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فصلنامه ميگو و سختپوستان  /دوره اول  /شماره دوم

راهنماي نگارش و شرايط پذيرش
مقاله در مجله ميگو و سختپوستان
محقق گرامی:
 .1مقاله ارسالي حداکثر  7صفحه و متن فارسي مقاله با قلم نازنين معمولي  ،۱۲تيترهاي متن با فونت
نازنين  ، Bold 12متن التين با قلم  Times New Roman 11و همچنين فاصله بين خطوط
 1سانتيمتر باشد.
 .2عالئم 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.
 .3تصاویر ،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.
 .4متن مقاله با برنامه Wordو همچنين نمودارها با برنامه  Excelتهيه و ارسال گردد.
 .5مقاالتي که داراي بيش از يک نگارنده باشند از سوي مجله به منزله موافقت کليه نگارندگان برای
چاپ تلفي خواهد شد.
 .6مقاالتي که براي مجالت ديگر ارسال شده باشد ،پذيرفته نميشود.
 .7مجله ميگو و سختپوستان حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ ميداند.
 .8مسئوليت علمي و اخالقي مقاله بر عهده نگارنده(ها)ي آن ميباشد.
بخشهاي ضروري هر مقاله:
التين عنوان با قلم Times New Roman 14
عنوان فارسي مقاله با قلم تيتر  Bold 16و کلمات
ِ
.Bold
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راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله

عنوان مقاله بايد مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.
اسامي نگارندگان با قلم نازنين معمولي 14
آدرس ايميل نگارنده مسئول مقاله با قلم معمولي Times New Roman 11
آدرس نگارندگان با فونت نازنين معمولي 12
چکیده :خالصه ای شامل اهداف اصلی ،روش کلی تحقیق ،نتایج قابل ترویج در حداکثر  200کلمه
واژگان كليدي :بین سه تا  5کلمه کلیدی 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.
نتيجهگيري :نتيجهگيري نهايي و پيشنهادات علمي و اجرائي ارائه گردد.
فهرست منابع :تمام منابعي که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا نامهای
نگارندگان قرار ميگيرند.
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.
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بيماري لکه سفيد و راههای 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.
ب ه عالوه تمايل
دارند كه
در كناره هاي
استخر تجمع کرده
و به آهستگي
در سطح آب شنا
كنند ،درنهایت
ميگوهاي آلوده
در كف استخر
ساکن مي شوند
و يا به کنارههای
استخر آمده
و میمیرند.
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چکیده
عامل ايجاد كننده بيماري لكه سفيد از
خانواده نیماویریده و جنس ویسپوویروس
بوده و يكي از بزرگترين ويروسهاي جدا
شده از ميگوها است .در صورت وجود عامل
بیماری و برخی فاکتورهای مستعد کننده در
استخر پرورشی ،میگوها دچار بیماری شده
و از مهمترین عالئم آنها ،کاهش مصرف
غذای روزانه ،سستي و بيحالي میگوها ،قرمز
شدن بدن آنها ،تجمع در کناره استخر ،ایجاد
پالكهاي سفيد رنگ در قسمت كاراپاس
و در مراحل پیشرفته در کل بدن ،پوسته
بخصوص در ناحیه کاراپاس براحتی از پوست
جدا میشود ولی زيانبارترين عالمت بيماري
وجود تلفات تا  100درصد ميگوهاي آلوده
به ويروس طي  3-10روز پس از مشاهده
اولين نشانه هاي باليني در مبتاليان است.
این بیماری میزبانهای فراوانی دارد و شدیدا ً
گسترش پیدا می کند و به منظور پیشگیری
از بیماری بایستی پست الروهای عاری از
بیماری و همچنین قوی انتخاب شوند ،از
ورود سخت پوستان وحشی مثل خرچنگ و
میگوهای وحشی به استخر توسط فیلترهای
مناسب در ورودی آب پیشگیری شده و سایر
موارد بیوسکیوریتی بخوبی رعایت گردد و
در صورت آلودگی در یک استخر از کارگر
مشترک ،وسایل مشترک بدون ضدعفونی
مناسب برای دو یا چند استخر استفاده نشودو
با شیوه های مناسب از انتقال ویروس توسط
پرندگان و سایر موجودات جلوگیری به عمل
آید.

است .قطر ويروس تقريباً  120 -150و
طول آن  300-350نانومتر است و به شكل
تخممرغی تا میلهای شكل متغير و داراي
يك زائده دم مانند در انتهاي خود است.
اين ويروس داراي يك پوشش سه اليه است
و درون آن يك كپسول با يك  DNAدو
رشتهای ( )ds DNAوجود دارد (شکل .)1
ويروس عامل لکه سفيد از خانواده نيماويريده
و جنس ويسپوويروس است که تنها میتواند
به مدت  4-7روز در محيط آزاد زنده بماند
و اگر ميزباني پيدا نكند از بين خواهد رفت
(افشارنسب.)1386 ،

نشانههای بيماري
ميگوهاي آلوده به ويروس لکه سفيد دچار
کاهش مصرف غذا و سستي و بي حالي مي
شوند .به عالوه تمايل دارند كه در كناره
هاي استخر تجمع کرده و به آهستگي در
سطح آب شنا كنند ،درنهایت ميگوهاي
آلوده در كف استخر ساکن مي شوند و
يا به کنارههای استخر آمده و میمیرند.
اين ويروس در مراحل پيشرفته بيماري
پالكهاي سفيد رنگي را در قسمت كاراپاس
ميگو از خود بجاي مي گذارد (شکل  )2و
به همين دليل بيماري را به علت رسوب
غيرنرمال و عدم جذب نمک هاي كلسيم
بر اپيدرم کوتيکول ،سندرم لكه سفيد
مي نامند .لكه هاي سفيد ابتدا در قسمت
كاراپاس ميگو و بندهاي  5تا  6بدن ظاهر
شده و در مراحل پيشرفته بيماري لكه هاي
سفيد با ضخامت  0/5تا  2ميلي متر کل
بدن موجود را مي پوشاند .از عالئم ديگر
واژگان كليدي :بیماری لکه سفید ،میگو ،اين بيماري میتوان به جدا شدن راحت
پوسته ميگو از اليه درميس ،تغيير رنگ و
نشانه ها ،کنترل
بزرگ و شكننده شدن هپاتوپانكراس ،رقيق
و کند شدن انعقاد همولنف ميگو (که گاهي
عامل بيماري لکه سفيد
عامل ایجادکننده بيماري لكه سفيد يكي مواقع اص ً
ال انعقادي صورت نمیگیرد) اشاره
از بزرگترین ویروسهای جدا شده از ميگو نمود.

بيماري لکه سفيد و راههای پيشگيري از آن  /دشتيان نسب

با نمايان شدن عالئم باليني بعد از  3تا
 10روز مرگ و میر بسيار شديد بين 70
تا  100درصد در مزارع پرورشي اتفاق مي
افتد .بيماري در تمام سنين ميگوها از پست
الرو 15 -تا وزن  45گـرم در مـزارع متـراكم
و غيـرمتراكم گزارش شده است .نکته قابل
توجه اين است که بيشترين تلفات در مدت
 30تا  40روز پس از ذخيره سازي پستالروها
در استخرهاي پرورشي اتفاق مي افتد.
آنچه مسلم است ميگوها در مراحل جواني
بيشتر مستعد اين بيماري هستند .دوره
كمون بيماري لكه سفيد  3-5روز است و
شروع آلودگي با مشاهده ميگوها در نواحي
حاشیهای استخر همراه است ،كه معموالً صبح
خيلي زود ميگوهاي بزرگتر در حاشيه استخر
قابل مشاهدهاند و با گذشت زمان به ميگوهاي
بيمار در كنارهاي استخر به سرعت افزوده مي
شود و سه روز پس از اولين یافتهها مي توان
شکل  -1کاهش اشتها و وجود لکه های سفید اولين ميگوهاي مرده را در كنارهاي استخر
روی کاراپاس میگوها از عالیم بارز بیماری در مشاهده كرد .قابل ذكر است امكان دارد در
روزهای نخستين مشاهده ميگوهاي بيمار
مراحل پیشرفته است.
در حاشيه استخرها ،ميگوها در توریهای
جمعآوری حالت طبيعي و اشتهاي خوبي
داشته باشند .ميگوهاي مبتال حالت بیحالی و
سستي را از خود نشان میدهند .زیانبارترین
عالمت بيماري لكه سفيد وجود تلفات تا
 100درصد ميگوهاي آلوده به ويروس در طي
 3-10روز پس از مشاهدهی اولين نشانههای
باليني در مبتاليان است (شکل ( )2دشتيان
نسب.)1383 ،
کنترل بيماري
يکي از مهمترین موارد در کنترل اين بيماري
شناسايي دقيق خصوصيات ويروس ،روشهای
از بين بردن ويروس ،شرايط تکثير ويروس
و ايجاد بيماري است که به موارد اصلي آن
اشاره میشود تا مزرعهدار بتواند با مديريت
دقيق آنها ،مانع بروز بيماري در استخرهاي
پرورشي خود شود.
ويروس میزبانهای زيادي دارد ،بهشدت
همهگیر میشود و تلفات زيادي ايجاد مي
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
شکل  -2تلفات ناشی از بیماری لکه سفید ،ذخيره و ضدعفونی آب استخر ذخيره يکي از
روشهای کنترل بيماري است.
سایت حله سال .1394

ويروس
لکه سفید میگو
میزبانهای زيادي
دارد ،بهشدت
همهگیر میشود
و تلفات زيادي
ايجاد مي کند ولي
این ويروس تنها
مي تواند
به مدت  4-7روز
در محيط آزاد زنده
بماند
و اگر ميزباني پيدا
نکند
از بين مي رود.
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درجه حرارت
يكي از مهمترین
فاكتورهايمحيطي
است که بهطور
مستقيم بر روي
ويروس تأثير
ميگذارد ،به
طوریکه در دماي
باالتر از  32درجه
سانتیگراد ويروس
غیرفعال شده
و در درجه
حرارتهای کمتر
از  27درجه به
طرز عجيبي فعال
میگردد.
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مطالعات نشان میدهند كه ويروس لكه
سفيد به حرارت  50 ºCدر مدت  20دقيقه،
يا  60 ºCدر مدت يك دقيقه يا 70 ºC
در مدت  0/2دقيقه حساس بوده و غيرفعال
ميشود ،ولي اين ويروس در بافت يخزده ميگو
براي مدت طوالني زنده ميماند .ويروس لكه
سفيد در آب درياي استريل نگهداري شده
در  30 ºCو در محيط تاريك بيماريزائي
خود را تا بيش از  30روز حفظ نموده و زنده
مانده است ،اما اعتقاد بر اين است كه اين
ويروس در مدت  5روز در مزارع پرورشي در
اثر اشعه  UVيا حرارت غيرفعال ميشود .با
استفاده از تركيبات كلرين ،فرمالين ،پويدين
آيوداين ،اتیل الکل ،اوزن UV ،و  pHاين
ويروس غيرفعال ميشود .پس ويروس توسط
نور خورشيد ،گرما ،مواد ضدعفوني کننده با
رعايت شرايط مذکور به راحتي قابل از بين
رفتن است (دشتيان نسب.)1384 ،
درجه حرارت يكي از مهمترین فاكتورهاي
محيطي است که بهطور مستقيم بر روي
ويروس تأثير ميگذارد ،به طوری که در
دماي باالتر از  32درجه سانتیگراد ويروس
غیرفعال شده و در درجه حرارتهای کمتر
از  27درجه به طرز عجيبي فعال میگردد.
پرورشدهندگان در مواقع خطر بايستي
سعي کنند استخرهايشان را در ماههای گرم
سال ذخیرهسازی کنند .اما ويروس توسط
چه عواملي ممکن است وارد مزرعه شده يا
از استخري به استخر ديگر منتقل شود و
راههای کنترلي آنها کدام است؟ اين ويروس
توسط سه دسته عمده میتواند منتقل گردد
که عبارتاند از:
* ناقلين بيولوژيک (پستالرو ،مولدين،
خرچنگها ،ميگوهاي وحشي و ساير
سختپوستان)
* ناقلين غير بيولوژيک (پرنده ،سگ ،حشره،
شکارچيان ديگر ،انسان)
* ناقلين غيرزنده (آب ورودي به استخرها،
وسايل مزرعه ،ماشين ،کفش ،لباس ،تور
و )...
میزبانها ،نـاقلين و مخــازن
اين بيماري طيف وسيعي از سختپوستان
آبزي را مبتال میسازد .در بعضي از آنها
بيماري با عالئم باليني و كلينيكي همراه
هست و در بعضي ديگر تنها ب ه عنوان حاملين

و ناقلين مطرح هستند كه عالئم باليني يا
كلينيكي را از خود بروز نمیدهند .گزارشها
حاكي از آن است كه اكثر ميگوي خانواده
پنائيده نسبت به  WSDحساس هستند .در
ميان ساير میزبانها نيز بايد گفت خرچنگها،
بعضي از ميگوهاي آب شيرين و البسترها نيز
میتوانند بهعنوان ناقل مطرح باشند .آرتمياي
درياچه نمک ،روتيفرها ،کرمهای پرتار
میتوانند از ناقلين بيماري باشند .در اين
ميان گزارشهای ضدونقیضی در مورد مخازن
اين ويروس در نرمتنان صدف دار ،حشرات و
پالنکتونها وجود دارد كه نياز به تحقيق و
بررسي بيشتري دارد.
ب ه منظور پيشگيري در اين قسمت بايستي
پستالروهای عاري از بيماري و همچنين
قوي انتخاب شوند ،از ورود سختپوستان
وحشي مثل خرچنگ و ميگوهاي وحشي
به استخر توسط فنس خرچنگ و فيلترهاي
مناسب در ورودي آب پيشگيري شود،
در صورت آلودگي در يک استخر از کارگر
مشترک ،وسايل مشترک بدون ضد عفوني
مناسب براي دو يا چند استخر استفاده نشود.
توسط وسيله مناسب از انتقال ويروس توسط
پرندگان و ساير موجودات جلوگيري به عمل
آيد (.)Corsin et al., 2001
بيماري چه موقع اتفاق میافتد؟
بيماري مواقعی بروز میکند که داليل
کافي موجود باشد .اول اينکه ويروس وجود
داشته باشد و دوم اينکه فاکتورهاي خطر
(فاکتورهايي که باعث ازدياد ويروس در
بدن ميگو شده ،سيستم ايمني را ضعیف
کرده و موجب بروز بيماري میگردند)
وجود داشته باشند .اين فاکتورها بهطور
عام ،هر عاملي است که بتواند موجب
استرس و تنش براي ميگوها شود و برخي
از آنها در شرايط مزرعه پرورش ميگو
عبارتاند از :وجود خاک سياه در کف
استخر ،افزايش تراکم ذخیرهسازی ،کاهش
اکسيژن محلول در آب ،بدي کيفيت آب،
کمبود مواد غذايي ،تغييرات شديد شوري و
دما و  ،...لذا براي پيشگيري از بروز بيماري
بايستي موارد ذيل به دقت رعايت شوند
(:)Avnimelech & Ritvo, 2003
 -1رعايت اصول بهداشتي آماد ه سازی استخر
شامل مراحل :تخليه استخر ،خشککردن،

بيماري لکه سفيد و راههای پيشگيري از آن  /دشتيان نسب

جمعآوری ضايعات و تلفات احتمالي دوره در مزارع پرورشي استان بوشهر .چهارمين
قبل ،برداشت خاک سياه ،آهک پاشي ،کنگره دامپزشکي ايران – تهران.
شخمزنی و باروري آب
 -2اصول ذخیرهسازی پستالرو (پستالرو 4- Avnimelech, Y. and Ritvo, G.
عاري از بيماري ،پستالرو باکیفیت باال و (2003). Shrimp and fish pond
رعايت شرايط سازگاري)
soils: processes and management.
 -3مديريت آب پرورشي (ميزان مناسب
Aquaculture 220, 549–567.
اکسيژن محلول ،شوري مناسب ،باروري آب 5- Avnimelech, Y. and Ritvo, G.
و کدورت مناسب)
(2003). Shrimp and fish pond
 -4مديريت تغذيه (غذاي باکیفیت ،پرهيز soils: processes and management.
از کمبود يا زياد بودن غذا در استخر ،توزيع
Aquaculture, 220(1), 549567-.
مناسب غذا در استخر)
6- Cheng, W., and Chen, J. C.
 -5مديريت بیماریها (رعايت موارد بهداشتي (2000). Effects of pH, temperature
و ايمني زيستي)
and salinity on immune
parameters of the freshwater
فهرست منابع
prawn
Macrobrachium
 -1افشارنسب ،م ،.دشتيان نسب ،ع ،.يگانه ،وrosenbergii.Fish & Shellfish .
( .)1386بررسي بيماريزايي ويروس سندروم
Immunology, 10(4), 387391-.
لکه سفيد در ميگوي وانامي .مجله علمي 7- Corsin, F., Turnbull, J. F., Hao,
شيالت ايران .6-14 ،)1(1
N. V., Mohan, C. V., Phi, T. T.,
 -2دشتيان نسب ،ع .)1383( .عوامل ايجاد Phuoc, L. H. and Morgan, K. L.
کننده بيماريهاي محيطي ميگو و راههاي (2001). Risk factors associated
پيشگيري آنها .پيام نظام دامپزشکي استان with white spot syndrome virus
بوشهر .شماره .1
infection in a Vietnamese rice -3دشتيان نسب ،ع .)1384( .بررسي shrimp farming system. Diseases
فاکتورهاي خطر و کنترل بيماري لکه سفيد of aquatic organisms, 47(1), 112-.
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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
قابليتمطلوبي
جهت تغذيه از
منابع پروتئين
گياهي و بهویژه
آرد گنجاله سويا
برخوردار بوده و
استفاده از مقادير
زياد منابع پروتئين
گياهي بجاي منابع
پروتئين حيواني
ميتواند موجب
کاهش هزينههاي
توليد غذا و در
نتیجه ميگو گردد.
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چکیده
یکی از مهمترین عوامل موفقیت آمیز در
صنعت پرورش میگو ،مدیریت غذا و غذادهی
است .از آنجائیکه باالترین هزینههای مزارع
پرورش میگو هزینههای مربوط به غذا
میباشد .که این میزان بالغ بر  60درصد
هزینههای تولید را در بر میگیرد .با توجه به
نقش تغذیه در رشد میگو مدیریت غذادهی
از اهمیت ویژهای برخوردار است .غذادهی
میبایست بر اساس احتیاجات گونههای
مختلف میگو در مراحل مختلف وزنی و سنی
آنها انجام پذیرد .این نیازها شامل پروتئینها،
چربیها ،کربوهیدراتها ،ویتامینها و مواد
معدنی میباشد .از این رو عواملی همچون نوع
مواد اولیه ،مراحل ساخت ،نحوه خرد کردن
و شرایط نگهداری میتوانند اثرات عمیقی بر
روی کیفیت غذا داشته باشند .لیکن امروزه
با توجه به وجود غذاهای تجاری مختلف
مدیریت نحوه غذادهی از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
واژگان كليدي :میگو ،پرورش ،مدیریت غذا،
تغذیه
مقدمه
يکي از مهمترين عوامل در صنعت پرورش
ميگو ،مديريت غذا و غذادهي است .باالترين
هزينههاي مزارع پرورش ميگو هزينههاي
مربوط به غذا است که بالغ بر  60درصد
هزينههاي توليد را در بر میگیرد .با توجه به
نقش تغذيه در رشد ميگو ،مديريت غذادهي
از اهميت ويژهاي برخوردار است .غذادهي
ميبايست بر اساس احتياجات گونههاي
مختلف ميگو در مراحل مختلف وزني و
سني آنها انجام پذيرد .تعيين تعداد دفعات،
زمان و درصد غذادهي در پرورش ميگو به
طور معمول تحت تأثير عواملي همچون نوع
گونه پرورشي ،مراحل مختلف وزني و سني،

ميزان توليدات طبيعي استخر ،نوع سيستم
مورد استفاده در پرورش و شرايط آب و
هوايي حاکم بر منطقه است .لذا در صورتی
که غذادهي بيش از مقدار مورد نياز ميگو
يا کمتر از آن صورت گيرد عالوه بر صرف
هزينههاي هنگفت با اثرات جبران ناپذيري
همراه خواهد ببود (پذیر و همکاران.)1387 ،
با توجه به اينکه ميگوها هم ه چیز خوار بوده و
اغلب آنها رژيم گوشتخواری دارند .ميگوي
وانامي از قابليت مطلوبي جهت تغذيه از منابع
پروتئين گياهي و به ویژه آرد گنجاله سويا
برخوردار بوده و استفاده از مقادير زياد منابع
پروتئين گياهي بجاي منابع پروتئين حيواني
ميتواند موجب کاهش هزينههاي توليد غذا
و در نتیجه ميگو گردد .ولي آنچه در اینبین
ميبايست مورد توجه قرار گيرد تأمين نيازهاي
تغذيهاي ميگو و پايداري مناسب جيره غذايي
توليد شده در آب است .نيازهاي غذايي به آن
دسته از ترکيبات غذايي اطالق ميشود که
بايد در جيره غذايي روزانه ميگو وجود داشته
باشد تا موجود بتواند تمام اعمال متابوليسمي
که موجب فعاليتهايي چون حرکت ،رشد
و اعمال حياتي ديگر ميشود را ب ه درستی
انجام دهد .اين نيازها شامل پروتئينها،
چربيها ،کربوهيدراتها ،ويتامينها و مواد
معدني است .از این رو عواملي همچون نوع
مواد اوليه ،مراحل ساخت ،نحوه خرد کردن
و شرايط نگهداري ميتوانند اثرات زيادي بر
روي کيفيت غذا داشته باشند .ليکن امروزه
با توجه به وجود غذاهاي تجاري مختلف،
مديريت نحوه غذادهی از اهميت ويژهاي
برخوردار است (قربانی.)1388 ،
غذاهاي طبيعي
ميگوهاي پنائيده ب ه عنوان الشه خواران همه
چیز خوار ()Omnivorous Scavenger
از موجودات کف زی مختلف و ديتريتوسها
تغذيه ميکنند؛ اين موجودات اغلب جزء

تغذی ه کنندگان فرصت طلب ميباشند
و در هیچ یک از سطوح غذايي قرار
نميگيرند؛ به همين دليل ،عادات غذايي
ميگوها طي مراحل مختلف زندگي تغيير
ميکند .ب ه طوریکه در مرحله ی زوآ
و مايسيس ،الروها از زيشناوران آزاد
گياهي و جانوري تغذيه ميکنند .اين در
حالي است که در مرحله پست الروي

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

شکل  -1غذاي مراحل مختلف رشد ميگو در طول دوره پرورش
جدول  -1انواع غذاها و ميزان پروتئين در مراحل مختلف تغذيهاي ميگو

که کام ً
ال نزديک بستر زندگي مینمایند،
از زي شناوران جانوري جهت تغذيه بهره
ميبرند .از اینرو عادت تغذیهای ميگوهاي
جوان در آغاز ،همه چیزخواری بوده و در
ادامه به گوشت خواری تغيير مييابد
()Villaluz & Arriola, 1938؛
لذا در شرايط پرورشي و در استخر،
نخستين منبع غذاي طبيعي براي ميگوها،
اليه نازک هوازي بستر استخر است .اين
اليه شامل جلبکهاي زنده و بقاياي آلي
گياهي و جانوري ،زي شناوران ،باکتريها،
ديتريتوسها و ديگر بنتوزها نظير کرمهاي
پرتار (پلي کتها) و کرمهاي حلقوي
(آناليدها) کف استخر است.

نياز دارند ،اين در شرايطي است که
غذاي مصرفي از نظر اندازه بايد از قطعات
کوچکتري تشکيل شده باشد (شکل  .)1از
اینرو با توجه به احتياج ميگوها در مراحل
مختلف رشد انواع مختلفي از مواد غذايي بر
اساس نوع ترکيب و اندازه در کارخانههای
غذايي ساخته ميشود (جدول .)1
الزم به ذکر است که در کليه مقاطع
تبديل نوع غذا ،اين تغيير بايد به مرور
انجام پذيرد و اين مدت بين  4-5روز
متغير است .بهعنوان مثال براي تبديل
غذاي آغازي به غذاي پرواربندی در روز
اول  20درصد ميزان غذاي آغازي کم
شده و به همان ميزان غذاي پرواربندی

در شرايط
پرورشي
و در استخر،
نخستينمنبع
غذاي طبيعي براي
ميگوها ،اليه نازک
هوازي بستر
استخر است.
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جايگزين آن ميشود .اين جايگزيني به
همين صورت تا تبديل کامل نوع غذا ادامه
مييابد.

زمان غذادهي
بايد طوري تنظيم
گردد که ميگو
بتواند مواد غذايي
موردنیاز 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.
10
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تعداد دفعات ،زمان و درصد غذادهي
تعداد دفعات غذادهي ميگوها بر اساس
ميانگين وزن آنها محاسبه ميگردد.
بهطوریکه با افزايش وزن ،دفعات غذادهي
نيز افزايش مييابد بهطوریکه غذادهي به
ميگوهاي تا وزن نيم گرم دو وعده در روز و
به ميگوهاي  3گرمي چهار وعده در روز و از
 4گرم به باال پنج وعده در روز انجام ميگيرد
(.) Van Wyk, 1999
زمان غذادهي بايد طوري تنظيم گردد که
ميگو بتواند مواد غذايي موردنیاز 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 .نظر
به اينکه مدتزمان هضم ،جذب و دفع غذا
توسط ميگو  4ساعت به طول ميانجامد ،لذا
بايد زمان دهي را طوري تنظيم کرد که بتوان
پس از هر بار هضم و جذب غذا ،غذادهي
مجدد انجام شود (قرباني.)1391 ،
از اینرو غذادهي از ساعت  6صبح در زماني
که ميزان اکسيژن محلول در آب رو به افزايش
است شروع ميشود و پس از هر  4ساعت تکرار
ميگردد و اين چرخه تا  10شب زماني که
ميزان اکسيژن محلول در آب استخر کاهش
مييابد ادامه پيدا ميکند .اصوالً تغذيه ميگو
از اين ساعت به بعد بهشدت کم ميشود .لذا
با توجه به مطالب ذکر شده حداکثر دفعات
غذادهي پنج وعده در روز است.
تعيين درصد غذادهي در طي يک روز در
پرورش ميگو بستگي به رفتار تغذيهاي
ميگوها ،ميزان فعاليت آنها و ميزان
اکسيژن محلول در آب دارد .بهعنوان مثال
تغذيه ميگو بيشتر در شب انجام ميشود
و در روز ميگوها بيشتر در زير خاک کف
استخر پنهان ميگردند .اين بدان معني
نيست که ميگو در روز تغذيه نميکند،
از آنجايي که ميزان اکسيژن محلول در
آب استخر در اواخر روز (هنگام غروب
آفتاب) به حد ماکزيمم خود ميرسد لذا
بايد درصد بيشتري از غذا به اين ساعت
اختصاص داده شود (شکوری و کلباسی،

شکل  -2استفاده از سینیهای غذادهي براي
کنترل ميزان تغذيه ميگو
.)1369
مزارع پرورشي که فاقد سيستم هوادهي
هستند بايد در زمان استفاده از غذاهاي
پرواربندي  2 ،1و غذاي پاياني توجه
نمايند که وعده غذادهي در ساعت 10
شب زودتر از موعد مقرر صورت پذيرد
(به عنوان مثال ساعت  8شب) چون که
در ساعت یاد شده بر اثر کمبود اکسيژن
محلول در آب ،ميزان تغذيه کاهش مييابد
(شکل .)2
نتیجهگیری
چنانچه غذادهي بيش از مقدار مورد نياز ميگو
صورت گيرد:
ـ محيط نامناسبي در کف استخر که محل
زندگي ميگوهاست ،ايجاد ميشود.
ـ کاهش کيفيت آب استخر را به دنبال دارد.
ـ در بعد اقتصادي نيز موجب باال رفتن
هزينههاي توليد ميشود .يعني موجب باال
رفتن ضريب تبديل غذايي ميگردد.
ـ باعث بروز تلفات در استخر و نهايتاً کاهش
توليد ميگردد.
چنانچه ميزان غذادهي به استخرها از مقدار
مورد نياز کمتر باشد:
ـ موجب کاهش رشد نهايي ميگو ميشود.
ـ ايجاد همجنس خواري (کاني باليسم) در
ميگوها ميشود.
ـ موجب کاهش ميزان توليد استخرها شده و
در نتيجه سود کمتري حاصل ميشود.
اجراي مديريت خوب غذا و غذادهي در
استخرها موجب ميگردد تا با هزينه کمتر
باالترين توليد را داشته باشيم که اين نيز به
لحاظ اقتصادي هدف نهايي يک پرورشدهنده
است.

اهميت مديريت غذادهي در پرورش ميگو /نظاري

فهرست منابع
 -1پذير ،م.خ ،.متين فر ،ع ،.آئين جمشيد ،خ،.
قرباني واقعي ،ر ،.زرشناس ،غ .و غريبي ،ق.
( .)1387تأثير پروبيوتيك باسيلوس (Bacillus
 ).spبر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد
غربي ( )Litopenaeus vannameiدر شوري
 30و  40قسمت در هزار .مجله علمي شيالت
ايران .وزارت جهاد كشاورزي  ،مؤسسه تحقيقات
شيالت ايران .19-27 .)3( 16
 -2شکوري ،م .و کلباسي ،م .ر .)1369( .بررسي
اصول تکثير و پرورش ميگو .پايان نامه دوره
کاشناسي رشته شيالت و محيط زيست (گرايش
شيالت) .مجتمع دانشگاهي علوم کشاورزي و
منابع طبيعي گرگان.3-21 .
 -3قرباني ،ر .)1388( .بررسي تأثير سطوح پروتئين
گياهي ( 70 ،50 ،30درصد) بر شاخص هاي رشد
ميگوي سفيد غربي .گزارش نهائي پروژه مصوب
پژوهشکده ميگوي کشور 31 .ص.
 -4قرباني ،ر .)1391( .راهنماي کاربردي توليد
غذاي ميگو .انتشارات بين المللي شمس 86 .ص.
5- Van Wyk, P., (1999). Framing
Marine Shrimp in Recirculating
Freshwater System. Chapter 7
Nutrition and Feeding of Litopenaeus
vannamei. Florida Department of
Agriculture and Consumer Services
Bob Crawford, Commissioner.
Harbor Branch Oceanographic
Institution. 125140-.
6- Villaluz, D. K and Arriola, F. J.
(1938). Five other known species of
Penaeus in the Philippines. Philipp.
J. Sci, 66(1), 3542-.
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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

چکیده
توسعه پايدار پرورش آبزيان بايد به نحوی
باشد که توليد حداکثري را بدون استفادهی
بيشتر از منابع اوليه مانند آب و خاك ،عدم
آسيب به محيط زيست و نسبت بهينه هزينه
به فايده در بعد اقتصادي و اجتماعي را به
صورت همزمان فراهم کند .سيستم بيوفالك
که در حال حاضر يکي از فناوریهای مطرح
در صنعت به خصوص پرورش ميگو و تيالپيا،
به شمار میرود میتواند ياريگر توسعه صنعت
آبزیپروری با شرايط مذکور باشد .بيوفالك
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.
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 بيماریها و
استفاده از آن در سيستم پرورش ميگو در
آبهای لب شور داخلي میباشد که در اين
مقاله به جنبه های مختلف اين سيستم نوين
در پرورش ميگو میپردازيم.

بيوفالک ها
با حفﻆ کيفيت آب
باعﺚ کاهش نياز
به تعويض آب،
و از طريق توليد
پروتئينميکروبي
قابل مصرف منجر
به کاهش ضريب
تبديل غذايي
ميگوی پرورشی
می شوند.
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تغييرات و آسيبهای جبرانناپذير نکند،
ضرورت دوم در اين زمينه محسوب میشود و
نهايتاً سومين موضوع قابل توجه ،بهکارگيری
سيستمهايی است که نسبت هزينه به فايده
در بعد اقتصادي و اجتماعي را به صورت
همزمان فراهم کند .اين سه اصل مهم در
توسعه صنعت آبزیپروری را میتوان به کمک
سيستم بيوفالك که در حال حاضر يکي از
فناوریهای مطرح در صنعت به خصوص
پرورش ميگو و تيالپيا ،به شمار میرود ،فراهم
کرد ).)Avnimelech, 2006
سیستم بیوفالک
بهطوریکه بيوفالك به ذرات مايکروسکوپی
متشکل از باکتریها ،دياتومه ها ،جلبکها،
ذرات غذايي ،ارگانيسمهای مرده گفته میشود
(شکل  .)1بيوفالك ها در سيستم پرورشي دو
نقش اساسي ايفا میکنند ،اوالً حفظ کيفيت
آب به کمک جذب ترکيبات نيتروژن دار و در
نتيجه کاهش نياز به تعويض آب تا نزديک
به صفر درصد .دوم توليد پروتئين ميکروبي
قابل مصرف براي آبزي (کاهش ضريب تبديل
غذايي).

واژگان کلیدي :بيوفالك ،آبزیپروری،
پرورش متراکم ،ميگو
مقدمه
تأمين نياز بشر به آبزيان در کره خاکي با
بيش از هفت ميليارد جمعيت ،تنها با افزايش
توليدات در صنعت آبزیپروری امکانپذير
است .بنابراين توسعه و متراکم سازي پرورش
آبزيان ،امر حياتي و اجتنابناپذير صنعت
آبزیپروری دنيا است .بدون شک اولين مهم
در توسعه آبزیپروری ،توليد حداکثري آبزيان
بدون استفادهی بيشتر از منابع اوليه مانند
آب و زمين است .توسعه پايدار آبزیپروری
بهگونهای که محيطزيست را دستخوش

شکل  -1تصوير ذرات بيوفالك زير
ميکروسکوپ نوري
در سيستم پرورشي بيوفالك (که الهام گرفته
از سيستم تصفيهی پســاب خانگي است) با

پرورش ميگو با سيستم بيوفالک /عبدي راد

تحريک توليد باکتریهای هتروتروفيک درون
استخرهاي پرورشي و ايجاد بيومس باکتريايي،
مواد زائد ناشي از فضوالت و غذاهاي خورده
ب شده و يا حذف میشوند .به
نشده باز جذ 
عبارت ديگر در این سيستم به کمک اضافه
کردن مقدار مشخصي مواد کربوهيدراتي به
آب ،نسبت کربن به نيتروژن افزايش مییابد
و در يک تعادل مناسب قرار میگیرد .اين امر
سبب تحريک رشد باکتریهای هتروتروفيک
شده که منجر به جذب آمونياک و ديگر
مواد زائد نيتروژن دار همراه با توليد بيومس
باکتريايي میشود .در اين روش جذب نيتروژن
و عمل کاهش آمونياک بسيار سریعتر از روش
نيتريفيکاسيون (مورد استفاده در سیستمهای
مداربسته) انجام میگیرد به اين دليل که
سرعت رشد و توليد بيومس ميکروبي براي
باکتریهای هتروتروف حدود  10برابر
بيشتر از باکتریهای نيتريفيکاسيون کننده
يا اتوتروف ها مي باشد (Avnimelech,
.)1999
در سیستمهای مداربسته (بيوفيلترها)
باکتریهای اکسیدکننده آمونيوم و
باکتریهای اکسیدکننده نيتريت بر روي
فيلترهاي ثابت ،آمونيوم را به نيتريت و
نيتريت را به نيترات تبديل میکنند .فعاليت
باکتریهای هتروتروف در اين سیستمها در
حداقل است .در حالي که در سيستم بيوفالک
با کمک اضافه کردن منابع کربوهيدراتي،
باکتریهای هتروتروفیک آمونيوم را مستقيماً
جذب و به پروتئين سلولي تبديل میکنند.
آناليز توليدات يک سيستم بسته (بدون
تعويض آب) نشان میدهد که مسيرهاي
متفاوتي براي حذف نيتروژن وجود دارد
که به دسترسي به کربن با فرمهای آلي
(کربن موجود در غذا و فضوالت) و غير آلي
(آلکالينيتي) بستگي دارد (Avnimelech,
 .)2006در يک سيستم چرخشي (مداربسته)
به دليل حذف سريع مواد معلق جامد (که
حاوي کربن آلي هستند) سيستم بر پايه
باکتری هاي اتوتروف و جذب کربن غير
آلي عمل ميکند .ولي در سيستم بيوفالک
کربن آلي و نيتروژن در اختيار باکتریهای
هتروتروفيک قرار میگیرد .در اين شرايط
توليد باکتریهای اتوتروف محدود شده و در
صورتیکه منابع کربوهيدراتي به ميزان کافي
به سيستم اضافه شود ،تمام نيتروژن و کربن

موجود در پسماندهاي غذايي و فضوالت در
دسترس باکتریهای هتروتروف قرار میگیرد.
نسبت کربن به نيتروژن ()C/N Ratio
اگر نسبت کربن به نيتروژن در آب محيط
پرورشي در حدود  10تا  15باشد ،رشد
باکتریهای هتروتروف تحريک شده و به
دنبال آن بيوفالک 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 کربوهیدراتی (مالس ،شکر،
آرد و )...به آب بر اساس درصد پروتئين جيره
و ميزان غذادهي روزانه ،دوم کاهش پروتئين
جيره و تنظيم نسبت کربن به نيتروژن .در
حال حاضر عمدتاً از روش اول در سیستمهای
بيوفالک استفاده مي شود (Avnimelech,
.)2009
هوادهي و جابجايي آب
حرکت آب و اکسيژندهي در سيستم
بيوفالک بسيار مهم و ضروري است .جابجايي
و حرکت آب براي معلق نگهداشتن ذرات،
مهم و حياتي است .زيرا اگر ذرات بيوفالک
تهنشین شود بخشهای بیهوازی در ميان
لجنهای کف ايجاد میشود که میتواند توليد
آمونياک ،متان و سولفيد هيدروژن کند .حفظ
اکسيژن محلول نيز از موارد مهم و اساسي
در عملکرد درست اين سيستم است .چگالي
آب در حالت هوادهي و وجود حبابهای هوا
در ستون آب ،کمتر از حالت ساکن (بدون
هوادهي) است .اين امر باعث کشش آب از
کف به سطح میشود که از رسوب و الیهبندی
آب جلوگيري میشود .در این سيستم،
اکسيژن دهي و جابجايي آب به صورت
توأم و با تجهيزات مشابه حاصل میشود
که با توجه به ابعاد و شرایط محيط پرورشي
متفاوت است .بهعنوان مثال در استخرهاي
پرورشي بزرگ از پدل ويل هايي با بازوهاي
بلند و زواياي مشخص براي ايجاد چرخش
و حرکت در ستون آب استفاده میشود .در
استخرهاي کوچکتر و محیطهای مسقف از
ايرليفت ،دفيوژر و  ...استفاده میشود .ميزان
تقريبي هوادهي در استخرهاي پرورش ميگو
به روش بيوفالک معادل  25تا  hp/ha 35و
در پرورش تيالپيا  100تا  hp/ha 150است.
اين ميزان هوادهي را به دلیل اثر فرسايشي

اثرات منحصر
بهفرد کاربرد
سيستم بيوفالک
در پرورش گونه
وانامي شامل؛
نياز بسيار کم به
تعويض آب ،امکان
پرورش ميگو در
تراکم باال ،کاهش
خطر ورود بیماریها
و استفاده از آن در
سیستم پرورش
میگو در آبهای
لبشور
داخلي می باشد.
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ناشي از آن نمیتوان در استخرهاي خاکي بکار
گرفت ،بنابراين چنين استخرهايي عمدتاً به
صورت الينينگ شده يا سيماني ديده ميشوند
).)Azim & Little, 2008
کنترل مواد معلق
ميزان مواد جامد معلق در سيستم بيوفالك از
جمله پارامترهاي مهم و ضروري در حفظ و
کنترل شرايط پرورشي است .در اين سيستم
به دليل ورود حجم زيادي از مواد غذايي و
کربوهيدراتي و به دنبال آن توليد ذرات بيوفالك
و تعويض حداقلي آب ،مقدار مواد جامد معلق
به سرعت افرايش میيابد .در پرورش ميگو 300
تا  500 mg/lمواد جامد معلق ،براي جذب
آمونياك و جلوگيري از مصرف بيش از حد
اکسيژن مناسب است .براي اندازهگيری تقريبي
اين مقدار در مزارع معموالً از قيفهای مدرجي
به نام ايمهوف يا از استوانههای مدرج استفاده
میشود (شکل .)2

سيستم
بيوفالک
به دليل فعاليت
رنج بااليي از
باکتریهای مفيد و
تأثير آنها در قطع
کروم سنسينﮓ
بين سلولهای
بيماری زا ،تأثير
قابل توجهي
در جلوگيري از
بروز بيماریهای
باکتريايي دارد.
14
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گونههای پرورشي مناسﺐ براي سیستم
بیوفالک
مناسبترين گونههای آبزي براي پرورش در
چنين سيستمي گونههايی هستند که توانايي
تحمل مقادير بااليي از مواد معلق جامد و
همچنين قابليت تغذيه مستقيم از ذرات بيوفالك
را داشته باشند .گونههايی 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 سيستمهای
بيوفالك در دنيا در حال پرورش ميگو ،تيالپيا و
کپور هستند (.)Crab et al., 2012

شکل  -2قيف ايمهوف
بیوفالک و ايمني زيستي
بخش زيادي از تحقيقات در سالهای اخير بر
روي ديگر فوايد سيستم بيوفالك بهويژه کنترل

عوامل بيماریزا متمرکز است ،زيرا شيوع بيماري
در خالل سالهای گذشته بار مضاعفي را بر
صنعت آبزیپروری وارد آورده است .بيماریها
به عنوان مهمترين عامل مرگ و مير و ضررهاي
اقتصادي کالن به شمار میروند .اگرچه در موارد
مشخص استفاده از آنتیبيوتيکها در خصوص
برخي بيماریها مؤثر واقع میشود اما استفاده
از اين داروها مشکالتي از جمله مقاومت عوامل
بيماریزا را به همراه دارد و متأسفانه تعداد زيادي
از باکتریهای بيماریزا در مقابل اينگونه داروها
مقاوم شدهاند و استفاده از آنها اثر چنداني
در درمان بيماریهای مربوطه ندارند .بنابراين
نيازمندي به تکنيکهايی با پايداري بيشتر به
شدت احساس میشود .صنعت پرورش ميگو نيز
با وجود موفقيتهای بسيار با شيوع بيماریهای
حاد عفوني مواجه است که تاکنون ضررهاي
اقتصادي زيادي را سبب شده است )Crab et
.)al., 2009
در برخي از مطالعات بيان شده است که وجود
توليدات اوليه و جوامع ميکروبي در محيط
پرورش (مشابه آنچه در سيستم بيوفالك وجود
دارد) قادر است از گونههای آبزي در مقابل
بيماریزايی ويبريو هاروي ()Vibrio Harveyi
محافظت کند .باکتریهای گرم منفي ويبريو به
عنوان عامل مرگ و مير ميگوهاي خانواده پنائيده
شهرت دارند .مشخص شده است که بيماریزايی
گونههای ويبريو به کروم سنسينگ (Quarum
 )sensingمرتبط است .کروم سنسينگ ارتباط
سلولي باکتریها از طريق سيگنالهای مولکولي
است و در واقع مکانيسمي است که از طريق
آن باکتریها در پاسخ به حضور يا عدم حضور
سيگنالهای مولکولي ،بيان ژنهای مشخص را
مديريت میکنند .فنوتيپ هاي مشخصشده
براي ويبريوهاي لومينوسنت در محيط in vitro
که توسط کروم سنسينگ کنترل میشود شامل
سيستم ترشحي نوع  ،IIIسموم خارجي سلولي،
 siderphorو کيتيناز است .عالوه بر اين،
بيانشده که کروم سنسينگ شدت بيماریزايی
باکتریها را براي ميزبانهای مختلف تنظيم
میکند .بنابراين قطع اين ارتباط بين سلولي به
عنوان يک استراتژي ضد بيماریزايی پيشنهاد
شده است .سيستم بيوفالك به دليل فعاليت رنج
بااليي از باکتریهای مفيد و تأثير آنها در قطع
کروم سنسينگ بين سلولهای پاتوژن ،تأثير
قابل توجهي در جلوگيري از بروز بيماریهای
باکتريايي دارد .جلوگيري از بروز بيماریهای
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ويروسي مانند لک ه سفید مستقیماً به رعايت
مسائل بهداشتي مربوط میشود .يکي از راههای
اصلي شيوع اين بيماري در مزارع ،تعویضهای
مکرر آب و ورود عامل بیماریزا است .در سيستم
پرورشي بيوفالک به دليل عدم تعويض مداوم آب
امکان ورود عوامل ويروسي از اين دست بهشدت
کاهش مي يابد (.)Avnimelech, 2006
ب توجه ،توانايي ارتقاء
از ديگر ویژگیهای جال 
سيستم ايمني توسط بیوفالکها است .بهبود
سيستم ايمني آبزيان پرورشي میتواند منجر به
افزايش مقاومت آنها در مقابل بیماریها شود.
بهطورکلی محرکهای سيستم ايمني ،شامل
باکتریها و توليدات آنها ،کربوهیدراتهای
پيچيده ،فاکتورهاي تغذیهای ،عصارههای
حيواني Cytokin ،ها Lectin ،ها ،عصارههای
گياهي و داروهاي سنتتيک مانند لواميزول
میباشند .سيستم بيوفالک به دليل دارا بودن
مقادير قابل توجه از باکتریها و ترکيبات آنها
میتواند محرک مناسبي براي سيستم ايمني
است (.)Avnimelech, 1999
بهطورکلی میتوان گفت استفاده از اين فناوری
به دليل حفظ کيفيت آب ،ايمني زيستي و
مقابله با باکتریهای پاتوژن ،حذف و باز جذب
دوباره پسماندها ،کاهش ضريب تبديل غذايي و
ت محیطی میتواند
کاهش قابل توجه اثرات زیس 
جايگزين مناسبي براي ديگر روشها باشد.
فرصتهای استفاده از سيستم
بيوفالک در ایران
در کشور ما استفاده از فناوری بيوفالک در مقياس
تجاري تاکنون انجام نگرفته است اما پتانسیلها
و فرصتهای قابلتوجهی براي بهرهگیری از اين
سيستم در کشور وجود دارد .از جمله آن امکان
استفاده از اين تکنيک در پرورش ميگوي وانامي
در آبهای لب شور داخلي و زمینهای شور و
باير موجود در کشور است .به دليل ویژگیهای
منحصر به فرد سيستم بيوفالک مانند نياز
بسيار کم به تعويض آب ،امکان پرورش ميگو
در تراکم باال و کاهش خطر ورود بیماریها،
میتوان آبهای لبشور داخلي را بهعنوان يکي
از فرصتهای قابلتوجه در پرورش گونه وانامي
دانست .همچنين به دليل گسترش پرورش ميگو
در استان گلستان و توجه بهضرورت پيشگيري
از بروز بیماریها و اثرات مخرب زیستمحیطی
در بخش شمالي کشور ،استفاده از روشهایی با
حداقل تعويض آب اجتنابناپذیر است .تکنيک

بيوفالک با توجه به ویژگیهای ذکرشده قادر
است اين نگرانیها را برطرف کند (& Azim
.)Little, 2008
از طرف ديگر اين سيستم میتواند بهعنوان يکي
از راهکارهاي مؤثر و راهبردي براي امکان پرورش
ماهي تيالپيا در کشور باشد .به دليل خطرات
ت محیطی پرورش تيالپيا و امکان ورود
زیس 
اینگونه به منابع آبي مانند رودخانهها و دریاچهها،
پرورش اینگونه در مناطق دوردست ،بهصورت
کام ً
ل شده و بدون تعويض آب با بهرهگیری
ال کنتر 
از اين روش امکانپذیر است .اين فناوری همچنين
میتواند در ارتقاء کيفي و کمي پرورش ماهيان
گرمابي در استانهای جنوبي و شمالي کشور تأثیر
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). Biofilters: 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, 351356.
6- Crab, R., Kochva, M., Verstraete,
W. and Avnimelech, Y. (2009). Bioflocs technology application in overwintering of tilapia. Aquacultural
Engineering,40(3), 105112-.
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ماهی آفانیوس
به سهولت از
کانال خروجی وارد
استخرهای پرورش
میگو شده و به
دلیل شرایط محیطی
مناسب استخر از
نظر غذا ،عمق و
عدم وجود صیاد
و همچنین قدرت
تولید مثلی زیاد،
به سرعت شکوفا
شده و رقیب
غذایی میگو در
جذب اکسیژن و
غذا می گردد.
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چکیده
ورود گونه های مختلف آبزیان به درون
استخرهای پرورش میگو ،عالوه بر انتقال
عوامل بیماری زا ،میتواند از طریق مصرف
غذا و اکسیژن ،در کاهش رشد ،افزایش
ضریب تبدیل غذایی و تشدید شرایط
بحرانی استخرها ،به خصوص در ماههای
مرداد و شهریور ،موثر باشد .از جمله گونه
های شایع در استخرهای پرورش میگو در
سواحل جنوبی کشور ،ماهی آفانیوس با
نام علمی Aphanius disparمی باشد.
ماهی آفانیوس در هنگام آبگیری ،از طریق
کانال آبرسان و یا هنگام مد ،از راه کانالهای
خروجی به استخرهای پرورش میگو وارد می
شود و با تکثیر سریع و مصرف زیاد غذا ،مانع
رشد میگو می گردد .جلوگیری از ورود تخم،
الرو و ماهی بالغ آفانیوس به استخر ،بهترین
راه مبارزه با آن می باشد .تجربه گویای آن
است که به کارگیری اقدامات اولیه در زمان
آماده سازی ،در جلوگیری از ورود ماهی به
استخر موثر می باشد .در صورت بروز آلودگی
در طول دوره پرورش ،غلظت  12گرم بر
مترمکعب تفاله چای ،در از بین بردن گونه
های مختلف ماهی از جمله ماهی آفانیوس
موثر است.
واژگان كليدي :آفانیوس ،پرورش میگو،
تفاله چای.
مقدمه
ماهیآفانیوسازخانوادهCyprinodontidae
با نام علمی (Aphanius dispar
 ،)Rüppell, 1829در آبهای کم عمق
ساحلی و خور -مصب ها ،از دریای مدیترانه،
دریای عرب ،دریای سرخ تا خلیج فارس
گسترش دارد(.)Clavero et al., 2007
ماهی آفانیوس دیس پار (Aphanius

 ،)disparدارای فلس هایی در حدود -28
 25عدد در ردیف های افقی بوده ،جنس نر
به رنگ سبز -قهوه ای با لکه های آبی در
طرفین بدن و  2تا  3نوار بر روی باله دمی
می باشد (شکل  1و  .)2جنس ماده دارای
نوارهای عمودی تیره در طرفین بدن است
(شکل  3و  .)4اندازه دو جنس نر و ماده به
ترتیب در حدود  6و  8سانتیمتر میباشد.
این گونه قادر به ادامه حیات در دامنه دمایی
 4-38درجه سانتی گراد و شوری صفر تا
 160گرم بر لیتر می باشد و به دلیل اندازه
کوچک و تحمل دامنه دمایی و شوری زیاد،
قادر به تولید مثل و ایجاد شکوفایی جمعیتی
میباشد (.)Wildekamp, 1993
عمده تولید مثل این ماهی در فصل های بهار
و تابستان می باشد .تخم گذار بوده و تخم ها
بر سطوح مختلف گذاشته میشوند (شکل 3
و .)4به دلیل انتخاب زیستگاههای خاص ،به
طور معمول فاقد صیادان و کنترل کننده های
طبیعی در محیط میباشند .به همین دلیل،
جمعیت آنها به سرعت شکوفا شده و تمامی
زیستگاه را اشغال می کنند.
ماهی آفانیوس همه چیز خوار بوده و از مواد
آلی کف از جمله جلبک های رشته ای ،ذرات
معلق و غذای میگو تغذیه می کند .بررسی
های انجام شده گویای آن است که این گونه
با تغذیه ای در حدود  4درصد از وزن بدن
خود ،به حداکثر میزان ضریب رشد میرسد.
ماهی آفانیوس در خورها و سواحل استان
بوشهر و همچنین کانال های خروجی مزارع
پرورش میگوی استان ،به خصوص در فصل
های بهار و تابستان ،فراوانی زیادی دارد .به
سهولت از کانال خروجی وارد استخرهای
پرورش میگو شده و به دلیل شرایط محیطی
مناسب استخر از نظر غذا ،عمق و عدم وجود
صیاد و همچنین قدرت تولید مثلی زیاد ،به
سرعت شکوفا شده و رقیب غذایی میگو در

ماهی آفانیوس رقیب میگو در جذب غذا و اکسیژن / ...نوري نژاد

جذب اکسیژن و غذا می گردد.

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

شکل  -2جنس نرAphanius dispar ،
با نوارهای تیره در ساقه دمی و لکههای
آبی در طرفین بدن.

شکل  -3جنس مادهAphanius dispar ،
با نوارهای تیره عمودی در طرفین بدن،
باله دمی روشن و تخمک های رسیده.

در شرایط محدودیت میزان اکسیژن از جمله
در ماههای مرداد و شهریور ،بر کاهش میزان
بازماندگی میگو نیز تاثیرگذار میگردد .اثرات
مخرب حاصل از حضور این آبزی در استخرها،
برای غالب پرورش دهندگان قابل توجه نبوده
و نسبت به ورود آن به استخرها تا محسوس
شدن کاهش میزان رشد میگو ،افزایش ضریب
تبدیل غذایی و کاهش میزان اکسیژن استخر،
حساس نمیباشند.
به طورکلی بهترین راه مبارزه با ماهی آفانیوس
در استخرهای پرورش میگو ،جلوگیری از
ورود تخم و الرو آن به استخر میباشد .تجربه
گویای آن است که به کارگیری اقدامات اولیه
به شرح زیر به هنگام آماده سازی استخرها ،در
جلوگیری از ورود ماهی بسیار موثر میباشد:
 .1بستر کانال خروجی هر استخر از بستر
کانال خروجی اصلی مزرعه باالتر در نظر
گرفته شود ،تا مانع ورود هر گونه آبزی از
طریق کانال خروجی به استخر گردد.
 .2یک ماه قبل از شروع آبگیری و ذخیره
سازی ،کلیه راه های خروجی استخر بسته
شده و از ورود هر گونه آب فیلتر نشده،
اجتناب گردد .در صورت ورود هر گونه آب
فیلتر نشده به استخر ،آب موجود به طورکلی
تخلیه و منطقه مرطوب پس از آهک زنی به
مدت  10روز با آفتاب خشک شود .شایان
ذکر است که در ذخیره سازی سال ،1393
استخر شماره  11شرکت پرورش میگوی
اکتنا واقع در مجتمع پرورش میگوی حله
بوشهر ،به دلیل بسته نبودن کانال خروجی،
به ماهی آفانیوس آلوده گردید (شکل .)5
به منظور از بین بردن ماهی ،آب استخر به
طور کامل تخلیه گردید و به مدت  5روز در
معرض آفتاب قرار داده شد ولی علی رغم
دقت زیاد در هنگام آبگیری ،پس از یک ماه،
ماهی آفانیوس با تراکم زیاد مجددا ً در استخر
مشاهده گردید (نورینژاد.)1393 ،

شکل  -4جنس ماده Aphanius dispar
با نوارهای تیره در طرفین بدن و تخمک های
رسیده بیرون زده از بدن.
روش های مبارزه
تراکم زیاد ماهی آفانیوس در استخرهای شکل  -5افزایش تراکم گونه Aphanius
پرورش میگو ،از یک طرف سبب افزایش  disparدر استخرهای پرورش میگو و
ضریب تبدیل غذایی شده و از طرف دیگر هجوم آنها به سینی های غذا.
17

تابستان 95

فصلنامه ميگو و سختپوستان  /دوره اول  /شماره دوم

 .3با توجه به موارد فوق ،به نظر می رسد تخم
های این گونه تحمل ماندگاری در خشکی
و از دست دادن آب به مدت طوالنی را دارا
باشند .این ویژگی در دیگر گونه های این
خانواده از جمله جنس فوندوس نیز گزارش
شده است( )Wildekamp, 1993لذا
ضدعفونی کامل منطقه مرطوب به منظور
از بین بردن تخمهای احتمالی این گونه از
آبزیان ،الزامی به نظر می رسد.
 .4به منظور اجتناب از ورود آبزیان مهاجر از
جمله ماهی آفانیوس به استخر ،تمامی روزنه ها
و محل های نشتی آب در کانال خروجی بسته
شود.
 .5استخر با آب فیلتر شده ،آبگیری گردد.
بدین منظور استفاده از تور فیلتراسیون با
چشمه کمتر از  0/5میلیمتر مناسب می
باشد .به منظور اجتناب از پر شدن تور بهتر
است که از چند تور فیلتراسیون به صورت
کیسه ای استفاده گردد.
 .6بررسی منابع گویای آن است که میگو
نسبت به ماهی در مواجهه با برخی مواد
شیمیایی از جمله حشره کش ها و تفاله
کنجاله چای ،مقاوم تر است .این اختالف در
خصوصیات زیستی ،در از بین بردن ماهی در
دوره پرورش می تواند بسیار موثر باشد .از
میان ترکیبات مختلف ،تفاله کنجاله چای
فاقد عوارض زیست محیطی و بهداشتی
بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
تجربه گویای آن است که غلظت  12گرم بر
هر مترمکعب تفاله چای ضمن حفظ سالمت
میگوها ،در از بین بردن ماهیان استخر
مناسب میباشد.
فهرست منابع
 -1نوری نژاد ،م .1393 .بررسی راه های
مبارزه با ماهی آفانیوس در مزارع پرورش
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نقش شاخصهاي ژنتيکي در انتخاب مولدين ميگوي سفید غربی
محمد مدرسی ،1محمد خليل پذير 2و علي قوام پور3
modarresi@pgu.ac.ir1

 -1گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

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

چکیده
در میگوهای خانواده پنائیده به دلیل شباهت
ظاهری میان افراد یک گونه ،مراکز تکثیر
همواره با مشکالتی همچون آمیزش افراد
خویشاوند (خواهر و برادر) روبرو هستند که
این امر در نهایت منجر به کاهش شاخصهای
ژنتیکی و افزایش ضریب هم خونی در نتاج
حاصل از آنها خواهد شد .از این رو در صورت
نسل گیری متعدد از میگوهای یک جمعیت
و افزایش آمیزشهایی خویشاوندی میان
آنها ،بویژه جوامع ای که دسترسی به منابع
وحشی میگو ندارند و مولدینشان در اسارت
و یا در محیطهای بسته نگهداری میشوند،
نتایج حاکی از آن خواهد بود که همزمان با
کاهش فراوانی آللهای اختصاصی در نتاج
حاصل ،میگوهای تولید شده بجای چند شکلی
شدن (پلیمورف) به سمت یک شکل شدن
(مونومورف) پیش خواهند رفت .از سوی دیگر
به دنبال کوچک شدن اندازه جمعیت مؤثر
عالوه بر کاهش شدید تنوع ژنتیکی میزان
ضریب هم خونی نیز افزایش خواهد یافت .از
این رو توصیه میشود که بمنظور جلوگیری از
کاهش شاخصهای فوق با استفاده از روشهای
مولکولی عالوه بر شناسایی جمعیتهای
مختلف میگو ،برای هر کدام از جمعیتهای
شناسایی شده یک شناسنامه ژنتیکی تدوین
شود.
واژگان كليدي :روشهای مولکولی،
شاخصهای ژنتیکی ،شناسنامه ژنتیکی
مقدمه
از نقطه نظر طبقه بندی میگوها در شاخه
بندپایان ،رده سخت پوستان ،فوق راسته ده
پایان ،خانواده پنائیده قرار میگیرند و از 12
جنس و  300گونه تشکیل شدهاند .از این
میان گونههای مختلف میگو ،گونه پنئوس
سمیسولکاتوس (ببری سبز) ،پنئوس

ایندیکوس (سفید هندی) ،لیتوپنئوس وانامی
(سفید غربی) ،پنئوس مونودون (ببری سیاه)،
میگوی لیتوپنئوس استیلوروستریس (آبی)،
ماکروبراکیوم روزنبرگی (آب شیرین) ،پنئوس
مرگوینسیس (موزی) ،متاپنئوس آفینیس
(سفید) و پاراپنئوپسیس استیلیفر (میگوی
خنجری) از گونههای مورد استفاده در صنعت
تکثیر و پرورش میگو محسوب میشوند .با
توجه به آغاز تکثیر و پرورش از سال 1934
امروزه بالغ بر  50کشور به این صنعت روی
آوردهاند ب ه گونهای که بر اساس آخرين آمار
سازمان خواروبار جهاني فائو ميزان توليد اين
آبزي در سال  2014ميالدي به رقمي بال غ بر
 4.5ميليون تن رسيده است.
در سالهای اخیر از میان گونههای فوق برخی
از گونهها از جمله گونه وانامی به واسطه داشتن
برخی از ویژگیهای منحصر به فردی همچون
سرعت باالی رشد در هفته ،ضریب تبدیل
غذایی پائین و بازماندگی باال در مقابل عوامل
بیماریزا بطور فزآیندهای در سرتاسر جهان
گسترانیده شدهاند بطوریکه امروزه بیش از 90
درصد میزان تولیدات صنعت میگو را به خود
اختصاص داده است (شکل .)1

شکل  -1مناطق پرورش ميگوي لیتوپنئوس
وانامي در جهان
با وجود اينکه زيستگاه اصلي اینگونه سواحل
اقيانوس آرام از جنوب مکزيک تا شمال کلمبيا
بوده است (Perez Farfante & Kensley
 ،)1997اولين باز در اواخر دهه  80ميالدي به
آسيا معرفي شد .واردات اینگونه به کشور براي

يکي از داليل
کاهش ميزان رشد
و بازماندگي میگوی
وانامی پرروشی در
داخل کشور که با
افزايش حساسيت
به عوامل بیماریها
در سالهاي اخير
همراه بوده،
آميزشهاي
خويشاوندي صورت
گرفته ميان مولدين
نگهداري شده در
مراکز تکثير بوده
که منجر به کاهش
شاخصهاي ژنتيکي
و افزايش ضريب
م خونی در
ه
نسل های حاصل از
مولدین اولیه شده
است.
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اولين بار در سال  2004ميالدي ( 1383هجري شمسي) توسط
مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي ايران با هدف ايجاد تنوع گونهاي
و مقابله با مشکالت ناشي از شيوع بيماري لکهسفید در مزارع
پرورشي ميگوي کشور صورت پذيرفت .لذا در پي افزايش تمايل
پرورشدهندگان ميگوي کشور به پرورش اینگونه ،از سال 1384
بخش خصوصي اقدام به واردات اینگونه از مناطق مختلف جهان
به کشور نمود ،ب ه طوریکه پس از گذشت چند سال اینگونه به
طور کامل جايگزين گونه اينديکوس که سالها ب ه عنوان مهمترین
گونه پرورشي کشور بهحساب ميآمد شد .شايان ذکر است که از
مهمترین خصوصيات یکگونه وجود جمعيت مختلف در آنگونه
است ،در واقع جمعيتها گروهي از افراد یکگونه بوده که در يک
محدوده جغرافيايي محدود و مشخص با همديگر زندگي ميکنند
و قادرند ژنهاي خود را ب ه طور مساوي از نسلي به نسل ديگر
منتقل نمايند (فريلند.)1389 ،
بررسيهاي ميداني صورت گرفته حاکي از آن بود که در طي
سالهاي اخير طول دوره پرورش ميگوي وانامي که در سالهاي
ابتدايي معرفي به صنعت  85-90روز بود ،به  140و گاهی 160
روز افزايش يافته است .از سوي ديگر عالوه بر طوالني شدن طول
دوره پرورش ميگوهاي پرورشي با کاهش ميزان رشد و بازماندگي
همراه با افزايش حساسيت به عوامل بیماریها همراه شدهاند،
بهگونهاي که در سالهاي اخير به دليل کاهش مقاومت ميگوها و
شيوع مجدد بيماري ويروسي لکهسفید در مزارع پرورشي کشور
ميزان توليد اینگونه بهشدت 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 آميزشهاي خويشاوندي
(خواهر و برادر) صورت گرفته ميان مولدين نگهداري شده در
مراکز تکثير بوده باشد که در نهایت با کاهش شاخصهاي ژنتيکي
و افزايش ضريب ه م خونی در نتاج حاصل از آنها همراه شده
است .ليکن امروزه مشاهده ميشود که استفاده از اصطالح هم
خونی در بسياري از نشستها و جلسات برگزار شده به موضوعي
حساسیتزا تبديل شده است .البته چنين رويدادي در بسياري از
کشورها از جمله کشور برزيل به دنبال آميزشهاي خويشاوندي
صورت گرفته ميان مولدين وانامي نيز مشاهده شده بود که در
نهایت به دنبال افزايش ضريب همخونی و کاهش تنوع ژنتيکي،
مقاومت نتاج تولید شده نسبت به عوامل بیماریزا و ميزان رشد و
ش یافته بود (Gjedrem et al.,
بازماندگي آنها بهشدت کاه 
.)2012; Castillo et al., 2015
ذکر اين نکته قابلتأمل است که تمامي ميگوها برخالف انسانها
از لحاظ ظاهري شبيه به همديگر ميباشند لذا شايد بتوان
مهمترین داليل به وجود آمدن چنين نقيصهاي را عدم شناسايي
جمعيتهاي مختلف ميگو به دليل نبود شناسنامه و شجرهنامه
ژنتيکي مولدين وانامي دانست که اين امر منجر به افزايش آميزش
خويشاوندي ناخواسته و افزايش همخونی خواهد شد .در واقع
اين حالت ميتواند ناشي از شرکت تنها تعداد کمي از ميگوها در
آميزش باشد که در نهایت بعد از گذشت چند نسل ،اندازه جمعيت
مؤثر مورد استفاده در تکثير بهشدت کاهش خواهد يافت.
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با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته در استفاده از علم ژنتيک
در صنايع شيالتي بهویژه صنعت تکثير و پرورش ميگو ،ميتوان
با بهرهگيري از روشهاي جديد مولکولي همراه با بهگزيني
و اصالح نژاد صورت گرفته ،مشکالت به وجود آمده را برطرف
نمود .از جمله روشهاي مورد استفاده در اين خصوص ميتوان
به روش مولکولي ريزماهوره ( ،)Microsatelliteچند شکلی در
اندازه قطعات تکثیر شده ( )AFLPو چند شکلی نوکلئوتيدي
ساده ( )SNPاشاره نمود .با استفاده از روشهاي فوق بر اساس
اطالعات ژنتيکي مولدين مورد استفاده در مراکز تکثير عالوه بر
تعيين ضريب همخونی ،مقادير مربوط به تنوع ژنتيکي ،فراواني
آللها (اشکال مختلف ژنهاي موجود در مولد) ،شباهت ژنتيکي،
فاصله ژنتيکي و تمايز ژنتيکي آنها را مشخص نمود (Moss et
.)2006 .al
ی پایان اطالعات
از آنجا که ماده ژنتيکي  DNAهر موجود منبع ب 
است ،لذا بهمنظور رسيدن به اهداف فوق باید به ماده ژنتيکي
مولدين ذخیره سازی شده در مراکز تکثير ميگو دستیافت .بدين
منظور با نمونهبرداري از بافت بدن مولدين (پاي شنا) و با استفاده
از کيتهاي تجاري ،ماده ژنتيکي نمونهها استخراج خواهد شد
(يوسفيان( )1388 ،شکل .)2

شکل  -2نمونهگیری از بافت عضله ميگوهاي پرورشي مراکز
پرورش و نگهداري در الکل  96درجه
در اين فرآيند ،حداقل تعداد نمونه مورد نیاز جهت تفکيک و
شناسايي جمعيتهاي ميگو  30قطعه است که پس از استخراج
ماده ژنتيکي هر يک از مولدين بهصورت جداگانه با استفاده از
آغازگرهاي اختصاصي ميگوي وانامي از طريق روش مولکولي
 PCRتکثير تواليهاي تکراري  DNAدر دستگاه ترموسايکلر
صورت خواهد پذيرفت .در ادامه با توجه به بار منفي ماده ژنتيکي
ت آمده با
 DNAپس از الکتروفورز نمودن محصول به دس 
سنجش وزن مولکولي باندهاي تشکيل شده در هر ستون عالوه بر
با شناسايي جمعيتهاي مختلف ،شاخصهاي ژنتيکي آنها نيز
تعيين خواهد شد (شکل .)3

نقش شاخﺺهاي ژنتيکي در انتخاب مولدين ميگوي سفيد غربی  /مدرسی

شکل  -4فاصله ژنتيکي ميان مولدين جمعيتهاي مختلف
لذا درصورتیکه ميان مولدين جمعيتهاي  Aو  Cکه با هم
خويشاوند هستند آميزش صورت گيرد ،عالوه بر کاهش فراواني
شکل  -3تشکيل باندهاي مولکولي با وزنهاي مختلف بر روي آلل و تنوع ژنتيکي مقادير ضريب همخونی در نتاج حاصل به
ژل الکتروفورز
شدت افزايش خواهد يافت ،ليکن در صورت آميزش ميان مولدين
جمعيتهاي  Bو  Cکه با هم غير خويشاوند هستند نتايج برعکس
در يک مثال بارز ،در صورت شناسايي سه جمعيت مولد در يک خواهد شد (جدول .)3
مرکز تکثير ،نتايج به دست آمده ميتواند حاکي از افزايش فراواني
آللها و تنوع ژنتيکي در جمعيت  2نسبت به دو جمعيت ديگر جدول  -3مقادير شاخصهاي ژنتيکي مولدين خويشاوند و غير
باشد ،ليکن با توجه به اينکه مقادير همخونی ميتواند در محدوده خويشاوند
 0-1قرار بگيرد نتايج حاکي از پائين بودن ميزان ضريب همخونی
در مولدين جمعيت  3است (جدول .)1
جدول -1مقادير شاخصهاي ژنتيکي مولدين مراکز تکثير

همچنين نتايج حاصل از تمايز ژنتيکي نشاندهنده وجود يک
تمايز ژنتيکي پائين تا متوسط ميان سه جمعيت شناسايی شده
است .بهگونهای که تمايز ژنتيکي موجود ميان جمعيتهاي  Bو
 Cبود که در سطح متوسط قرار دارد درحالیکه تمايز ژنتيکي
موجود بين جمعيتهاي  Bو  Aو همچنين جمعيت  Aو C
پايينترين سطح قرار گرفته است و بيشترين و کمترين فاصله
ژنتيکی به ترتيب ميان جمعيتهاي  Bو  Cو جمعيتهاي  Aو
 Cاست (جدول ( )2شکل .)4
جدول  -2مقادير تمايز و فاصله ژنتيکي جمعيتهاي مختلف
شناسايیشده

نتیجهگیری
با توجه به شاخصهاي ژنتيکي به دست آمده ،هر چه فراواني
آللها در جمعيتهاي شناسايی شده کمتر باشد ،جمعيت
بجاي چند شکلی شدن (پليمورف) به سمت يک شکل شدن
(مونومورف) پيش خواهند رفت که اين حالت معموالً به دنبال
نسل گيري متعدد از يک جمعيت و افزايش آميزشهايي خواهر-
برادري در جوامع روي خواهد داد ( .)Moss et al., 2005از اين
رو در جمعيتهاي مولدي که در اسارت و يا در محيطهاي بسته
نگهداري ميشوند 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., 1997در چنين شرايطي به منظور
بهبود شاخصهاي ژنتيکي و فنوتيپي از قبيل رشد و بازماندگي
بهتر است که عالوه بر انتخاب مولدين مناسب از هر سه جمعيت
شناسايی شده از ايجاد آميزشهاي خويشاوندي ميان مولدين نر
و ماده آنها جلوگيري به عمل آيد (.)Ibarra et al., 1995
در پايان خاطر نشان ميشود که با توجه به اينکه امروزه بيش
از يک دهه از ورود اولين محموله مولدين ميگوي ليتوپنئوس
وانامي به کشور ميگذرد ،ليکن به دليل عدم شناسنامه دار کردن
مولدين وارداتي و پرورشي ميگوي وانامي در سالهاي گذشته
و عدم تعيين شاخصهاي ژنتيکی ذخاير مولد مراکز تکثير به
دليل آميزشهاي نابجاي صورت گرفته ،شاهد کاهش تدريجي
تنوع ژنتيکي و همچنين افزايش ضريب همخونی در ميان نتاج
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حاصل از مولدين پرورشي در کشور بودهايم ،ب ه
گونهای که در سال اخير به دليل شيوع مجدد
بيماري لک ه سفید در مزارع پرورش ميگوي
کشور و عدم کسب مجوزهاي الزم از سوي
سازمان دامپزشکي جهت جمعآوری پيش
مولد از مزارع پرورشي ،به دليل احتمال آلودگي
آنها ،عم ً
ال در سال جاري دسترسي به ذخایر
پرورشي اینگونه در کشور را ميبايست 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 بخشهاي دولتي و مراکز تکثير و پرورش
بخش خصوصي با شناسنامهدار کردن مولدين
وارداتي عالوه بر سهولت در رديابي آنها در
مراکز مختلف ،با استفاده از روشهاي مولکولي
شاخصهاي ژنتيکي مولدين وارداتي هر يک
از مراکز تعيين گردد تا از اين طريق بتوان با
تکی ه بر اطالعات موجود و بهگزيني و اصالح
نژاد صورت گرفته هم از نقايص ایجاد شده در
سالهاي گذشته جلوگيري به عمل آورد و هم
اينکه با بهبود ذخایر ژنتيکي مولدين پرورشي
کشور از واردات مولد از خارج از کشور بینیاز
شد.
فهرست منابع
 -1فريلند ،ج .1389 .بوم شناسي مولکولي.
مترجم :منصوره ملکيان .انتشارات جهاد
دانشگاهي مشهد 304 .ص.
 -2يوسفيان .م .1388 .مباني ژنتيک آبزيان.
موسسه تحقيقات شيالت ايران .مديريت
.اطالعات علمي 181 .ص
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چکیده
بيش از  20گونه بیماریزای ويبريو شناسایی
شدهاند که برخی از آنها پاتوژن انسان و بعضي
گونهها پاتوژن موجودات آبزي همچون ميگو
هستند .ويبريوزيس بيماري باکتريايي است که
مسئول مرگو میر ميگوهاي پرورشي در سراسر
جهان است .عفونت ناشي از ويبريو عمدتاً در
مراکز تکثير رخ ميدهد ،اما همهگیریهایی نيز
در استخرهای پرورش گونههاي مختلف ميگو
دیده شده است مانند شيوع بيماري نوپديد
مرگ زودهنگام ميگو (Early Mortality
 )Syndromدر سالهای اخير ،كه عامل آن
گونهای از ويبريو اعالم شد .يكي از گونههای
مهم ويبريو ب ه ویژه در مراكز تكثير ،ويبريو
هاروي است كه دارای در محیطهای دريايي
یافت شده و ب ه عنوان پاتوژن اصلي در پرورش
بسياري از گونههای بیمهرگان از جمله ميگو
گو
در سراسر جهان شناخته شده است و مر 
میر بااليي در ميگو بهویژه در مراحل الروي
ايجاد میکند .در این مقاله به عالیم بالینی،
تشخیص ،پیشگیری و درمان ویبریوزیس ناشی
از ویبریو هاروی پرداخته شده است.
واژگان كليدي :ويبريوزيس ،بيماري ،الرو،
میگو
مقدمه
ويبريوزيس يکي از بيماريهاي مهم منجر
به مشکالت در صنعت آبزیپروری است.
ويبريوزيس بيماري باکتريايي است که مسئول
مرگو میر ميگوهاي پرورشي در سراسر جهان
است .عفونت ناشي از ويبريو عمدتاً در مراکز
تکثير رخ ميدهد ،اما همهگیریهایی نيز در
استخرهای پرورش گونههاي مختلف ميگو
دیدهشده است؛ مانند شيوع بيماري نوپديد
مرگ زود هنگام ميگو در سالهای اخير ،كه
ن گونهای از ويبريو اعالم شد .شيوع
عامل آ 
ويبريوزيس زماني رخ ميدهد که عوامل

محيطي سبب افزايش سرعت تکثير باکتري
گردند .باکتریهای جنس ويبريو از نظر
مرفولوژي ميلهاي کوتاه ،با يک تاژک قطبي و
گرم منفي هستند (تصوير  .)1اين باکتریها
يکي از اعضاي خانواده ويبريوناسه و متشکل
از حداقل  34گونه شناخته شده است كه هر
جنس خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک
متمايز خود را دارد .ويبريو نام خود را از کلمه
التين ويبرار  ،به معني «موج» گرفته است.
اين باكتريها ساکنان بومي محیطهای دريايي
و مصب رودها میباشند .آنها در محیطهای
آبي شور در محدوده دمايي  10تا  30درجه
سانتیگراد و به دو صورت آزاد در آب و
چسبيده به سطوح جاندار يا بیجان زندگي
میکنند .خانواده ويبريوناسه يکي از مهمترین
گروه باکتري هتروتروف اکوسیستمهای دريايي
است که ب ه خوبی مورد مطالعه قرارگرفته است
و نقش مهمي را در آبهای سطح بااليي بازي
ميکنند.
ويبريوها همچنين همزيست ارگانهای ماهي
نوراني میباشند .در اين اجتماع همزيستي،
باکتري مواد مغذي را از ارگان نوراني دريافت
کرده و نور توليد شده سبب جذب شکار
میگردد .توليد نور و بیماریزایی در بسياري
از اعضای ويبريوناسه توسط پديده کروم
سنسينگ (ادراك حد نصاب) كنترل ميشود
و امروزه پژوهشهایی پيرامون كاربرد اين
پديده به عنوان ابزاري در پيشگيري از بروز
بیماریهای ميگو و ساير آبزيان انجام شده
است .با افزايش تراکم جمعيت باکتريايي،
تعداد برخي مولکولهاي خاص در محيط
خارج سلولي افزايش مييابد و باکتري را قادر
ميسازد تا از نظر کمي حضور ساير باکتريها
را درک کند و با رسيدن تعداد باکتریها به
حد نصاب الزم ،ژنهای مربوط به بیماریزایی،
نورافشاني و  ...فعال ميگردد ،به اين پديده
كروم سنسينگ ميگويند (محمدي باغماليي
و همکاران.)1393 ،

ويبريو
هاروي در همه
محیطهای دريايي
زندگي آزاد داشته
و اين باكتري به
عنوان پاتوژن
اصلي در پرورش
بسياري از گونههای
بیمهرگان از جمله
ميگو در سراسر
جهان شناخته
شده است و مرگ
و میر بااليي در
ميگو بهویژه در
مراحل الروي ايجاد
میکند.
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باكتري ويبريو
هاروي از طريق
زخم ،منافذ پوشش
حيوان يا تغذيه
وارد بدن ميگو
ميشود .منبع
اصلي این باکتری
در سالن تکثير،
محتويات روده
مياني ميگوهاي
ماده آماده
تخمریزی است که
در طي تخمریزی
از بدن آن خارج
ميشوند.
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بيش از  20گونه بیماریزای ويبريو شناسایی
شدهاند که بعضي از آنها پاتوژن انسان هستند
مانند ويبريو کلرا و بعضي گونهها پاتوژن
موجودات آبزي همچون ميگو هستند مانند:
ويبريو پاراهموليتيکوس ،ويبريو آنگويالروم،
ويبريو هاروي و غيره .يكي از گونههای مهم
ويبريو ب ه ویژه در مراكز تكثير ،ويبريو هاروي
است كه ب ه اختصار به آن ميپردازيم.
ويبريو هاروي در همه محیطهای دريايي
زندگي آزاد داشته و در روده برخي از حيوانات
دريايي زندگي مینماید از ميان گونههاي
ويبريو هاروي جداسازي شده ،بعضي بیماریزا
و تعدادي غیر بیماریزا هستند که حاکي از
وجود تنوع مولکولی و ژنتيکي زياد اين گروه از
باکتري است .باكتري ويبريو هاروي ب ه عنوان
پاتوژن اصلي در پرورش بسياري از گونههای
بیمهرگان از جمله ميگو در سراسر جهان
گ و میر بااليي در
شناخته شده است و مر 
ميگو بهویژه در مراحل الروي ايجاد میکند.
هزاران واحد تکثير و توليد الرو در جهان به
اين آلودگي مبتال شدهاند و ضررهاي اقتصادي
بیشماری را تجربه کردند .ويبريو هاروي باعث
زخم مزمن پوست در کوسه و گاستروانتريت
در پرورش ماهي گروپر ميگردد .شدت
بیماریزایی گونههای ويبريو هاروي وابسته به
گونه ميزبان ،دوز ،زمان در معرض قرار گرفتن،
سن و فاکتورهاي بیماریزایی سويه باکتري
است .با اینحال ،مکانیسمهای بیماریزایی
ب ه طور دقيق مشخص نشده است .عامل تداوم
و بقاي ويبريو هاروي در مراكز تكثير ميگو به
علت توانايي تشکيل بيوفيلم همراه با مقاومت
در برابر مواد ضد عفونیکننده و آنتیبیوتیک
گزارش شده است.
عالئمكلينيكي
اين بيماري باعث مرگ و میر شديد باالخص
ت الروها و ميگوهاي جوان میشود.
در پس 
ميگوهاي آلوده به بيماري عالئمي از قبيل
هيپوکسي و آمدن به سطح و کنارههای
استخر را نشان میدهند .با توجه به اينکه
ميگوها برای دريافت اکسيژن به سطح میآیند،
پرندگان دريايي جهت گرفتن ميگوها در روی
استخرها به فراواني ديده میشوند .معموالً در
شب ميگوهاي آلوده حالت نورافشاني از خود
نشان میدهند .عفونت ناشي از ويبريوها در
ميگو ممکن است جلدي ،رودهای يا عمومی

باشد .اين حالتها خصوصاً در الروها و
پستالروها مشاهده ميشود .به همراه عالئم
سطحي آلودگيهاي باکتريايي ،معموالً مجاري
هپاتوپانکراس و اپي تليال روده مياني نيز متورم
شده و به داخل مجاري هپاتوپانکراس رها
میگردد و به همين دليل بيماري را Bolitas
 blancasيا  Little white ballsميگويند.
تهاجم باکتري به سطح روده مياني و مجاري
هپاتوپانکراس ،ممکن است موجب گسترش
پالکهای باکتريايي گشته و با ايجاد عفونت
سيستمي و عمومي فاز نهايي بيماري شروع
شود (ميربخش و همکاران.)1389 ،
تشخيص
تشخيص عفونت ويبريوزيس بر اساس
نشانههاي باليني و مطالعات بافت شناسی
است .در بزرگنمايي زیاد ميكروسكوپ نوري،
پالکهای روي بدن به صورت تجمعي از
باکتریهای میلهای شکل در سطح کوتيکول يا
قسمتهای دهان ،ضمايم حرکتي و در سطح
کوتيکول مري و قسمتهای دستگاه گوارش و
معده ديده میشوند بهمنظور تشخيص دقیقتر
از دستگاه گوارش و هپاتوپانکراس مقطع تهيه
شده و ممکن است از همولنف و هپاتوپانکراس
بر روي پليتهاي حاوي آگار عمومي يا آگار
انتخابي ويبريو ( )TCBSکشت داده شوند.
در بررسي پستالرو کل جانور را له کرده و
سپس بر روي پليت حاوي آگار انتخابي تلقيح
مینمایند .گاه کلنيهاي درخشان در مدت
 12تا  18ساعت پس از گرماگذاري پليتهاي
حاوي آگار عمومي در دماي  25تا  30درجه
سلسيوس مشاهده میشوند (شکل  )2و يا بر
روي پليت ،TCBS،بهطور مشخص کلنیهای
باکتريايي به رنگ سبز مشاهده میشود.
الزم به ذكر است كه كلوني باکتریهای ويبريو
به رنگهای سبز و زرد و گاهی با مركز سياه بر
روي پليت آگار انتخابي ويبريو ( )TCBSرشد
مینمایند (شکل  )3و بر اساس دستورالعمل
سازمان دامپزشکي کشور ،در نمونهبرداری از
بچه ميگوها ،تعداد کلونیهای سبز بايد كمتر از
 60عدد و کلونیهای زرد هم بايد كمتر از 80
عدد باشند تا احتمال بروز ويبريوزيس كاهش
يابد.
گونههاي ويبريو به روشهاي متفاوت
میکروبشناسی شناسايي میشوند .البته
امروزه از روشهای مولکولی مانند توالي يابي
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ژن  S rDNA16بهمنظور تشخيص دقيق
گونهها و سويههای باکتريايي استفاده میگردد.
روش انتقال
گونههاي ويبريو در آب مورد استفاده براي
تکثير و پرورش ميگو و همچنين بيوفيلم
تشکيل شده بر روي ساختارهاي در تماس با
آب در سالنهاي تکثير و مزارع پرورش ميگو ،شکل  -1تصوير ميکروسکوپ الکتروني باکتري
وجود دارد .باکتري ويبريو هاروي از طريق زخم ،ويبريو
منافذ پوشش حيوان يا تغذيه وارد بدن ميگو
ميشود .منبع اصلي ويبريو هاروي در سالن
تکثير ،محتويات روده مياني ميگوهاي ماده
آماده تخمريزی است که در طي تخمريزی از
بدن آن خارج ميشوند.
پیشگیري و درمان
آلودگیهای ويبريويي را در مراکز تکثير و
پرورش ،ميتوان 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
آمادهسازی 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
توصيه شده است .همچنين زهکشي،
خشککردن و آهک پاشي استخرها پس از
برداشت توصيه ميگردد.
به منظور کنترل ويبريوهاي درخشان سالن
تکثير ،شستن تخمها با يد و فرمالدئيد و
همچنين جلوگيري از آلوده شدن تخمها
با مدفوع ميگو ،توصيه میشود .از ديگر
راهکارهای مناسب جهت پيشگيري از بروز
ويبريوزيس میتوان به ضد عفونی آب توسط
کلر ،استفاده از پروبيوتيک ها و مواد محرك
سيستم ايمني اشاره نمود.

شکل  -2باکتري درخشان (ويبريو هاروي)

شکل  -3کلونیهای زرد و سبز ويبريو بر روي
محيط کشت TCBS
فهرست منابع
 .1محمدي باغماليي ،ع ،.ميربخش ،م .و
قائدنيا ،ب .)1393( .کروم سنسينگ روشي
نوين در کنترل بيماريهاي آبزيان ،آبزيان
زينتي.)2( 1 ،
 .2ميربخش ،م ،.دشتيان نسب ،ع ،.افشار نسب،
م ،.يگانه ،و .و قائدنيا ،ب .)1389( .بررسي
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
محيطهای دريايي
زندگي آزاد داشته
و اين باکتري به
عنوان پاتوژن
اصلي در پرورش
بسياري از گونههای
بیمهرگان از جمله
ميگو در سراسر
جهان شناخته
شده است و مرگ
و مير بااليي در
ميگو به ويژه در
مراحل الروي ايجاد
میکند.
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چکیده
در پرورش آبزیان بررسی پارامترهای زیستی
و غیرزیستی و تعیین روابط موجود میان
آنها جهت شناخت عوامل مثبت و منفی در
رشد از اهمیت خاصی برخوردار است .بدین
منظور جهت نیل به یک پرورش موفق در
خصوص گونه وانامی ،وضعیت اکولوژیک
استخرهای پرورشی بررسی گردید .اهداف
مورد نظر در این تحقیق ،تعیین میزان
نوترینتها (نیترات ،نیتریت ،فسفات ،آهن،
آمونیاک) ،کلروفیلBOD، TDS، a
 ،TSSشناسایی پالنکتونهای جانوری و
گیاهی در آب استخرهای پرورش میگوی
وانامی ،شناسایی جامعه بنتوزی استخرها،
تعیین  pHخاک ،آهن خاک ،مواد آلی کل،
بافت بستر (دانه بندی) و در نهایت تاثیر
و رابطه عوامل فوق بر رشد و بازماندگی
میگوی وانامی ،در طول فصل پرورش بود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر
قابل مالحظه مواد مغذی و تراکم جامعه
پالنکتونی بر روی رشد و بازماندگی گونه
وانامی بوده ( 99.9درصد)؛ به نحوی که برای
اعمال مدیریت مناسب در شرایط استخرهای
پرورشی مورد مطالعه ،توجه بیشتر بر روی
بررسی این پارامترها ضروری به نظر میرسد.
واژگان كليدي :وضعیت اکولوژیک ،استخر،
پرورش میگو

تركيبات معدني
نیتروژندار
(نيترات و آمونيوم)
و فسفات از
نوترينتهاي اصلي
تأثيرگذار بر رشد
فيتوپالنكتونها
ميباشند.
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مقدمه
صنعت پرورش آبزيان از اهميت و جايگاه
ويژهايي برخوردار بوده و پرورش موفق ميگو
ب ه عنوان يكي از بخشهاي اين صنعت سریعاً
در حال رشد است .مديريت اعمالشده در
استخرهاي پرورش ميگو ،فاکتور اصلی مؤثر بر
توليد است ،بدين معني که ميزان مواد مغذي
موجود در استخر میتواند بر بيومس مناسب
پالنکتوني تأثیرگذار باشد .اگر كيفيت آب
در حد مطلوب حفظ نشود ميگوها بهخوبی

تغذيه نميكنند و درنتیجه نسبت به بیماریها،
حساس و بازماندگي نيز احتماالً كم ميشود.
مطابق با بررسيهاي انجام شده رشد ،درصد
بازماندگي و ميزان توليد در مزارع پرورشي
تحت تأثير عواملي نظير خصوصيات شيميايي
و بيولوژيكي آب و رسوب است .بر اساس
ي شمار ،مشخص گرديده است که
مطالعات ب 
گ و میر در مزارع پرورشي تايلند ،اندونزي،
مر 
چين ،اکوادور و مکزيک با نامساعد شدن
شرايط محيطي در اثر افزايش تعداد مزارع و
دورههای پرورشي ،ارتباط نزديکي دارد.
غلظت نوترينتها و فراواني فيتوپالنكتونها در
آب استخر بستگي به pHو غلظت نوترينتها
در خاك دارد .مزارع ميگو مجاور مناطق مانگرو
داراي خاكهايي با غلظت باالي سولفيد
هستند .اكسيداسيون سولفيد باعث توليد
سولفوريك اسيد و شرايط اسيدي زياد شده
كه اين مسئله براي ميگو ميتواند ضرر داشته
باشد .همچنين فعاليتهاي ميكروبي و چرخه
تخمين ميزان نوترينتها برای تعیین بازدهي
كود و غذا در استخرهاي پرورشي ،مطالعه
سرنوشت نوترينتها در اكوسيستم استخر
و براي ارزيابي پتانسيل آلودگي از خروجي
استخرها مفيد است (.)Boyd et al., 1995
نيتروژن معدني در آب به دو صورت نيترات
و آمونياك وجود دارد .نيتريت ممكن است به
صورت محصول حد واسط نيتريفيكاسيون و
احياء نيترات در محيط آبي وجود داشته باشد
( .)Chein, 1992تركيبات معدني نيتروژندار
(نيترات و آمونيوم) و فسفات نوترينتهايي
هستند كه باعث رشد فيتوپالنكتونها
ميشوند .مطالعات انجام شده بر روي ميزان
 CO2سيستمهاي بافر و نوترينت سيستم
ب شور و
پرورش چندگونهای در استخرهاي آ 
قليايي (سيستم بسته) نشان داده شد که مقدار
نيتروژن و فسفر در اینگونه اکوسيستمها
با افزايش ميزان غذاي ورودي باال میرود.
همچنين مشخص گرديد که ورود غذا و کود
به استخر موجب افزايش  CO2کل ميشود و

بررسي اکولوژيک استخرهاي پرورش ميگو /خضري

مقدار  pHبهصورت معنیداری تغيير کرده و
ظرفيت بافري آب افزايش مييابد.
تخليه نيتروژن و فسفر استخرهاي پرورشي به
طور خطي با زیاد شدن ميزان غذادهي افزايش
مييابد .سرعت تبديل نيتروژن در محيط
محصور خليج ،سواحل رودخانه و خورها
يکسان بوده و تفاوتي با يکديگر ندارند .ولي
سرعت تبديل غذا و نيتروژن به گوشت ميگو
در طول فصل باراني نسبت به فصل خشک
بيشتر است.
بدين منظور و بر اساس بررسي انجام شده در
زمينه وضعيت اکولوژيک استخرهاي پرورش
ميگوي وانامي نتايج قابل مالحظهای به دست
آمده است .اهداف مورد نظر در اين مطالعه عبارت
بودند از )1( :تعيين ميزان نوترینتها (نيترات،
نيتريت ،فسفات ،آهن ،آمونياک) ،کلروفيل a
 ،BOD،TDS،TSSشناسايي پالنکتونهاي
جانوري و گياهي در آب استخرهاي پرورش
ميگوي وانامي ،شناسايي جامعه بنتوزي
استخرها ،تعيين  pHخاک ،آهن خاک ،مواد
آلي کل ،بافت بستر (دانهبندی) در طول دوره
پرورش و ( )2تأثیر و رابطه عوامل فوق بر رشد
و بازماندگي ميگوي وانامي ،در طول فصل
پرورش.
دما
بهطورکلی حداکثر دماي مناسب جهت پرورش
اكثر گونههای ميگو از خانواده پنائيده در حدود
 30-32درجه سانتيگراد گزارش شده است.
در يك دماي مناسب ويژه يك گونه متابوليسم
به حداكثر خود رسيده و در محدوده دمايي
باالتر يا پایینتر از آن متابوليسم به سرعت
كاهش يافته بهطوریکه بر روي رشد تأثير
منفي بر جاي ميگذارد .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 اليهبندي
حرارتي مواجه نبودهاند ،اين امر احتماالً به
دليل كم عمق بودن استخرها است .بر اساس
مطالعات انجام شده در مناطق گرمسيري،
امکان بروز اليهبندي حرارتي ،در طول روز ،در
استخرهايي با عمق كمتر از يك متر وجود دارد
اما در هنگام شب ،اين الیهبندی به دليل از
دست رفتن گرما از سطح آب از بين خواهد
رفت .اختالف دماي صبح و عصر در حدود 3

–  1/75درجه سانتيگراد بوده است؛ و اين در
حالي است كه اگر آبزي به سرعت در معرض
اختالف دماي بيش از  3تا  4درجه سانتیگراد
قرار گيرد .با تغييرات ناگهاني در متابوليسم
و شوك حرارتي مواجه ميگردد (Boyd,
 .)1990اهميت اين مسئله با توجه به باال
بودن تفاوت دماي صبح و عصر در منطقه قابل
توجه است.
اسيديته ()pH
معموالً  pHآب داراي اثرات غير مستقيمي بر
روي ميگوهاست ،به عبارتي اين پارامتر داراي
سميت آمونياك و
تأثير قابل توجهي بر روي ّ
هيدروژن سولفوره است .تغييرات  pHدر آب
تحت تأثير دیاکسید كربن و یونهای موجود
در آب قرار دارد .نوسانات روزانه  pHنيز مانند
خود  pHاز اهميت خاصي برخوردار بوده بدين
ترتيب که نوسانات روزانه  ،pHدر حد 0/5
واحد ،طبيعي است ولي افزايش نوسانات بيشتر
از اين حد ،كندي رشد ،پوستاندازی ،سخت
شدن پوسته و استرس ميگو را به دنبال داشته،
موجب افزايش آمونياك و سولفيد هيدروژن
ميگردد ( .)Chein, 1992ميزان مناسب
 pHدر استخرهاي پرورش ميگو  7/5 – 8/5و
ترجيحاً  7/8 – 8/2گزارش شده است (مجدي
نسب.)1376 ،
اکسيژن محلول
حيات آبزي در استخر نيازمند وجود اکسيژن
در مقادير مناسب است زيرا آبزي با گرفتن
اكسيژن موجود در آب زندگي و رشد ميکند.
همچنين باكتريهاي هضمکننده مواد آالينده،
جهت كنترل آلودهكنندههاي سيستم ،نياز به
اكسيژن دارند .در صورت عدم وجود اکسيژن
به ميزان کافي اين باكتريها قادر به تجزيه مواد
آالينده نخواهند بود ولي اگر اكسيژن به ميزان
مناسب در اکوسيستم استخر موجود باشد،
ارگانيسم با استفاده از آن ماده آلي را تجزيه
نموده و  CO2آزاد ميشود .اين گاز توسط
جلبك گرفته شده و با كمك نور خورشيد در
طول روز ،اكسيژن در استخر توليد ميشود.
با توجه به برخي از گزارشهای موجود در
زمینهی ميزان مناسب اكسيژن )1( :ميزان
مطلوب اكسيژن باالتر از  4میلیگرم در ليتر
است ( )Chein, 1992و ( )2مقدار مطلوب
اكسيژن براي ميگو  5ميليگرم در ليتر و

پنج فاکتور نيترات،
ارتوفسفات،
آمونياک ،آهن
و کلروفيلa-
به ترتيب
داراي بيشترين
تأثيرگذاري
میباشند 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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كمترين حد آن  2ميليگرم در ليتر است.
ميزان اكسيژن تقريباً در بيشتر اوقات
مطلوب بوده است .به نظر ميرسد ،اين امر
احتماالً به دليل هواي آفتابي و وجود باد
در تمام مدت زمان پرورش باشد به دليل
انجام عمل فتوسنتز در طول روز ميزان
اكسيژن در عصر بيشتر از صبح است .بين
مقادير اكسيژن سطح و عمق اختالفي
وجود نداشته ولي در روزهاي مختلف از
دوره پرورش ،وجود تفاوت بين مقادير
اكسيژن در صبح و عصر وجود داشته است.

(نيتريفيكاسيون هوازي) تبديل میشود.
تجمع غلظتهاي باالي آمونياك در محيط
به ميگوها استرس وارد نموده باعث کاهش
رشد میگردد .آمونياك آزاد شده در محيط
به شكل غير يوني است و با افزايش pH
و دما ميزان اين فاكتور بيشتر میشود.
مطابق با گزارشهای موجود در زمينه حد
مجاز اين فاكتور (،)0.1 mg/l N-NH3
میتوان گفت كه ميزان اين پارامتر در طي
دوره پرورش همه استخرهاي مورد بررسي،
بيشتر از مقدار ایده آل براي رشد مناسب
ميگوها بوده است .در اکوسیستمهای آبي
منبع اصلي آمونياك مواد دفعي آبزيان و
هتروتروفي ميكروارگانيسمهاست بنابراين
تغييرات ماهانه غلظت آمونياك كل مربوط
به تغييرات متابوليسم موجودات زنده
موجود در آب است.

شوري
نوسانات شوري در سطح و عمق استخرها
غالباً يكسان بوده و استخرها با الیهبندی
شوري مواجه نبودهاند .درحالیکه بررسي
روند تغييرات شوري در طول دوره پرورش
نشان دهنده اختالف معنيدار است .اين
امر احتماالً تحت تأثير ميزان تعويض آب نيترات
در استخرها است.
نوترينتهاي اصلي تأثيرگذار بر رشد
فيتوپالنكتونها ،تركيبات معدني
شفافيت
نیتروژندار (نيترات و آمونيوم) و فسفات
ميزان شفافيت استخرها باالتر از دامنه ميباشند .نيترات يكي از اشكال ازت در
مناسب ( )35 - 45 cmقرار داشته است .آب بوده که از كودها و چرخه نيتروژن
بر اساس نظريه  Boydآب بسيار شفاف و در خاك به وجود ميآيد .وجود نيترات
روشن بيانگر حاصلخيزي نامناسب و کم در غلظتهاي باال خطرناك است ميزان
استخر است که اين امر احتمال رويش مناسب نيترات در آب شور 25 ppm
جلبكهاي کفزی در استخر را باال ميبرد .گزارش گرديده است (.)Boyd, 1992
به نظر ميرسد اختالف شفافيت در روزهاي نوسانات اين پارامتر در طول دوره پرورش
مختلف يك استخر به دليل تعويض آب و داراي روند مشخصي نبوده است و در همه
تفاوت در ميزان پالنكتونهاي گياهي و استخرها ميزان اين فاكتور بسيار كم بوده
مواد معلق در طول دوره باشد.
كه اين مورد خود پيامد كاربرد روشهاي
نامناسب کود دهی در استخرهاي پرورشي
آمونياك
است.
آمونياك به دو شكل يوني و غير يوني
وجود دارد .شكل يوني آن ( )+NH4به نيتريت
دليل بار مثبت ،سمي نیست زيرا اين نيتريت مدتزمان كمتري در آب استخر
بار الكتريكي مانع عبور يون از غشاي وجود دارد زيرا يك تركيب حد واسط در
سلولي ششها ميشود .ولي شكل غير فرايند نيتريفيكاسيون است و به همين
يوني آمونياك ( )NH3از متابوليتهاي دليل ،سریعاً به نيترات تبديل ميشود از
خطرناك در سيستم پرورشي بوده است طرف ديگر نيتريت در سيستم پرورشي
و حاصل تجزيه ميكروبي مواد آلي و مواد جزء متابوليت هاي سمي محسوب گرديده
دفع شده توسط ميگو است .آمونياك آزاد كه در زمان كاهش غلظت اكسيژن محلول،
شده از مواد دفعي ميگو و تجزيه باكتريايي بهوسیله میکروارگانیسمها توليد ميشود .با
ب ه صورت نوترينت توسط جلبك جذب باال رفتن ميزان کود دهی و افزايش غذاي
شده و يا به نيتريت و سپس به نيترات ورودي به استخر غلظت متابوليتهاي
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سمي در استخر باالتر ميرود به همين
خاطر مسائل مربوط به اين تركيبات در
روش پرورشي گسترده و نيمه متراكم
ب ناپذیر است .يک رابطه منفي ميان
اجتنا 
غلظت نيترات و نيتريت در استخرهاي
مورد بررسي ،مشاهده شد؛ اين امر احتماالً
به دليل تبديل نيتريت به نيترات و
بالعکس ،در چرخه نيتريفيکاسيون است.
كمتر ديده شده است كه غلظت نيتريت به
حدي برسد كه براي ميگوها كشنده باشد
ولي غلظتهای باالي mg/l N-NO2
 4-5در استخرهاي پرورش ميگو بر روي
رشد داراي تأثير منفي است (Boyd,
 .)1992با توجه به اینکه ميزان نيتريت
اندازهگیری شده در همه استخرها كمتر از
اين حدود بوده ،با احتمال قريب به يقين
نيتريت عامل منفي در كاهش رشد ميگوها
در استخرهاي تحت بررسي نبوده است.
فسفر
فسفر به دليل غلظت كم آن در اکوسيستم
پرورشي ،از نوترينتهاي ضروري براي
توليدات اوليه به شمار ميرود .كودهاي
فسفره افزوده شده به استخر باعث افزايش
در غلظت ارتوفسفات محلول در آب
ميشود .ميان غلظت اين پارامتر و كلروفيل
 aيك رابطه مثبت وجود داشته كه اين
خود دليل برجذب ارتوفسفات توسط
فيتوپالنكتونها بوده زيرا بنا بر مطالعات
انجام شده فسفات از جمله نوترينتهايي
است كه موجب رشد پالنكتونهاي گياهي
ميگردد (.)Boyd, 1992
آهن
از ديگر فاكتورهاي مورد بررسي آهن
بوده است .اين فلز نقش مهمي در ماده
زنده دارد ،بيشتر تركيبات آهن داراي
حالليت كمي در آب هستند ولي حضور
تركيبات كمپلكس كننده ،باعث نگهداري
مقدار قابل توجهي از آهن آب ميشود.
در آب دريا ،حضور غلظت باالي يونها
و زمينهاي قليايي باعث رسوب يونهاي
آهن ( )ΙΙميگردد .شكل اکسید آهن
نيز در آب نامحلول است فيتوپالنكتونها
قادرند در آبهای با غلظتهای متفاوت
از آهن و ديگر فلزات كمياب زنده بمانند
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ولي غلظتهاي باالي آهن ( )ΙΙبراي بيشتر
ارگانیسمها خطرناك است .ميزان آهن
اندازهگیری شده در آب استخرهاي مورد
مطالعه کم بوده است .احتماالً اين امر به
دليل شوري باالي آب استخرها و قليايي
بودن بستر است ،زيرا همانطور که ذکر
گرديد ،اين عنصر به علت وجود يونهاي
متفاوت در آب دريا ،رسوب ميکند.
تقاضاي بيولوژيكي اكسيژن ()BOD
در آب استخرهاي نيمه متراكم ،غلظت
ميانگين تقاضاي بيولوژيكي اكسيژن
( )BOD5بهعنوان يک متغير مهم
كيفيت آب در تالشهای كنترل آلودگي
ش شده
در حدود  5ميليگرم در ليتر گزار 
است .ميزان  BOD5اندازهگیری شده در
طول دوره پرورش استخرهاي مورد بررسي
كمتر از اين مقدار بوده است اما از آنجايي
كه کليه استخرها در طي دوره پرورش از
نظر اكسيژن محلول مشكلي نداشتهاند
( ،)Boyd, 2000لذا به نظر ميرسد
اين فاكتور در كاهش رشد و بازماندگي
ميگوهاي استخر دخالتي نداشته است.
ميانگين كل مواد جامد معلق ()TSS
غلظت ميانگين كل مواد جامد معلق
( )TSSدر آب استخرهاي پرورشي به
روش نيمه متراكم  100میلیگرم در ليتر
است ( .)Boyd, 2000در طول دوره
پرورش ،مواد جامد معلق اندازه گرفته شده
کمتر از محدوده مناسب مذکور بوده است.
جمعيتپالنکتونيوميزانكلروفيلa-
ميزان كلروفيل  aاندازهگیری شده در
محدوده  0/725 –1/05ميكروگرم در ليتر
ي كه اين ميزان بسيار كمتر
بوده در حال 
از ميزان كلروفيل در استخرهاي پرورش
ميگو ( 55×103ميكروگرم در ليتر) در
هندوراس بوده است (.)2000 ,Boyd
افزايش كلروفيل  aدر اكوسيستم پرورشي
به دنبال افزايش فسفات و نيترات در
محيط است كه اين تركيبات نيز در قالب
كود و غذا به استخر داده ميشوند .كمي
ميزان كلروفيل نشانه كم بودن جمعيت
فيتوپالنكتوني (بهعنوان تولیدکنندگان
اوليه) است .در مطالعات انجا مشده بر

روي تراکم فیتوپالنکتو نها در
استخرهاي پرورشي ميگو ،گونه
 ،P. monodonميزان اين تراکم
 105-107سلول در میلیلیتر گزارش
شده ( ،)Chein, 1992درحالیکه نتايج
شناسايي پالنکتونها در اين تحقيق ،نشانگر
تراکم پائين پالنکتونهاي گياهي است.
اين امر احتماالً نتيجه اعمال روشهاي
نامناسب کود دهی در استخرها است.
حضور کم اين موجودات ،بهعنوان اولين
حلقه در زنجيره غذايي اکوسيستمهاي آبي
را میتوان با استفاده از روشهای مناسب
کود دهی جبران نمود.
در استخرهاي پرورش ميگو به روش نيمه
متراکم ،رابطه ميان کيفيت فيتوپالنکتون
و رشد ميگو بررسي شده است ولي از
آنجايي که رشد فيتوپالنکتون بهوسیله
افزايش کود دهی امکانپذیر است
شکوفايي داينوفالژلها به وقوع میپیوندد
در برخي از حاالت شکوفايي اين دسته
از پالنکتونها براي ميگو بيخطر است
( .)Delgado et al. 1996از اثرات
منفي جلبک بر روي توليد مزارع پرورشي،
ظهور لکههاي قهوه ايي رنگبر روي ميگو
است ،اين مورد در مزارع اکوادور مشاهده
شده است .بنا بر گزارشهای موجود
وجود جنس ( Gymnodiniumبا
حداکثر غلظت  15000سلول در ليتر) در
استخرهاي وانامي مکزيک موجب مرگ
و میر در مراحل ناپلي و جواني میشود.
همچنين گزارش شده است که جنس
 Gymnodiniumسمي بوده و حضور
آن در استخر در اثر اعمال روش نامناسب
کود دهي است؛ بر اساس نتایج مربوط به
شناسايي جنسهاي فيتوپالنکتوني ،در اين
مطالعه ،اين جنس در اواخر دوره (به ميزان
کم) وجود داشته است.
بر اساس گزارشهای موجود در استخرهاي
با توليد باال ،نسبت فيتوپالنکتونها به
زئوپالنکتونها يک ميليون به يک بوده
( .)Delgado et al., 1996درحالیکه
ميان جوامع پالنکتونهای گياهي و
جانوري در اين استخرها ،چنين نسبتي
وجود نداشته است.
دياتومهها نسبت به سيانوباکترها ،موجب
افزايش بيشتري در رشد ميگردند

( .)Boyd, 1989اکثر مديران مزارع
پرورش ميگو نسبت باالي دیاتومهها را
در جامعه فيتوپالنکتوني ترجيح ميدهند،
اين امر با اعمال روش کوددهي که در آن
نسبت  N: Pبرابر با  20:1باشد امکانپذیر
خواهد بود.
بافت بستر استخرهاي پرورشي
بافت خاك عامل عمده در ساختار استخر
بوده و پرورشدهندگان ميگو و ساير آبزيان
تمايل به استخرهاي خاكي با مقادير بااليي
از رس ،دارند .ولي از آنجاییکه مقدار
باالي رس در خاك باعث افزايش ظرفيت
خاك در تثبيت فسفر ميشود و اغلب
در مزارع نيمه متراكم كه داراي خاكي با
مقادير باالي رس هستند (با وجود كاربرد
كودهايي با ميزان فسفات باال) مشكل
شروع بلوم پالنكتوني وجود دارد.
همچنين مطابق با گزارشهای موجود
بهترين رشد و بازماندگي در ميگوهاي
خانواده پنائيده در بسترهاي شني وجود
دارد (Chein et al., 1989; Pruder
 )et al., 1992و خاکهایی با  5تا 10
درصد رس و پراكندگي اندازه ذرات براي
ساختار استخرها نسبت به خاکهای
رسي ترجيح داده میشود .بنابراين انتخاب
خاکهایی با مقادير باالي رس براي پرورش
ميگو و ساير جانوران اهميت كمتري پيدا
میکند .جنس بستر همه استخرهاي مورد
مطالعه داراي مقادير باالي رس بوده كه
بنا بر منابع مذكور از عوامل بسيار مهم و
منفي تأثيرگذار در كاهش رشد ،بازماندگي
و توليد ميگوهاي پرورشي در استخرهاي
مورد نظر است.
 pHرسوباتبستراستخرهايپرورشي
فعاليتهاي ميكروبيولوژيكي در خاك
موجب بروز حاالت اسيدي يا قليايي در
رسوبات بستر ميگردند pH .رسوب بر
روي نوترينتهاي قابل دسترس بهویژه
فسفات تأثير داشته است .بدين ترتيب
كه كاهش  pHحضور يونهاي آلومينيوم،
منگنز و آهن را فعال نموده و باعث
تشكيل تركيبات فسفات نامحلول (مانند
 )FePO4ميگردند و از اين طريق فسفات
از چرخه نوترينتهاي موجود در آب خارج
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ميشود .همچنين در  pHهاي قليايي با
افزايش غلظت كلسيم و فسفات اشكال
آپاتيت كلسيم (Ca5 )PO4 (3 )OH
كه نامحلول است به وجود ميآيد .آهن و
منگنز نيز در  pHقليايي رسوبکرده و از اين
طريق از دسترس خارج ميگردند pH .خاك
بستر تمام استخرهای پرورشي قليايي بوده و
اختالفي با يکديگر نداشتهاند.
مواد آلي کل بستر استخرهاي پرورشي
وجود مواد آلي در خاك موجب افزايش
باروري آن ميگردد اما مقدار اين مواد بايستي
متعادل باشد ،زيرا اگر ميزان آنها از حد
معمول بيشتر شود ،باعث افزايش جمعيت
ارگانيسمهاي خاك و افزايش مصرف اكسيژن
ميگردد كه نتيجه آن كاهش اكسيژن خاك
است .براي تجزيه اين مواد وجود باكتريهاي
خاصي الزامي است عدم وجود تعادل ميان
جمعيت باكتريها به دليل فوق ممكن است
باعث به هم خوردن اين سيكل شود كه
درنهایت امكان به وجود آمدن مواد سمي و
ترشح آنها در خاك يا آب پيش ميآيد.
تجمع مواد آلي در خاك استخر به دليل غذاي
خورده نشده ،پالنكتون مرده و مواد دفعي
ميگو باعث افزايش ميزان تقاضاي اكسيژن
شده متابولیتهای سمي مانند آمونياك،
نيتريت ،هيدروژن سولفيد ،يون آهن ( )ІІو
متان را به وجود میآورد .جهت نيل به يك
پرورش موفق ميزان مناسب مواد آلي كل در
استخرهاي پرورشي حدود  2/5درصد گزارش
گرديده است.
به طور کلی میتوان بیان کرد که تعيين
روابط موجود ميان پارامترهاي زنده و غیرزنده
و مدل بندي آنها به تعيين مدل رشد ميگو
و شناخت عوامل مثبت و منفي در رشد منجر
ميگردد .بر اساس نتايج به دست آمده در
اين تحقيق ،پنج فاکتور نيترات ،ارتوفسفات،
آمونياک ،آهن و کلروفيل a-به ترتيب داراي
بيشترين تأثيرگذاري میباشند و در مجموع
 99/9درصد 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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چکیدهفارسي
تاثیر سه نوع ریز جلبک کیتوسروس،
ایزوکرایسیس و تتراسالمیس جهت تغذیه
مراحل الروی زوا و مایسیس میگوی سفید غربی
در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفت .در این
تحقیق از آب دریا با شوری  30 pptاستفاده شد
و تانک آزمایش با ناپلی  5و تراکم  100قطعه
در لیتر ذخیره سازی شدند .میانگین دمای آب،
اکسیژن محلول و pHدر طول  8روز پرورش
الروها بترتيب  31/4 ±0/2درجه سانتيگراد
 5/68±0/1،و 8/03 ±0/08بود .غذادهی برای
تمام تیمار ها با غذای الروی مخصوص زوا و
مایسیس 6 ،میلی گرم در لیتر در و آرتمیا 5
قطعه در میلی لیتر از مرحله مایسیس  1انجام
گرفت .نتایج این تحقیق نشان دهنده این نکته
است که بیشترین درصد بقاء در پایان مرحله
مایسیس ( 45/30درصد ) در تیمار تغذیه شده
با کیتوسروس مشاهده شده اما در پایان مرحله
مایسیس جلبک کیتوسروس بیشترین رشد
طولی الروها ( 4/24±0/6میلی متر ) بود .با
توجه به نتایج بدست آمده در تغذيه منفرد ریز
جلبک کیتوسروس و در تغذيه تركيبي با ریز
جلبک ایزوکرایسیس جهت افزایش درصد بقاء
و رشد طولی مراحل الروی میگوی سفید غربی
پیشنهاد می گردد.
واژگان كليدي :ریزجلبک ،میگوی سفید
غربی ،الرو
مقدمه
فیتوپالنکتونها گروه بزرگي از تولیدکنندههای
اوليه آبهای شور و شيرين در تمام دنيا هستند
که با اندازههای ميکروسکوپي کمتر از  1ميکرون
تا نمونههای بسيار بزرگ در حدود  50متر ديده
میشوند .اين گروه از آبزيان براساس اندازه به
ک سلولی به نام ريز جلبک و يا چند
دو گروه ت 
سلولي و جلبکهای بزرگ (ماکروآلگا) تقسيم

میشوند .جلبکها و بخصوص ريز جلبکها
نقش مهمي در تثبيت کيفيت آب ،جذب
آمونياک ،نيتريت ،دیاکسید کربن ،توليد
اکسيژن ،تغذيه الرو و کنترل ميکروبي محيط
خود دارند .عالوه بر اين جلبکها بهعنوان غذاي
زنده در تغذيه مراحل مختلف آبزيان پرورشي
از جمله ميگو و خيارهاي دريايي نقش مؤثری
دارند .بطوريکه بيش از  40گونه مختلف از ريز
جلبکها در مناطق مختلف دنيا جداسازی و در
سیستمهای کشت متراکم و خالص وارد شدهاند.
ارزش غذايي هر جلبک بهاندازه سلولي ،قابليت
هضم ،تولید مواد سمي و ترکيب بيوشيميايي آن
بستگي دارد .بران و همکاران در سال  1997با
تحقيقات انجامشده بر روي  40گونه ريز جلبک
نشان دادند که اين آبزيان ب ه طور ميانگين داراي
 15تا  52درصد پروتئین 5 ،تا  20درصد چربي
و  5تا  12درصد کربوهيدرات میباشند.
در ميان ريز جلبکهای استفاده شده در صنعت
تکثير آبزيان و بخصوص ميگو  3گونه زير از
اهميت خاصي برخوردار مي باشند (غریبی،
.)1390
تتر ا سا لميس
فيتو پال نكتو ن
-1
Tetraselmis sp
اين فيتوپالنكتون متعلق به رده پراسينوفيسا
 Prasinophyceaو خانواده کالميدومناداسه
 Chlamydomonadaceaeاست .در اين
جلبک اصلیترین رنگدانه هاي فتوسنتزي،
کلروفيل  A، Bو بتاکاروتن هستند
(تمجيدي )1381،و سايز آن بين  10تا 15
ميکرون است (( )Kumulu,1998شکل .)1
کيتوسروس
فيتوپالنكتون
-2
Chaetoceros sp
اين فيتوپالنكتون متعلق به رده باسيالريو
و خانواده
فيسا()Bacillariophycea
کيتوسرتاسه ،است .اعضاي اين رده به دیاتومهها
معروف هستند .دیاتومهها در حدود  200جنس
و  6000گونه را شامل میشوند و به طور

بيشترين درصد
بقاء در مراحل
الروي میگو ،مربوط
به مرحله مايسيس
 3و تیمارهای
تغذيه شده با
جلبک کيتوسروس
بوده و کمترين
ميزان درصد بقاء
در پايان مرحله
مايسيس ،در تيمار
ايزوكرايسيس
با تتراسالميس
مشاهده گرديد.
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جدول  – 1ترکیب تقریبی در ریزجلبک های مورد استفاده در این تحقیق
(میکرو گرم در میلی گرم وزن خشک) (اقتباس از پینا و همکاران)2006 ،

عمده به صورت تکسلولی يافت میگردند
( .)Lavens&Sorgelos,1996اين
آبزيان يکي از کاربردیترین ريز جلبکي
هستند که در غالب مراکز تکثير در
کشورهاي آسياي شرقي ،مکزيک و استراليا
مورد استفاده قرار میگیرد Lavens &(.
 )Sorgelos,1996بررسیها گوياي آن
است که حدود  40درصد از مراکز تکثير
در کشور مکزيک از جلبک کيتوسروس به
تنهایی در تغذيه مرحله زواي ميگوي سفيد
غربي استفاده مي کنند (غریبی)1390 ،
(شکل .)2
 -2فيتوپالنكتون ايزوکرايسيس
 Isochrisis spايزوکرايسيس ریز
جلبک دريايي متعلق به گروه کريسوفيته
است .اين ريز
()Chrysophyte
جلبک هماکنون در شاخه هاپتوفتس
 Haptophtesيا پريمنسيوفيسه
 Prymnesiophyseaجاي دارد .شکل
آن گرد تا تخممرغی است منبع خوبي از
چربي است و براي اکثر دوکفهای استفاده
میشود .هماکنون در صنعت تکثير و
پرورش استفاده زيادي دارد (حافظيه،
( )1386شکل .)3
بررسیهای انجام شده توسط کوبان و
همکارانش در سال  1985بر روي نوسانات
ميزان درصد بقاء ،رشد و تغييرات مراحل
الروي چهار گونه ميگو P.aztecus،
 P.setiferus، L.vannameiو
 P.tylirostrisکه با استفاده از شش
نوع ترکيب غذايي شامل S.costatum،
 .C.gracilis، Isochrysis spو
 T.chuiiبا آرتميا تغذيه شده بودند ،گوياي
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آن بود که تغييرات درصد بقاء در مراحل
الروي با فيتوپالنکتون هاي مختلف در کنار
آرتميا از شروع زير مرحله زوآ  2تا مايسيس
 3معنیدار نمیباشد ولي تغذيه الروها در
تمامي گونههای ميگو با دیاتومهها بهتنهایی
باعث پيشرفت مراحل الروي میشود.
سانچز در سال  1986مراحل الروي
ميگوي سفيد غربي با استفاده از سه
گونه ريزجلبک Isochrysis sp.،
 Bacteriastrum hyalinumو
 Prorocentrum micansتغذيه نمود
و نشان داد که درصد بقاء و رشد مراحل
الروي با ريز جلبک ايزوکرايسيس بيشتر از
دو گونه ریزجلبک ديگر است.
کومولو در سال  1999سه گونه
جلبک  T.chuii، S.costatumو
 Rhinomonas reticulateب ه صورت
منفرد و تلفيقي با تراکمهای مختلف را در
تغذيه مرحله زوآ و مايسيس ميگوي سفيد
هندي مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت
که بيشترين ميزان رشد و بازماندگي در
مرحله زوآ  1تا مايسيس  1مربوط به جلبك
هاي  T.chuiiو  S.costatumاست.
بیشترین ميزان رشد و بازماندگي با جلبك
 S.costatumحاصل میشود.
در سال  ،2003هوبارد اثر تغذيه هشت
گونه جلبك بهصورت انفرادي و ترکيبي را
بر ميزان بقاء الروهاي ميگوي سفيد غربي
قرار داد .در اين تحقيق از ظروف  30ليتري
که با  10ليتر آب دريا با شوري  30قسمت
در هزار و تراکم  100قطعه در ليتر ناپلي
 5بهمنظور ذخیرهسازی استفاده گرديد،
همچنين آزمايش در  6تيمار و سه تکرار

(سه تيمار بهصورت منفرد و سه تيمار
بهصورت ترکيب دوتايي از ریزجلبک ها)
انجام گرفت .غذادهي براي تمام تیمارها
با غذاي الروي مخصوص زوآ و مايسيس،
 6میلیگرم در ليتر انجام گرفت .عالوه بر
اين از مرحله مايسيس  1از تراکم  5قطعه
در میلیلیتر آرتميا نيز استفاده گرديد.
نتايج اين تحقيق حاکي از آن بود که
جلبك Porphyridium cruentum
و  Pavlovapinguisبيشترين درصد
بقاء را در بين جلبك هاي مورد مطالعه
داشته است .در تيمارهاي تغذيه ترکيبي
جلبك هاي  Isochrisis spو
 P.cruentumبيشترين درصد بقاء
را در مرحله زوآ ،و ترکيب جلبك هاي
 P.pinguiبا Micromonas
 pusillaبيشترين درصد بقاء را به ترتيب
در دو مرحله زوآ و مايسيس داشتهاند.
بهمنظور تعيين بهترين ترکيب ريزجلبک
در پرورش الرو ميگوي پا سفید غربي،
تأثیر تغذيه انفرادي و ترکيبي سه گونه

تتراسالميس ،ایزوکرایسیس و کيتوسروس

در سال  1385توسط غريبي و همکاران در
پژوهشکده ميگو مورد بررسي قرار گرفت.
در اين تحقيق ميانگين دماي هواي سالن
و دماي آب به ترتیب  33/4 ±0/3و ±0 /2
 31/4درجه سانتیگراد ،همچنين شوري،
 pHو اکسيژن محلول در آب به ترتيب 30
قسمت در هزار 8/03 ± 0/08 ،و 68± 0/1
 5/میلیگرم در ليتر تنظيم گرديد .دماي
آب و شوري براي تمام تيمارها يکسان بود
و فاکتورهاي  pHو اکسيژن محلول در آب
نيز در تيمارهاي مختلف اختالف معنیداری

استفاده از فيتوپالنكتون ها در تغذيه مراحل الروي ميگوي سفيد غربي  /غريبي

نداشت.
یافتههای اين پژوهش گوياي آن بود که
بيشترين درصد بقاء از مرحله الروي زوآ 2
تا پايان دوره ،مربوط به مرحله مايسيس  3و
تیمارهای تغذيه شده با جلبک کيتوسروس
با تراکم  45/30 ± 1/2درصد بوده است
(شکلهای  4تا  .)6کمترين ميزان درصد
بقاء در پايان مرحله مايسيس ،در تيمار
ايزوكرايسيس با تتراسالميس با ميزان
بازماندگي  30/00 ± 2/3درصد مشاهده شکل  -4الرو میگوی سفید غربی در
گرديد که اختالف معنیداری با تيمار مرحلهناپلیوس.
تتراسالميس بهتنهایی نداشت .در مرحله
مايسيس ( 4/1 ± 0/09میلیمتر) در
تيمارهاي تغذیهشده ترکيبي ،ترکيب دو
ريزجلبک کيتوسروس با ايزوكرايسيس در
مقايسه با ديگر تيمارها بيشترين ميزان
رشد طولي مشاهده گرديد .در تغذيه منفرد
نيز در پايان مرحله مايسيس ریزجلبک
کيتوسروس  4/24 ±0 /06میلیمتر
بيشترين ميزان رشد طولي را داشت است.
شکل  -5الرو میگوی سفید غربی در مرحله
زوا1-

تغذيه تركيبي با ریزجلبک ايزوکرايسيس
جهت افزايش درصد بقاء و رشد طولي
مراحل الروي ميگوي سفيد غربي پيشنهاد
میگردد.
فهرستمنابع
 -1غريبي ،ق )1390( .بررسي تکثير و
پرورش ميگو در سال  .1388استان بوشهر.
پژوهشکده ميگوي کشور  15.صفحه.
 -2کيان ،م )1384( .بيولوژي جلبک ها،
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد ،صفحه
.203
 -3حافظيه ،م .و حسين پور ،ح)1386( .
غذاي زنده استراتژي آبزي پروري ،تهران،
موسسه تحقيقات شيالت ايران ،صفحه .85
 -4تمجيدي ،ب ،.حسيني ،ج .و محمد ،ک.
( )1381استفاده از جلبک سبز تتراسلميس
سوسيکا در پيشگيري از رشد باکتري
بيماري زاي گونه ويبريو هاروي در شرايط
آزمايشگاه ،مرکز تحقيقات آبزي پروري
جنوب کشور 32 ،صفحه.

شکل  -1فيتوپالنکتون تتراسالميس ،مورد
استفاده در تغذيه الرو ميگو.
شکل  -6الرو میگوی سفید غربی در مرحله
مایسیس1-
نتیجه حاصل از اين تحقيق نشاندهنده
اين نکته است که بيشترين درصد بقاء در
پايان مرحله مايسيس ( 45/30درصد) در
تيمار تغذيه شده با ریزجلبک کيتوسروس
شکل  -2فيتوپالنکتون کيتوسروس ،مورد مشاهده شده و در تغذيه تركيبي تيمار
استفاده در تغذيه الرو ميگو.
ايزوكرايسيس با کيتوسروس بيشترين
درصد بقاء را داشتهاند .در پايان مرحله
مايسيس ريزجلبک کيتوسروس بيشترين
رشد طولي الرو ( 4/24 ±0 /6میلیمتر)
و در تغذيه تركيبي نيز تيمار ايزوكرايسيس
با کيتوسروس بيشترين رشد طولي الرو را
شکل  -3فيتوپالنکتون ايزوکرايسيس ،مورد داشتهاند .با توجه به نتايج بهدستآمده در
استفاده در تغذيه الرو ميگو.
تغذيه منفرد ریزجلبک کيتوسروس و در
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پرورش دو بار در سال
ميگوي لیتوپنئوس 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 جنبههای
رشد سریع،
تحمل شرايط
نامساعدمحيطي
و تراکمپذیری
اینگونه ميگو
را براي پرورش
دو بار در سال
و ذخیرهسازی
پستالروها براي
پرورش مرحله
دوم مستعد
ساخته است.
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چکیده
پرورش دو بار در سال میگوی وانامی ،در
استخرهای خاکی هریک با مساحت 0/4
هکتار ،در مرحله اول با تراکم  20قطعه پست
الرو  18در متر مربع و در مرحله دوم با تراکم
 20میگوی جوان با میانگین وزن  1/96گرم
در استخرهای خاکی ایستگاه تحقیقاتی حله
وابسته به پژوهشکده میگوی کشور انجام گرفت.
از یک استخر به مساحت  0/25هکتار ،جهت
پرورش پست الروهای  16با تراکم  96عدد
در هر متر مربع ،قبل از رهای سازی میگو در
استخرهای پرورش مرحله دوم ،استفاده گردید.
برداشت استخرهای مرحله اول پس از  96روز
انجام شد .دومین مرحله پرورش و انتقال بچه
میگوها در دومین هفته از شهریور ماه انجام و
پس از  65روز ،صید میگوها صورت گرفت .در
مرحله اول پرورش میانگین وزن نهایی ،طول
نهایی ،میانگین رشد در روز ،ضریب تبدیل
غذایی ،درصد بازماندگی و تولید نهایی میگو (به
ازای  1هکتار) به ترتیب  14/83گرم12/08 ،
سانتی متر 0/151 ،گرم73 ،1 /03 ،درصد
و در مجموع در این مرحله 2132 ،کیلوگرم
میگو برداشت شد .در مرحله دوم پرورش و در
مدت  65روز ،شاخص های ذکر شده به ترتیب
 14/56گرم12/48 ،سانتی متر 0/224 ،گرم،
 92 ،1/1درصد و  2675کیلوگرم ثبت گردید.
در مجموع به دلیل ذخیره سازی میگوهای با
وزن باال ،در مرحله دوم پرورش ،شاخص های
رشد از وضعیت مطلوب تری نسبت به مرحله
اول برخوردار می باشند.
واژگان كليدي :پرورش دو بار ،میگوی وانامی،
استخرهای خاکی
مقدمه
بهطور معمول پرورش ميگو در فصل بهار آغاز و
در اواسط فصل پاييز پايان مییابد .در اینبین

ميگوي موردنیاز جامعه از طريق صيد دريايي و يا
ميگوهاي منجمد شده تأمین میگردد .پرورش
دو بار در سال ميگو میتواند قسمت مهمي از
نياز جامعه را نسبت به ميگو به ویژه پس از
صيد ميگوها در مرحله اول پرورش (مرداد و
شهريور) ،تأمین نمايد .همچنين پرورش دو بار
در سال ميگو ،میتواند موجب افزايش ميزان
توليد در واحد سطح گردد .پرورش دو بار در
سال ميگو در استخر خاکي میتواند موجب
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
ش دهنده میرسد .بهعنوان مثال اگر
به پرور 
بيماري در شهریور ماه و پس از آن رخ دهد،
مزرعهدار ميگوهاي مرحله اول را برداشت نموده
است.
ويژگی های ميگوي وانامی از جنبههای رشد
سریع ،تحمل شرايط نامساعد محيطي و
تراکمپذیری اینگونه ميگو را براي پرورش دو بار
در سال و ذخیرهسازی پستالروها براي پرورش
مرحله دوم مستعد ساخته است .در پژوهشکده
ميگوي کشور ،در زمينه پرورش ميگوي سفيد
غربي در تراکمهای مختلف در استخر خاکي
(غريبي و همکاران )1383 ،و برداشت مرحلهای
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 بهصورت آزمايشي عالوه بر استان
بوشهر ،در استانهای هرمزگان و سيستان
بلوچستان نيز انجام شده است (Sareban
 .)et al., 2013et alدر ساير کشورها نيز
تحقيقاتي در زمينه پرورش دو بار در سال
ميگو انجام گرفته است (Qing-Yin et
al., 2006, Krummenauer et al.,
).2010
اين تحقيق در ايستگاه تحقيقاتي حله
پژوهشکده ميگوي کشور انجام شده است.

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

پرورش  2بار در سال ميگوي سفيد غربي ،با
 2تيمار و  2تکرار در هر تيمار در استخرهاي
خاکي ،هريک با مساحت  0/4هکتار و با تراکم
 20پستالرو  18با ميانگين وزن  0/008گرم
در هر مترمربع در مرحله اول و  20ميگوي
جوان با وزن انفرادي  1/96±0/2گرم در مرحله
دوم انجام گرفت .از يک استخر به مساحت
 0/25هکتار ،جهت پرورش پستالروهای
 16با تراکم  96عدد در هر مترمربع ،قبل از
رهاي سازي ميگو در استخرهاي پرورش مرحله
دوم ،استفاده شد .عمليات آمادهسازی استخرها
شامل شخمزنی و آهک پاشي بود .اولين مرحله
ت ماه با پستالرو
پرورش در اواخر اردیبهش 
 18آغاز و در اولين روز شهریور ماه به پايان
رسيد .برداشت استخرهاي مرحله اول پس
از  96روز انجام شد .ذخیرهسازی در استخر
نوزادگاهی (پرورش پستالروها براي رهاسازی
در استخرهاي مرحله دوم پرورش) در هفته اول
مرداد ماه با پستالروهای  16انجام و پس از 38
روز ميگوها جهت انتقال به استخرهاي مرحله
دوم در هفته دوم شهریور ماه صيد شدند .در
دومين مرحله پرورش ،انتقال بچه ميگوها در
اواسط هفته دوم شهریور ماه انجام و پس از 65
روز ،در هفته اول آبان ماه صيد ميگوها انجام
شد .در هر استخر مورد استفاده جهت پرورش 2
مرحلهای ميگو ،دو دستگاه هواده چرخ پارويي
با قدرت  3اسب بخار نصب و هر روز در ساعت
 21يا  23روشن و در ساعت  6صبح تا  7صبح
خاموش مي شدند (مال الهي.)1393 ،
یافتههای این پژوهش نشان داد که ميانگين
نهايي شاخصهای رشد در استخرهاي خاکي
مورد استفاده برای پرورش مراحل اول و دوم
در جدول  1ارائه 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 اندازهگیری شد (جدول .)1
در مرحله اول پرورش ،ميانگين درجه حرارت
آب در کل دوره در صبح و عصر به ترتیب
 29/2±1/3درجه سانتیگراد و 31/6±0/9
درجه سانتیگراد و در مرحله دوم پرورش
به ترتیب  26/1±1/1درجه سانتیگراد و
 28/4±1/6درجه سانتيگراد ،ميانگين شفافيت
(عمق قابل رؤیت) در مراحل اول و دوم
پرورش ،به ترتیب  42/64±13/16سانتیمتر

و  39/9±3/6سانتیمتر ،شوري آب در مراحل
اول و دوم پرورش به ترتيب  46/5±1/2قسمت
در هزار و  46/7±0/4قسمت در هزار ،اکسيژن
محلول در آب در مرحله اول پرورش به ترتيب
در صبح و عصر  4/61±0/7میلیگرم در ليتر
و  7/1±1/0میلیگرم در ليتر و در مرحله دوم
پرورش به ترتيب  4/1±0/48میلیگرم در ليتر و
 6/1±0/6میلیگرم در ليتر و  pHآب در مرحله
اول پرورش به ترتيب در صبح و عصر 8/1±0/1
و  8/15±0/2و در مرحله دوم پرورش به ترتيب
 8/15±0/2و  8/10±0/2و عمق آب در مرحله
اول و دوم به ترتیب  137/3±8/4سانتیمتر و
 137±2/9سانتیمتر اندازهگیری شد.
استخرهاي نوزادگاهي و آهکپاشي استخرهاي
مرحله دوم را بايد در نظر گرفت (بهطور تقريب
 70ميليون 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 یکبار در سال بود؛ که رقم
بسيار قابل توجه اي است .ساير هزینهها همانند
کارگري ،خريداري غذاي ميگو ،شخمزنی بستر
استخرها و غيره تقریباً در روش پرورش دو بار
در سال و یکبار در سال ميگو برابر بود .به
طورکلی پرورش  2بار در سال ميگو ،داراي مزايا
زيادي است.
جدول  -1ميانگين نهايي ( ±انحراف معيار)
شاخصهای 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  4807کيلوگرم و در روش
پرورش یکبار در سال  3هزار کيلوگرم محاسبه

استفاده از تخليه
مرکزي
و يا بکار گيري
روش صيد مناسب
بهگونهای که در
صيد بچه میگوها،
ب ه ویژه در زمان
نزديک به تخليه
کامل استخر،
رسوبات لجني
موجب مرگومیر
بچه ميگوها نگردند
از اهميت زيادي در
پرورش دوبار در
سال دارد.
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شد .با فروش هر کيلوگرم ميگو به قيمت
 140هزار ريال ،ميزان فروش ميگو در
روش پرورش دو بار در سال  253ميليون
ريال بيشتر از فروش ميگوي پرورش یکبار
در سال بود .از آنجايي که هزينه کارگري،
خريداري و پرورش پستالروها ،غذاي
ميگو ،شخم و آهک پاشي در استخرهاي
نوزادگاهي و آهک پاشي استخرهاي مرحله
دوم را بايد در نظر گرفت (بهطور تقريب
 70ميليون 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 یکبار در سال بود؛
که رقم بسيار قابل توجه اي است .ساير
هزینهها همانند کارگري ،خريداري غذاي
ميگو ،شخمزنی بستر استخرها و غيره
تقریباً در روش پرورش دو بار در سال و
یکبار در سال ميگو برابر بود .بهطورکلی
پرورش  2بار در سال ميگو ،داراي مزايا
زيادي است .بهعنوان مثال در تحقيق
حاضر ميزان توليد در هکتار در مرحله
اول  2132±179/9کيلوگرم و در مرحله
دوم  2675±78کيلوگرم و در مجموع کل
سال  4807کيلوگرم بود .اين در حالي
است که بهطور ميانگين ميزان توليد ميگو
در هر هکتار استخر پرورش در روش 1
بار در سال ميگو در سالهای 89 ،88
و  90به ترتيب  2570کيلوگرم2650،
کيلوگرم و  3471کيلوگرم گزارش شده
است (نشريه ميگوي ايران .)1390 ،اگر
ميانگين توليد ميگو در روش  1بار در
سال  3هزار کيلوگرم در نظر گرفته شود،
لذا در پرورش  2بار در سال ،در سالهای
ذکر شده ميزان توليد به ترتیب 46/53
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درصد 44/87 ،درصد و  27/79درصد
بيشتر از ميزان توليد در پرورش  1بار
در سال بود.
با توجه به موارد ذکر شده شایسته
است ،مساحتي از استخرهاي پرورش
ميگوي استان بوشهر ،ب ه صورت دوبار در
سال ذخیرهسازی شوند .همچنين براي
ذخیرهسازی بچه ميگوها در مرحله دوم
پرورش ،در استخرهاي نوزادگاهي کوچک،
پستالروها تا وزن  0/5تا  1/5گرم و
درصورت امکان تا وزن بیشتر پرورش داده
شده و از اين بچه ميگوها جهت ذخیرهسازی
استخرها مرحله دوم استفاده گردد .اگر
همين روش يعني استفاده از بچه ميگوهاي
با وزن بيش از  0/5گرم جهت ذخیرهسازی
در مرحله اول پرورش نيز استفاده گردد،
عالوه بر کوتاهتر شدن طول دوره پرورش،
ميگوهاي با وزن باالتري را میتوان برداشت
نمود .در استخرهاي نوزادگاهي با توجه به
تراکم زياد بچه میگوها ،مديريت رسوبات
لجني کف استخر بايد به خوبي انجام گيرد.
استفاده از تخليه مرکزي و يا بکار گيري
روش صيد مناسب بهگونهای که در صيد
بچه میگوها ،ب ه ویژه در زمان نزديک به
تخليه کامل استخر ،رسوبات لجني موجب
مرگومیر بچه ميگوها نگردند از اهميت
زيادي برخوردار است.
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چکیده
طی مطالعه حاضر بمدت یک دوره پرورشی
تاثیر برداشت مرحله ای بر مدیریت پرورش
میگو در سیستم متراکم با استفاده از 6استخر ./4
هکتاری بررسی شد .از اين تعداد سه استخر با
تراکم 25قطعه در متر مربع بعنوان شاهد و 3تاي
باقيمانده با تراكم  50قطعه در متر مربع بعنوان
استخرهاي آزمون ذخيره سازي انجام گرفت.
غذای روزانه ميگوها بر اساس نتایج حاصل از
بیومتری ده روزه و تخمین بیوماس استخر ،از
 8تا  4درصد وزن بدن محاسبه و دراختیارآنها
قرارگرفت .اولین برداشت پس از یک دوره 120
روزه از استخرهای آزمون صورت پذیرفت.
میانگین برداشت دراین مرحله از استخرهای
آزمون معادل 1281±152.47کیلوگرم تعیین
شد .میزان برداشت مرحله دوم از استخرهاي
ياد شده بفاصله  30روز از برداشت اول معادل
 1731±61.71کیلوگرم تعیین گردید.
میانگین برداشت نهایی از استخرهاي يادشده
 3012.33±114.35كيلو گرم تعیین شد.
میانگین برداشت نهایی از استخرهای شاهد
برابر  1836±157.86کیلوگرم مشخص گرديد.
مجموع توليد ميگو از استخرهاي آزمون و
شاهد به ترتيب برابر  9037و 5509كيلوگرم
تعیین شد .میانگبن ضریب تبدیل غذایی
درميگوهاي آزمون معادل( )1/52±0/13و در
ميگوهاي شاهد( )1/51±0/07محاسبه شد
كه از نظر آماري اختالف معني داري مشاهده
نشد( .)P≤0.05به عبارتی میتوان ازاین سیستم
جهت افزایش بهره وری در مزارع پرورش میگو
سایت حله استان بوشهر وساير مناطق استفاده
نمود.
واژگان كليدي :برداشت مرحله ای ،پرورش
میگو ،ضریب تبدیل غذایی و سایت حله
مقدمه
برداشت مرحلهای بخشي از يك مديريت

پيشرفته در صنعت پرورش ميگو محسوب
شده که با هدف ارتقاء كيفي و كمي توليد از
مزارع پرورشي ،اعمال میگردند .در اين شيوه
قبل از پايان دوره پرورش به منظور فراهم
نمودن شرايط محيطي بهتر جهت رشد و
افزايش بقاء ميگوها بخشي از محصول استخر
برداشت ميگردد (.)2008 ,.Kam et al
اساساً در روشهای پرورش سنتي و متراکم،
برداشت يک مرحلهای باعث ابقاء فشار رقابت
بين ميگوها میگردد .نتيجه نهايي که از اين
حالت رخ میدهد ،کاهش رشد و افزايش مرگ
و میر را میتوان برشمرد .افزايش توليد ،کاهش
 FCRو حفاظت از محیطزیست از مزاياي اين
شيوه برداشت بیان شده است .اين روش در
ساير کشورها نظير مکزيک و برخي کشورهاي
امريکاي التين با هدف افزايش توليد و کارايي
استخرها انجام میشود .در کشور اندونزي عالوه
بر افزايش توليد ارتقاء بهرهوری و کاهش FCR
نيز در برداشته است (.)2008 ,.Taw et al
امروزه بهرهگیری از پمپهای مکانيکي
مخصوص با هدف صرفهجویی در وقت و نيروي
کار در ميان مزارع متداول است .اینگونه پمپها
از مزاياي منحصر به فردي برخوردار ميباشند.
کاهش صدمات فيزيکي به ميگوها ،قابل استفاده
بودن در کليه زمینها يا سایتهای پرورشي،
حتي در فواصل دوردست از محاسن اين نوع
پمپها ذکر شده است .با نصب دستگاههای
شمارشگر ميتوان تعداد ميگوهاي ذخیر ه
شده يا ميزان برداشت را بهطور دقيق مشخص
نمود .در اين روش میتوان عمليات آبگيري
از محصول را بر روی نقالههای برداشت انجام
داد .در مجموع با استفاده از اين پمپها عالوه
برافزایش کيفيت محصول ميتوان در هر زمان
دلخواه از استخرهاي پرورشي ميگو برداشت
نمود ،يا به عبارتی برداشت مرحلهای را به نحو
شايسته به انجام رساند .در کاستاريکا به هنگام
مواجهه با مشكالتي نظير شيوع بيماري لکه
سفید ،جايگزين پرورش به صورت دوبار در

سيستم
برداشت
مرحله ای
به سبب تراکم
ذخیره سازی باال در
دوره اول پرورش،
ميتواند جايگزين
پرورش دو بار در
سال شود.
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برداشتمرحلها
سيستمبرداشت
در سيستم
آزمون در
شاهد و آزمون
نتايج
ميانگين
جدول -1
ي.ای.
مرحله
ميگوهايشاهد
بيومتريميگوهاي
بيومتري
نتايج
ميانگين
جدول -1
تاريخ

1390/03/21

1390/03/31
1390/04/10

1390/04/20

1390/04/30
1390/05/09
1390/05/19

1390/05/29
1390/06/08
1390/06/18

1390/06/28
1390/07/07

با دو مرحلهای
شدن برداشت
ميگو ،امکان
مدیریت اقتصادی
عرضه و عرضه
میگوی تازه در
زمان های مختلف
میسر می شود
و مزرعهداران
ميتوانند با
استرس کمتري
ميگوهاي خود را به
بازار عرضه نمايند.

ميگوهاي شاهد

ميانگين وزن و انحراف
معيار (گرم)

ميگوهاي آزمون

ميانگين رشد ده روزه
(گرم)

ميانگين وزن و انحراف
معيار (گرم)

ميانگين رشد ده روزه
(گرم)

3.71±.97

0.37

2.79±.98

0.27

4.65±1.27

0.46

3.96±1.2

0.39

6.66±1.79

0.66

5.23±1.5

0.52

8.50±1.92

0.85

7.23±1.7

0.72

10.55±2.52

1.05

8.01±1.8

0.8

11.88±2.61

1.18

10.36±2

1.03

13.90±2.43

1.39

11.61±2.26

1.16

16.69±2.6

1.66

14.03±2.45

1.4

18.91±2.3

1.89

15.59±2.59

1.55

20.95±2.91

2.09

17.64±2.89

1.76

21.86±3.27

2.18

19.16±3.35

1.91

1.52±.57

0.15

1.86±.68

0.18

سال ،برداشت دو مرحلهای از مزارع پرورشي مد است (جدول  .)1برخالف تفاوتهای مشاهده شده
نظر قرار گرفت .به دنبال بهکارگیری برداشت دو در افزايش وزن و رشد در روز ميگوها ،از مقايسه
جدول  -2نتايج توليد ميگو در استخرهاي شاهد و آزمون در سيستم برداشت مرحلهاي.
دري .اين تحقيق
مرحلهای ،استرس ناشي از تراکم باال کاهش يافته و آماري ضريب تبديل غذايي،
جدول  -1ميانگين نتايج بيومتري ميگوهاي شاهد و آزمون در سيستم برداشت مرحلها
ميگوها از رشد مناسبي برخوردار ميشوند .برداشت
شاهدشاهد
ميگوهاي آزمون و
اختالف معنیداری بين آزمون
نوع استخر
ميگوهاينهايي
تاريخ 12گرمي ميگوها و برداشت
مرحله اول زمان
شاهد
ميگوهاي آزمون 52
مشاهده نشد (جدول 05 .)2
تراكم بر مترمربع
ميانگين 0
برداشتو 1221
(كيلوگرم)
مرحله
برداشت
گرم رسيده
هنگامي که وزن ميگوها به
ميزانروزه
گردد،رشد ده
ميانگين وزن
روزه
رشد ده
ميانگين
30-25انحراف
ميانگين وزن و
انحراف توجه
نهايي
اولبه جدول
چنانچه
مرحله
برداشت
گرم)
استخرهاي (گرم)
محصولدوماز(كيلوگرم) معيار
گرم)
 .)Boyd,در برخي (
معيار (گرم)
باشد ،صورت ميگيرد (2003
3.1381برابر
 1371نزديك به (دو
آزمون
3.1381
751207
(كيلوگرم)
نهايي
برداشت
0.18
1.86±.68
0.15
1.52±.57
1390/03/21
مناطق دنيا اين
شيوه برداشت تحت عنوان ( Cull-استخرهاي شاهد است .در ضمن برداشت بر هكتار
82008.
0.37كيلوگرم در هکتار) 30752.79±.98
راندمان (
0.27
3.71±.97
1390/03/31
( )Harvestingبرداشت گلچيني) شهرت دارد .در استخرهاي آزمون نيز از استخرهاي شاهد بيشتر
5.0.81
70533.96±1.2
مصرفي (كيلوگرم)
غذاي 0.46
1390/04/10
4.65±1.27دوره پرورش،
ميگوها بر اساس اندازه،
اين حالت نيز
0.39تواند
3825ی
1001دوره پرورش م
است .با توجه به يکسان بودن
0.52
5.23±1.5
0.66FCR
6.66±1.79
1390/04/20
تقاضاي بازار و سرعت رشد آنها برداشت میگردند .جبران رشد و وزن تأخیری ميگوهاي آزمون را با
0.72
7.23±1.7
0.85
8.50±1.92
1390/04/30
مناطق
استخرهاي
در
مديريتي
اعمال اين سيستم
.)3
(جدول
نمود
جبران
نهايي
توليد
افزايش
0.8
8.01±1.8
1.05
10.55±2.52
1390/05/09
ي
ا
مرحله
برداشت
سيستم
در
نهايي
درآمد
و
آزمون
و
شاهد
ي
استخرها
يگو
م
توليد
مجموع
7
جدول
1390/05/19دوره  7-5ماهه
حاره پس از يک
ميگوها،
توان هماندازه بودن
1.18نکات مثبت پروژه می
انجام ميگردد .از
1.03
10.36±2
11.88±2.61
های
ه
چشم
با
ماهي
صيد
مخصوص
از توریهای
1.16نمود.
استخرهايآزموناشاره
از
هكتار
بر
توليد
افزايش
11.61±2.26
1.39
13.90±2.43
1390/05/29
کششي از يک انتها تا
مناسب به حالت
يتوان
اين ويژگيها از صفات
ارزشمندي است که م1.4
14.03±2.45
 16.69±2.6انتهاي مقابل 1.66
1390/06/08
(New.,
شود
ی
م
تر
گ
بزر
ميگوهاي
اقدام به صيد
متراکم
پرورشي
های
م
سیست
در
ای
ه
مرحل
برداشت
1.55
15.59±2.59
1.89 .
18.91±2.3
1390/06/18
دهندگان
عنوان يك راهکار مثبت در
به
17.64±2.89ميان پرورش 1.76
2.09
20.95±2.91
1390/06/28 .)2002
1.91
19.16±3.35
2.18
21.86±3.27
بدون ترديد مطالعه
1390/07/07پيرامون روش برداشت مرحلهای ترويج نمود.
از استخرهاي پرورش ميگو سايت حله نيز میتواند
جدول  -2نتايج توليد ميگو در استخرهاي شاهد و آزمون در
نقش مهمي در سودآوري و افزايش بهرهوری مزارع
سيستم برداشت مرحلهاي.
آزمون در
شاهد و
جدول  -2نتايج توليد ميگو در استخرهاي
مرحلهای
برداشت
سيستم
در پي داشته باشد .به همين منظور پروژه حاضر در
نظر دارد با اعمال مديريت علمي برداشت مرحلهای
شاهد
آزمون
نوع استخر
از مزارع پرورشي تا حد امکان مزاياي اين شيوه
52
05
تراكم بر مترمربع
0
1221
برداشت مرحله اول (كيلوگرم)
برداشت را بر همگان آشکار نمايد .اولين موردي که
3.1381
1371
برداشت مرحله دوم (كيلوگرم)
میتواند اشاره نمود حذف همجنسخواری در ميان
3.1381
751207
برداشت نهايي (كيلوگرم)
ميگوهاي بجا مانده در استخرها است.
82008.
3075
راندمان (كيلوگرم در هکتار)
در خصوص موضوع افزايش وزني ماهانه ميگوها بر
5.0.81
7053
غذاي مصرفي (كيلوگرم)
اساس نتايج اخذ شده در تمام طول دوره پرورش
3825
1001
FCR
افزايش وزني هر دو گروه تا آخر دوره روند صعودي
داشته و تراکم باال بر این افزايش تأثیری نداشته
جدول  -7مجموع توليد ميگو استخرهاي شاهد و آزمون و درآمد نهايي در سيستم برداشت مرحلهاي
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برداشت مرحلهای ميگوي وانامي در سيستم پرورش متراكم  /مال الهي
جدول  -3مجموع توليد میگو استخرهای شاهد و آزمون و درآمد نهايي در سيستم برداشت مرحلهای.

نتايج اين پژوهش نشان میدهد که مناسبترین فهرست منابع
راندمان وقتي به دست میآید که زمان برداشت 1- Boyd, C. E. (2003). Guidelines for
مرحله اول در زماني که وزن ميگوها به  12گرم aquaculture effluent management at the
برسد و براي مرحله دوم حدود  45-30روز
farm-level. Aquaculture, 226(1), 101112-.
بعد از برداشت اول صورت گيرد .اين سيستم 2- Kam, L. E., Yu, R., Leung, P. and
پرورشي به سبب انتخاب تراکم باال در اول دوره Bienfang, P. (2008). Shrimp partial
پرورش ،ميتواند جايگزين پرورش دو بار در harvesting model: decision support
سال شود .عالوه بر اين با دو مرحلهای شدن system user manual. CTSA Publication,
برداشت ميگو ،از عرضه بیشاز حد محصول در
(153), 22.
بازار پيشگيري نموده و مزرعهداران ميتوانند با 3- New, M. B. (2002). Farming
استرس کمتري ميگوهاي خود را به بازار عرضه freshwater prawns: a manual for
نمايند .فروشندگان عمده نيز فرصت کافي the culture of the giant river prawn
جهت يافتن بازارهاي جديد و ارزيابي محصول (Macrobrachium rosenbergii) (No. 428).
در اختيار دارند .اين موارد ميتوانند نقش
Food & Agriculture Org..
برجستهای در صنعت ميگو ايفا نمايند.
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-.
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فصلنامه ميگو و سختپوستان  /دوره اول  /شماره دوم

زیست سنجی میگو و اهمیت آن در استخرهای خاکی پرورشی
سعید یلقی و بهروز قره وی

saeed393@yahoo.com

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،گرگان ،ايران

چکیده
نمونهگیری دوره ای میگوهای پرورشی یکی
از ابزارهای مهم مدیریتی در طول دوره تولید
محصول می باشد .آنچه که برای یک مزرعه
اهمیت دارد انتخاب روش نمونهگیری ویژه است
که به اندازه کافی بیانگر نیازها ،شرایط رشد و
تغذیه و بهداشت آن مزرعه باشد .بایستی در
انتخاب زمان و محل و تعداد نمونهگیری باید
دقت الزم بعمل آید تا نتایج حاصله از کمترین
انحراف و خطا برخوردار گردد .دراین نمونهگیری
تراکم و اندازه میگو  ،کف استخر ،آب استخر
تاثیر دارد و از مزایای این نمونهگیری ارتقاء
مدیریت بهداشت که ضامن توسعه و ممانعت
از گسترش بیماری و بهبود مشکالت اقتصادی
ناشی از بیماریها می باشد.

بیومتری
یا زیست سنجی
دوره ای
میگوهای پرورشی
یکی از ابزارهای
مهم مدیریتی
در طول
دوره تولید
محصول می باشد.
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است.
بطور معمول نمونهگیری هر  10روز یک بار
انجام می شود .براورد اندازه جمعیت و میزان
بقاء بدالیل مختلفی از جمله فعالیتهای میگو
(پوست اندازی ،چرخه جذر و مدی) ،خطای
انسانی و یا سهل انگاری می تواند بسیار
نادرست باشد .به طور کلی ،برای اعتبار بخشی
به برنامه نمونهگیری از جمعیت میگو ،صید
نمونه باید پس از کاهش عمق آب استخر،
توسط پرسنل مجرب با استفاده از تور های
بزرگ و سنگین انجام شود و تعداد ایستگاه ها
و تناوب نمونهگیری تا حد ممکن افزایش یابد.
آنچه که برای یک مزرعه اهمیت دارد انتخاب
روش نمونهگیری ویژه است که به اندازه کافی
بیانگر نیازها ،شرایط رشد و تغذیه و بهداشت
آن مزرعه باشد.

واژگان كليدي :زیست سنجی ،پرورش میگو،
تراکم و اندازه میگو
مدیریت
تغییرات معنیدار اندازه و همچنین پراکنش
جمعیت میگوها میتواند نتایج نمونهگیری را
مقدمه
بیومتری یا زیست سنجی دورهای میگوهای تحت تاثیر قرار دهد .میگوهای کوچکتر معموال
پرورشی یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در طول تمایل به زیست در مناطق کم عمق استخر دارند.
دوره تولید محصول می باشد .در آبزی پروری بنابرین تا حد ممکن بایستی از کل سطح استخر
هدف از نمونهگیری در حقیقت تولید اطالعات نمونهگیری انجام شود .میگوهای بزرگتر دارای
در مورد گروه بزرگی از جانداران پرورشی همانند شنای سریعتری هستند و براحتی از تورپرتابی
جمعیت میگوهای داخل استخر از طریق بررسی فرار می نمایند و لذا احتمال خطای نمونهگیری
تعداد محدودی از افراد همان جمعیت می باشد .بدلیل صید میگوهای کوچکتر افزایش می یابد.
زیست سنجی میگو با هدف پایش جمعیت دقت نمونهگیری با افزایش تراکم ذخیره سازی
میگوها ،تعیین طول و وزن انفرادی ،بررسی اولیه پست الرو افزایش می یابد.
شرایط فیزیکی و ظاهری ,سنجش کیفیت
محصول ،همچنین برای ارزیابی و آزمون سالمت کف استخر
عمومی جمعیت آبزیان پرورشی از منظر ابتالی کف و بستر استخر بایستی صاف و هموار
احتمالی به بیماری و عوامل بیماریزا صورت می باشد .استخرهایی که دارای سطح بستر
پذیرد .نمونهگیری معموال با استفاده از سالیک ناهموار دارند ،برای نمونهگیری توسط توری
(تور پرتابی) از روی دیواره و یا از روی قایق انجام های سالیک مناسب نمیباشند زیرا میگو ها
می شود .از دیگر موارد کاربرد داده های تولید براحتی زمانی که تور در کف استخر قرار
شده از طریق نمونهگیری ،تعیین جیره روزانه می گیرد از سطوح ناهموار بستر و زیر توری
با استفاده از میانگین وزنی میگوهای پرورشی سالیک فرار کنند.

زیست سنجی میگو و اهمیت آن در استخرهای خاکی پرورشی  /یلقی

آب استخر
آب استخرها در زمان نمونهگیری بایستی در
حالت رکود و ایستایی باشد .جریان اب ( به
عنوان مثال در طول تعویض آب) باعث عدم
توزیع یکنواخی میگو در سطح استخر می گردند
و بطور نرمال میگوها در نزدیکی جریان آب
تجمع پیدا می کنند.
مدیریتبهداشت
مدیریت صحیح جنبه های بهداشتی میگو
در مزارع پرورشی یک مسئله حیاتی است.
راهبردهای مدیریت بهداشتی ضامن توسعه و
ممانعت از گسترش ویروس و بهبود مشکالت
اقتصادی ناشی از بیماریها است .جمعیت میگو
بایستی بصورت هفتگی و حتی روزانه در صورت
نیاز ،به طور معمول برای بررسی ضایعه ،لکه،
تغییر شکل بدن ،نکروزهای باکتریایی ،قرمز
شدن دم و اندامها ،تغذیه و رفتار مورد معاینه
قرار گیرند .معاینه چشمی نمونه های میگو
صیده شده از استخر ،غالبا می تواند عالیم بالقوه
ای از بیماریهای مختلف را نشان بدهد.
به منظور افزایش ضریب دقت نمونهگیری از
جمعیت میگوهای پرورشی ،اقدامات زیر توصیه
می شود:
ـ از تمام استخرهای دارای میگوی با بیش
از سن  30روزه ،باید بصورت هفتگی و در 3
یا  4ایستگاه های ثابت در هر واحد پرورشی
نمونهگیری شود .
ـ از تور سالیک با حداقل  3کیلو سرب استفاده
گردد .اگر استخر شفاف و یا کم عمق باشد،
ترجیحا با تور سالیک دارای  4تا  6کیلو سرب
نمونهگیری انجام شود.
ـ نمونهگیری در طول ساعات اولیه صبح و یا در
صورت لزوم در شب هنگام انجام گیرد.
ـ هنگام استفاده از یک قایق یا موتور ،بایستی
موتور در نزدیک ایستگاه نمونهگیری خاموش
شود.
ـ در طول نمونهگیری بالفاصله قبل یا بعد از
نمونهگیری غذادهی یا تعویض آبی صورت
نگیرد.

نتیجهگیری
پایش و نظارت کلیه فرآیند پرورش میگو در
استخرهای خاکی ضامن هدایت درست و مقرون
به نتیجه این صنعت خواهد بود .یکی از ابزارهای
تولید داده از فرایند پرورش اعم از روند تغذیه و
رشد سالمت جانداران پرورشی نمونهگیری دوره
ای است .یکی از اسان ترین روش نمونهگیری
استفاده از تور سالیک است که توسط فرد ماهر
بکارگیری میشود .بایستی در انتخاب زمان و
محل و تعداد نمونهگیری دقت الزم بعمل آید تا
نتایج حاصله از کمترین انحراف و خطا برخوردار
گردد .برای اطمینان از روند تغذیه ،عدم اختالف
سایز اساسی در گله پرورشی و تخمین بیومس
موجود در استخر برای تعیین میزان جیره روزانه
نمونهگیری با شرایط ذکر شده ضروری است.
با توجه به بروز و شیوع بیماری های مهلک در
سالیان اخیر میتوان با معاینه دقیق میدانی
نمونه های صید شده از سالمت و یا ابتالی
احتمالی به بیماری اطالع حاصل نمود و نسبت
به اقدام و تجویز راههای پیشگیرانه اقدام نمود.
برای احتراز از انتقال احتمالی عوامل بیماریزا از
استخر به استخر همجوار توصیه می شود نسبت
به ضدعفونی ابزار صید اقدام گردد.
فهرستمنابع
 -1راچاکول پی کان،؛ ترنبال جی .اف ،.فونجی
اسمیت اس .و سوان سی .لیم  .1376مدیریت
بهداشت در استخرهای پرورش میگو .ترجمه
فرزاد مجدی نسب .انتشارات معاونت تکثیر و
پرورش آبزیان .زمستان . 1376
2- Durwood M. D and Darry J.
2006. Regular population sampling
of shrimp in ponds, part 1. global
aquaculture alliance, june 2006.
3- Poh yong T. 2016. White faeces
disease in shrimp. Aqua Culture
Asia Pacific magazine. January/
February 2016.

جمعیت میگو
بایستی بصورت
هفتگی و حتی
روزانه در صورت
نیاز ،به طور
معمول برای
بررسی ضایعه،
لکه ،تغییر شکل
بدن ،نکروزهای
باکتریایی ،قرمز
شدن دم و اندامها،
تغذیه و رفتار مورد
معاینه قرار گیرند.
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شاه میگوهای ( )Lobstersآب های دریایی جنوب کشور
اشکان اژدهاکش پور ،1دانیال اژدری ،2گل محمد بلوچ  ،1سلیم جدگال 1و قاسم رحیمی قره میر شاملو1

a_arzhan@yahoo.com

 .1مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دورـ چابهار  ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،چابهار
 .2موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران

چکیده
شاه میگو یا البسترها گروهی از سخت پوستان
هستند که  5گونه از آنها در آبهای دریایی
جنوب کشور پراکنش دارند .بر اساس آمار
سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ()FAO
تاکنون بیشترین محصول عرضه شده به بازار از
این گروه در نتیجه صیادی بوده است .در ایران نیز
صیادی این گروه آبزی تا سال  1383در آبهای
دریای عمان ،منطقه چابهار ،به روش صید با
قفس انجام می گرفت که گونه غالب صید شده
گونه Panulirus homarus (Scalloped
 )spiny lobsterبود .با توجه به روند کاهشی
میزان صید این آبزی ،از سال  1384ممنوعیت
صید آن توسط سازمان شیالت ایران اعالم
و اجرا گردید .در حال حاضر ،به دلیل اهمیت
شیالتی و بازار پسندی این محصول ،تالش های
فزاینده ای برای آبزی پروری گونه های مختلف
شاه میگو در کشورهای استرالیا ،ژاپن ،اندونزی و
 ...در حال انجام است که در مورد بعضی از گونه
ها بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و پرورش الرو آن
کامل شده است .در این مقاله گونه های شاه
میگوی آب های دریای عمان و خلیج فارس ،به
عنوان ذخایری از سخت پوستان با ارزش تجاری
و اکوسیستمی باال ،معرفی می شوند.

پرورش
شاه میگو به
منظور بازسازی
ذخایر دریایی آن
و پرواربندی به
منظور پرورش
می تواند نقش
بسزایی در توسعه
شیالتی کشور
داشته باشد.
42

تابستان 95

واژگان كليدي :شاه میگو ،صید ،خلیج فارس،
دریای عمان.
مقدمه
شاه میگوها ( )Lobstersشامل  4خانواده
بزرگ مي باشد .شاه میگوهاي صخره اي خاردار
از رده سخت پوستان ،راسته ده پايان و خانواده
 Palinuridaeمي باشد .مهمترين خانواده
البسترها Palinuridae ،بوده كه به شاه ميگو
خاردار ( )Spiny lobsterو يا شاه ميگو
صخره اي ( )Rocky lobsterنيز معروفند
و از مناطق معتدله تا آبهاي مناطق گرمسيري
و در نواحي مرجاني و صخره اي كم عمق تا

عميق زندگي مي نمايند .در حدود  15گونه از
شاه میگوهاي خاردار ،از نظر اقتصادي داراي
ارزش ميباشند .گونههاي جنس Panulirus
به دليل داشتن اندازه بزرگ از نظر شيالتي
مهمترين دسته البسترها ميباشند که  3گونه
آن در آبهای دریایی جنوب کشور پراکنش
دارند .سواحل جنوبي كشور ما از نظر داشتن
چند گونه شاه ميگو حايز اهميت است که در
این نوشتار ضمن معرفی کلی انواع شاه میگو ها
به اختصار به معرفی گونههای مختلف این آبزی
می پردازیم .شاه میگوی آبهای جنوب کشور
به دلیل اهمیت شیالتی توانند در برنامه ریزی
آبزیپروری کشور نقش داشته باشند.
تقسیم بندی شاه میگوها
شاه میگوها به طور كلي در سه گروه مختلف در
سرتاسر جهان پراكنده مي باشند كه عبارتند از
(:)FAO, 1984
الف) شاه میگو هاي حقيقي ()True Lobsters
اين نوع شاه میگوها دو جفت اول پاها مجهز
به چنگال های بزرگ و قوي بوده به همين
دليل به آنها  Clawed lobstersاطالق
ميگردد .شاخص ترين خانواده اين گروه خانواده
 Nephropidمي باشد.
ب) شاه میگوهاي پهن ()Flat
اين نوع شاه میگوها كه معروف به شاه میگوهاي
دمپايي شكل ( )Slipper lobstersمي باشند،
بر خالف ديگر شاه میگوها داراي بدني پهن و
فاقد چنگال و آنتن هاي طويل مي باشند .معرف
اين گروه از شاه میگوها ،خانواده Scllayridae
مي باشند.
ج ) شاه میگوهاي خاردار ()Spiny
این 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 كم عمق و صخره اي پراكنده بوده و به
همين علت به شاه میگوهاي صخره اي مرسوم
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مي باشند .بارزترين خانواده اين گروه مربوط به
خانواده  Palinuridaeبوده كه داراي  49گونه
مختلف ،با ارزش تجاري باال مي باشد (Berry,
.)1971

و آرام از آفريقاي جنوبي تا درياي سرخ  ،سواحل
جنوبي عربستان ،ژاپن و هند شرقي تا دریای عمان
و خلیج فارس می باشد.

رده بندي شاه میگوهای آب های دریایی
جنوب ایران
رده بندي شاه ميگوها تا حد جنس و گونه عبارتست
از ()Berry,1971
سلسله جانوران
شاخه بند پايان
رده سخت
پوستان
فوق راسته
راسته ده پايان
زير راسته
خانواده
جنس
گونه.
گونه شاه ميگوي
خار دار رنگي
گونه شاه
ميگوي خاردار
گلي
مادر ميگوها شاه
ميگوهاي پهن
مادر ميگوي شني
مادر ميگوي
صخره ای

Kingdom: Animalia

Phylum: Arthropoda
Class: Crustacea
Subclass: Eucarida
Order: Decapoda
Suborder: Reptantia
Family: Palinuridae
Genus: Panulirus
Species1: Panulirus

homarus

Subspecies: P. homarus

homarus & P. h.
magassculptus
Species2: Panulirus
versicolor
Family: Scyllaridae
Genus1:Thenus

Species: T. orientalis
Species: S.
squammusus

پراکنش
از نظر پراكنش جهاني شاه میگوهای منطقه
 51صیادی شامل خانوادهای  Palinuridaeو
 Scyllaridaeمی باشد ،که شامل اقيانوس هند

شکل  -1مناطق صیادی بر اساس تقسیم بندی
سازمان فائو (.)www.fao.org
بیولوژی
شاه ميگوی خاردار کنگرهاي (Panulirus

)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.
این گونه در منطقه اقيانوس هند داراي سه زير گونه
مي باشد كه به ترتيب عبارتند از:
الف -Panulirus homarus homarus :بخش
حلزوني شكل شيار شكمي كوچك و نامشخص
شاه میگوی
بوده و در بخش مياني شيار داراي بريدگي مي
خاردار گونه
باشد و در شرق آفريقا تا ژاپن ،اندونزي و استراليا
غالب با ارزش
پراكندگي دارند.
Panulirus
homarus
megasculptus
ب:
تجاری باال است
 شيار شكمي بخش حلزوني عميق بوده و سطحکه در سواحل
قطعات شكمي زبر و سوراخدار مي باشد و رنگي
جنوبی کشور از
قهوه اي متمايل به آبي تيره دارد.
شرق به غرب
ج- Panulirus homarus rubellus :
سواحل استان
شيارهاي شكمي در بخش حلزوني عميق و بزرگ
سيستان و
و بدون بريدگي و رنگ آن قرمز آجري ميباشد
زير گونههاي P. homarus homarus
(ريز
بلوچستان و در
كنگره) با پراکندگي کمتر و  P. homarusسواحل هرمزگان
( megasculptusدرشت گنگره) با پراکندگي
بيشتر در آبهاي جنوبي کشور مشاهده شده است .به ترتيب سواحل
كم عمق هرمز،
رنگ بدن آنها با توجه به شرايط و رنگ بستر و
سازش جانور با آن به رنگ هاي قهوه اي روشن ،سيريك و ابوموسي
قهوه اي تيره متمايل به سياه و سبز رنگ ديده
وجود دارد.
مي شود.
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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
 30-32سانتيمتر طول کاراپاس  12سانتيمتر و
متوسط طول بدن  20-25سانتيمتراست.
شاه ميگوی خاردار  P. homarusگونه 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 )versicolor
سواحل کم عمق هرمز ،سيريک و ابوموسي رنگ بدن سبز آبي همراه با نقوش واضحي از
لکه هاي آبي _ سياه و خطوط سفيد بر روي
وجود دارد.
کاراپاس آن مي باشد .در آبهاي کم عمق از
 5 -15متري در نواحي بسترهاي صخره اي
مرجاني يافت مي شود (شکل شماره .)4دارای
اندازه بدن با حداکثر طول بدن  46سانتيمتر
و متوسط طول بدن در حدود  30سانتيمتر
می باشد .در ايران در تمام نواحي مرجاني
و داراي مرجان زنده بويژه در مناطق رمين،
خليج چابهار ،کنارك و جزاير خليج فارس

جهاني در شرق آفريقا تا هند شرقي ،ژاپن و
شمال استراليا و اندونزي می باشد .پراکندگي آن
در ناحيه صيادي  51در 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.
شاه ميگوی خاردار رنگي (Panulirus

شکل  -2شاه ميگوي کنگره اي.

شاه ميگوی خاردار گلي (Panulirus
)polyphagus

دارای آنتنهای بسيار بلند بوده بنحوي که هيچ
يک از ديگر شاه ميگوهاي خاردار داراي چنين
آنتنهاي بلندي نمي باشند .حداکثر طول بدن نظير الرك ،قشم ،کيش ،خارك و ابوموسي
 37سانتيمتر مي باشد .بيشتر در بسترهاي گلي ،پراکندگي دارد.
لجني و اغلب در آبهاي گلآلود ،نزديک دهانه
رودخانهها (مناطق مصبی و خور) و در اعماق شکل  -4شاه ميگوی خاردار رنگي
شاه ميگوي سر پهن ،مادر ميگوي شني

()Thenus orientalis

از خانواده  Scyllaridaeکه در سواحل
جنوبي کشور به مادر ميگوي شني معروف
است .کاراپاس مسطح ،پوشيده از خار ،دندانه
و گرههاي متعدد و آنتنهاي کوتاه ،پهن و
صفحهاي شکل ،فاقد تاژك و دارای دم پهن
و نيرومند ميباشند .حداکثر طول بدن 25
بين  3-90متري گزارش شده است (شکل  .)3سانتيمتر بوده و رنگ بدن قهوهاي کمرنگ
متمايل به زرد با گرههايي به رنگ قهوهاي
شکل -3شاه ميگوي خاردار گلي.
تيره ميباشد .پراکندگي اکثرا ً در بسترهاي
ماسهاي يا لجني در اعماق بين  8 – 70متري
دارای حداکثر اندازه بدن به طول  45سانتيمتر با مشاهده شده است (شکل شماره  .)5دارای
متوسط طول بدن  20-25سانتيمتر و پراکندگي پراکندگي جهاني در شمال غرب استراليا،
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تايوان و اندونزي تا درياي سرخ ،مديترانه تا در
شرق آفريقا است
شكل  -5مادر ميگوي شني.
شاه ميگوي سر پهن ،مادر ميگوي صخره اي
داراي کاراپاس حجيم ,مستطيل شکل و طول
اندکي بيش از عرض آن ،آنتنها کوتاه و پهـن و
صفحه اي شکل و بصورت پارو مانند تغيير يافته
است .حداکثر طول بدن  40سانتيمتر و رنگ
بدن مايل به قرمز مخطط با رنگهاي قهوهاي
يا خاکستري و اولين قطعه شکمي داراي سه
لکه بزرگ قرمز رنگ ميباشد .دارای پراکندگي
جهاني از اقيانوس هند -آرام؛ شمال مجمع
الجزاير هاوايي و ژاپن میباشد .در آبهاي ايران

در دریای عمان و خلیج فارس (بوشهر) توسط
صيادان صيد شده است (فاطمی.)1377،
شكل  - 6مادر ميگوي صخره اي.
نتیجهگیری
گونههای شاه میگو های آبهای جنوبی
کشور متعلق به دو خانواده  Palinuridaeو
 Scyllaridaeبوده که همه آنها دارای ارزش
تجاری و صادراتی می باشند .با توجه به تجربه
سایر کشور های دارای ذخایر این گونه ها ،پرورش
شاه میگو به منظور بازسازی ذخایر دریایی آن
و پرواربندی به منظور پرورش می تواند نقش
بسزایی در توسعه شیالتی کشور داشته باشد.

فهرستمنابع
 -1آژیر ،م .1387 .بررسي برخي از خصوصيات
زيستي شاه ميگو ()Panulirus homarus
به منظور بهينه سازي زمان صيد در سواحل
سيستان و بلوچستان .گزارش نهایی طرح
تحقیقاتی .موسسه تحقیقات شیالت ایران.
 -2اژدهاکش پور ،ا .1389 .استاندارد سازی
دریچه خروج قفس صید شاه میگوی صخره ای
خار دار  . P. homarusپایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس86 .
صفحه.
 -3فاطمي  ،م" .1377 ،.پويائي جمعيت و ارزيابي
ذخاير شاه ميگوي منطقه چابهار ،با تاكيد بر گونه
غالب" .پايان نامه دكتري  ،دانشكاه آزاد اسالمي،
واحد علوم و تحقيقات 320 .صفحه.
4- Anukorn B. 2009. Use of escape
vents to improve size and species
selectivity of collapsible pot for
blue swimming crab Portunus
pelagicus in Thailand. Fish Sci, 75,
25–33.
5- Berry P. F. 1971. The biology
of the spiny lobster Panulirus
homarus ( Linnaeus) of the east
coast Southern Africa. Invest. Rep.
oceanogr. Res. Ins, 28, 175-.
6- FAO, 1984. Species identification
sheets for fishery purposes.
7Al-Masroori H. 2004.
Catches of lost fish traps (ghost
fishing) from fishing grounds
near Muscat, Sultanate of Oman.
Fisheries Research, 69, 407–414.
8- Winstanley R. H. 1977. Biology of
the southern rock lobster. Victorian
Southern Rock Lobster Fishery
Seminar, Portland, Paper No. 1.
Commercial Fisheries Section,
Fisheries and Wildlife Division,
Ministry for Conservation, Victoria,
M
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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
آن بــه آدرس پســتي يــا الکترونيکــي زيــر بــه جمــع مشــترکان فصلنامــه
ميگــو و ســخت پوســتان بپيونديــد.

راهنماي اشتراک:

بــراي اشــتراک هر شــماره فصلنامه مبلــغ  25/000ريــال (دانشــجويان 15/000
ريــال) را بــه حســاب مهــر گســتر شــمارة  678439311نزد 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
بوشــهر ،بزرگــراه آيــت ا ...طالقانــي ،پژوهشــكده ميگــوي كشــور ،دفتــر
فصلنامــه ميگــو و ســخت پوســتان ،صنــدوق پســتي  ،1374تلفــن -نمابــر:
 07733326686يــا پســت الکترونيکــي  scj@areo.irارســال فرماييــد.
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