispar( علمی  نام  با 
عمق  کم  آب های  در   ،)Rüppell, 1829
ساحلی و خور- مصب ها، از دريای مديترانه، 
فارس  خليج  تا  سرخ  دريای  عرب،  دريای 
 .)Clavero et al., 2007)دارد گسترش 
 Aphanius( پار   ديس  آفانيوس  ماهی 

dispar(، دارای فلس هايی در حدود 28-
25 عدد در رديف های افقی بوده، جنس نر 
در  آبی  های  لکه  با  ای  قهوه  رنگ سبز-  به 
طرفين بدن و 2 تا 3 نوار بر روی باله دمی 
باشد )شکل 1 و 2(. جنس ماده دارای  می 
است  بدن  طرفين  در  تيره  عمودی  نوارهای 
)شکل 3 و 4(. اندازه دو جنس نر و ماده به 
می باشد.  سانتيمتر   8 و   6 حدود  در  ترتيب 
اين گونه قادر به ادامه حيات در دامنه دمايی 
تا  صفر  شوری  و  گراد  سانتی  درجه   4-38
160 گرم بر ليتر می باشد و به دليل اندازه 
کوچک و تحمل دامنه دمايی و شوری زياد، 
قادر به توليد مثل و ايجاد شکوفايی جمعيتی 

.)Wildekamp, 1993( می باشد
عمده توليد مثل اين ماهی در فصل های بهار 
و تابستان می باشد. تخم گذار بوده و تخم ها 
بر سطوح مختلف گذاشته می شوند )شکل 3 
و4(. به دليل انتخاب زيستگاه های خاص، به 
طور معمول فاقد صيادان و کنترل کننده های 
طبيعی در محيط می باشند. به همين دليل، 
جمعيت آنها به سرعت شکوفا شده و تمامی 

زيستگاه را اشغال می کنند.
ماهی آفانيوس همه چيز خوار بوده و از مواد 
آلی کف از جمله جلبک های رشته ای، ذرات 
معلق و غذای ميگو تغذيه می کند. بررسی 
های انجام شده گويای آن است که اين گونه 
با تغذيه ای در حدود 4 درصد از وزن بدن 

خود، به حداکثر ميزان ضريب رشد می رسد.
استان  سواحل  و  خورها  در  آفانيوس  ماهی 
بوشهر و همچنين کانال های خروجی مزارع 
پرورش ميگوی استان، به خصوص در فصل 
های بهار و تابستان، فراوانی زيادی دارد. به 
استخرهای  وارد  خروجی  کانال  از  سهولت 
پرورش ميگو شده و به دليل شرايط محيطی 
مناسب استخر از نظر غذا، عمق و عدم وجود 
صياد و همچنين قدرت توليد مثلی زياد، به 
سرعت شکوفا شده و رقيب غذايی ميگو در 

ماهی آفانيوس رقيب ميگو 
در جذب غذا و اکسيژن در استخرهای پرورش ميگو

محسن نوري نژاد و سهيال اميدي 
 m.noorinezhad@gmail.com

پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

ماهی آفانيوس 
به سهولت از 

کانال خروجی وارد 
استخرهای پرورش 

ميگو شده و به 
دليل شرايط محيطی 

مناسب استخر از 
نظر غذا، عمق و 

عدم وجود صياد 
و همچنين قدرت 
توليد مثلی زياد، 

به سرعت شکوفا 
شده و رقيب 

غذايی ميگو در 
جذب اکسيژن و 

غذا می گردد.
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جذب اکسيژن و غذا می گردد.
 

شکل 1- جنس نر، Aphanius dispar با 
نوارهای تيره در ساقه دمی.

 

 Aphanius dispar نر،  جنس   -2 شکل 
لکه های                                                                         و  دمی  ساقه  در  تيره  نوارهای  با 

آبی در طرفين بدن.
 

 Aphanius dispar ،شکل 3- جنس ماده
بدن،                                                                        طرفين  در  عمودی  تيره  نوارهای  با 

باله دمی روشن و تخمک های رسيده.
 

 Aphanius dispar شکل 4- جنس ماده
با نوارهای تيره در طرفين بدن و تخمک های                                                                 

رسيده بيرون زده از بدن.

روش های مبارزه
استخرهای  در  آفانيوس  ماهی  زياد  تراکم 
افزايش  سبب  طرف  يک  از  ميگو،  پرورش 
ديگر  طرف  از  و  شده  غذايی  تبديل  ضريب 

در شرايط محدوديت ميزان اکسيژن از جمله 
در ماه های مرداد و شهريور، بر کاهش ميزان 
بازماندگی ميگو نيز تاثيرگذار می گردد. اثرات 
مخرب حاصل از حضور اين آبزی در استخرها، 
برای غالب پرورش دهندگان قابل توجه نبوده 
و نسبت به ورود آن به استخرها تا محسوس 
شدن کاهش ميزان رشد ميگو، افزايش ضريب 
تبديل غذايی و کاهش ميزان اکسيژن استخر، 

حساس نمی باشند.
به طورکلی بهترين راه مبارزه با ماهی آفانيوس 
از  جلوگيری  ميگو،  پرورش  استخرهای  در 
ورود تخم و الرو آن به استخر می باشد. تجربه 
گويای آن است که به کارگيری اقدامات اوليه 
به شرح زير به هنگام آماده سازی استخرها، در 

جلوگيری از ورود ماهی بسيار موثر می باشد:
بستر  از  استخر  هر  خروجی  کانال  بستر   .1
نظر  در  باالتر  مزرعه  اصلی  خروجی  کانال 
از  آبزی  گونه  هر  ورود  مانع  تا  شود،  گرفته 

طريق کانال خروجی به استخر گردد.
ذخيره  و  آبگيری  شروع  از  قبل  ماه  يک   .2
بسته  استخر  خروجی  های  راه  کليه  سازی، 
نشده،  فيلتر  آب  گونه  هر  ورود  از  و  شده 
اجتناب گردد. در صورت ورود هر گونه آب 
فيلتر نشده به استخر، آب موجود به طورکلی 
تخليه و منطقه مرطوب پس از آهک زنی به 
شايان  شود.  آفتاب خشک  با  روز   10 مدت 
ذکر است که در ذخيره سازی سال 1393، 
ميگوی  پرورش  شرکت   11 شماره  استخر 
حله  ميگوی  پرورش  مجتمع  در  واقع  اکتنا 
بوشهر، به دليل بسته نبودن کانال خروجی، 
 .)5 )شکل  گرديد  آلوده  آفانيوس  ماهی  به 
به منظور از بين بردن ماهی، آب استخر به 
طور کامل تخليه گرديد و به مدت 5 روز در 
رغم  علی  ولی  شد  داده  قرار  آفتاب  معرض 
دقت زياد در هنگام آبگيری، پس از يک ماه، 
ماهی آفانيوس با تراکم زياد مجدداً در استخر 

مشاهده گرديد )نوری نژاد، 1393(.
 

 Aphanius گونه  تراکم  افزايش   -5 شکل 
و                                                                                ميگو  پرورش  استخرهای  در   dispar

هجوم آنها به سينی های غذا.

ماهی آفانيوس رقيب ميگو در جذب غذا و اکسيژن... / نوري نژاد
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3. با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد تخم 
در خشکی  ماندگاری  تحمل  گونه  اين  های 
و از دست دادن آب به مدت طوالنی را دارا 
اين  های  گونه  ديگر  در  ويژگی  اين  باشند. 
خانواده از جمله جنس فوندوس نيز گزارش 
لذا    )Wildekamp, 1993(است شده 
منظور  به  مرطوب  منطقه  کامل  ضدعفونی 
از  اين گونه  احتمالی  بردن تخم های  بين  از 

آبزيان، الزامی به نظر می رسد.
4. به منظور اجتناب از ورود آبزيان مهاجر از 
جمله ماهی آفانيوس به استخر، تمامی روزنه ها 
و محل های نشتی آب در کانال خروجی بسته 

شود.
گردد.  آبگيری  فيلتر شده،  آب  با  استخر   .5
با  فيلتراسيون  تور  از  استفاده  منظور  بدين 
می  مناسب  ميليمتر   0/5 از  کمتر  چشمه 
باشد. به منظور اجتناب از پر شدن تور بهتر 
به صورت  فيلتراسيون  تور  از چند  که  است 

کيسه ای استفاده گردد.
ميگو  که  است  آن  گويای  منابع  بررسی   .6
مواد  برخی  با  مواجهه  در  ماهی  به  نسبت 
تفاله  و  ها  کش  حشره  جمله  از  شيميايی 
کنجاله چای، مقاوم تر است. اين اختالف در 
خصوصيات زيستی، در از بين بردن ماهی در 
از  باشد.  موثر  بسيار  تواند  می  پرورش  دوره 
چای  کنجاله  تفاله  مختلف،  ترکيبات  ميان 
بهداشتی  و  محيطی  زيست  عوارض  فاقد 
بوده و از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. 
تجربه گويای آن است که غلظت 12 گرم بر 
هر مترمکعب تفاله چای ضمن حفظ سالمت 
استخر  ماهيان  بردن  بين  از  در  ميگوها، 

مناسب می باشد.

فهرست منابع 
های  راه  بررسی   .1393 م.  نژاد،  نوری   -1
پرورش  مزارع  در  آفانيوس  ماهی  با  مبارزه 

ميگو. پژوهشکده ميگوی کشور. 
2- Clavero, M., Blanco-
Garrido, F., Prenda, J. 2007. 
Population and mi¬crohabitat 
effects of interspecific 
interactions on the endangered 
Andalusiantooth carp )Aphanius 
baeticus). Environ. Biol. Fish. 
78: 173182-.
3- Wildekamp, R.H. 1993. A 
world of killies. Atlas of the 
oviparous cy¬prinodontiform 
fishes of the world. The genera 
Adamas, Adinia, Aphanius, 
Aphyoplatysand Aphyosemion. 
Amer. Killifish. Ass.Indiana, 384 
pp
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چکیده 
در ميگوهای خانواده پنائيده به دليل شباهت 
تکثير  مراکز  گونه،  يک  افراد  ميان  ظاهری 
افراد  آميزش  همچون  مشکالتی  با  همواره 
روبرو هستند که  برادر(  و  خويشاوند )خواهر 
اين امر در نهايت منجر به کاهش شاخص های 
نتاج  افزايش ضريب هم خونی در  ژنتيکی و 
حاصل از آنها خواهد شد. از اين رو در صورت 
نسل گيری متعدد از ميگوهای يک جمعيت 
ميان  خويشاوندی  آميزش هايی  افزايش  و 
به منابع  بويژه جوامع  ای که دسترسی  آنها، 
وحشی ميگو ندارند و مولدين شان در اسارت 
و يا در محيط های بسته نگهداری می شوند، 
نتايج حاکی از آن خواهد بود که همزمان با 
نتاج  در  اختصاصی  آلل های  فراوانی  کاهش 
حاصل، ميگوهای توليد شده بجای چند شکلی 
شدن )پلی مورف( به سمت يک شکل شدن 
)مونومورف( پيش خواهند رفت. از سوی ديگر 
مؤثر  جمعيت  اندازه  شدن  کوچک  دنبال  به 
ميزان  ژنتيکی  تنوع  شديد  کاهش  بر  عالوه 
ضريب هم خونی نيز افزايش خواهد يافت. از 
اين رو توصيه می شود که بمنظور جلوگيری از 
کاهش شاخص های فوق با استفاده از روش های 
جمعيت های  شناسايی  بر  عالوه  مولکولی 
مختلف ميگو، برای هر کدام  از جمعيت های 
شناسايی شده يک شناسنامه ژنتيکی تدوين 

شود.

مولکولی،  روش های  کلیدي:  واژگان 
شاخص های ژنتيکی، شناسنامه ژنتيکی

مقدمه
شاخه  در  ميگوها  بندی  طبقه  نظر  نقطه  از 
بندپايان، رده سخت پوستان، فوق راسته ده 
پايان، خانواده پنائيده قرار می گيرند و از 12 
اين  از  شده اند.  تشکيل  گونه   300 و  جنس 
پنئوس  گونه  ميگو،  مختلف  گونه های  ميان 
پنئوس  سبز(،  )ببری  سمی سولکاتوس 

اينديکوس )سفيد هندی(، ليتو  پنئوس وانامی 
)سفيد غربی(، پنئوس مونودون )ببری سياه(، 
)آبی(،  استيلوروستريس  ليتو  پنئوس  ميگوی 
ماکروبراکيوم روزنبرگی )آب شيرين( ، پنئوس 
آفينيس  متاپنئوس  )موزی(،  مرگوينسيس 
)ميگوی  استيليفر  پاراپنئوپسيس  و  )سفيد( 
خنجری( از گونه های مورد استفاده در صنعت 
با  می شوند.  محسوب  ميگو  پرورش  و  تکثير 
توجه به آغاز تکثير و پرورش از سال 1934 
امروزه بالغ بر 50 کشور به اين صنعت روی 
آورده اند به  گونه ای که بر اساس آخرين آمار 
سازمان خواروبار جهاني فائو ميزان توليد اين 
آبزي در سال 2014 ميالدي به رقمي بالغ  بر 

4.5 ميليون تن رسيده است. 
در سال های اخير از ميان گونه های فوق برخی 
از گونه ها از جمله گونه وانامی به واسطه داشتن 
برخی از ويژگی های منحصر به فردی همچون 
تبديل  ضريب  هفته،  در  رشد  باالی  سرعت 
غذايی پائين و بازماندگی باال در مقابل عوامل 
جهان  سرتاسر  در  فزآينده ای  بطور  بيماريزا 
گسترانيده شده اند بطوريکه امروزه بيش از 90 
درصد ميزان توليدات صنعت ميگو را به خود 

اختصاص داده است )شکل 1(.
 

شکل 1- مناطق پرورش ميگوي ليتوپنئوس 
وانامي در جهان

با وجود اينکه زيستگاه اصلي اين گونه سواحل 
اقيانوس آرام از جنوب مکزيک تا شمال کلمبيا 
 Perez Farfante & Kensley) بوده است
1997(، اولين باز در اواخر دهه 80 ميالدي به 
آسيا معرفي شد. واردات اين گونه به کشور براي 

نقش شاخص هاي ژنتيکي در انتخاب مولدين ميگوي سفيد غربی
محمد مدرسی1، محمد خليل پذير2 و علي قوام پور3

modarresi@pgu.ac.ir1
1- گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه خليج فارس )بوشهر(

2-پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

يکي از داليل 
کاهش ميزان رشد 
و بازماندگي ميگوی 
وانامی پرروشی در 
داخل کشور که با 
افزايش حساسيت 
به عوامل بيماری ها 
در سال هاي اخير 
همراه بوده، 
آميزش هاي 
خويشاوندي صورت 
گرفته ميان مولدين 
نگهداري شده در 
مراکز تکثير بوده 
که منجر به کاهش 
شاخص هاي ژنتيکي 
و افزايش ضريب 
هم  خونی در 
نسل های حاصل از 
مولدين اوليه شده 
است.
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اولين بار در سال 2004 ميالدي )1383 هجري شمسي( توسط 
مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران با هدف ايجاد تنوع گونه اي 
و مقابله با مشکالت ناشي از شيوع بيماري لکه  سفيد در مزارع 
پرورشي ميگوي کشور صورت پذيرفت. لذا در پي افزايش تمايل 
پرورش دهندگان ميگوي کشور به پرورش اين گونه، از سال 1384 
بخش خصوصي اقدام به واردات اين گونه از مناطق مختلف جهان 
به کشور نمود، به  طوری که پس از گذشت چند سال اين گونه به 
 طور کامل جايگزين گونه اينديکوس که سال ها به  عنوان مهم ترين 
گونه پرورشي کشور به  حساب مي آمد شد. شايان ذکر است که از 
مهم ترين خصوصيات يک گونه وجود جمعيت مختلف در آن گونه 
است، در واقع جمعيت ها گروهي از افراد يک گونه بوده که در يک 
محدوده جغرافيايي محدود و مشخص با همديگر زندگي مي کنند 
و قادرند ژن هاي خود را به  طور مساوي از نسلي به نسل ديگر 

منتقل نمايند )فريلند، 1389(.
از آن بود که در طي  بررسي هاي ميداني صورت گرفته حاکي 
سال هاي اخير طول دوره پرورش ميگوي وانامي که در سال هاي 
ابتدايي معرفي به صنعت 90-85 روز بود، به 140 و گاهی 160 
روز افزايش يافته است. از سوي ديگر عالوه بر طوالني شدن طول 
دوره پرورش ميگوهاي پرورشي با کاهش ميزان رشد و بازماندگي 
افزايش حساسيت به عوامل بيماری ها همراه شده اند،  با  همراه 
به گونه اي که در سال هاي اخير به دليل کاهش مقاومت ميگوها و 
شيوع مجدد بيماري ويروسي لکه  سفيد در مزارع پرورشي کشور 
ميزان توليد اين گونه به  شدت کاهش يافته است که اين امر همواره 
با ضرر و زيان اقتصادي فراوان فعاالن اين صنعت همراه بوده است.
شايد يکي از داليل بوجود آمدن اين حالت آميزش هاي خويشاوندي 
)خواهر و برادر( صورت گرفته ميان مولدين نگهداري شده در 
مراکز تکثير بوده باشد که در نهايت با کاهش شاخص هاي ژنتيکي 
و افزايش ضريب هم  خونی در نتاج حاصل از آن ها همراه شده 
است. ليکن امروزه مشاهده مي شود که استفاده از اصطالح هم  
خونی در بسياري از نشست ها و جلسات برگزار شده به موضوعي 
حساسيت زا تبديل شده است. البته چنين رويدادي در بسياري از 
کشورها از جمله کشور برزيل به دنبال آميزش هاي خويشاوندي 
صورت گرفته ميان مولدين وانامي نيز مشاهده شده بود که در 
نهايت به دنبال افزايش ضريب هم خونی و کاهش تنوع ژنتيکي، 
مقاومت نتاج توليد شده نسبت به عوامل بيماری زا و ميزان رشد و 
 Gjedrem et al.,) بازماندگي آن ها به  شدت کاهش  يافته بود

.)2012; Castillo et al., 2015
ذکر اين نکته قابل تأمل است که تمامي ميگوها برخالف انسان ها 
بتوان  شايد  لذا  مي باشند  همديگر  به  شبيه  ظاهري  لحاظ  از 
مهم ترين داليل به وجود آمدن چنين نقيصه اي را عدم شناسايي 
جمعيت هاي مختلف ميگو به دليل نبود شناسنامه و شجره نامه 
ژنتيکي مولدين وانامي دانست که اين امر منجر به افزايش آميزش 
افزايش هم خونی خواهد شد. در واقع  خويشاوندي ناخواسته و 
اين حالت مي تواند ناشي از شرکت تنها تعداد کمي از ميگوها در 
آميزش باشد که در نهايت بعد از گذشت چند نسل، اندازه جمعيت 

مؤثر مورد استفاده در تکثير به  شدت کاهش خواهد يافت.

با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در استفاده از علم ژنتيک 
در صنايع شيالتي به  ويژه صنعت تکثير و پرورش ميگو، مي توان 
به گزيني  با  همراه  مولکولي  جديد  روش هاي  از  بهره گيري  با 
و اصالح نژاد صورت گرفته، مشکالت به وجود آمده را برطرف 
نمود. از جمله روش هاي مورد استفاده در اين خصوص مي توان 
به روش مولکولي ريزماهوره )Microsatellite(، چند شکلی در 
اندازه قطعات تکثير شده )AFLP( و چند شکلی نوکلئوتيدي 
ساده )SNP( اشاره نمود. با استفاده از روش هاي فوق بر اساس 
اطالعات ژنتيکي مولدين مورد استفاده در مراکز تکثير عالوه بر 
تعيين ضريب هم خونی، مقادير مربوط به تنوع ژنتيکي، فراواني 
آلل ها )اشکال مختلف ژن هاي موجود در مولد(، شباهت ژنتيکي، 
 Moss et( فاصله ژنتيکي و تمايز ژنتيکي آن ها را مشخص نمود

.)2006 .al
از آنجا که ماده ژنتيکي DNA هر موجود منبع بی  پايان اطالعات 
است، لذا به  منظور رسيدن به اهداف فوق بايد به ماده ژنتيکي 
مولدين ذخيره  سازی شده در مراکز تکثير ميگو دست  يافت. بدين 
منظور با نمونه برداري از بافت بدن مولدين )پاي شنا( و با استفاده 
از کيت هاي تجاري، ماده ژنتيکي نمونه ها استخراج خواهد شد 

)يوسفيان، 1388( )شکل 2(.
 

مراکز  پرورشي  ميگوهاي  عضله  بافت  از  نمونه گيری  شکل 2- 
پرورش و نگهداري در الکل 96 درجه

نياز جهت تفکيک و  اين فرآيند، حداقل تعداد نمونه مورد  در 
شناسايي جمعيت هاي ميگو 30 قطعه است که پس از استخراج 
ماده ژنتيکي هر يک از مولدين به صورت جداگانه با استفاده از 
مولکولي  روش  طريق  از  وانامي  ميگوي  اختصاصي  آغازگرهاي 
PCR تکثير توالي هاي تکراري DNA در دستگاه ترموسايکلر 
صورت خواهد پذيرفت. در ادامه با توجه به بار منفي ماده ژنتيکي 
با  آمده  به  دست   محصول  نمودن  الکتروفورز  از  پس   DNA
سنجش وزن مولکولي باندهاي تشکيل شده در هر ستون عالوه بر 
با شناسايي جمعيت هاي مختلف، شاخص هاي ژنتيکي آن ها نيز 

تعيين خواهد شد )شکل 3(.
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شکل 3- تشکيل باندهاي مولکولي با وزن هاي مختلف بر روي 
ژل الکتروفورز

در يک مثال بارز، در صورت شناسايي سه جمعيت مولد در يک 
مرکز تکثير، نتايج به  دست  آمده مي تواند حاکي از افزايش فراواني 
آلل ها و تنوع ژنتيکي در جمعيت 2 نسبت به دو جمعيت ديگر 
باشد، ليکن با توجه به اينکه مقادير هم خونی مي تواند در محدوده 
1-0 قرار بگيرد نتايج حاکي از پائين بودن ميزان ضريب هم خونی 

در مولدين جمعيت 3 است )جدول 1(.

جدول 1-مقادير شاخص هاي ژنتيکي مولدين مراکز تکثير

همچنين نتايج حاصل از تمايز ژنتيکي نشان دهنده وجود يک 
تمايز ژنتيکي پائين تا متوسط ميان سه جمعيت شناسايی  شده 
است. به گونه ای که تمايز ژنتيکي موجود ميان جمعيت هاي B و 
C بود که در سطح متوسط قرار دارد درحالی که تمايز ژنتيکي 
 C و A و همچنين جمعيت A و B موجود بين جمعيت هاي
پايين ترين سطح قرار گرفته است و بيشترين و کمترين فاصله 
ژنتيکی به ترتيب ميان جمعيت هاي B و C و جمعيت هاي A و 

C است )جدول 2( )شکل 4(.

جدول 2- مقادير تمايز و فاصله ژنتيکي جمعيت هاي مختلف 
شناسايی شده

شکل 4- فاصله ژنتيکي ميان مولدين جمعيت هاي مختلف

هم  با  که   C و   A مولدين جمعيت هاي  ميان  درصورتی که  لذا 
خويشاوند هستند آميزش صورت گيرد، عالوه بر کاهش فراواني 
آلل و تنوع ژنتيکي مقادير ضريب هم خونی در نتاج حاصل به 
 شدت افزايش خواهد يافت، ليکن در صورت آميزش ميان مولدين 
جمعيت هاي B و C که با هم غير خويشاوند هستند نتايج برعکس 

خواهد شد )جدول 3(.

جدول 3- مقادير شاخص هاي ژنتيکي مولدين خويشاوند و غير 
خويشاوند

نتیجه گیری
با توجه به شاخص هاي ژنتيکي به  دست  آمده، هر چه فراواني 
جمعيت  باشد،  کمتر  شناسايی  شده  جمعيت هاي  در  آلل ها 
بجاي چند شکلی شدن )پلي مورف( به سمت يک  شکل شدن 
)مونومورف( پيش خواهند رفت که اين حالت معموالً به دنبال 
نسل گيري متعدد از يک جمعيت و افزايش آميزش هايي خواهر-

برادري در جوامع روي خواهد داد )Moss et al., 2005(. از اين 
 رو در جمعيت هاي مولدي که در اسارت و يا در محيط هاي بسته 
نگهداري مي شوند به  ويژه مراکزي که به منابع وحشي ميگوي 
وانامي دسترسي ندارند، به دنبال کوچک شدن اندازه جمعيت 
مؤثر عالوه بر کاهش شديد مقادير تنوع ژنتيکي و فراواني آللي 
نتاج حاصل از مولدين، با افزايش ضريب هم  خونی مواجهه خواهند 
شد )Wolfus et al., 1997(. در چنين شرايطي به  منظور 
بهبود شاخص هاي ژنتيکي و فنوتيپي از قبيل رشد و بازماندگي 
بهتر است که عالوه بر انتخاب مولدين مناسب از هر سه جمعيت 
شناسايی  شده از ايجاد آميزش هاي خويشاوندي ميان مولدين نر 

.)Ibarra et al., 1995( و ماده آن ها جلوگيري به عمل آيد
در پايان خاطر نشان مي شود که با توجه به اينکه امروزه بيش 
از يک دهه از ورود اولين محموله مولدين ميگوي ليتوپنئوس 
وانامي به کشور مي گذرد، ليکن به دليل عدم شناسنامه  دار کردن 
مولدين وارداتي و پرورشي ميگوي وانامي در سال هاي گذشته 
و عدم تعيين شاخص هاي ژنتيکی ذخاير مولد مراکز تکثير به 
دليل آميزش هاي نابجاي صورت گرفته، شاهد کاهش تدريجي 
تنوع ژنتيکي و همچنين افزايش ضريب هم خونی در ميان نتاج 

نقش شاخص هاي ژنتيکي در انتخاب مولدين ميگوي سفيد غربی / مدرسی
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حاصل از مولدين پرورشي در کشور بوده ايم، به  
گونه ای که در سال اخير به دليل شيوع مجدد 
ميگوي  پرورش  مزارع  در  سفيد  لکه   بيماري 
سوي  از  الزم  مجوزهاي  کسب  عدم  و  کشور 
پيش  جمع آوری  جهت  دامپزشکي  سازمان 
مولد از مزارع پرورشي، به دليل احتمال آلودگي 
آن ها، عماًل در سال جاري دسترسي به ذخاير 
پرورشي اين گونه در کشور را مي بايست ازدست  
رفته دانست. لذا بجاست که در سال جاري و به 
دنبال واردات مولدين جديد مولوکائي از مقصد 
هاوايي به کشور با اجراي يک برنامه هماهنگ 
ميان بخش هاي دولتي و مراکز تکثير و پرورش 
بخش خصوصي با شناسنامه دار کردن مولدين 
در  آن ها  رديابي  در  بر سهولت  عالوه  وارداتي 
مراکز مختلف، با استفاده از روش هاي مولکولي 
وارداتي هر يک  مولدين  ژنتيکي  شاخص هاي 
از مراکز تعيين گردد تا از اين طريق بتوان با 
تکيه  بر اطالعات موجود و به گزيني و اصالح 
نژاد صورت گرفته هم از نقايص ايجاد شده در 
سال هاي گذشته جلوگيري به عمل آورد و هم 
اينکه با بهبود ذخاير ژنتيکي مولدين پرورشي 
کشور از واردات مولد از خارج از کشور بی نياز 

شد.

فهرست منابع
مولکولي.  شناسي  بوم  ج. 1389.  فريلند،   -1
جهاد  انتشارات  ملکيان.  منصوره  مترجم: 

دانشگاهي مشهد. 304 ص.
 2- يوسفيان. م. 1388. مباني ژنتيک آبزيان.
مديريت ايران.  شيالت  تحقيقات   موسسه 
.اطالعات علمي. 181 ص

3- Castillo-Juárez, H., Campos-
Montes, G. R., Caballero-
Zamora, A. and Montaldo, H. H. 
)2015). Genetic improvement of 
Pacific white shrimp [Penaeus 
)Litopenaeus) vannamei]: 
perspectives for genomic selection. 
Frontiers in genetics, 6 )93). 
4- Gjedrem, T., Robinson, N. and 
Rye, M. )2012). The importance of 
selective breeding in aquaculture 
to meet future demands for animal 
protein: a review. Aquaculture, 
350, 117129-.
5- Ibarra, A. M., Cruz, P. and 
Romero, B. A. )1995). Effects of 
inbreeding on growth and survival 
of self-fertilized catarina scallop 
larvae, Argopecten circularis. 
Aquaculture, 134)1), 3747-.
6- Moss, S. M., Arce, S. M., 
Moss, D. R. and Otoshi, C. 
A. )2003). Disease prevention 
strategies for penaeid shrimp 
culture. In Proceedings of 
the Thirty-second US Japan 
Symposium on Aquaculture. 
US-japan Coope rative Program 
in Natural Resources )UJNR). 
US Department of Commerce, 
NOAA, Silver Spring, MD, USA 
3446-.



23
تابستان 95

چکیده 
بيش از 20 گونه بيماری زای ويبريو شناسايی 
 شده اند که برخی از آن ها پاتوژن انسان و بعضي 
گونه ها پاتوژن موجودات آبزي همچون ميگو 
هستند. ويبريوزيس بيماري باکتريايي است که 
مسئول مرگ  و مير ميگوهاي پرورشي در سراسر 
جهان است. عفونت ناشي از ويبريو عمدتاً در 
مراکز تکثير رخ مي دهد، اما همه گيری هايی نيز 
در استخرهای پرورش گونه هاي مختلف ميگو 
نوپديد  بيماري  مانند شيوع  ديده  شده است 
 Early Mortality( ميگو  زودهنگام  مرگ 
Syndrom( در سال های اخير، که عامل آن  
گونه ای از ويبريو اعالم شد. يکي از گونه های 
ويبريو  تکثير،  مراکز  در  ويژه  به   ويبريو  مهم 
هاروي است که دارای در محيط های دريايي 
يافت شده و به  عنوان پاتوژن اصلي در پرورش 
بسياري از گونه های بی مهرگان از جمله ميگو 
در سراسر جهان شناخته شده است و مرگ  و 
مير بااليي در ميگو به  ويژه در مراحل الروي 
ايجاد می کند. در اين مقاله به عاليم بالينی، 
تشخيص، پيشگيری و درمان ويبريوزيس ناشی 

از ويبريو هاروی پرداخته شده است.

الرو،  بيماري،  ويبريوزيس،  کلیدي:  واژگان 
ميگو

مقدمه
منجر  مهم  بيماري هاي  از  يکي  ويبريوزيس 
است.  آبزی پروری  صنعت  در  مشکالت  به 
ويبريوزيس بيماري باکتريايي است که مسئول 
مرگ  و مير ميگوهاي پرورشي در سراسر جهان 
است. عفونت ناشي از ويبريو عمدتاً در مراکز 
تکثير رخ مي دهد، اما همه گيری هايی نيز در 
ميگو  مختلف  گونه هاي  پرورش  استخرهای 
ديده  شده است؛ مانند شيوع بيماري نوپديد 
مرگ زود هنگام ميگو  در سال های اخير، که 
اعالم شد. شيوع  ويبريو  از  آن  گونه ای  عامل 
عوامل  که  مي دهد  رخ  زماني  ويبريوزيس 

محيطي سبب افزايش سرعت تکثير باکتري 
نظر  از  ويبريو  جنس  باکتری های  گردند. 
مرفولوژي ميله اي کوتاه، با يک تاژك قطبي و 
گرم منفي هستند )تصوير 1(. اين باکتری ها 
يکي از اعضاي خانواده ويبريوناسه و متشکل 
از حداقل 34 گونه شناخته شده است که هر 
جنس خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک 
متمايز خود را دارد. ويبريو نام خود را از کلمه 
، به معني »موج« گرفته است.  التين ويبرار 
اين باکتري ها ساکنان بومي محيط های دريايي 
و مصب رودها می باشند. آن ها در محيط های 
آبي شور در محدوده دمايي 10 تا 30 درجه 
و  آب  در  آزاد  صورت  دو  به  و  سانتی گراد 
چسبيده به سطوح جاندار يا بی جان زندگي 
می کنند. خانواده ويبريوناسه يکي از مهم ترين 
گروه باکتري هتروتروف اکوسيستم های دريايي 
است که به  خوبی مورد مطالعه قرارگرفته است 
و نقش مهمي را در آب های سطح بااليي بازي 

مي کنند.
ويبريوها همچنين همزيست ارگان های ماهي 
همزيستي،  اجتماع  اين  در  می باشند.  نوراني 
باکتري مواد مغذي را از ارگان نوراني دريافت 
شکار  جذب  سبب  شده  توليد  نور  و  کرده 
می گردد. توليد نور و بيماری زايی در بسياري 
کروم  پديده  توسط  ويبريوناسه  اعضای  از 
سنسينگ )ادراك حد نصاب( کنترل مي شود 
اين  کاربرد  پيرامون  پژوهش هايی  امروزه  و 
بروز  از  ابزاري در پيشگيري  به  عنوان  پديده 
شده  انجام  آبزيان  ساير  و  ميگو  بيماری های 
باکتريايي،  جمعيت  تراکم  افزايش  با  است. 
محيط  در  خاص  مولکول هاي  برخي  تعداد 
خارج سلولي افزايش مي يابد و باکتري را قادر 
مي سازد تا از نظر کمي حضور ساير باکتري ها 
را درك کند و با رسيدن تعداد باکتری ها به 
حد نصاب الزم، ژن های مربوط به بيماری زايی، 
پديده  اين  به  فعال مي گردد،   ... و  نورافشاني 
کروم سنسينگ مي گويند )محمدي باغماليي 

و همکاران، 1393(.

آشنايي با بيماري ويبريوزيس ناشي از ويبريو هاروي در ميگو
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ويبريو 
هاروي در همه 
محيط های دريايي 
زندگي آزاد داشته 
و اين باکتري به  
عنوان پاتوژن 
اصلي در پرورش 
بسياري از گونه های 
بی مهرگان از جمله 
ميگو در سراسر 
جهان شناخته 
شده است و مرگ  
و مير بااليي در 
ميگو به  ويژه در 
مراحل الروي ايجاد 
می کند.
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بيش از 20 گونه بيماری زای ويبريو شناسايی 
 شده اند که بعضي از آن ها پاتوژن انسان هستند 
پاتوژن  گونه ها  بعضي  و  کلرا  ويبريو  مانند 
موجودات آبزي همچون ميگو هستند مانند: 
آنگويالروم،  ويبريو  پاراهموليتيکوس،  ويبريو 
ويبريو هاروي و غيره. يکي از گونه های مهم 
ويبريو به  ويژه در مراکز تکثير، ويبريو هاروي 

است که به  اختصار به آن مي پردازيم.
دريايي  محيط های  همه  در  هاروي  ويبريو 
زندگي آزاد داشته و در روده برخي از حيوانات 
گونه هاي  ميان  از  می نمايد  زندگي  دريايي 
ويبريو هاروي جداسازي شده، بعضي بيماری زا 
و تعدادي غير بيماری زا هستند که حاکي از 
وجود تنوع مولکولی و ژنتيکي زياد اين گروه از 
باکتري است. باکتري ويبريو هاروي به  عنوان 
پاتوژن اصلي در پرورش بسياري از گونه های 
جهان  سراسر  در  ميگو  جمله  از  بی مهرگان 
در  بااليي  مير  و  و مرگ   است  شناخته شده 
ميگو به  ويژه در مراحل الروي ايجاد می کند. 
هزاران واحد تکثير و توليد الرو در جهان به 
اين آلودگي مبتال شده اند و ضررهاي اقتصادي 
بی شماری را تجربه کردند. ويبريو هاروي باعث 
زخم مزمن پوست در کوسه و گاستروانتريت 
شدت  مي گردد.  گروپر  ماهي  پرورش  در 
بيماری زايی گونه های ويبريو هاروي وابسته به 
گونه ميزبان، دوز، زمان در معرض قرار گرفتن، 
باکتري  بيماری زايی سويه  فاکتورهاي  و  سن 
بيماری زايی  مکانيسم های  اين حال،  با  است. 
به  طور دقيق مشخص نشده است. عامل تداوم 
و بقاي ويبريو هاروي در مراکز تکثير ميگو به 
علت توانايي تشکيل بيوفيلم همراه با مقاومت 
در برابر مواد ضد عفونی کننده و آنتی بيوتيک 

گزارش شده است.

عالئم کلینیکي
اين بيماري باعث مرگ و مير شديد باالخص 
می شود.  جوان  ميگوهاي  و  الروها  پست   در 
قبيل  از  عالئمي  بيماري  به  آلوده  ميگوهاي 
کناره های  و  سطح  به  آمدن  و  هيپوکسي 
اينکه  به  توجه  با  می دهند.  نشان  را  استخر 
ميگوها برای دريافت اکسيژن به سطح می آيند، 
پرندگان دريايي جهت گرفتن ميگوها در روی 
استخرها به فراواني ديده می شوند. معموالً در 
شب ميگوهاي آلوده حالت نورافشاني از خود 
ويبريوها در  از  ناشي  نشان می دهند. عفونت 
ميگو ممکن است جلدي، روده ای يا عمومی 

و  الروها  در  خصوصاً  حالت ها  اين   باشد. 
پست الروها مشاهده مي شود. به همراه عالئم 
سطحي آلودگي هاي باکتريايي، معموالً مجاري 
هپاتوپانکراس و اپي تليال روده مياني نيز متورم 
رها  هپاتوپانکراس  مجاري  داخل  به  و  شده 
 Bolitas می گردد و به همين دليل بيماري را
blancas يا Little white balls مي گويند. 
تهاجم باکتري به سطح روده مياني و مجاري 
موجب گسترش  است  ممکن  هپاتوپانکراس، 
پالك های باکتريايي گشته و با ايجاد عفونت 
سيستمي و عمومي فاز نهايي بيماري شروع 

شود )ميربخش و همکاران، 1389(.

تشخیص
اساس  بر  ويبريوزيس  عفونت  تشخيص 
بافت  شناسی  مطالعات  و  باليني  نشانه هاي 
است. در بزرگنمايي زياد ميکروسکوپ نوري، 
از  تجمعي  به  صورت  بدن  روي  پالك های 
باکتری های ميله ای شکل در سطح کوتيکول يا 
قسمت های دهان، ضمايم حرکتي و در سطح 
کوتيکول مري و قسمت های دستگاه گوارش و 
معده ديده می شوند به  منظور تشخيص دقيق تر 
از دستگاه گوارش و هپاتوپانکراس مقطع تهيه 
شده و ممکن است از همولنف و هپاتوپانکراس 
بر روي پليت هاي حاوي آگار عمومي يا آگار 
داده شوند.  )TCBS( کشت  ويبريو  انتخابي 
و  له کرده  را  بررسي پست الرو کل جانور  در 
سپس بر روي پليت حاوي آگار انتخابي تلقيح 
مدت  در  درخشان  کلني هاي  گاه  می نمايند. 
12 تا 18 ساعت پس از گرماگذاري پليت هاي 
حاوي آگار عمومي در دماي 25 تا 30 درجه 
سلسيوس مشاهده می شوند )شکل 2( و يا بر 
روي پليت،TCBS، به طور مشخص کلنی های 

باکتريايي به رنگ سبز مشاهده می شود.
الزم به ذکر است که کلوني باکتری های ويبريو 
به رنگ های سبز و زرد و گاهی با مرکز سياه بر 
روي پليت آگار انتخابي ويبريو )TCBS( رشد 
می نمايند )شکل 3( و بر اساس دستورالعمل 
سازمان دامپزشکي کشور، در نمونه برداری از 
بچه ميگوها، تعداد کلونی های سبز بايد کمتر از 
60 عدد و کلونی های زرد هم بايد کمتر از 80 
عدد باشند تا احتمال بروز ويبريوزيس کاهش 

يابد.
متفاوت  روش هاي  به  ويبريو  گونه هاي 
البته  می شوند.  شناسايي  ميکروب شناسی 
امروزه از روش های مولکولی مانند توالي يابي 

باکتري ويبريو 
هاروي از طريق 

زخم، منافذ پوشش 
حيوان يا تغذيه 
وارد بدن ميگو 
مي شود. منبع 

اصلي اين باکتری 
در سالن تکثير، 
محتويات روده 

مياني ميگوهاي 
ماده آماده 

تخم ريزی است که 
در طي تخم ريزی 
از بدن آن خارج 

مي شوند.
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دقيق  تشخيص  به منظور   S rDNA16 ژن
گونه ها و سويه های باکتريايي استفاده می گردد.

روش انتقال
براي  استفاده  مورد  آب  در  ويبريو  گونه هاي 
بيوفيلم  همچنين  و  ميگو  پرورش  و  تکثير 
تشکيل شده بر روي ساختارهاي در تماس با 
آب در سالن هاي تکثير و مزارع پرورش ميگو، 
وجود دارد. باکتري ويبريو هاروي از طريق زخم، 
منافذ پوشش حيوان يا تغذيه وارد بدن ميگو 
ويبريو هاروي در سالن  اصلي  مي شود. منبع 
ماده  ميگوهاي  مياني  روده  محتويات  تکثير، 
آماده تخم ريزی است که در طي تخم ريزی از 

بدن آن خارج مي شوند.

پیشگیري و درمان
و  تکثير  مراکز  در  را  ويبريويي  آلودگی های 
پرورش، مي توان با مديريت مناسب بهداشتي 
آب و کاهش ميزان استرس در ميگوها کنترل 
نمود. عوامل مؤثر در پيشگيري از انتقال بيماري 

شامل:
انتخاب مکان مناسب، طراحي خوب استخر و 
آماده سازی مناسب قبل از ريختن بچه ميگو 
است. افزايش تعويض آب روزانه و کاهش توده 
زيستي موجود در استخر در زمان پرورش به 
 منظور کاهش مرگ  و مير ناشي از ويبريوزيس 
زه کشي،  همچنين  است.  شده  توصيه  
از  پس  استخرها  پاشي  آهک  و  خشک کردن 

برداشت توصيه مي گردد.
سالن  درخشان  ويبريوهاي  کنترل  منظور  به  
و  فرمالدئيد  و  يد  با  تخم ها  شستن  تکثير، 
تخم ها  شدن  آلوده  از  جلوگيري  همچنين 
ديگر  از  می شود.  توصيه  ميگو،  مدفوع  با 
بروز  از  پيشگيري  جهت  مناسب  راهکارهای 
ويبريوزيس می توان به ضد عفونی آب توسط 
کلر، استفاده از پروبيوتيک ها و مواد محرك 

سيستم ايمني اشاره نمود.

شکل 1- تصوير ميکروسکوپ الکتروني باکتري 
ويبريو

 

 شکل 2- باکتري درخشان )ويبريو هاروي(

 
شکل 3- کلونی های زرد و سبز ويبريو بر روي 

TCBS محيط کشت

فهرست منابع
و   م.  ميربخش،  ع.،  باغماليي،  1.  محمدي 
روشي  سنسينگ  کروم   .)1393( ب.  قائدنيا، 
آبزيان  آبزيان،  بيماريهاي  کنترل  در  نوين 

زينتي، 1 )2(. 
2. ميربخش، م.، دشتيان نسب، ع.، افشار نسب، 
بررسي   .)1389( ب.  قائدنيا،  و  و.  يگانه،  م.، 
ميزان فراواني و گوناگوني گونه هاي ويبريو در 
ميگوهاي پرورشي سفيد غربي استان بوشهر، 

سومين همايش ملي ميگوي ايران، آذر 89.

ويبريو 
هاروي در همه 
محيط های دريايي 
زندگي آزاد داشته 
و اين باکتري به  
عنوان پاتوژن 
اصلي در پرورش 
بسياري از گونه های 
بی مهرگان از جمله 
ميگو در سراسر 
جهان شناخته 
شده است و مرگ  
و مير بااليي در 
ميگو به  ويژه در 
مراحل الروي ايجاد 
می کند.

آشنايي با بيماري ويبريوزيس ناشي از ويبريو هاروي در ميگو / ميربخش
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چکیده
در پرورش آبزيان بررسی پارامترهای زيستی 
ميان  موجود  روابط  تعيين  و  غيرزيستی  و 
آن ها جهت شناخت عوامل مثبت و منفی در 
رشد از اهميت خاصی برخوردار است. بدين 
در  موفق  پرورش  يک  به  نيل  منظور جهت 
اکولوژيک  وضعيت  وانامی،  گونه  خصوص 
اهداف  گرديد.  بررسی  پرورشی  استخرهای 
ميزان  تعيين  تحقيق،  اين  در  نظر  مورد 
نوترينت ها )نيترات، نيتريت، فسفات، آهن، 
 BOD، TDS، کلروفيل  آمونياك(،  
و  جانوری  پالنکتون های  شناسايی   ،TSS
ميگوی  پرورش  استخر های  آب  در  گياهی 
استخرها،  بنتوزی  جامعه  شناسايی  وانامی، 
تعيين pH خاك، آهن خاك، مواد آلی کل، 
تاثير  نهايت  در  و  بندی(  )دانه  بستر  بافت 
بازماندگی  و  رشد  بر  فوق  عوامل   رابطه  و 
بود.  پرورش  فصل  طول  در  وانامی،  ميگوی 
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده تأثير 
جامعه  تراکم  و  مغذی  مواد  مالحظه  قابل 
گونه  بازماندگی  و  رشد  روی  بر  پالنکتونی 
وانامی بوده )99.9 درصد(؛ به نحوی که برای 
اعمال مديريت مناسب در شرايط استخرهای 
روی  بر  بيشتر  توجه  مطالعه،  مورد  پرورشی 
بررسی اين پارامترها ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدي: وضعيت اکولوژيک، استخر، 
پرورش ميگو

مقدمه
جايگاه  و  اهميت  از  آبزيان  پرورش  صنعت 
ويژه ايي برخوردار بوده و پرورش موفق ميگو 
به  عنوان يکي از بخش هاي اين صنعت سريعاً 
در  اعمال شده  مديريت  است.  رشد  حال  در 
استخرهاي پرورش ميگو، فاکتور اصلی مؤثر بر 
توليد است، بدين معني که ميزان مواد مغذي 
موجود در استخر می تواند بر بيومس مناسب 
آب  کيفيت  اگر  باشد.  تأثيرگذار  پالنکتوني 
در حد مطلوب حفظ نشود ميگوها به  خوبی 

تغذيه نمي کنند و درنتيجه نسبت به بيماری ها، 
حساس و بازماندگي نيز احتماالً کم مي شود. 
مطابق با بررسي هاي انجام شده رشد، درصد 
پرورشي  مزارع  در  توليد  ميزان  و  بازماندگي 
تحت تأثير عواملي نظير خصوصيات شيميايي 
اساس  بر  است.  رسوب  و  آب  بيولوژيکي  و 
مطالعات بي  شمار، مشخص گرديده است که 
مرگ  و مير در مزارع پرورشي تايلند، اندونزي، 
شدن  نامساعد  با  مکزيک  و  اکوادور  چين، 
شرايط محيطي در اثر افزايش تعداد مزارع و 

دوره های پرورشي، ارتباط نزديکي دارد.
غلظت نوترينت ها و فراواني فيتوپالنکتون ها در 
آب استخر بستگي به  pHو غلظت نوترينت ها 
در خاك دارد. مزارع ميگو مجاور مناطق مانگرو 
سولفيد  باالي  غلظت  با  خاك هايي  داراي 
توليد  باعث  سولفيد  اکسيداسيون  هستند. 
سولفوريک اسيد و شرايط اسيدي زياد شده 
که اين مسئله براي ميگو مي تواند ضرر داشته 
باشد. همچنين فعاليت هاي ميکروبي و چرخه 
تخمين ميزان نوترينت ها برای تعيين بازدهي 
مطالعه  پرورشي،  استخرهاي  در  غذا  و  کود 
استخر  اکوسيستم  در  نوترينت ها  سرنوشت 
خروجي  از  آلودگي  پتانسيل  ارزيابي  براي  و 
.)Boyd et al., 1995( استخرها مفيد است
نيتروژن معدني در آب به دو صورت نيترات 
و آمونياك وجود دارد. نيتريت ممکن است به 
 صورت محصول حد واسط نيتريفيکاسيون و 
احياء نيترات در محيط آبي وجود داشته باشد 
)Chein, 1992(. ترکيبات معدني نيتروژن دار 
نوترينت هايي  فسفات  و  آمونيوم(  و  )نيترات 
فيتوپالنکتون ها  رشد  باعث  که  هستند 
مي شوند. مطالعات انجام شده بر روي ميزان 
سيستم  نوترينت  و  بافر  سيستم هاي   CO2
پرورش چندگونه ای در استخرهاي آب  شور و 
قليايي )سيستم بسته( نشان داده شد که مقدار 
اکوسيستم ها  اين گونه  در  فسفر  و  نيتروژن 
می رود.  باال  ورودي  غذاي  ميزان  افزايش  با 
همچنين مشخص گرديد که ورود غذا و کود 
به استخر موجب افزايش CO2 کل مي شود و 

بررسي اکولوژيک استخرهاي پرورش ميگو
پريسا حسين خضري

p.h.khezri@gmail.com
مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، پژوهشکده ميگوي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

ترکيبات معدني 
نيتروژن دار 

)نيترات و آمونيوم( 
و فسفات از 

نوترينت هاي اصلي 
تأثيرگذار بر رشد 

فيتوپالنکتون ها 
مي باشند.

a
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مقدار pH به صورت معنی داری تغيير کرده و 
ظرفيت بافري آب افزايش مي يابد.

تخليه نيتروژن و فسفر استخرهاي پرورشي به  
طور خطي با زياد شدن ميزان غذادهي افزايش 
محيط  در  نيتروژن  تبديل  سرعت  مي يابد. 
خورها  و  رودخانه  سواحل  خليج،  محصور 
با يکديگر ندارند. ولي  يکسان بوده و تفاوتي 
سرعت تبديل غذا و نيتروژن به گوشت ميگو 
باراني نسبت به فصل خشک  در طول فصل 

بيشتر است.
بدين منظور و بر اساس بررسي انجام شده در 
زمينه وضعيت اکولوژيک استخرهاي پرورش 
ميگوي وانامي نتايج قابل مالحظه ای به دست 
آمده است. اهداف مورد نظر در اين مطالعه عبارت 
بودند از: )1( تعيين ميزان نوترينت ها )نيترات، 
 a کلروفيل آمونياك(،  آهن،  فسفات،  نيتريت، 
BOD، TDS، TSS، شناسايي پالنکتون هاي 
جانوري و گياهي در آب استخر هاي پرورش 
بنتوزي  جامعه  شناسايي  وانامي،  ميگوي 
استخرها، تعيين pH خاك، آهن خاك، مواد 
آلي کل، بافت بستر )دانه بندی( در طول دوره 
پرورش و )2( تأثير و رابطه عوامل فوق بر رشد 
فصل  طول  در  وانامي،  ميگوي  بازماندگي  و 

پرورش.

دما
به  طورکلی حداکثر دماي مناسب جهت پرورش 
اکثر گونه های ميگو از خانواده پنائيده در حدود 
32-30 درجه سانتي گراد گزارش شده است. 
در يک دماي مناسب ويژه يک گونه متابوليسم 
به حداکثر خود رسيده و در محدوده دمايي 
به سرعت  متابوليسم  آن  از  پايين تر  يا  باالتر 
تأثير  رشد  روي  بر  به طوری که  يافته  کاهش 
منفي بر جاي مي گذارد. در برخي از روزهاي 
پرورش، دما خارج از اين محدوده بوده و در 
همه استخرها روند تغييرات دما تا اواسط دوره 
پرورش صعودي و از اواسط تا اواخر دوره نزولي 
بوده است. استخرها در طول روز با اليه بندي 
به  احتماالً  امر  اين  نبوده اند،  مواجه  حرارتي 
دليل کم عمق بودن استخرها است. بر اساس 
گرمسيري،  مناطق  در  شده  انجام  مطالعات 
امکان بروز اليه بندي حرارتي، در طول روز، در 
استخرهايي با عمق کمتر از يک متر وجود دارد 
اما در هنگام شب، اين اليه بندی به دليل از 
دست رفتن گرما از سطح آب از بين خواهد 
رفت. اختالف دماي صبح و عصر در حدود 3 

– 1/75 درجه سانتي گراد بوده است؛ و اين در 
حالي است که اگر آبزي به سرعت در معرض 
اختالف دماي بيش از 3 تا 4 درجه سانتی گراد 
ناگهاني در متابوليسم  تغييرات  با  قرار گيرد. 
 Boyd,) مي گردد  مواجه  حرارتي  شوك  و 
باال  به  توجه  با  مسئله  اين  اهميت   .)1990
بودن تفاوت دماي صبح و عصر در منطقه قابل 

توجه است.

)pH( اسیديته
معموالً pH آب داراي اثرات غير مستقيمي بر 
روي ميگوهاست، به عبارتي اين پارامتر داراي 
تأثير قابل توجهي بر روي سمّيت آمونياك و 
هيدروژن سولفوره است. تغييرات pH در آب 
تحت تأثير دی اکسيد کربن و يون های موجود 
در آب قرار دارد. نوسانات روزانه pH نيز مانند 
خود pH از اهميت خاصي برخوردار بوده بدين 
روزانه pH، در حد 0/5  نوسانات  ترتيب که 
واحد، طبيعي است ولي افزايش نوسانات بيشتر 
از اين حد، کندي رشد، پوست اندازی، سخت 
شدن پوسته و استرس ميگو را به دنبال داشته، 
افزايش آمونياك و سولفيد هيدروژن  موجب 
مناسب  ميزان   .)Chein, 1992( مي  گردد 
pH در استخرهاي پرورش ميگو 8/5 – 7/5 و 
ترجيحاً 8/2 – 7/8 گزارش شده است )مجدي 

نسب، 1376(.

اکسیژن محلول
حيات آبزي در استخر نيازمند وجود اکسيژن 
با گرفتن  آبزي  زيرا  است  مناسب  مقادير  در 
اکسيژن موجود در آب زندگي و رشد مي کند. 
همچنين باکتري هاي هضم کننده مواد آالينده، 
جهت کنترل آلوده کننده هاي سيستم، نياز به 
اکسيژن دارند. در صورت عدم وجود اکسيژن 
به ميزان کافي اين باکتري ها قادر به تجزيه مواد 
آالينده نخواهند بود ولي اگر اکسيژن به ميزان 
باشد،  موجود  استخر  اکوسيستم  در  مناسب 
ارگانيسم با استفاده از آن ماده آلي را تجزيه 
اين گاز توسط  آزاد مي شود.   CO2 نموده و
جلبک گرفته شده و با کمک نور خورشيد در 

طول روز، اکسيژن در استخر توليد مي شود.
در  موجود  گزارش های  از  برخي  به  توجه  با 
زمينه ی ميزان مناسب اکسيژن:  )1( ميزان 
مطلوب اکسيژن باالتر از 4 ميلی گرم در ليتر 
است )Chein, 1992( و )2( مقدار مطلوب 
و  ليتر  در  ميلي گرم   5 ميگو  براي  اکسيژن 

بررسي اکولوژيک استخرهاي پرورش ميگو /  خضري

پنج فاکتور نيترات، 
ارتوفسفات، 
آمونياک، آهن 
 a-و کلروفيل
به ترتيب 
داراي بيشترين 
تأثيرگذاري 
می باشند و در 
مجموع 99/9 
درصد تغييرات 
وزني ميگوي سفيد 
غربي در طول دوره 
پرورش تحت تأثير 
عوامل فوق بوده 
است. بنابراين 
براي اعمال 
مديريت بهتر در 
شرايط استخرهاي 
پرورشي مورد 
مطالعه، بيشترين 
توجه بايستي بر 
روي پارامترهاي 
مذکور صورت 
گيرد.
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کمترين حد آن 2 ميلي گرم در ليتر است. 
اوقات  بيشتر  در  تقريباً  اکسيژن  ميزان 
مطلوب بوده است. به نظر مي رسد، اين امر 
احتماالً به دليل هواي آفتابي و وجود باد 
در تمام مدت زمان پرورش باشد به دليل 
روز ميزان  فتوسنتز در طول  انجام عمل 
اکسيژن در عصر بيشتر از صبح است. بين 
اختالفي  عمق  و  سطح  اکسيژن  مقادير 
وجود نداشته ولي در روزهاي مختلف از 
مقادير  بين  تفاوت  وجود  پرورش،  دوره 
اکسيژن در صبح و عصر وجود داشته است.

شوري
نوسانات شوري در سطح و عمق استخرها 
غالباً يکسان بوده و استخرها با اليه بندی 
شوري مواجه نبوده اند. درحالی که بررسي 
روند تغييرات شوري در طول دوره پرورش 
نشان دهنده اختالف معني دار است. اين 
امر احتماالً تحت تأثير ميزان تعويض آب 

در استخرها است.

شفافیت
دامنه  از  باالتر  استخرها  شفافيت  ميزان 
مناسب )cm 45 - 35( قرار داشته است. 
بر اساس نظريه Boyd آب بسيار شفاف و 
روشن بيانگر حاصلخيزي نامناسب و کم 
رويش  احتمال  امر  اين  که  است  استخر 
جلبک هاي کف زی در استخر را باال مي برد. 
به نظر مي رسد اختالف شفافيت در روزهاي 
مختلف يک استخر به دليل تعويض آب و 
و  گياهي  پالنکتون هاي  ميزان  در  تفاوت 

مواد معلق در طول دوره باشد.

آمونیاک
يوني  غير  و  يوني  شکل  دو  به  آمونياك 
به   )+NH4( آن يوني  دارد. شکل  وجود 
اين  زيرا  نيست  سمي  مثبت،  بار  دليل 
غشاي  از  يون  عبور  مانع  الکتريکي  بار 
غير  شکل  ولي  مي شود.  شش ها  سلولي 
متابوليت هاي  از   )NH3( آمونياك  يوني 
خطرناك در سيستم پرورشي بوده است 
و حاصل تجزيه ميکروبي مواد آلي و مواد 
دفع شده توسط ميگو است. آمونياك آزاد 
شده از مواد دفعي ميگو و تجزيه باکتريايي 
جلبک جذب   توسط  نوترينت  به  صورت 
نيترات  به  نيتريت و سپس  به  يا  شده و 

تبديل می شود.  )نيتريفيکاسيون هوازي( 
تجمع غلظت هاي باالي آمونياك در محيط 
به ميگوها استرس وارد نموده باعث کاهش 
رشد می گردد. آمونياك آزاد شده در محيط 
 pH به شکل غير يوني است و با افزايش
می شود.  بيشتر  فاکتور  اين  ميزان  دما  و 
مطابق با گزارش های موجود در زمينه حد 
 ،)0.1 mg/l N-NH3( مجاز اين فاکتور
می توان گفت که ميزان اين پارامتر در طي 
دوره پرورش همه استخرهاي مورد بررسي، 
بيشتر از مقدار ايده آل براي رشد مناسب 
ميگوها بوده است. در اکوسيستم های آبي 
منبع اصلي آمونياك مواد دفعي آبزيان و 
هتروتروفي ميکروارگانيسم هاست بنابراين 
تغييرات ماهانه غلظت آمونياك کل مربوط 
زنده  موجودات  متابوليسم  تغييرات  به 

موجود در آب است.

نیترات
رشد  بر  تأثيرگذار  اصلي  نوترينت هاي 
معدني  ترکيبات  فيتوپالنکتون ها، 
نيتروژن دار )نيترات و آمونيوم( و فسفات 
مي باشند. نيترات يکي از اشکال ازت در 
نيتروژن  چرخه  و  کودها  از  که  بوده  آب 
نيترات  وجود  مي آيد.  وجود  به  در خاك 
باال خطرناك است ميزان  در غلظت هاي 
 25  ppm شور  آب  در  نيترات  مناسب 
 .)Boyd, 1992) گزارش گرديده است 
نوسانات اين پارامتر در طول دوره پرورش 
داراي روند مشخصي نبوده است و در همه 
استخرها ميزان اين فاکتور بسيار کم بوده 
که اين مورد خود پيامد کاربرد روش هاي 
نامناسب کود دهی در استخرهاي پرورشي 

است.

نیتريت
نيتريت مدت زمان کمتري در آب استخر 
وجود دارد زيرا يک ترکيب حد واسط در 
به همين  و  است  نيتريفيکاسيون  فرايند 
دليل، سريعاً به نيترات تبديل مي شود از 
پرورشي  نيتريت در سيستم  طرف ديگر 
جزء متابوليت هاي سمي محسوب گرديده 
که در زمان کاهش غلظت اکسيژن محلول، 
به وسيله ميکروارگانيسم ها توليد مي شود. با 
باال رفتن ميزان کود دهی و افزايش غذاي 
متابوليت هاي  غلظت  استخر  به  ورودي 

همين  به  مي رود  باالتر  استخر  در  سمي 
خاطر مسائل مربوط به اين ترکيبات در 
متراکم  نيمه  و  گسترده  پرورشي  روش 
اجتناب  ناپذير است. يک رابطه منفي ميان 
استخرهاي  در  نيتريت  و  نيترات  غلظت 
مورد بررسي، مشاهده شد؛ اين امر احتماالً 
و  نيترات  به  نيتريت  تبديل  دليل  به 
بالعکس، در چرخه نيتريفيکاسيون است. 
کمتر ديده شده است که غلظت نيتريت به 
حدي برسد که براي ميگوها کشنده باشد 
 mg/l N-NO2 باالي  غلظت های  ولي 
5-4 در استخرهاي پرورش ميگو بر روي 
 Boyd,) است  منفي  تأثير  داراي  رشد 
1992(. با توجه به اين که ميزان نيتريت 
اندازه گيری شده در همه استخرها کمتر از 
اين حدود بوده، با احتمال قريب به يقين 
نيتريت عامل منفي در کاهش رشد ميگوها 

در استخرهاي تحت بررسي نبوده است.

فسفر
فسفر به دليل غلظت کم آن در اکوسيستم 
براي  ضروري  نوترينت هاي  از  پرورشي، 
کودهاي  مي رود.  شمار  به  اوليه  توليدات 
فسفره افزوده شده به استخر باعث افزايش 
آب  در  محلول  ارتوفسفات  غلظت  در 
مي شود. ميان غلظت اين پارامتر و کلروفيل 
a يک رابطه مثبت وجود داشته که اين 
توسط  ارتوفسفات  برجذب  دليل  خود 
فيتوپالنکتون ها بوده زيرا بنا بر مطالعات 
انجام شده فسفات از جمله نوترينت هايي 
است که موجب رشد پالنکتون هاي گياهي 

.)Boyd, 1992) مي گردد

آهن
آهن  بررسي  مورد  فاکتورهاي  ديگر  از 
اين فلز نقش مهمي در ماده  بوده است. 
داراي  آهن  ترکيبات  بيشتر  دارد،  زنده 
حالليت کمي در آب هستند ولي حضور 
ترکيبات کمپلکس کننده، باعث نگهداري 
مي شود.  آب  آهن  از  توجهي  قابل  مقدار 
يون ها  باالي  غلظت  حضور  دريا،  آب  در 
و زمين هاي قليايي باعث رسوب يون هاي 
آهن  اکسيد  شکل  مي گردد.   )ΙΙ( آهن 
نيز در آب نامحلول است فيتوپالنکتون ها 
با غلظت های متفاوت  قادرند در آب های 
از آهن و ديگر فلزات کمياب زنده بمانند 
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ولي غلظت هاي باالي آهن )ΙΙ( براي بيشتر 
آهن  ميزان  است.  خطرناك  ارگانيسم ها 
اندازه گيری شده در آب استخرهاي مورد 
مطالعه کم بوده است. احتماالً اين امر به 
دليل شوري باالي آب استخرها و قليايي 
بودن بستر است، زيرا همان طور که ذکر 
گرديد، اين عنصر به علت وجود يون هاي 

متفاوت در آب دريا، رسوب مي کند.

)BOD( تقاضاي بیولوژيکي اکسیژن
غلظت  متراکم،  نيمه  استخرهاي  آب  در 
اکسيژن  بيولوژيکي  تقاضاي  ميانگين 
مهم  متغير  يک  به عنوان   )BOD5(
کيفيت آب در تالش های کنترل آلودگي 
در حدود 5 ميلي گرم در ليتر گزارش  شده 
است. ميزان BOD5 اندازه گيری شده در 
طول دوره پرورش استخرهاي مورد بررسي 
کمتر از اين مقدار بوده است اما از آنجايي 
که کليه استخرها در طي دوره پرورش از 
نداشته اند  مشکلي  محلول  اکسيژن  نظر 
مي رسد  نظر  به  لذا   ،)Boyd, 2000)
بازماندگي  و  رشد  کاهش  در  فاکتور  اين 

ميگوهاي استخر دخالتي نداشته است.

)TSS( میانگین کل مواد جامد معلق
معلق  جامد  مواد  کل  ميانگين  غلظت 
به  پرورشي  استخرهاي  آب  در   )TSS(
روش نيمه متراکم 100 ميلی گرم در ليتر 
دوره  طول  در   .)Boyd, 2000( است 
پرورش، مواد جامد معلق اندازه گرفته شده 
کمتر از محدوده مناسب مذکور بوده است.

a-جمعیت پالنکتوني و میزان کلروفیل
در  شده  اندازه گيری   a کلروفيل  ميزان 
محدوده 1/05– 0/725 ميکروگرم در ليتر 
بوده در حالي  که اين ميزان بسيار کمتر 
از ميزان کلروفيل در استخرهاي پرورش 
در  ليتر(  در  ميکروگرم   55×103( ميگو 
 .)2000  .Boyd( است  بوده  هندوراس 
افزايش کلروفيل a در اکوسيستم پرورشي 
در  نيترات  و  فسفات  افزايش  دنبال  به 
محيط است که اين ترکيبات نيز در قالب 
کود و غذا به استخر داده مي شوند. کمي 
ميزان کلروفيل نشانه کم بودن جمعيت 
توليدکنندگان  )به عنوان  فيتوپالنکتوني 
بر  انجام شده  مطالعات  در  است.  اوليه( 

در  فيتوپالنکتون ها  تراکم  روي 
گونه  ميگو،  پرورشي  استخرهاي 
تراکم  اين  ميزان   ،P. monodon
گزارش  ميلی ليتر  در  سلول   105-107
شده (Chein, 1992(، درحالی که نتايج 
شناسايي پالنکتون ها در اين تحقيق، نشانگر 
است.  گياهي  پالنکتون هاي  پائين  تراکم 
روش هاي  اعمال  نتيجه  احتماالً  امر  اين 
است.  استخرها  در  دهی  کود  نامناسب 
اولين  به عنوان  اين موجودات،  حضور کم 
حلقه در زنجيره غذايي اکوسيستم هاي آبي 
را می توان با استفاده از روش های مناسب 

کود دهی جبران نمود.
در استخرهاي پرورش ميگو به روش نيمه 
متراکم، رابطه ميان کيفيت فيتوپالنکتون 
از  ولي  است  شده  بررسي  ميگو  رشد  و 
به وسيله  فيتوپالنکتون  رشد  که  آنجايي 
است  امکان پذير  دهی  کود  افزايش 
شکوفايي داينوفالژل ها به وقوع می پيوندد 
دسته  اين  شکوفايي  حاالت  از  برخي  در 
است  بي خطر  ميگو  براي  پالنکتون ها  از 
اثرات  از   .)Delgado et al. 1996(
منفي جلبک بر روي توليد مزارع پرورشي، 
ظهور لکه هاي قهوه ايي رنگ بر روي ميگو 
است، اين مورد در مزارع اکوادور مشاهده 
موجود  گزارش های  بر  بنا  است.  شده 
)با   Gymnodinium جنس  وجود 
حداکثر غلظت 15000 سلول در ليتر( در 
مرگ   موجب  مکزيک  وانامي  استخرهاي 
و مير در مراحل ناپلي و جواني می شود. 
جنس  که  است  شده  گزارش  همچنين 
بوده و حضور  سمي   Gymnodinium
آن در استخر در اثر اعمال روش نامناسب 
کود دهي است؛ بر اساس نتايج مربوط به 
شناسايي جنس هاي فيتوپالنکتوني، در اين 
مطالعه، اين جنس در اواخر دوره )به ميزان 

کم( وجود داشته است.
بر اساس گزارش های موجود در استخرهاي 
به  فيتوپالنکتون ها  نسبت  باال،  توليد  با 
بوده  يک  به  ميليون  يک  زئوپالنکتون ها 
(Delgado et al., 1996(. درحالی که 
و  گياهي  پالنکتون های  جوامع  ميان 
نسبتي  استخرها، چنين  اين  در  جانوري 

وجود نداشته است.
دياتومه ها نسبت به سيانوباکترها، موجب 
مي گردند  رشد  در  بيشتري  افزايش 

مزارع  مديران  اکثر   .)Boyd, 1989)
را  دياتومه ها  باالي  نسبت  ميگو  پرورش 
در جامعه فيتوپالنکتوني ترجيح مي دهند، 
اين امر با اعمال روش کوددهي که در آن 
نسبت N: P برابر با 20:1 باشد امکان پذير 

خواهد بود.

بافت بستر استخرهاي پرورشي
بافت خاك عامل عمده در ساختار استخر 
بوده و پرورش دهندگان ميگو و ساير آبزيان 
تمايل به استخرهاي خاکي با مقادير بااليي 
مقدار  آنجايی که  از  ولي  دارند.  رس،  از 
باالي رس در خاك باعث افزايش ظرفيت 
اغلب  و  مي شود  فسفر  تثبيت  در  خاك 
در مزارع نيمه متراکم که داراي خاکي با 
مقادير باالي رس هستند )با وجود کاربرد 
مشکل  باال(  فسفات  ميزان  با  کودهايي 

شروع بلوم پالنکتوني وجود دارد.
موجود  گزارش های  با  مطابق  همچنين 
ميگوهاي  در  بازماندگي  و  رشد  بهترين 
خانواده پنائيده در بسترهاي شني وجود 
 Chein et al., 1989; Pruder) دارد
et al., 1992( و خاك هايی با 5 تا 10 
درصد رس و پراکندگي اندازه ذرات براي 
خاك های  به  نسبت  استخرها  ساختار 
رسي ترجيح داده می شود. بنابراين انتخاب 
خاك هايی با مقادير باالي رس براي پرورش 
ميگو و ساير جانوران اهميت کمتري پيدا 
می کند. جنس بستر همه استخرهاي مورد 
مطالعه داراي مقادير باالي رس بوده که 
بنا بر منابع مذکور از عوامل بسيار مهم و 
منفي تأثيرگذار در کاهش رشد، بازماندگي 
و توليد ميگوهاي پرورشي در استخرهاي 

مورد نظر است.

pH رسوبات بستر استخرهاي پرورشي
خاك  در  ميکروبيولوژيکي  فعاليت هاي 
قليايي در  يا  بروز حاالت اسيدي  موجب 
بر  رسوب   pH مي گردند.  بستر  رسوبات 
به ويژه  دسترس  قابل  نوترينت هاي  روي 
ترتيب  بدين  است.  داشته  تأثير  فسفات 
که کاهش pH حضور يون هاي آلومينيوم، 
باعث  و  نموده  فعال  را  آهن  و  منگنز 
تشکيل ترکيبات فسفات نامحلول )مانند 
FePO4( مي گردند و از اين طريق فسفات 
از چرخه نوترينت هاي موجود در آب خارج 

بررسي اکولوژيک استخرهاي پرورش ميگو /  خضري
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با  قليايي  هاي   pH در  همچنين  مي شود. 
اشکال  فسفات  و  کلسيم  غلظت  افزايش 
 Ca5  )PO4(3  )OH( کلسيم  آپاتيت 
و  آهن  مي آيد.  وجود  به  است  نامحلول  که 
منگنز نيز در pH قليايي رسوب کرده و از اين 
طريق از دسترس خارج مي گردند. pH خاك 
بستر تمام استخرهای پرورشي قليايي بوده و 

اختالفي با يکديگر نداشته اند.

مواد آلي کل بستر استخرهاي پرورشي
افزايش  موجب  خاك  در  آلي  مواد  وجود 
باروري آن مي گردد اما مقدار اين مواد بايستي 
حد  از  آن ها  ميزان  اگر  زيرا  باشد،  متعادل 
افزايش جمعيت  باعث  بيشتر شود،  معمول 
ارگانيسم هاي خاك و افزايش مصرف اکسيژن 
مي گردد که نتيجه آن کاهش اکسيژن خاك 
است. براي تجزيه اين مواد وجود باکتري هاي 
الزامي است عدم وجود تعادل ميان  خاصي 
جمعيت باکتري ها به دليل فوق ممکن است 
که  شود  سيکل  اين  خوردن  هم  به  باعث 
درنهايت امکان به وجود آمدن مواد سمي و 

ترشح آن ها در خاك يا آب پيش مي آيد. 
تجمع مواد آلي در خاك استخر به دليل غذاي 
دفعي  مواد  و  مرده  پالنکتون  نشده،  خورده 
اکسيژن  تقاضاي  افزايش ميزان  باعث  ميگو 
آمونياك،  مانند  سمي  متابوليت های  شده 
نيتريت، هيدروژن سولفيد، يون آهن )ІІ( و 
متان را به وجود می آورد. جهت نيل به يک 
پرورش موفق ميزان مناسب مواد آلي کل در 
استخرهاي پرورشي حدود 2/5 درصد گزارش 

گرديده است.
تعيين  که  کرد  بيان  می توان  کلی  طور  به 
روابط موجود ميان پارامترهاي زنده و غيرزنده 
و مدل بندي آن ها به تعيين مدل رشد ميگو 
و شناخت عوامل مثبت و منفي در رشد منجر 
به دست آمده در  نتايج  بر اساس  مي گردد. 
اين تحقيق، پنج فاکتور نيترات، ارتوفسفات، 
آمونياك، آهن و کلروفيل-a به ترتيب داراي 
بيشترين تأثيرگذاري می باشند و در مجموع 
سفيد  ميگوي  وزني  تغييرات  درصد   99/9
تأثير  تحت  پرورش  دوره  طول  در  غربي 
اعمال  براي  بنابراين  عوامل فوق بوده است. 
مديريت بهتر در شرايط استخرهاي پرورشي 
مورد مطالعه، بيشترين توجه بايستي بر روي 

پارامترهاي مذکور صورت گيرد.
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چکیده فارسي
کيتوسروس،  جلبک  ريز  نوع  سه  تاثير 
تغذيه  جهت  تتراسالميس  و  ايزوکرايسيس 
مراحل الروی زوا و مايسيس ميگوی سفيد غربی 
در اين تحقيق مورد بررسی قرارگرفت. در اين 
تحقيق از آب دريا با شوری ppt 30 استفاده شد 
و تانک آزمايش با ناپلی 5 و تراکم 100 قطعه 
در ليتر ذخيره سازی شدند. ميانگين دمای آب، 
اکسيژن محلول وpH   در طول 8 روز پرورش 
الروها بترتيب  0/2± 31/4 درجه سانتيگراد 
،0/1±5/68  و0/08± 8/03  بود. غذادهی برای 
تمام تيمار ها با غذای الروی مخصوص زوا و 
مايسيس، 6 ميلی گرم در ليتر در و آرتميا 5 
قطعه در ميلی ليتر از مرحله مايسيس 1 انجام 
گرفت. نتايج اين تحقيق نشان دهنده اين نکته 
است که بيشترين  درصد بقاء در پايان مرحله 
مايسيس )45/30 درصد ( در تيمار تغذيه شده 
با کيتوسروس مشاهده شده  اما در پايان مرحله 
رشد  بيشترين  کيتوسروس  جلبک  مايسيس 
با  بود.   ) متر  ميلی   4/24±0/6( طولی الروها 
توجه به نتايج بدست آمده در تغذيه منفرد ريز 
جلبک کيتوسروس و در تغذيه ترکيبي با ريز 
جلبک ايزوکرايسيس جهت افزايش درصد بقاء 
و رشد طولی مراحل الروی ميگوی سفيد غربی 

پيشنهاد می گردد.

سفيد  ميگوی  ريزجلبک،  کلیدي:  واژگان 
غربی، الرو

مقدمه
فيتوپالنکتون ها گروه بزرگي از توليدکننده های 
اوليه آب های شور و شيرين در تمام دنيا هستند 
که با اندازه های ميکروسکوپي کمتر از 1 ميکرون 
تا نمونه های بسيار بزرگ در حدود 50 متر ديده 
می شوند. اين گروه از آبزيان براساس اندازه به 
دو گروه تک  سلولی به نام ريز جلبک و يا چند 
سلولي و جلبک های بزرگ )ماکروآلگا( تقسيم 

جلبک ها  ريز  بخصوص  و  جلبک ها  می شوند. 
جذب  آب،  کيفيت  تثبيت  در  مهمي  نقش 
توليد  کربن،  دی اکسيد  نيتريت،  آمونياك، 
اکسيژن، تغذيه الرو و کنترل ميکروبي محيط 
خود دارند. عالوه بر اين جلبک ها به  عنوان غذاي 
زنده در تغذيه مراحل مختلف آبزيان پرورشي 
از جمله ميگو و خيارهاي دريايي نقش مؤثری 
دارند. بطوريکه بيش از 40 گونه مختلف از ريز 
جلبک ها در مناطق مختلف دنيا جداسازی و در 
سيستم های کشت متراکم و خالص وارد شده اند. 
ارزش غذايي هر جلبک به  اندازه سلولي، قابليت 
هضم، توليد مواد سمي و ترکيب بيوشيميايي آن 
بستگي دارد. بران و همکاران در سال 1997 با 
تحقيقات انجام  شده بر روي 40 گونه ريز جلبک 
نشان دادند که اين آبزيان به  طور ميانگين داراي 
15 تا 52 درصد پروتئين، 5 تا 20 درصد چربي 

و 5 تا 12 درصد کربوهيدرات می باشند. 
در ميان ريز جلبک های استفاده شده در صنعت 
تکثير آبزيان و بخصوص ميگو 3 گونه زير از 
)غريبی،  باشند  مي  برخوردار  خاصي  اهميت 

.)1390
لميس  سا ا تتر ن  نکتو پال فيتو  -1

Tetraselmis sp
اين فيتوپالنکتون متعلق به رده پراسينوفيسا 
Prasinophycea و خانواده کالميدومناداسه 
اين  در  است.   Chlamydomonadaceae
فتوسنتزي،  هاي  رنگدانه  اصلی ترين  جلبک 
هستند  بتاکاروتن  و   A، B کلروفيل 
تا 15  بين 10  آن  و سايز  )تمجيدي،1381( 

ميکرون است )Kumulu,1998( )شکل 1(.
کيتوسروس  فيتوپالنکتون   -2

Chaetoceros sp
باسيالريو رده  به  متعلق  فيتوپالنکتون  اين 
خانواده  و    )Bacillariophycea(فيسا
کيتوسرتاسه، است. اعضاي اين رده به دياتومه ها 
معروف هستند. دياتومه ها در حدود 200 جنس 
به  طور  و  می شوند  شامل  را  گونه   6000 و 

استفاده از فيتوپالنکتون ها 
در تغذيه مراحل الروي ميگوي سفيد غربي

قاسم غريبي، محسن نوري نژاد و وحيد يگانه
pgfrcgharibi@gmail.com

پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

بيشترين درصد 
بقاء در مراحل 
الروي ميگو، مربوط 
به مرحله مايسيس 
3 و تيمارهای 
تغذيه شده با 
جلبک کيتوسروس 
بوده و کمترين 
ميزان درصد بقاء 
در پايان مرحله 
مايسيس، در تيمار 
ايزوکرايسيس 
با تتراسالميس 
مشاهده گرديد.
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عمده به صورت تک سلولی يافت می گردند 
اين   .)Lavens&Sorgelos.1996(
جلبکي  ريز  کاربردی ترين  از  يکي  آبزيان 
در  تکثير  مراکز  غالب  در  که  هستند 
کشورهاي آسياي شرقي، مکزيک و استراليا 
 Lavens &(. مورد استفاده قرار می گيرد
آن  گوياي  بررسی ها   )Sorgelos,1996
است که حدود 40 درصد از مراکز تکثير 
در کشور مکزيک از جلبک کيتوسروس به  
تنهايی در تغذيه مرحله زواي ميگوي سفيد 
غربي استفاده مي کنند )غريبی، 1390( 

)شکل 2(.
يزوکرايسيس  ا فيتوپالنکتون   -2
ريز  ايزوکرايسيس   Isochrisis sp
جلبک دريايي متعلق به گروه کريسوفيته 
ريز  اين  است.    )Chrysophyte(
هاپتوفتس  شاخه  در  هم اکنون  جلبک 
پريمنسيوفيسه  يا   Haptophtes
دارد. شکل  جاي   Prymnesiophysea
آن گرد تا تخم مرغی است منبع خوبي از 
چربي است و براي اکثر دوکفه ای استفاده 
و  تکثير  صنعت  در  هم اکنون  می شود. 
)حافظيه،  دارد  زيادي  استفاده  پرورش 

1386( )شکل 3(.
و  کوبان  توسط  شده  انجام  بررسی های 
همکارانش در سال 1985 بر روي نوسانات 
ميزان درصد بقاء، رشد و تغييرات مراحل 
 P.aztecus، ميگو  گونه  چهار  الروي 
و   P.setiferus، L.vannamei
شش  از  استفاده  با  که   P.tylirostris
 S.costatum، ترکيب غذايي شامل نوع 
و   .C.gracilis، Isochrysis sp
T.chuii با آرتميا تغذيه شده بودند، گوياي 

آن بود که تغييرات درصد بقاء در مراحل 
الروي با فيتوپالنکتون هاي مختلف در کنار 
آرتميا از شروع زير مرحله زوآ 2 تا مايسيس 
3 معنی دار نمی باشد ولي تغذيه الروها در 
تمامي گونه های ميگو با دياتومه ها به  تنهايی 

باعث پيشرفت مراحل الروي می شود.
الروي  مراحل   1986 سال  در  سانچز 
سه  از  استفاده  با  غربي  سفيد  ميگوي 
 Isochrysis sp.، ريزجلبک  گونه 
و   Bacteriastrum hyalinum
Prorocentrum micans تغذيه نمود 
و نشان داد که درصد بقاء و رشد مراحل 
الروي با ريز جلبک ايزوکرايسيس بيشتر از 

دو گونه ريزجلبک ديگر است.
گونه  سه   1999 سال  در  کومولو 
و   T.chuii، S.costatum جلبک 
صورت  به    Rhinomonas reticulate
منفرد و تلفيقي با تراکم های مختلف را در 
تغذيه مرحله زوآ و مايسيس ميگوي سفيد 
هندي مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت 
بازماندگي در  که بيشترين ميزان رشد و 
مرحله زوآ 1 تا مايسيس 1 مربوط به جلبک 
است.   S.costatum و   T.chuii هاي 
بيشترين ميزان رشد و بازماندگي با جلبک 

S.costatum حاصل می شود.
هشت  تغذيه  اثر  هوبارد  سال 2003،  در 
گونه جلبک به صورت انفرادي و ترکيبي را 
بر ميزان بقاء الروهاي ميگوي سفيد غربي 
قرار داد. در اين تحقيق از ظروف 30 ليتري 
که با 10 ليتر آب دريا با شوري 30 قسمت 
در هزار و تراکم 100 قطعه در ليتر ناپلي 
گرديد،  استفاده  ذخيره سازی  به منظور   5
همچنين آزمايش در 6 تيمار و سه تکرار 

تيمار  سه  و  منفرد  به صورت  تيمار  )سه 
به صورت ترکيب دوتايي از ريزجلبک ها( 
تيمارها  تمام  براي  غذادهي  گرفت.  انجام 
با غذاي الروي مخصوص زوآ و مايسيس، 
6 ميلی گرم در ليتر انجام گرفت. عالوه بر 
اين از مرحله مايسيس 1 از تراکم 5 قطعه 
گرديد.  استفاده  نيز  آرتميا  ميلی ليتر  در 
که  بود  آن  از  حاکي  تحقيق  اين  نتايج 
 Porphyridium cruentum جلبک 
درصد  بيشترين   Pavlovapinguis و 
بين جلبک هاي مورد مطالعه  را در  بقاء 
داشته است. در تيمارهاي تغذيه ترکيبي 
و   Isochrisis sp هاي  جلبک 
بقاء  درصد  بيشترين   P.cruentum
هاي  جلبک  ترکيب  و  زوآ،  مرحله  در  را 
  Micromonas با   P.pingui
pusilla بيشترين درصد بقاء را به ترتيب 

در دو مرحله زوآ و مايسيس داشته اند. 
به  منظور تعيين بهترين ترکيب ريزجلبک 
غربي،  سفيد  پا  ميگوي  الرو  پرورش  در 
گونه  سه  ترکيبي  و  انفرادي  تغذيه  تأثير 
تتراسالميس، ايزوکرايسيس و کيتوسروس 
در سال 1385 توسط غريبي و همکاران در 
پژوهشکده ميگو مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين تحقيق ميانگين دماي هواي سالن 
و دماي آب به ترتيب 0/3± 33/4 و 2/ ±0 
31/4 درجه سانتی گراد، همچنين شوري، 
pH و اکسيژن محلول در آب به ترتيب 30 
قسمت در هزار، 0/08 ± 8/03 و 0/1 68± 
/5 ميلی گرم در ليتر تنظيم گرديد. دماي 
آب و شوري براي تمام تيمارها يکسان بود 
و فاکتورهاي pH و اکسيژن محلول در آب 
نيز در تيمارهاي مختلف اختالف معنی داری 

جدول 1 – ترکيب  تقريبی در ريزجلبک های مورد استفاده در اين تحقيق
 )ميکرو گرم در ميلی گرم وزن خشک( )اقتباس از پينا و همکاران، 2006(
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نداشت.
اين پژوهش گوياي آن بود که  يافته های 
بيشترين درصد بقاء از مرحله الروي زوآ 2 
تا پايان دوره، مربوط به مرحله مايسيس 3 و 
تيمارهای تغذيه شده با جلبک کيتوسروس 
با تراکم 1/2 ± 45/30 درصد بوده است 
)شکل های 4 تا 6(. کمترين ميزان درصد 
تيمار  در  مايسيس،  مرحله  پايان  در  بقاء 
ميزان  با  تتراسالميس  با  ايزوکرايسيس 
بازماندگي 2/3 ± 30/00 درصد مشاهده 
تيمار  با  معنی داری  اختالف  که  گرديد 
تتراسالميس به تنهايی نداشت. در مرحله 
در  ميلی متر(   4/1  ±  0/09( مايسيس 
تيمارهاي تغذيه شده ترکيبي، ترکيب دو 
ريزجلبک کيتوسروس با ايزوکرايسيس در 
ميزان  بيشترين  تيمارها  ديگر  با  مقايسه 
رشد طولي مشاهده گرديد. در تغذيه منفرد 
ريزجلبک  مايسيس  مرحله  پايان  در  نيز 
ميلی متر   4/24  ±0  /06 کيتوسروس 

بيشترين ميزان رشد طولي را داشت است.

 

شکل 1- فيتوپالنکتون تتراسالميس، مورد 
استفاده در تغذيه الرو ميگو.

 

شکل 2- فيتوپالنکتون کيتوسروس، مورد 
استفاده در تغذيه الرو ميگو.

 

شکل 3- فيتوپالنکتون ايزوکرايسيس، مورد 
استفاده در تغذيه الرو ميگو.

 

در  غربی   سفيد  ميگوی  الرو   -4 شکل 
مرحله ناپليوس.

 
   

شکل 5- الرو ميگوی سفيد غربی در مرحله 
زوا-1

 

شکل 6- الرو ميگوی سفيد غربی در مرحله 
مايسيس-1 

نتيجه حاصل از اين تحقيق  نشان دهنده 
اين نکته است که بيشترين درصد بقاء در 
پايان مرحله مايسيس )45/30 درصد( در 
تيمار تغذيه شده با ريزجلبک کيتوسروس 
تيمار  ترکيبي  تغذيه  در  و  شده  مشاهده 
بيشترين  کيتوسروس  با  ايزوکرايسيس 
مرحله  پايان  در  داشته اند.  را  بقاء  درصد 
مايسيس ريزجلبک کيتوسروس بيشترين 
رشد طولي الرو )6/ 0± 4/24 ميلی متر( 
و در تغذيه ترکيبي نيز تيمار ايزوکرايسيس 
با کيتوسروس بيشترين رشد طولي الرو را 
داشته اند. با توجه به نتايج به دست آمده در 
تغذيه منفرد ريزجلبک کيتوسروس و در 

تغذيه ترکيبي با ريزجلبک ايزوکرايسيس 
طولي  رشد  و  بقاء  درصد  افزايش  جهت 
مراحل الروي ميگوي سفيد غربي پيشنهاد 

می گردد.
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چکیده  
در  وانامی،  ميگوی  سال  در  بار  دو  پرورش 
 0/4 مساحت  با  هريک  خاکی  استخرهای 
هکتار، در مرحله اول با تراکم 20 قطعه پست 
الرو 18 در متر مربع و در مرحله دوم با تراکم 
20 ميگوی جوان با ميانگين وزن 1/96 گرم 
در استخرهای خاکی ايستگاه تحقيقاتی حله 
وابسته به پژوهشکده ميگوی کشور انجام گرفت. 
از يک استخر به مساحت 0/25 هکتار، جهت 
تراکم 96 عدد  با  پرورش پست الروهای 16 
در هر متر مربع، قبل از رهای سازی ميگو در 
استخرهای پرورش مرحله دوم، استفاده گرديد. 
برداشت استخرهای مرحله اول پس از 96 روز 
انجام شد. دومين مرحله پرورش و انتقال بچه 
ميگوها در دومين هفته از شهريور ماه انجام و 
پس از 65 روز، صيد ميگوها صورت گرفت. در 
مرحله اول پرورش ميانگين وزن نهايی، طول 
تبديل  ضريب  روز،  در  رشد  ميانگين  نهايی، 
غذايی، درصد بازماندگی و توليد نهايی ميگو )به 
ازای 1 هکتار( به ترتيب 14/83 گرم، 12/08 
73درصد   ،1  /03 گرم،   0/151 متر،  سانتی 
و در مجموع در اين مرحله، 2132 کيلوگرم 
ميگو برداشت شد. در مرحله دوم پرورش و در 
مدت 65 روز، شاخص های ذکر شده به ترتيب 
14/56 گرم، 12/48سانتی متر، 0/224 گرم، 
1/1، 92 درصد و 2675 کيلوگرم ثبت گرديد. 
در مجموع به دليل ذخيره سازی ميگوهای با 
وزن باال، در مرحله دوم پرورش، شاخص های 
رشد از وضعيت مطلوب تری نسبت به مرحله 

اول برخوردار می باشند.

واژگان کلیدي: پرورش دو بار، ميگوی وانامی، 
استخرهای خاکی

مقدمه
به طور معمول پرورش ميگو در فصل بهار آغاز و 
در اواسط فصل پاييز پايان می يابد. در اين  بين 

ميگوي موردنياز جامعه از طريق صيد دريايي و يا 
ميگوهاي منجمد شده تأمين می گردد. پرورش 
دو بار در سال ميگو می تواند قسمت مهمي از 
نياز جامعه را نسبت به ميگو به  ويژه پس از 
صيد ميگوها در مرحله اول پرورش )مرداد و 
شهريور(، تأمين نمايد. همچنين پرورش دو بار 
در سال ميگو، می تواند موجب افزايش ميزان 
توليد در واحد سطح گردد. پرورش دو بار در 
استخر خاکي می تواند موجب  سال ميگو در 
افزايش قابل توجه سوددهي مزارع پرورش ميگو 
شود. در پرورش دو بار در سال ميگو، در صورت 
بروز بيماري و تلفات ميگو، ضرر و زيان کمتري 
به پرورش  دهنده می رسد. به  عنوان مثال اگر 
بيماري در شهريور ماه و پس از آن رخ دهد، 
مزرعه دار ميگوهاي مرحله اول را برداشت نموده 

است.
ويژگی های ميگوي وانامی از جنبه های رشد 
و  محيطي  نامساعد  شرايط  تحمل  سريع، 
تراکم پذيری اين گونه ميگو را براي پرورش دو بار 
در سال و ذخيره سازی پست الروها براي پرورش 
مرحله دوم مستعد ساخته است. در پژوهشکده 
ميگوي کشور، در زمينه پرورش ميگوي سفيد 
غربي در تراکم های مختلف در استخر خاکي 
)غريبي و همکاران، 1383( و برداشت مرحله ای 
ميگو در استخر خاکي ايستگاه تحقيقاتي حله 
)مال الهي و همکاران، 1383( تحقيقاتي انجام 
گرفته است. در داخل کشور پرورش دو بار در 
سال ميگو به  صورت آزمايشي عالوه بر استان 
سيستان  و  هرمزگان  استان های  در  بوشهر، 
 Sareban) است  شده  انجام  نيز  بلوچستان 
نيز  کشورها  et al.. 2013et al(. در ساير 
بار در سال  تحقيقاتي در زمينه پرورش دو 
 Qing-Yin et) است  گرفته  انجام  ميگو 
 al., 2006, Krummenauer et al.,

).2010
حله  تحقيقاتي  ايستگاه  در  تحقيق  اين 
است.  شده  انجام  کشور  ميگوي  پژوهشکده 

پرورش دو بار در سال 
ميگوي ليتوپنئوس وانامي در استان بوشهر

رضا قرباني واقعي، غالمحسين فقيه، عباسعلي زنده بودي و قاسم غريبي
ghorbani_v2@yahoo.com

پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

ويژگی های 
ميگوي وانامی 

از جنبه های 
رشد سريع، 

تحمل شرايط 
نامساعد محيطي 
و تراکم پذيری 
اين گونه ميگو 

را براي پرورش 
دو بار در سال 
و ذخيره سازی 

پست الروها براي 
پرورش مرحله 

دوم مستعد 
ساخته است.
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پرورش 2 بار در سال ميگوي سفيد غربي، با 
2 تيمار و 2 تکرار در هر تيمار در استخرهاي 
خاکي، هريک با مساحت 0/4 هکتار و با تراکم 
20 پست الرو 18 با ميانگين وزن 0/008 گرم 
اول و 20 ميگوي  در هر مترمربع در مرحله 
جوان با وزن انفرادي 0/2±1/96 گرم در مرحله 
مساحت  به  استخر  يک  از  گرفت.  انجام  دوم 
پست الروهای  پرورش  جهت  هکتار،   0/25
16 با تراکم 96 عدد در هر مترمربع، قبل از 
رهاي سازي ميگو در استخرهاي پرورش مرحله 
دوم، استفاده شد. عمليات آماده سازی استخرها 
شامل شخم زنی و آهک پاشي بود. اولين مرحله 
پست الرو  با  ماه  ارديبهشت   اواخر  در  پرورش 
18 آغاز و در اولين روز شهريور ماه به پايان 
پس  اول  مرحله  استخرهاي  برداشت  رسيد. 
استخر  در  انجام شد. ذخيره سازی  روز  از 96 
نوزادگاهی )پرورش پست الروها براي رهاسازی 
در استخرهاي مرحله دوم پرورش( در هفته اول 
مرداد ماه با پست الروهای 16 انجام و پس از 38 
روز ميگوها جهت انتقال به استخرهاي مرحله 
دوم در هفته دوم شهريور ماه صيد شدند. در 
دومين مرحله پرورش، انتقال بچه ميگوها در 
اواسط هفته دوم شهريور ماه انجام و پس از 65 
روز، در هفته اول آبان ماه صيد ميگوها انجام 
شد. در هر استخر مورد استفاده جهت پرورش 2 
مرحله ای ميگو، دو دستگاه هواده چرخ پارويي 
با قدرت 3 اسب بخار نصب و هر روز در ساعت 
21 يا 23 روشن و در ساعت 6 صبح تا 7 صبح 

خاموش مي شدند )مال الهي، 1393(.
يافته های اين پژوهش نشان داد که ميانگين 
نهايي شاخص های رشد در استخرهاي خاکي 
مورد استفاده برای پرورش مراحل اول و دوم 
در جدول 1 ارائه گرديده است. تعداد روزهاي 
پرورش در مرحله اول پرورش، بيش از مرحله 
دوم و تراکم ميگو در واحد سطح در دو مرحله 
يکسان بود. ميانگين طول، وزن، رشد روزانه و 
درصد بازماندگي در مرحله دوم بيش از مرحله 

اول اندازه گيری شد )جدول 1(.
در مرحله اول پرورش، ميانگين درجه حرارت 
ترتيب  به  عصر  و  صبح  در  دوره  کل  در  آب 
 31/6±0/9 و  سانتی گراد  درجه   29/2±1/3
پرورش  دوم  مرحله  در  و  سانتی گراد  درجه 
و  سانتی گراد  درجه   26/1±1/1 ترتيب  به 
1/6±28/4 درجه سانتي گراد، ميانگين شفافيت 
دوم  و  اول  مراحل  در  رؤيت(  قابل  )عمق 
پرورش، به ترتيب 13/16±42/64 سانتی متر 

و 3/6±39/9 سانتی متر، شوري آب در مراحل 
اول و دوم پرورش به ترتيب 1/2±46/5 قسمت 
در هزار و 0/4±46/7 قسمت در هزار، اکسيژن 
محلول در آب در مرحله اول پرورش به ترتيب 
در صبح و عصر 0/7±4/61 ميلی گرم در ليتر 
و 1/0±7/1 ميلی گرم در ليتر و در مرحله دوم 
پرورش به ترتيب 0/48±4/1 ميلی گرم در ليتر و 
0/6±6/1 ميلی گرم در ليتر و pH آب در مرحله 
اول پرورش به ترتيب در صبح و عصر 8/1±0/1 
و 0/2±8/15 و در مرحله دوم پرورش به ترتيب 
0/2±8/15 و 0/2±8/10 و عمق آب در مرحله 
اول و دوم به ترتيب 8/4±137/3 سانتی متر و 

2/9±137 سانتی متر اندازه گيری شد.
استخرهاي نوزادگاهي و آهک پاشي استخرهاي 
مرحله دوم را بايد در نظر گرفت )به طور تقريب 
فروش  مجموع،  در  لذا  ريال(،  ميليون   70
ميگوي حاصله از پرورش دوبار در سال به ازاي 
از فروش  هر هکتار، 183 ميليون ريال بيش 
ميگو در پرورش يک بار در سال بود؛ که رقم 
بسيار قابل توجه اي است. ساير هزينه ها همانند 
کارگري، خريداري غذاي ميگو، شخم زنی بستر 
استخرها و غيره تقريباً در روش پرورش دو بار 
به  بود.  برابر  ميگو  در سال  يک بار  و  در سال 
 طورکلی پرورش 2 بار در سال ميگو، داراي مزايا 

زيادي است.

معيار(  انحراف   ±( نهايي  ميانگين  جدول 1- 
شاخص های رشد در استخرهاي مراحل اول و 

دوم پرورش

ميزان توليد ميگو در روش پرورش دو بار در 
سال ميگو )مجموع توليد مراحل اول و دوم(، 
به ازاي هر هکتار 4807 کيلوگرم و در روش 
پرورش يک بار در سال 3 هزار کيلوگرم محاسبه 

پرورش دو بار در سال ميگوي ليتوپنئوس وانامي در استان بوشهر / قرباني واقعي

استفاده از تخليه 
مرکزي 
و يا بکار گيري 
روش صيد مناسب 
به گونه ای که در 
صيد بچه ميگوها، 
به  ويژه در زمان 
نزديک به تخليه 
کامل استخر، 
رسوبات لجني 
موجب مرگ ومير 
بچه ميگوها نگردند 
از اهميت زيادي در 
پرورش دوبار در 
سال دارد.
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شد. با فروش هر کيلوگرم ميگو به قيمت 
در  ميگو  فروش  ميزان  ريال،  هزار   140
روش پرورش دو بار در سال 253 ميليون 
ريال بيشتر از فروش ميگوي پرورش يک بار 
در سال بود. از آنجايي که هزينه کارگري، 
غذاي  پست الروها،  پرورش  و  خريداري 
ميگو، شخم و آهک پاشي در استخرهاي 
نوزادگاهي و آهک پاشي استخرهاي مرحله 
دوم را بايد در نظر گرفت )به طور تقريب 
70 ميليون ريال(، لذا در مجموع، فروش 
ميگوي حاصله از پرورش دوبار در سال به 
ازاي هر هکتار، 183 ميليون ريال بيش از 
فروش ميگو در پرورش يک بار در سال بود؛ 
که رقم بسيار قابل توجه اي است. ساير 
هزينه ها همانند کارگري، خريداري غذاي 
غيره  و  استخرها  بستر  شخم زنی  ميگو، 
تقريباً در روش پرورش دو بار در سال و 
يک بار در سال ميگو برابر بود. به طورکلی 
مزايا  داراي  ميگو،  سال  در  بار  پرورش 2 
تحقيق  در  مثال  به عنوان  است.  زيادي 
مرحله  در  هکتار  در  توليد  ميزان  حاضر 
اول 179/9±2132 کيلوگرم و در مرحله 
دوم 78±2675 کيلوگرم و در مجموع کل 
حالي  در  اين  بود.  کيلوگرم   4807 سال 
است که به طور ميانگين ميزان توليد ميگو 
در روش 1  پرورش  استخر  در هر هکتار 
 89  ،88 سال های  در  ميگو  سال  در  بار 
کيلوگرم،2650   2570 ترتيب  به   90 و 
کيلوگرم و 3471 کيلوگرم گزارش شده 
ايران، 1390(. اگر  است )نشريه ميگوي 
در  بار   1 روش  در  ميگو  توليد  ميانگين 
سال 3 هزار کيلوگرم در نظر گرفته شود، 
لذا در پرورش 2 بار در سال، در سال های 
ذکر شده ميزان توليد به ترتيب 46/53 

درصد   27/79 و  درصد   44/87 درصد، 
بار   1 پرورش  در  توليد  ميزان  از  بيشتر 

در سال بود.
شايسته  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با 
پرورش  استخرهاي  از  مساحتي  است، 
ميگوي استان بوشهر، به  صورت دوبار در 
براي  همچنين  شوند.  ذخيره سازی  سال 
دوم  مرحله  در  ميگوها  بچه  ذخيره سازی 
پرورش، در استخرهاي نوزادگاهي کوچک، 
و  گرم   1/5 تا   0/5 وزن  تا  پست الروها 
درصورت امکان تا وزن بيشتر پرورش داده 
شده و از اين بچه ميگوها جهت ذخيره سازی 
اگر  گردد.  استفاده  دوم  مرحله  استخرها 
همين روش يعني استفاده از بچه ميگوهاي 
با وزن بيش از 0/5 گرم جهت ذخيره سازی 
در مرحله اول پرورش نيز استفاده گردد، 
عالوه بر کوتاه تر شدن طول دوره پرورش، 
ميگوهاي با وزن باالتري را می توان برداشت 
نمود. در استخرهاي نوزادگاهي با توجه به 
تراکم زياد بچه ميگوها، مديريت رسوبات 
لجني کف استخر بايد به خوبي انجام گيرد. 
استفاده از تخليه مرکزي و يا بکار گيري 
روش صيد مناسب به گونه ای که در صيد 
به  نزديک  به  ويژه در زمان  بچه ميگوها، 
تخليه کامل استخر، رسوبات لجني موجب 
از اهميت  مرگ ومير بچه ميگوها نگردند 

زيادي برخوردار است.
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چکیده 
پرورشی  دوره  بمدت يک  مطالعه حاضر  طی 
پرورش  مديريت  بر  ای  مرحله  برداشت  تاثير 
ميگو در سيستم متراکم با استفاده از6 استخر 4/. 
هکتاری بررسی شد. از اين تعداد سه استخر با 
تراکم 25قطعه در متر مربع بعنوان شاهد و 3تاي 
باقيمانده  با تراکم 50  قطعه در متر مربع بعنوان 
استخرهاي آزمون ذخيره سازي انجام گرفت. 
غذای روزانه ميگوها بر اساس نتايج حاصل از 
بيومتری ده روزه و تخمين بيوماس استخر، از 
8 تا 4 درصد وزن بدن محاسبه و دراختيارآنها 
قرارگرفت. اولين برداشت پس از يک دوره 120 
پذيرفت.  صورت  آزمون  استخرهای  از  روزه 
ميانگين برداشت دراين مرحله از استخرهای 
آزمون معادل 152.47±1281کيلوگرم  تعيين 
شد. ميزان برداشت مرحله دوم از استخرهاي 
ياد شده بفاصله 30 روز از برداشت اول معادل  
گرديد.  تعيين  کيلوگرم   1731±61.71
ميانگين برداشت نهايی از استخرهاي يادشده 
شد.  تعيين  گرم  کيلو   3012.33±114.35
شاهد  استخرهای  از  نهايی  برداشت  ميانگين 
برابر 157.86±1836 کيلوگرم مشخص گرديد. 
و  آزمون  استخرهاي  از  ميگو  توليد  مجموع 
شاهد به ترتيب برابر 9037 و 5509کيلوگرم 
غذايی  تبديل  ضريب  ميانگبن  شد.  تعيين 
درميگوهاي آزمون معادل)0/13±1/52( و در 
شد  محاسبه  شاهد)1/51±0/07(  ميگوهاي 
که از نظر آماري اختالف معني داري مشاهده 
نشد)P≤0.05(. به عبارتی ميتوان ازاين سيستم 
جهت افزايش بهره وری در مزارع پرورش ميگو 
سايت حله استان بوشهر وساير مناطق استفاده 

نمود.

واژگان کلیدي: برداشت مرحله ای، پرورش 
ميگو، ضريب تبديل غذايی و سايت حله

مقدمه
مديريت  يک  از  بخشي  مرحله ای  برداشت 

محسوب  ميگو  پرورش  صنعت  در  پيشرفته 
شده که با هدف ارتقاء کيفي و کمي توليد از 
مزارع پرورشي، اعمال می گردند. در اين شيوه 
فراهم  منظور  به  پرورش  دوره  پايان  از  قبل 
و  رشد  جهت  بهتر  محيطي  شرايط  نمودن 
افزايش بقاء ميگوها بخشي از محصول استخر 
 .)2008  ..Kam et al( مي گردد  برداشت 
در روش های پرورش سنتي و متراکم،  اساساً 
برداشت يک مرحله ای باعث ابقاء فشار رقابت 
بين ميگوها می گردد. نتيجه نهايي که از اين 
حالت رخ می دهد، کاهش رشد و افزايش مرگ 
 و مير را می توان برشمرد. افزايش توليد، کاهش 
FCR و حفاظت از محيط زيست از مزاياي اين 
در  اين روش  است.  بيان  شده  برداشت  شيوه 
ساير کشورها نظير مکزيک و برخي کشورهاي 
امريکاي التين با هدف افزايش توليد و کارايي 
استخرها انجام می شود. در کشور اندونزي عالوه 
 FCR بر افزايش توليد ارتقاء بهره وری و کاهش

.)2008 ..Taw et al( نيز در برداشته است
مکانيکي  پمپ های  از  بهره گيری  امروزه 
مخصوص با هدف صرفه جويی در وقت و نيروي 
کار در ميان مزارع متداول است. اين گونه پمپ ها 
از مزاياي منحصر به فردي برخوردار مي باشند. 
کاهش صدمات فيزيکي به ميگوها، قابل استفاده 
بودن در کليه زمين ها يا سايت های پرورشي، 
حتي در فواصل دوردست از محاسن اين نوع 
با نصب دستگاه های  است.  پمپ ها ذکر شده 
ذخيره   ميگوهاي  تعداد  مي توان  شمارشگر 
شده يا ميزان برداشت را به طور دقيق مشخص 
آبگيري  عمليات  می توان  روش  اين  در  نمود. 
از محصول را بر روی نقاله های برداشت انجام 
داد. در مجموع با استفاده از اين پمپ ها عالوه 
برافزايش کيفيت محصول مي توان در هر زمان 
برداشت  ميگو  پرورشي  استخرهاي  از  دلخواه 
نمود، يا به عبارتی برداشت مرحله ای را به نحو 
شايسته به انجام رساند. در کاستاريکا به هنگام 
مواجهه با مشکالتي نظير شيوع بيماري لکه 
در  دوبار  به  صورت  پرورش  جايگزين   سفيد، 

برداشت مرحله ای ميگوي ليتوپنئوس وانامي در سيستم پرورش متراکم
احمد مال الهي، غالمحسين فقيه، غالمحسين دليرپور، قاسم غريبي 

f.malollahi@yahoo.com

پژوهشکده ميگوي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بوشهر، ايران

سيستم
 برداشت 
مرحله ای 
به سبب تراکم 
ذخيره سازی باال در 
دوره اول پرورش، 
مي تواند جايگزين 
پرورش دو بار در 
سال شود. 
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سال، برداشت دو مرحله ای از مزارع پرورشي مد 
نظر قرار گرفت. به دنبال به کارگيری برداشت دو 
مرحله ای، استرس ناشي از تراکم باال کاهش يافته و 
ميگوها از رشد مناسبي برخوردار مي شوند. برداشت 
مرحله اول زمان 12 گرمي ميگوها و برداشت نهايي 
هنگامي که وزن ميگوها به 25-30 گرم رسيده 
باشد، صورت مي گيرد (Boyd, 2003(. در برخي 
Cull-( مناطق دنيا اين شيوه برداشت تحت عنوان

Harvesting( )برداشت گلچيني( شهرت دارد. در 
اين حالت نيز ميگوها بر اساس اندازه، دوره پرورش، 
تقاضاي بازار و سرعت رشد آن ها برداشت می گردند. 
اعمال اين سيستم مديريتي در استخرهاي مناطق 
حاره پس از يک دوره 5-7 ماهه انجام مي گردد. 
از توری های مخصوص صيد ماهي با چشمه های 
مناسب به حالت کششي از يک انتها تا انتهاي مقابل 
 New.,) اقدام به صيد ميگوهاي بزرگ تر می شود

.)2002
بدون ترديد مطالعه پيرامون روش برداشت مرحله ای 
از استخرهاي پرورش ميگو سايت حله نيز می تواند 
نقش مهمي در سودآوري و افزايش بهره وری مزارع 
در پي داشته باشد. به همين منظور پروژه حاضر در 
نظر دارد با اعمال مديريت علمي برداشت مرحله ای 
از مزارع پرورشي تا حد امکان مزاياي اين شيوه 
برداشت را بر همگان آشکار نمايد. اولين موردي که 
می تواند اشاره نمود حذف همجنس خواری در ميان 

ميگوهاي بجا مانده در استخرها است.
در خصوص موضوع افزايش وزني ماهانه ميگوها بر 
اساس نتايج اخذ شده در تمام طول دوره پرورش 
افزايش وزني هر دو گروه تا آخر دوره روند صعودي 
داشته و تراکم باال بر اين افزايش تأثيری نداشته 

است )جدول 1(. برخالف تفاوت های مشاهده شده 
در افزايش وزن و رشد در روز ميگوها، از مقايسه 
تحقيق  اين  در  غذايي،  تبديل  ضريب  آماري 
اختالف معنی داری بين ميگوهاي آزمون و شاهد 

مشاهده نشد )جدول 2(.
چنانچه به جدول برداشت نهايي توجه گردد، ميزان 
از استخرهاي آزمون نزديک به دو برابر  محصول 
استخرهاي شاهد است. در ضمن برداشت بر هکتار 
استخرهاي آزمون نيز از استخرهاي شاهد بيشتر 
است. با توجه به يکسان بودن دوره پرورش می تواند 
جبران رشد و وزن تأخيری ميگوهاي آزمون را با 

افزايش توليد نهايي جبران نمود )جدول 3(.
از نکات مثبت پروژه می توان هم اندازه بودن ميگوها، 
افزايش توليد بر هکتار از استخرهاي آزمون اشاره نمود. 
اين ويژگي ها از صفات ارزشمندي است که مي توان 
برداشت مرحله ای در سيستم های پرورشي متراکم 
به عنوان يک راه کار مثبت در ميان پرورش دهندگان 

ترويج نمود.
جدول 2- نتايج توليد ميگو در استخرهاي شاهد و آزمون در 

سيستم برداشت مرحله ای 

 

ي.امرحلهميانگين نتايج بيومتري ميگوهاي شاهد و آزمون در سيستم برداشت  -1جدول   

 آزمون ميگوهاي شاهد ميگوهاي تاريخ
ميانگين وزن و انحراف 

 گرم() معيار
 ميانگين رشد ده روزه

 گرم()
ميانگين وزن و انحراف 

 گرم() معيار
 ميانگين رشد ده روزه

 گرم()
1390/03/21 1.52±.57 0.15 1.86±.68 0.18 
1390/03/31 3.71±.97 0.37 2.79±.98 0.27 
1390/04/10 4.65±1.27 0.46 3.96±1.2 0.39 
1390/04/20 6.66±1.79 0.66 5.23±1.5 0.52 
1390/04/30 8.50±1.92 0.85 7.23±1.7 0.72 
1390/05/09 10.55±2.52 1.05 8.01±1.8 0.8 
1390/05/19 11.88±2.61 1.18 10.36±2 1.03 
1390/05/29 13.90±2.43 1.39 11.61±2.26 1.16 
1390/06/08 16.69±2.6 1.66 14.03±2.45 1.4 
1390/06/18 18.91±2.3 1.89 15.59±2.59 1.55 
1390/06/28 20.95±2.91 2.09 17.64±2.89 1.76 
1390/07/07 21.86±3.27 2.18 19.16±3.35 1.91 

 

ي.امرحلهو آزمون در سيستم برداشت استخرهاي شاهد  توليد ميگو در نتايج -2جدول   

 نوع استخر آزمون شاهد
 تراكم بر مترمربع 05 52
 اول )كيلوگرم( برداشت مرحله 1221 0

 دوم )كيلوگرم( برداشت مرحله 1371 3.1381
 برداشت نهايي )كيلوگرم( 751207 3.1381
 كيلوگرم در هکتار()راندمان  3075 .82008
 غذاي مصرفي )كيلوگرم( 7053 5.0.81

3825 1001 FCR 
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. 
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 گرم()
1390/03/21 1.52±.57 0.15 1.86±.68 0.18 
1390/03/31 3.71±.97 0.37 2.79±.98 0.27 
1390/04/10 4.65±1.27 0.46 3.96±1.2 0.39 
1390/04/20 6.66±1.79 0.66 5.23±1.5 0.52 
1390/04/30 8.50±1.92 0.85 7.23±1.7 0.72 
1390/05/09 10.55±2.52 1.05 8.01±1.8 0.8 
1390/05/19 11.88±2.61 1.18 10.36±2 1.03 
1390/05/29 13.90±2.43 1.39 11.61±2.26 1.16 
1390/06/08 16.69±2.6 1.66 14.03±2.45 1.4 
1390/06/18 18.91±2.3 1.89 15.59±2.59 1.55 
1390/06/28 20.95±2.91 2.09 17.64±2.89 1.76 
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 تراكم بر مترمربع 05 52
 اول )كيلوگرم( برداشت مرحله 1221 0

 دوم )كيلوگرم( برداشت مرحله 1371 3.1381
 برداشت نهايي )كيلوگرم( 751207 3.1381
 كيلوگرم در هکتار()راندمان  3075 .82008
 غذاي مصرفي )كيلوگرم( 7053 5.0.81

3825 1001 FCR 
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. 

جدول 1- ميانگين نتايج بيومتري ميگوهاي شاهد  و آزمون در سيستم برداشت مرحله ای. 

با دو مرحله ای 
شدن برداشت 

ميگو، امکان 
مديريت اقتصادی 

عرضه و عرضه 
ميگوی تازه در 

زمان های مختلف 
ميسر می شود 
و مزرعه داران 

مي توانند با 
استرس کمتري 

ميگوهاي خود را به 
بازار عرضه نمايند.  
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نتايج اين پژوهش نشان می دهد که مناسب ترين 
راندمان وقتي به دست می آيد که زمان برداشت 
مرحله اول در زماني که وزن ميگوها به 12 گرم 
روز  حدود 45-30  دوم  مرحله  براي  و  برسد 
بعد از برداشت اول صورت گيرد. اين سيستم 
پرورشي به سبب انتخاب تراکم باال در اول دوره 
در  بار  دو  پرورش  پرورش، مي تواند جايگزين 
سال شود. عالوه بر اين با دو مرحله ای شدن 
برداشت ميگو، از عرضه بيش  از حد محصول در 
بازار پيشگيري نموده و مزرعه داران مي توانند با 
استرس کمتري ميگوهاي خود را به بازار عرضه 
کافي  فرصت  نيز  فروشندگان عمده  نمايند.  
جهت يافتن بازارهاي جديد و ارزيابي محصول 
نقش  مي توانند  موارد  اين  دارند.  اختيار  در 

برجسته ای در صنعت ميگو ايفا نمايند.

فهرست منابع
1- Boyd, C. E. )2003). Guidelines for 
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harvesting model: decision support 
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freshwater prawns: a manual for 
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)Macrobrachium rosenbergii) )No. 428). 
Food & Agriculture Org..
4- Taw, N., Fuat, J., Tarigan, N. and 
Sidabutar, K. )2008). Partial harvest/
biofloc sistem promising for Pacific 
white shrimp. Global Aquaculture 
Advocate Magazine, 8486-.

جدول 3- مجموع توليد ميگو استخرهای شاهد و آزمون و درآمد نهايي در سيستم برداشت مرحله ای.

برداشت مرحله ای ميگوي وانامي در سيستم پرورش متراکم / مال الهي
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چکیده 
يکی  پرورشی  ميگوهای  ای  نمونه گيری دوره 
از ابزارهای مهم مديريتی در طول دوره توليد 
محصول می باشد. آنچه که برای يک مزرعه 
اهميت دارد انتخاب روش نمونه گيری ويژه است 
که به اندازه کافی بيانگر نيازها، شرايط رشد و 
تغذيه و بهداشت آن مزرعه باشد. بايستی در 
انتخاب زمان و محل و تعداد نمونه گيری بايد 
دقت الزم بعمل آيد تا نتايج حاصله از کمترين 
انحراف و خطا برخوردار گردد. دراين نمونه گيری 
تراکم  و اندازه ميگو ، کف استخر، آب استخر 
ارتقاء  نمونه گيری  اين  مزايای  از  و  دارد  تاثير 
مديريت بهداشت که ضامن  توسعه و ممانعت 
از گسترش بيماری و بهبود مشکالت اقتصادی 

ناشی از بيماريها می باشد.

واژگان کلیدي: زيست سنجی، پرورش ميگو، 
مديريت

مقدمه
ميگوهای  دوره ای  زيست سنجی  يا  بيومتری 
پرورشی يکی از ابزارهای مهم مديريتی در طول 
دوره توليد محصول می باشد. در آبزی پروری 
هدف از نمونه گيری در حقيقت توليد اطالعات 
در مورد گروه بزرگی از جانداران پرورشی همانند 
جمعيت ميگوهای داخل استخر از طريق بررسی 
تعداد محدودی  از افراد همان جمعيت می باشد. 
پايش جمعيت  با هدف  ميگو  زيست سنجی 
بررسی  انفرادی،  وزن  و  تعيين طول  ميگوها، 
کيفيت  سنجش  ظاهری.  و  فيزيکی  شرايط 
محصول، همچنين برای ارزيابی و آزمون سالمت 
عمومی جمعيت آبزيان پرورشی از منظر ابتالی 
احتمالی به بيماری و عوامل بيماريزا صورت می 
پذيرد. نمونه گيری معموال با استفاده از ساليک 
)تور پرتابی( از روی ديواره و يا از روی قايق انجام 
می شود. از ديگر موارد کاربرد داده های توليد 
شده از طريق نمونه گيری، تعيين جيره روزانه 
با استفاده از ميانگين وزنی ميگوهای پرورشی 

است.  
بار  بطور معمول نمونه گيری هر 10 روز يک 
انجام می شود. براورد اندازه جمعيت و ميزان 
بقاء بداليل مختلفی از جمله فعاليت های ميگو 
)پوست اندازی، چرخه جذر و مدی(، خطای 
بسيار  تواند  می  انگاری  سهل  يا  و  انسانی 
نادرست باشد. به طور کلی، برای اعتبار بخشی 
به برنامه نمونه گيری از جمعيت ميگو، صيد 
استخر،  آب  عمق  کاهش  از  پس  بايد  نمونه 
از تور های  با استفاده  توسط پرسنل مجرب 
بزرگ و سنگين انجام شود و تعداد ايستگاه ها 
و تناوب نمونه گيری تا حد ممکن افزايش يابد. 
آنچه که برای يک مزرعه اهميت دارد انتخاب 
روش نمونه گيری ويژه است که به اندازه کافی 
بيانگر نيازها، شرايط رشد و تغذيه و بهداشت 

آن مزرعه باشد. 

تراکم و اندازه میگو
پراکنش  و همچنين  اندازه  معنی دار  تغييرات 
جمعيت ميگوها می تواند نتايج نمونه گيری را 
تحت تاثير قرار دهد. ميگوهای کوچکتر معموال 
تمايل به زيست در مناطق کم عمق استخر دارند. 
بنابرين تا حد ممکن بايستی از کل سطح استخر 
نمونه گيری انجام شود. ميگوهای بزرگتر دارای 
شنای سريعتری هستند و براحتی از تورپرتابی 
فرار می نمايند و لذا احتمال خطای نمونه گيری 
بدليل صيد ميگوهای کوچکتر افزايش می يابد. 
دقت نمونه گيری با افزايش تراکم ذخيره سازی 

اوليه پست الرو افزايش می يابد.

کف استخر
هموار  و  صاف  بايستی  استخر  بستر  و  کف 
بستر  سطح  دارای  که  استخرهايی  باشد. 
ناهموار دارند، برای نمونه گيری توسط توری 
های ساليک مناسب نمی باشند زيرا ميگو ها 
قرار  استخر  کف  در  تور  که  زمانی  براحتی  
می گيرد از سطوح ناهموار بستر و زير توری 

ساليک فرار کنند.

زيست سنجی ميگو و اهميت آن در استخرهای خاکی پرورشی 
سعيد يلقی و بهروز قره وی

saeed393@yahoo.com

مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهای داخلی، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، گرگان، ايران

بيومتری 
يا زيست سنجی 

دوره ای 
ميگوهای پرورشی 

يکی از ابزارهای 
مهم مديريتی 

در طول 
دوره توليد 

محصول می باشد.
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آب استخر
آب استخرها در زمان نمونه گيری بايستی در 
به   ( باشد. جريان اب  ايستايی  حالت رکود و 
عنوان مثال در طول تعويض آب( باعث عدم 
توزيع يکنواخی ميگو در سطح استخر می گردند 
نزديکی جريان آب  نرمال ميگوها در  بطور  و 

تجمع پيدا می کنند.

مديريت بهداشت
ميگو  بهداشتی  های  جنبه  صحيح  مديريت 
است.  حياتی  مسئله  يک  پرورشی  مزارع  در 
راهبردهای مديريت بهداشتی ضامن  توسعه و 
ممانعت از گسترش ويروس و بهبود مشکالت 
اقتصادی ناشی از بيماريها است. جمعيت ميگو 
بايستی بصورت هفتگی و حتی روزانه در صورت 
نياز، به طور معمول برای بررسی ضايعه، لکه، 
قرمز  باکتريايی،  نکروزهای  بدن،  تغيير شکل 
شدن دم و اندامها، تغذيه و رفتار مورد معاينه 
ميگو  های  نمونه  معاينه چشمی  گيرند.  قرار 
صيده شده از استخر، غالبا می تواند عاليم بالقوه 

ای از بيماريهای مختلف را نشان بدهد.  
به منظور افزايش ضريب دقت نمونه گيری از 
جمعيت ميگوهای پرورشی، اقدامات زير توصيه 

می شود:
با بيش  ـ از  تمام استخرهای دارای ميگوی 
از سن 30 روزه، بايد بصورت هفتگی و در 3 
يا 4 ايستگاه های ثابت در هر واحد پرورشی  

نمونه گيری شود .
ـ از تور ساليک با حداقل 3 کيلو سرب استفاده 
گردد. اگر استخر شفاف و يا کم عمق باشد، 
ترجيحا با تور ساليک دارای 4 تا 6 کيلو سرب 

نمونه گيری انجام شود.
ـ نمونه گيری در طول ساعات اوليه صبح و يا در 

صورت لزوم در شب  هنگام انجام گيرد.
ـ هنگام استفاده از يک قايق يا موتور، بايستی 
موتور در نزديک ايستگاه نمونه گيری خاموش 

شود.
ـ در طول نمونه گيری بالفاصله قبل يا بعد از 
صورت  آبی  تعويض  يا  غذادهی  نمونه گيری 

نگيرد.

نتیجه گیری
پايش و نظارت کليه فرآيند پرورش ميگو در 
استخرهای خاکی ضامن هدايت درست و مقرون 
به نتيجه اين صنعت خواهد بود. يکی از ابزارهای 
توليد داده از فرايند پرورش اعم از روند تغذيه و 
رشد سالمت جانداران پرورشی نمونه گيری دوره 
ای است. يکی از اسان ترين روش نمونه گيری 
استفاده از تور ساليک است که توسط فرد ماهر 
بکارگيری می شود. بايستی در انتخاب زمان و 
محل و تعداد نمونه گيری دقت الزم بعمل آيد تا 
نتايج حاصله از کمترين انحراف و خطا برخوردار 
گردد. برای اطمينان از روند تغذيه، عدم اختالف 
سايز اساسی در گله پرورشی و تخمين بيومس 
موجود در استخر برای تعيين ميزان جيره روزانه 
نمونه گيری با شرايط ذکر شده ضروری است. 
با توجه به بروز و شيوع بيماری های مهلک در 
معاينه دقيق ميدانی  با  اخير می توان  ساليان 
ابتالی  يا  و  از سالمت  نمونه های صيد شده 
احتمالی به بيماری اطالع حاصل نمود و نسبت 
به اقدام و تجويز راههای پيشگيرانه اقدام نمود. 
برای احتراز از انتقال احتمالی عوامل بيماريزا از 
استخر به استخر همجوار توصيه می شود نسبت 

به ضدعفونی ابزار صيد اقدام گردد.
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چکیده 
شاه ميگو يا البسترها گروهی از سخت پوستان 
هستند که 5 گونه از آن ها در آب های دريايی 
آمار  اساس  بر  دارند.  پراکنش  کشور  جنوب 
 )FAO( سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد
تاکنون بيشترين محصول عرضه شده به بازار از 
اين گروه در نتيجه صيادی بوده است. در ايران نيز 
صيادی اين گروه آبزی تا سال 1383 در آب های 
دريای عمان، منطقه چابهار، به روش صيد با 
قفس انجام می گرفت که گونه غالب صيد شده 
 Panulirus homarus )Scalloped گونه
spiny lobster( بود. با توجه به روند کاهشی 
ميزان صيد اين آبزی، از سال 1384 ممنوعيت 
اعالم  ايران  شيالت  سازمان  توسط  آن  صيد 
و اجرا گرديد. در حال حاضر، به دليل اهميت 
شيالتی و بازار پسندی اين محصول، تالش های 
فزاينده ای برای آبزی پروری گونه های مختلف 
شاه ميگو در کشورهای استراليا، ژاپن، اندونزی و 
... در حال انجام است که در مورد بعضی از گونه 
ها بيوتکنيک تکثير مصنوعی و پرورش الرو آن 
کامل شده است. در اين مقاله گونه های شاه 
ميگوی آب های دريای عمان و خليج فارس، به 
عنوان ذخايری از سخت پوستان با ارزش تجاری 

و اکوسيستمی باال، معرفی می شوند.

واژگان کلیدي: شاه ميگو، صيد، خليج فارس، 
دريای عمان. 

مقدمه
خانواده   4 شامل   )Lobsters( ميگوها  شاه 
بزرگ مي باشد. شاه ميگوهاي صخره اي خاردار 
از رده سخت پوستان، راسته ده پايان و خانواده 
خانواده  مهمترين  باشد.  مي   Palinuridae
البسترها، Palinuridae بوده که به شاه ميگو 
ميگو  شاه  يا  و   )Spiny lobster) خاردار 
معروفند  نيز   )Rocky lobster) اي  صخره 
و از مناطق معتدله تا آبهاي مناطق گرمسيري 
و در نواحي مرجاني و صخره اي کم عمق تا 

عميق زندگي مي نمايند. در حدود 15 گونه از 
اقتصادي داراي  از نظر  شاه ميگوهاي خاردار، 
 Panulirus ارزش مي باشند. گونه هاي جنس
شيالتي  نظر  از  بزرگ  اندازه  داشتن  دليل  به 
مهم ترين دسته البسترها مي باشند که 3 گونه 
آن در آب های دريايی جنوب کشور پراکنش 
دارند. سواحل جنوبي کشور ما از نظر داشتن 
چند گونه شاه ميگو حايز اهميت است که در 
اين نوشتار ضمن معرفی کلی انواع شاه ميگو ها 
به اختصار به معرفی گونه های مختلف اين آبزی 
می پردازيم. شاه ميگوی آب های جنوب کشور 
به دليل اهميت شيالتی توانند در برنامه ريزی 

آبزی پروری کشور نقش داشته باشند.

تقسیم بندی شاه میگوها 
شاه ميگوها به طور کلي در سه گروه مختلف در 
سرتاسر جهان پراکنده مي باشند که عبارتند از 

:)FAO, 1984)
)True Lobsters( شاه ميگو هاي حقيقي )الف
اين نوع شاه ميگوها دو جفت اول پاها مجهز 
به همين  بوده  قوي  و  بزرگ  به چنگال های 
اطالق   Clawed lobsters آنها  به  دليل 
ميگردد. شاخص ترين خانواده اين گروه خانواده 

Nephropid مي باشد.
)Flat( شاه ميگوهاي پهن )ب

اين نوع شاه ميگوها که معروف به شاه ميگوهاي 
دمپايي شکل )Slipper lobsters( مي باشند، 
بر خالف ديگر شاه ميگوها داراي بدني پهن و 
فاقد چنگال و آنتن هاي طويل مي باشند. معرف 
 Scllayridae اين گروه از شاه ميگوها، خانواده

مي باشند.
 )Spiny( شاه ميگوهاي خاردار ) ج

اين دسته البسترها فاقد چنگال در جفت اول 
پاهاي سينه اي خود بوده ولي مجهز به آنتن 
هاي طويل و سطح پشتي پوشيده از خارهاي 
متعدد مي باشند. اين گروه در آب هاي گرم 
مناطق کم عمق و صخره اي پراکنده بوده و به 
همين علت به شاه ميگوهاي صخره اي مرسوم 

شاه ميگوهای )Lobsters( آب های دريايی جنوب کشور  
اشکان اژدهاکش پور1، دانيال اژدری2، گل محمد بلوچ 1، سليم جدگال1 و قاسم رحيمی قره مير شاملو1

a_arzhan@yahoo.com

ـ چابهار ، موسسه تحقيقات  علوم شيالتی کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، چابهار 1. مرکز تحقيقات شيالتی آب های دور
 2. موسسه تحقيقات  علوم شيالتی کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران

پرورش
 شاه ميگو به 

منظور بازسازی 
ذخاير دريايی آن 
و پرواربندی به 
منظور پرورش 
می تواند نقش 

بسزايی در توسعه 
شيالتی کشور 
داشته باشد.
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مي باشند. بارزترين خانواده اين گروه مربوط به 
بوده که داراي 49 گونه   Palinuridae خانواده
 Berry,) مختلف، با ارزش تجاري باال مي باشد

.)1971

دريايی  های  آب  میگوهای  شاه  بندي  رده 
جنوب ايران

رده بندي شاه ميگوها تا حد جنس و گونه عبارتست 
  )Berry,1971) از

پراکنش
منطقه  ميگوهای  شاه  جهاني  پراکنش  نظر  از 
و   Palinuridae خانوادهای 51 صيادی شامل 
Scyllaridae می باشد، که شامل اقيانوس هند 

و آرام از آفريقاي جنوبي تا درياي سرخ ، سواحل 
جنوبي عربستان، ژاپن و هند شرقي تا دريای عمان 

و خليج فارس می باشد.  
 

شکل 1- مناطق صيادی بر اساس تقسيم بندی 
.)www.fao.org) سازمان فائو

بیولوژی 
 Panulirus) کنگرهاي  خاردار  ميگوی  شاه 

)homarus
داراي کاراپاس مدور، پوشيده از خارهاي متعدد در 
اندازهاي متفاوت، آنتن ها بلند، قائده آنتن ها توسط 
صفحه نسبتا پهني از يکديگر جدا شده که بر روي 
آن دو جفت خار مساوي و مجزا  قرار گرفته و بين 
آنها را تعدادي خارهاي ريز و پراکنده پوشانده است.  
اين گونه در منطقه اقيانوس هند داراي سه زير گونه 

مي باشد که به ترتيب عبارتند از:
الف: Panulirus homarus homarus- بخش 
حلزوني شکل شيار شکمي کوچک و نامشخص 
بوده و در بخش مياني شيار داراي بريدگي مي 
باشد و در شرق آفريقا تا ژاپن، اندونزي و استراليا 

پراکندگي دارند. 
 Panulirus homarus megasculptus :ب
- شيار شکمي بخش حلزوني عميق بوده و سطح 
قطعات شکمي زبر و سوراخ دار مي باشد و رنگي 

قهوه اي متمايل به آبي تيره دارد.
 -  Panulirus homarus rubellus ج: 
شيارهاي شکمي در بخش حلزوني عميق و بزرگ 

و بدون بريدگي و رنگ آن قرمز آجري مي باشد 
)ريز    P. homarus homarus گونه هاي  زير 
 P. homarus و  کمتر  پراکندگي  با  کنگره( 
پراکندگي  با  )درشت گنگره(   megasculptus
بيشتر در آبهاي جنوبي کشور مشاهده شده است. 
رنگ بدن آنها با توجه به شرايط و رنگ بستر و 
سازش جانور با آن به رنگ هاي قهوه اي روشن، 
قهوه اي تيره متمايل به سياه و سبز رنگ ديده 

مي شود. 

 Kingdom: Animalia     سلسله جانوران

Phylum: Arthropoda شاخه بند پايان   

Class: Crustacea رده سخت 
پوستان

Subclass: Eucarida
فوق راسته

Order: Decapoda راسته ده پايان
Suborder: Reptantia

 زير راسته

Family: Palinuridae خانواده
Genus: Panulirus

جنس

 Species1: Panulirus
homarus  گونه.

 Subspecies: P. homarus
 homarus  & P. h.
  magassculptus

گونه شاه ميگوي 
خار دار رنگي

 Species2: Panulirus
versicolor  گونه  شاه 

ميگوي  خاردار 
گلي

Family: Scyllaridae
  Genus1:Thenus  مادر ميگوها شاه

ميگوهاي پهن

Species: T. orientalis مادر ميگوي شني
 Species: S.
squammusus

مادر ميگوي 
صخره ای
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شاه ميگوی 
خاردار گونه

 غالب با ارزش 
تجاری باال است

 که در سواحل 
جنوبی کشور از 
شرق به غرب 
سواحل  استان 
سيستان و 
بلوچستان و در 
سواحل هرمزگان 
به ترتيب سواحل 
کم عمق هرمز، 
سيريک و ابوموسي 
وجود دارد.
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اين گونه عمدتاً بصورت گروهي و در البه الي 
صخره ها و شکاف سنگ ها و در اعماق 1-5 
متري زندگی می کند. دارای حداکثر طول بدن 
32-30 سانتيمتر طول کاراپاس 12 سانتيمتر و 

متوسط طول بدن 25-20 سانتيمتراست.
شاه ميگوی خاردار P. homarus  گونه غالب 
با ارزش تجاری باال است که در سواحل جنوبی 
کشور از شرق به غرب سواحل  استان سيستان 
و بلوچستان و در سواحل هرمزگان به ترتيب 
ابوموسي  و  سيريک  هرمز،  عمق  کم  سواحل 

وجود دارد. 

 
شکل 2- شاه ميگوي کنگره اي.

 
 Panulirus( گلي  خاردار  ميگوی  شاه 

)polyphagus
دارای آنتن های بسيار بلند بوده بنحوي که هيچ 
يک از ديگر شاه ميگوهاي خاردار داراي چنين 
آنتن هاي بلندي نمي باشند. حداکثر طول بدن 
37 سانتي متر مي باشد. بيشتر در بسترهاي گلي، 
لجني و اغلب در آب هاي گل آلود، نزديک دهانه 
رودخانه ها )مناطق مصبی و خور( و در اعماق 

بين 90-3 متري گزارش شده است )شکل 3(. 
 

شکل3- شاه ميگوي خاردار گلي.

دارای حداکثر اندازه بدن به طول 45 سانتيمتر با  
متوسط طول بدن 25-20 سانتيمتر و پراکندگي 

ژاپن و  تا هند شرقي،  آفريقا  جهاني در شرق 
شمال استراليا و اندونزي می باشد. پراکندگي آن 
در ناحيه صيادي 51 در اقيانوس هند، سواحل 
پاکستان، هند، ايران، سريالنکا، شرق آفريقا و 
جزيره موريس می باشد . در آب هاي جنوب  
ايران در سواحل صخره اي _گلي پسابندر بريس 

و کنارك پراکندگي دارد.
 Panulirus( رنگي  خاردار  ميگوی  شاه 

)versicolor
رنگ بدن سبز آبي همراه با نقوش واضحي از 
لکه هاي آبي _ سياه و خطوط سفيد بر روي 
کاراپاس آن مي باشد. در آب هاي کم عمق از 
15- 5 متري در نواحي بسترهاي صخره اي 
مرجاني يافت مي شود )شکل شماره4(. دارای 
اندازه بدن با حداکثر طول بدن 46 سانتيمتر 
و متوسط طول بدن در حدود 30 سانتيمتر 
مرجاني  نواحي  تمام  در  ايران  در  باشد.  می 
و داراي مرجان زنده بويژه در مناطق رمين، 
فارس  خليج  جزاير  و  کنارك  چابهار،  خليج 

ابوموسي  و  نظير الرك، قشم، کيش، خارك 
پراکندگي دارد. 

 
شکل 4- شاه ميگوی خاردار رنگي

شني  ميگوي  مادر  پهن،  سر  ميگوي  شاه 
)Thenus orientalis(

سواحل  در  که   Scyllaridae خانواده  از 
معروف  شني  ميگوي  مادر  به  کشور  جنوبي 
است. کاراپاس مسطح، پوشيده از خار، دندانه 
و  پهن  کوتاه،  آنتن هاي  و  متعدد  گره هاي  و 
صفحه اي شکل، فاقد تاژك و دارای دم پهن 
بدن 25  طول  حداکثر  مي باشند.  نيرومند  و 
کمرنگ  قهوه اي  بدن  رنگ  و  بوده  سانتيمتر 
قهوه اي  رنگ  به  گره هايي  با  زرد  به  متمايل 
بسترهاي  در  اکثراً  پراکندگي  مي باشد.  تيره 
ماسه اي يا لجني در اعماق بين 70 – 8 متري 
دارای  )شکل شماره 5(.  است  مشاهده شده 
استراليا،  غرب  شمال  در  جهاني  پراکندگي 
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تايوان و اندونزي تا درياي سرخ، مديترانه تا در 
شرق آفريقا است

 
شکل 5- مادر ميگوي شني.

شاه ميگوي سر پهن، مادر ميگوي صخره اي

داراي کاراپاس حجيم. مستطيل شکل و طول 
اندکي بيش از عرض آن، آنتن ها کوتاه و پهـن و 
صفحه اي شکل و بصورت پارو مانند تغيير يافته 
است. حداکثر طول بدن 40 سانتي متر و رنگ 
بدن مايل به قرمز مخطط با رنگ هاي قهوه اي 
يا خاکستري و اولين قطعه شکمي داراي سه 
لکه بزرگ قرمز رنگ مي باشد. دارای پراکندگي 
مجمع  شمال  آرام؛  هند-  اقيانوس  از  جهاني 
الجزاير هاوايي و ژاپن می باشد. در آب هاي ايران 

در دريای عمان و خليج فارس )بوشهر( توسط 
صيادان صيد شده است )فاطمی،1377(. 

 
شکل 6 - مادر ميگوي صخره اي. 

نتیجه گیری
جنوبی  آب های  های  ميگو  شاه  گونه های 
کشور متعلق به دو خانواده Palinuridae  و 
Scyllaridae بوده که همه آن ها دارای ارزش 
تجاری و صادراتی می باشند. با توجه به تجربه 
ساير کشور های دارای ذخاير اين گونه ها، پرورش 
شاه ميگو به منظور بازسازی ذخاير دريايی آن 
و پرواربندی به منظور پرورش می تواند نقش 

بسزايی در توسعه شيالتی کشور داشته باشد.
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فرم اشتراک فصلنامه ميگو و سخت پوستان

خواننده گرامي
در صــورت تمايــل مــي توانيــد بــا تکميــل فــرم اشــتراک فصلنامــه و ارســال 
ــه  ــترکان فصلنام ــع مش ــه جم ــر ب ــي زي ــا الکترونيک ــتي ي ــه آدرس پس آن ب

ميگــو و ســخت پوســتان بپيونديــد.

راهنماي اشتراک:
بــراي اشــتراک هر شــماره فصلنامه مبلــغ 25/000 ريــال )دانشــجويان 15/000 
ريــال( را بــه حســاب مهــر گســتر شــمارة 678439311 نزد بانک کشــاورزي 
شــعبة شــيالت بــه نــام درآمدهــاي اختصاصــي پژوهشــکدة ميگــوي کشــور 
واريــز نمــوده و رســيد بانــک را همــراه بــا بــرگ درخواســت يــا تصويــر فــرم 
تکميــل شــده )همــراه بــا کپــي کارت تحصيلــي بــراي دانشــجويان( به نشــاني 
ــر  ــور، دفت ــوي کش ــکده ميگ ــي، پژوهش ــت ا... طالقان ــراه آي ــهر، بزرگ بوش
فصلنامــه ميگــو و ســخت پوســتان، صنــدوق پســتي 1374، تلفــن- نمابــر: 

07733326686 يــا پســت الکترونيکــي scj@areo.ir ارســال فرماييــد.
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