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 مقدمه 

بیمــاری لکه ســفید یکــی از بیماری هــای ویروســی 
ــروز و  ــت. ب ــی اس ــای پرورش ــم در میگوه ــاك و مه خطرن
ــرورش میگــو در  ــر مناطــق پ ــن بیمــاری در اکث شــیوع ای
ــه  ــادی را ب ــارت های زی ــال خس ــر س ــان ه ــر جه سراس
ــه وجــود مناطــق  ــد. باتوجه ب ــدگان وارد می کن پرورش دهن
ــو در کشــور، بخصــوص در مناطــق  ــرورش میگ مســتعد پ
جنوبــی، ســازمان شــیالت بــرای توســعه فعالیت هــای 
ــزی  ــور برنامه ری ــق مذک ــو در مناط ــرورش میگ ــر و پ تکثی
کــرده اســت. به دنبــال توســعه پــرورش میگــو در دو دهــه 
اخیــر، شــاهد وقــوع بیمــاری لکه ســفید میگــو و خســارات 
ــایر  ــال آن در س ــی و به دنب ــتان های جنوب ــنگین در اس س
اســتان های پرورش دهنــده بــه ایــن صنعــت نوپــا در 
ــاری در  ــن بیم ــیوع ای ــزارش ش ــن گ ــم. اولی کشــور بوده ای
ــه  ــد. در رابط ــه ش ــتان ارائ ــتان خوزس ــال 1381 از اس س
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ــرای پیشــگیری و کنتــرل  ــه راهکارهــای مناســب ب ــا ارائ ب
ــادی  ــات زی ــات و اقدام ــو مطالع ــفید میگ ــاری لکه س بیم
ــام  ــور انج ــی کش ــی و تحقیقات ــای اجرای ــط بخش ه توس
شــده اســت. ایــن نشــریه بــه ارائــه راهکارهــای مدیریتــی 
ــروز  ــی در ب ــر محیط ــل خط ــر عوام ــش تأثی ــت کاه جه
بیمــاری لکه ســفید در میگوهــای پرورشــی می پــردازد.
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 تولید و ارزش تجاری میگو 

میگــو از جملــه جانــوران سخت پوســت و خونســرد 
اســت کــه تمــام ســطح خارجــی بدنــش از پوســته کتینــی 
ســخت پوشــیده شــده اســت و به وســیله تعــدادی از 
حلقه هــای ســخت کــه از طریــق یــک الیــه خارجــی 
نــازك و قابل انعطــاف بــه یکدیگــر متصل انــد، شــکل 

ــت. ــه اس گرفت

مجموعــه فعالیت هــای فیزیولوژیکــی میگــو بــا محیــط 
ــی  ــرارت داخل ــه ح ــن درج ــازگاری دارد. همچنی ــزی س آب
بــدن میگــو بــا درجــه حــرارت محیــط یکــی اســت. 
ــا 180  ــاق 27 ت ــا در اعم ــو در دریاه ــی، میگ ــور کل به ط
متــری و در خلیــج فــارس در اعمــاق بیــن 15 تــا 22 
ــه از نظــر  ــی ک ــی در مناطق ــد، یعن ــی می کن ــری زندگ مت
ــرم باشــند. عمــر میگــو  طبقــات تحت االرضــی سســت و ن
معمــوالً 12 تــا 25 مــاه اســت. رنــگ بــدن میگــو حتــی در 
بیــن اعضــای یــک گونــه ثابــت نیســت و بســته بــه شــرایط 
ــوع  ــوری، ن ــزان ش ــرارت، می ــه ح ــل درج ــط از قبی محی
ــای  ــه بیماری ه ــال ب ــط و ابت ــگ محی ــی، رن ــذای مصرف غ

ــد. ــر کن ــف ممکــن اســت تغیی مختل

کم تــر از دو دهــه ســرمایه گذاری کالن در صنعــت 
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پــرورش میگــو، تحولــی نویــن در اقتصــاد زیربخــش 
کشــاورزی را در ســواحل جنوبــی ایــران نویــد مــی داد، امــا 
متأســفانه بــروز بیمــاری مهلــک لکه ســفید و ســایر عوامــل 
بیمــاری زای میگــو مانــع تحــول اقتصــادی و اجتماعــی در 
ــن مناطــق شــد. چنیــن به نظــر می رســد کــه نیمــی از  ای
ــا و  ــا بیماری ه ــری ب ــه درگی ــوان ب ــت ج ــن صنع ــر ای عم
بخصــوص بیمــاری العــالج لکه ســفید ســپری شــده اســت. 

عوامل بروز انواع بیماری های میگو بخصوص بیماری 

لکه سفید در ایران

ــت اصــول  ــدون رعای ــان ب ــذا و آبزی ــه غ 1- واردات بی روی
قرنطینه؛

ــاحلی  ــای س ــتی ها در آب ه ــوازن1 کش ــه آب ت 2- تخلی
ــران؛ ای

3-  امکان ورود عوامل بیماری زا؛

4-  استفاده از غذای تر برای کاهش هزینه ها؛

ــل  ــر فص ــان ه ــیاه در پای ــاك س ــت نکردن خ 5-  برداش
ــی؛ پرورش

1. آب توازن آبی است که در مخازن کشتی های باربری به منظور برقراری 
تعادل آن ها به تناسب میزان باری که حمل می کنند، تزریق می شود. 
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6-  شخم نزدن در ابتدای فصل پرورش؛

7-  اســتفاده نابه جــا از داروهــا و مــواد شــیمیایی و گاهــی 
ــا؛  ــتفاده نکردن از ضدعفونی کننده ه اس

8- بی توجهی به نوسانات عوامل فیزیکی و شیمیایی؛

9-  ذخیره سازی بیش ازحد پست الرو میگو؛

10-  فقدان دانش روز آبزی پروری؛

ــه نظــرات دامپزشــکان و  ــروران ب 11-  بی توجهــی آبزی پ
متخصصــان بهداشــت و بیماری هــا.

مجمـوع ایـن عوامـل سـبب شـده کـه ایـن بیمـاری در 
ایران طی 10 روز، موجب تلفات 100 درصدی شـده اسـت.

 اهمیت بیماری لکه سفید در میگو 

ویروس لکه سـفید میگـو که باعث تلفـات 100 درصدی 
ذخیـره اسـتخرهای پرورشـی طـی 7 تـا 10 روز می شـود، 
موجـب کاهـش تولیـد و روند توسـعه صنعت پـرورش میگو 
در سراسـر جهان شـده اسـت. با بـروز این بیمـاری در مزارع 
آبـادان در سـال 1381، هزینـه ای بالـغ بـر 100 میلیـون 
تومـان بـرای ضدعفونی اسـتخرها صرف شـده اسـت. براورد 
خسـارت ناشـی از ایـن بیماری هـا طـی سـال های 1382 تـا 
1386 در دو اسـتان خوزسـتان و بوشـهر بالـغ بـر 50 میلیارد 
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تومان بوده اسـت که با احتسـاب خسـارت ناشی از همه گیری 
سـال 1386 در منطقـه چابهار این خسـارت بـه 100 میلیارد 

می رسـد. تومان 

ــه مــوازات نقــش مهــم حضــور عوامــل بیمــاری زا در  ب
ــه عوامــل محیطــی و  ــی، توجــه ب ــروز بیماری هــای عفون ب
مدیریتــی مؤثــر در پیشــگیری یــا شــیوع بیمــاری از جایگاه 
ویــژه ای برخــوردار اســت. در چرخــه ایجــاد بیمــاری بایــد 
بــه روابــط فی مابیــن عامــل بیمــاری زا، محیــط و میزبــان 
توجــه کــرد و بــا مدیریت مناســب عوامــل و شــرایط مذکور، 
خطــر بــروز بیمــاری را بــه حداقــل رســانید. در ایــن راســتا، 
ــن  ــش و تعیی ــی نق ــی، بررس ــری شناس ــات همه گی مطالع
میــزان تأثیرگــذاری عوامــل ذکــر شــده در بــروز بیمــاری، از 
ــه  ــات پیشــگیرانه محســوب می شــود و ب ــن اقدام مهم تری

رونــد تشــخیص بیمــاری نیــز کمــک می کنــد .

تشــخیص زودهنــگام می توانــد در کنتــرل به موقــع 
ــه  ــرایت آن ب ــری از س ــتخر و جلوگی ــک اس ــاری در ی بیم
ســایر اســتخرها و مــزارع مؤثــر باشــد و از واردآمــدن زیــان 
کالن اقتصــادی بــه مزرعــه داران جلوگیــری کنــد. ازایــن رو، 
ــای  ــل هزینه ه ــی متحم ــش دولت ــز بخ ــروران و نی آبزی پ
زیــادی بــرای کنتــرل و بخصــوص تشــخیص بیماری هــای 
ــا  میگــو می شــوند. در عصــر حاضــر، تشــخیص بیمــاری ب
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ابزارهــای پیشــرفته، در کنــار بررســی عوامــل خطرآفریــن 
ــه عوامــل فیزیکــی و شــیمیایی، بررســی راه هــای  )از جمل
ایمنــی  عوامــل  تعییــن  و  بیمــاری زا  عوامــل  انتقــال 
ــارزه  ــگیری و مب ــخیص، پیش ــد تش ــوی جدی ــوان الگ به عن
ــرد  ــکی کارب ــکی و دامپزش ــوم پزش ــا( در عل ــا بیماری ه ب

ــراوان دارد.  ف

امــروزه شــناخت اهمیــت و تأثیــر برخــی عوامــل 
ــاری  ــروز بیم ــا و pH در ب ــوری، دم ــه ش ــی از جمل محیط
ــی در  ــل محیط ــر عوام ــی تأثی ــرورت بررس ــفید ض لکه س
ــت.  ــرده اس ــدان ک ــو را دوچن ــاری در میگ ــن بیم ــروز ای ب
ــش  ــث کاه ــی باع ــل محیط ــی از عوام ــترس های ناش اس
ــی ها  ــات و بررس ــود. تحقیق ــو می ش ــدن میگ ــی در ب ایمن
نشــان داده اســت کــه تغییــرات ایجادشــده )نوســان( 
ــیژن و  ــت اکس ــودن غلظ ــار پایین ب ــا در کن ــوری و دم ش
ــه )آمونیــوم( ارتبــاط مســتقیم  ــودن غلظــت مــواد ازت باالب
بــا اســترس میگــو دارد و باعــث گســترش ســریع ویــروس 
در بــدن میگــو می شــود. در میــان ســایر عوامــل، دمــای آب 
از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت؛ زیــرا آب بــر کل 
بیولــوژی بــدن و متابولیســم میگــو و ضریــب رشــد و درصد 

ــذارد.  ــتقیم می گ ــر مس ــا تأثی بق
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 شناسایی ویروس میگو 
ــای  ــم در گونه ه ــروس مهاج ــه وی ــه 20 گون ــک ب نزدی
مختلــف میگــو شناســایی شــده اســت. ویــروس لکه ســفید 
ــده  ــواده پنائی ــای خان ــن ویروس ه ــی از حادتری ــو یک میگ
از جنــس  Nimaviridae و  اســت کــه جــزو خانــواده 
ــه  ــای 50 درج ــروس در دم ــن وی ــت. ای Whispovirus اس

ســانتی گراد کم تــر از 2 دقیقــه و در دمــای 60 درجــه 
ســانتی گراد کم تــر از 1 دقیقــه دوام خواهــد داشــت و 
ایــن مــدت در اســتخر پرورشــی، حــدود 3 تــا 4 روز 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

میگوهــای مــرده آلــوده، منبــع ویــروس در بــروز 
بیماری هــای بعــدی هســتند کــه از طریــق همجنس خــواری 
ــد. ــدا می کنن ــال پی ــی انتق ــورت افق ــی آب به ص و آلودگ

نگهــداری میگوهــا به صــورت متراکــم یکــی از عوامــل 
تشــدید تلفــات در مــزارع پرورشــی اســت.

نکته: نگهداری میگو به صورت متراکم باعث 
تشدید تلفات در مزارع پرورشی می شود.
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     همه گیری بیماری

گزارش هـا نشـان می دهنـد کـه ایـن بیمـاری در سـطح 
جهـان و بخصـوص در آسـیا بسـیار شـایع اسـت. گـزارش 
تلفـات میگـو در تایلند در سـال 1994 حکایت از همه گیری 
بیمـاری لکه سـفید دارد کـه شـیوع آن در ماه های اسـفند تا 
اردیبهشـت بـا دامنه حداقل 0 تـا 6 درصد و در سـایر ماه ها 

بـا حداکثـر میـزان 6 تـا 18 درصد بوده اسـت )شـکل 1(.

شکل 1- مهاجرت ویروس لکه سفید میگو از قاره ای به قاره دیگر
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 روش انتقال بیماری لکه سفید

این بیماری به دو روش عمودی و افقی منتقل می شـود. 
راه اصلـی انتقـال افقـی، جابه جایـی میگـو یا سـایر میزبانان 
از مناطـق آلـوده بـه مناطق غیرآلوده اسـت. سـریع ترین راه 

انتقـال هـم آب آلوده و همجنس خواری اسـت.

ــن و  ــی، مولدی ــزارع پرورش ــی م ــع آلودگ ــن منب اصلی تری
ــی  ــای فراوان ــتند. گزارش ه ــوده هس ــای آل ــت الروه پس
ــروز بعــدی  ــوده میگــو و ب ــاط یــک هســته آل ــر ارتب دال ب
بیمــاری در مزرعــه یــا در مــزارع دیگــر و همچنیــن انتقــال 

ــود دارد. ــوده وج ــن آل ــودی در مولدی عم

نکته: سریع ترین راه انتقال ویروس بیماری 
لکه سفید، آب آلوده و همجنس خواری است.

نکته: منبع اصلی آلودگی بیماری لکه سفید 
در مزارع پرورشی، مولدین و پست الروهای 

آلوده هستند.
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منابع آلوده کننده بیماری لکه سفید

1- مولدین و پست الروهای آلوده؛

2- فعالیت های انسانی؛

ــات  ــایر حیوان ــا س ــوار ی ــان ماهی خ ــرت مرغ 3- مهاج
)حشــرات و ماهی هــا(؛

4- محصوالت منجمد آلوده؛

5- بستر مزارع آلوده؛

6- وسایل آلوده مورد استفاده در مزرعه؛ 

7- محصــوالت شــیالتی حاصــل از میگوهــای آلــوده در 
کارخانجــات عمــل آوری.

میزبان

باتوجه به مبتالشـدن سایر سخت پوستان و خرچنگ های 
دریایـی بـه بیمـاری لکه سـفید، میگوهـای خانـواده پنائیـده 

بشـدت به ویروس لکه سـفید حسـاس هسـتند.

همچنیـن گزارش هایـی نیـز دربـاره آلوده شـدن خرچنگ 
دراز آب شـیرین و میگوی ماکروبراکیـوم رزنبرگی وجود دارد.
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ــی  تاریخچــه پــرورش میگــوی پاســفید غرب

)میگــوی وانامــی(
دریــای  در ســواحل  به طــور طبیعــی  گونــه  ایــن 
ــت  ــرو یاف ــوب پ ــکا و جن ــوب آمری ــز و جن ــک، مرک مکزی
می شــود. در اواخــر دهــه 1970 تــا 1980 میگــوی وانامــی 
ــال  ــن انتق ــکای التی ــواحل آمری ــه س ــرو ب ــک و پ از مکزی
یافــت، ســپس بــه شــمال غربــی ســواحل آمریــکا و هاوایــی 
منتقــل شــد و در ســواحل شــرقی آتالنتیــک از کارولینــای 
شــمالی و تگــزاس در سرتاســر شــمال مکزیــک، نیکاراگوئــه 
ــون در  ــن کشــورها هم اکن ــر ای ــل منتشــر شــد. اکث و برزی
ــن  ــن ای ــتند. همچنی ــی هس ــوی وانام ــرورش میگ ــال پ ح
ــد  ــورهایی مانن ــرقی و کش ــوب ش ــیای جن ــه در آس گون
چیــن، تایــوان، تایلنــد، فیلیپیــن و مالــزی به عنــوان گونــه 
مناســب پــرورش انتخــاب شــده اســت. ایــن گونــه را بــرای 
اولیــن بــار مؤسســه تحقیقــات شــیالت کشــور در تابســتان 
1383 بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی و به منظــور بررســی 
ــور  ــه کش ــران ب ــرزمینی ای ــرایط س ــرورش در ش ــکان پ ام
ــی در  ــی اصل ــه پرورش ــوان گون ــروز به عن ــرد و ام وارد ک

ــرورش میگــوی کشــور مطــرح اســت. صنعــت پ
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خصوصیات میگوی وانامی

1- رشد سریع؛

2- مقاوم در برابر تغییرات دما و شوری؛

ــرایط  ــری و در ش ــل الروی در هچ ــاوم در مراح 3- مق
ــتخرهای پرورشــی؛ اس

4- نیاز به پروتئین پایین نسبت به سایر گونه های میگو؛

5-  بازار مصرف شناخته شده این میگو؛

6- تولید الین های مولد مقاوم به بیماری )SPR(؛

7- تولید الین های مولد عاری از بیماری )SPF(؛

8-  هزینه پایین تولید این میگو.

ــن میگــو باعــث شــده اســت  ــات مناســب ای  خصوصی
ــی  ــاری و پرورش ــای تج ــرای میگوه ــی ب ــن خوب جایگزی
مناطــق مختلــف دنیــا باشــد، میگوهایــی کــه به علــت ابتــال 
ــد  ــوان تولی ــفید ت ــد لکه س ــنده مانن ــای کش ــه بیماری ه ب

ــد. ــوه را از دســت داده ان انب
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 مدیریت بهداشتی 

ــت بهداشــتی در اســتخرهای  ــه اعمــال مدیری توجــه ب
پــرورش میگــو موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه معمــوالً 
ــه  ــد. از جمل ــی ندارن ــه کاف ــه آن توج ــدگان ب پرورش دهن
ایــن اقدامــات می تــوان بــه مباحثــی از جملــه ثبــت 
منظــم مشــاهدات، کنتــرل دوره ای ســینی های غذادهــی و 
نمونه بــرداری اســتخرها اشــاره کــرد. ایــن اقدامــات ســاده 
ــروز  ــرای پیشــگیری از ب ــن کارهــا ب ــه تأثیرگذارتری از جمل
بیماری هــا و کنتــرل ایجــاد آلودگــی در مــزارع بــه حســاب 
ــز  ــدگان و نی ــه ناآگاهــی پرورش دهن ــا توجــه ب ــد. ب می آین
ــده،  ــات ذکرش ــی از اقدام ــودن برخ ــر و وقت گیرب هزینه ب
معمــوالً مزرعــه داران تمایــل چندانــی بــه به کارگیــری 
توصیه هــای بهداشــتی از خــود نشــان نمی دهنــد. بی توجهــی 
بــه مدیریــت بهداشــتی مــزارع، عاملــی مؤثــر در بــروز 
ــه مزرعــه داران  بیماری هــا و واردآمــدن خســارات ســنگین ب

ــود. ــوب می ش محس

1- بررسی مشاهده ای استخرها

ــتخرها  ــاهده اس ــرای مش ــتانداردی ب ــوالً روش اس معم
ــدم زدن  ــورت ق ــه به ص ــی روزان ــا بررس ــدارد، ام ــود ن وج
حداقــل در یــک طــول اســتخر ضــروری اســت. ایــن اقــدام 
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به منظــور پیداکــردن عالئمــی دال بــر این مشــکالت اســت: 
ــرگ،  ــال م ــا در ح ــرده ی ــای م ــیژن، میگوه ــود اکس کمب
ــد  ــتخر مانن ــتقر در اس ــا مس ــم ی ــدگان مهاج ــور پرن حض
حواصیــل، غــذای خورده نشــده، به هم خــوردن و ایجــاد 
ــدن  ــی، دزدی ــی در شــکوفایی فیتوپالنکتون شکســت ناگهان
ــادی. در  ــاهدات غیرع ــایر مش ــا س ــتخر ی ــول از اس محص
صــورت کاهــش اکســیژن محلــول آب یــا مشــکالت 
ــاری،  ــه بیم ــر گون ــروز ه ــا ب ــت آب ی ــده در کیفی ایجادش
ــطح  ــوت روی س ــج و مبه ــم و گی ــورت نامنظ ــو به ص میگ
ــت  ــی ها وضعی ــه در بررس ــد. درصورتی ک ــنا می کن آب ش
ــرداری از  غلظــت اکســیژن در حــد معقولــی باشــد، نمونه ب
ــن  ــور تعیی ــرگ )به منظ ــال م ــف و در ح ــای ضعی میگوه
مشــکالت بیمــاری( انجــام خواهــد شــد. یکــی از اقدامــات 
احتیاطــی در هنــگام مشــاهده میگوهــای در حــال مــرگ یا 
مــرده، برداشــتن آن هــا از اســتخر اســت تــا احتمــال انتقــال 
ــه میگوهــای ســالم از  عامــل مرگ ومیــر از ایــن میگوهــا ب

ــد. ــش یاب ــی( کاه ــال افق ــواری )انتق ــق همجنس خ طری

2- کنترل مصرف غذا

یکــی از اولیــن نشــانه های بــروز بیمــاری، کاهــش 
ــن موضــوع  ــو اســت. ای ــذا توســط میگ ــی مصــرف غ ناگهان
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ــده  ــِی خورده نش ــواد غذای ــای م ــود باقی مانده ه ــث می ش باع
آلودگــی ایجــاد کننــد کــه کاهــش جمعیــت، شــیوع بیماری 
و کاهــش کیفیــت آب )مثــل کاهــش اکســیژن محلــول آب( 

ــی دارد. را در پ

البتــه کاهــش میــزان غــذای مصرفــی میگوهــا در 
پــاره ای از مــوارد طبیعــی اســت و در زمــان پوســت اندازی، 
در هنــگام بــروز بیمــاری و همچنیــن در مواقــع حاکم شــدن 
شــرایط نامناســب محیطــی بــر اســتخر شــاهد بــروز 
ــان  ــه در زم ــا کاهــش تغذی ــده هســتیم. قطــع ی ــن پدی ای
پوســت اندازی پدیــده ای طبیعــی و بیولوژیــک اســت و 
ــد  ــده بای ــی پرورش دهن ــود؛ ول ــوب نمی ش ــاری محس بیم

ــد. ــاق آگاه باش ــن اتف از ای

میگوهــا قبل از پوســت اندازی اشــتهای خود را از دســت 
ــان  ــت اندازی اشتهایش ــس از پوس ــس، پ ــد و برعک می دهن
بایــد  بنابرایــن پرورش دهنــدگان  دوچنــدان می شــود؛ 
ــزان  ــل، می ــات قب ــه پوســت اندازی در دفع ــه تجرب باتوجه ب
غذادهــی را کاهــش دهنــد. درهرحــال در چنیــن شــرایطی 
الزم اســت به منظــور جلوگیــری از افزایــش ورود مــواد 
ــه  ــه و کورکوران ــدون برنام ــه اســتخر، از غذادهــی ب ــی ب آل
ــی  ــث آلودگ ــی باع ــل از طرف ــن عم ــرا ای ــرد؛ زی دوری ک
ــروز بیمــاری می شــود  ــش احتمــال ب کــف اســتخر و افزای
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و از ســوی دیگــر، بــه افزایــش ضریــب تبدیــل غذایــی و در 
ــرم  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــده ب ــه تمام ش ــش هزین نتیجــه افزای

میگــو منجــر خواهــد شــد.

ــز میگــو  ــروز بیمــاری نی از طــرف دیگــر، در صــورت ب
اشــتهای خــود را از دســت می دهــد و تمایلــی بــه خــوردن 
غــذا از خــود نشــان نمی دهــد. بــه همیــن منظــور بهتریــن 
وســیله تشــخیص مصــرف غــذا، کنتــرل غــذای موجــود در 
ــه دار  ــاید مزرع ــکل 2(. ش ــی اســت )ش ــینی های غذاده س
ــد منظــم  ــش را صــرف بازدی ــن وقت ــد بیش تری ــق بای موف
ــه عبــارت دیگــر، یکــی از  از ســینی های غذادهــی کنــد. ب
ــت  ــی جمعی ــت عموم ــی وضعی ــای بررس ــن روش ه بهتری
ــینی های  ــت س ــی، مدیری ــتخرهای پرورش ــا در اس میگوه

غذادهــی اســت.

شکل 2- نمونه ای از سینی غذادهی
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ــی،  ــای پرورش ــی میگوه ــای عفون ــب بیماری ه در اغل
ــرف  ــی مص ــع ناگهان ــاری، قط ــاد بیم ــکل ح ــژه در ش بوی
کامــاًل  مبتــال  میگوهــای  در  اشــتها  کاهــش  و  غــذا 
ــه همیــن دلیــل در بازرســی های منظــم  مشــخص اســت. ب
ــو،  ــرورش میگ ــتخر پ ــی در اس ــینی های غذاده و دوره ای س
ــینی ها  ــن س ــرده در ای ــای م ــده و میگوه ــذای مصرف نش غ
به دلیــل  می توانــد  موضــوع  ایــن  می شــوند.  مشــاهده 
همجنس خــواری در میگوهــا باشــد، امــا ضعــف رو بــه 
مــرگ در میگوهــای مبتــال نیــز ممکــن اســت باعــث بــروز 
ــت اندازی و در  ــگام پوس ــه هن ــود. البت ــواری ش همجنس خ
صــورت وجــود هــر گونــه اســترس در میگوهــا نیــز امــکان 
به طــور  بنابرایــن  می یابــد.  افزایــش  همجنس خــواری 
کلــی بایــد گفــت مشــاهده میگوهــای تکه تکه شــده ناشــی 
ــاری  ــروز بیم ــر ب ــی ب ــد دلیل ــواری می توان از همجنس خ
باشــد. بــه همیــن دلیــل مزرعه دارانــی کــه از ســینی 
ــتفاده  ــت از آن اس ــا درس ــد ی ــتفاده نمی کنن ــی اس غذاده
ــرف  ــی مص ــش ناگهان ــخیص کاه ــکان تش ــد، ام نمی کنن
غــذا را ندارنــد و در صــورت وقــوع بیمــاری، بــا دادن غــذای 
بیشــتر، آلودگــی آب اســتخرها را تشــدید می کننــد. یکــی 
دیگــر از مزایــای اســتفاده و مدیریــت صحیــح ســینی های 
ــود  ــای موج ــداد میگوه ــراورد تع ــی و ب ــی، ارزیاب غذاده
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ــه  ــر آنک ــود مگ ــق نمی ش ــراورد محق ــت. ب ــتخر اس در اس
ــرورش  مدیریــت ســینی های غذادهــی از همــان ابتــدای پ
ــد از  ــراورد بای ــن ب ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود. ب ــال ش اعم
ــد  ــتفاده کنی ــتاندارد اس ــی اس ــای غذاده ــان درصده هم
ــن  ــد. ای ــه می کن ــذا توصی ــده غ ــه تولید کنن ــه کارخان ک

ــوند. ــم می ش ــج ک ــو بتدری ــد میگ ــا رش ــا ب درصده

 عوامل خطر در بروز بیماری

ــودش  ــر خ ــل خط ــروری، عام ــتم های آبزی پ در سیس
در واقــع یــک عامــل مرتبــط بــا تولیــد اســت کــه به آســانی 
ــت  ــروز وضعی ــی ب ــش احتمال ــا کاه ــش ی ــه افزای ــادر ب ق
خطرنــاك در طــول دوره ای مشــخص اســت. بــرای مثــال، 
بیمــاری لکه ســفید وضعیتــی خطرنــاك در طــول دوره 
ــروس  ــاد وی ــیوع زی ــر ش ــال اگ ــت. ح ــو اس ــرورش میگ پ
لکه ســفید در بچــه میگوهــای ذخیره شــده در اســتخر 
ــفید در  ــاری لکه س ــور بیم ــال ظه ــش احتم ــث افزای باع
ــه  ــروس در بچ ــاد وی ــیوع زی ــود، ش ــود ش ــای موج میگوه
ــفید  ــاری لکه س ــرای بیم ــر« ب ــل خط ــک »عام ــا ی میگوه

ــکل 3(. ــود )ش ــوب می ش محس
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شکل 3- لکه های سفید ناشی از بیماری لکه سفید در میگو

درهرحــال، یــک عامــل خطــر ماننــد ویــروس لکه ســفید 
صرفــاً »شــرط الزم« بــرای ایجــاد بیمــاری لکه ســفید 
اســت و به تنهایــی قــادر بــه ایجــاد بیمــاری نیســت. 
بنابرایــن بــرای ایجــاد بیمــاری وجــود تمــام عوامــل خطــر 
در قالــب »شــرط الزم« ضــروری اســت تــا »شــرط کافــی« 
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بــرای بــروز بیمــاری حــادث شــود. مطالعــات ســازمان نــاکا 
ــفید  ــروس لکه س ــه وی ــد ک ــان می ده ــتان نش در هندوس
به تنهایــی بیمــاری زا نیســت. لــذا مدیریــت عوامــل و 
ــه  ــد ب ــاری بای ــروز بیم ــر ب ــذار ب ــی تأثیرگ ــرایط محیط ش
شــکل جــدی مــد نظــر قــرار گیــرد . در ادامــه بــه معرفــی   
ــه  ــد ب ــت می توانن ــه در صــورت غفل ــی  ک شــرایط و عوامل

ــم.  ــی پردازی ــد، م ــک کنن ــفید کم ــاری لکه س ــروز بیم ب

 عوامل محیطی موثر بر بروز بیماری لکه سفید 

1- فصل ذخیره سازی؛

2- آماده سازی استخر؛

3- آبگیری و نحوه تهیه آب؛

4- انتخاب پست الرو و مراحل ذخیره سازی آن؛

5- مدیریت کیفیت آب؛

6- مدیریت کف استخر؛

7- اجرای ایمنی زیستی. 
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عوامل خطر هر مرحله از دوره پرورش و رابطه 
آن ها با بروز بیماری لکه سفید  

عوامــل خطــر هــر مرحلــه از دوره پــرورش و نیــز رابطــه 
ــره  ــب »زنجی ــفید در قال ــاری لکه س ــروز بیم ــا ب ــا ب آن ه
ایجــاد بیمــاری« در زیــر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت:

1- بــروز بیمــاری ویروســی لکه ســفید )WSD( نتیجــه 
ــث بیمارشــدن  ــه باع ــت ک ــرات اس ــه ای از تغیی مجموع

میگــوی ســالم شــده اســت.

2- در هــر مرحلــه از چرخــه تولیــد، تعــدادی از عوامــل 
مســتعدکننده موجــب تســریع بیمــاری در میگــو به صــورت 

انفــرادی یــا گروهــی در هــر اســتخر می شــوند.

ــرق  ــت از ط ــادر اس ــفید ق ــاری لکه س ــروس بیم 3- وی
ــه از  ــود، از جمل ــو ش ــدن میگ ــا ب ــتخر ی ــف وارد اس مختل
طریــق: بچــه میگــو، آب، حیوانــات ناقــل مثــل خرچنــگ، 
ــز  ــر و نی ــل دیگ ــه مح ــت ب ــای دارای عفون ــال میگوه انتق

ــه مزرعــه دیگــر. ــوده ب انتقــال وســایل یــک مزرعــه آل

ــل  ــال عام ــر و انتق ــاری همه گی ــک بیم ــاهده ی 4- مش
بیمــاری از میگوهــای دچــار عفونــت بــه جمعیــت اســتخر، 
مســتلزم وجــود شــرایط نامطلــوب و مســتعدکننده محیطی 
ــل  ــوان عوام ــح می ت ــت صحی ــا مدیری ــن ب ــت. بنابرای اس
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محیطــی را کنتــرل کــرد و تــا حــد زیــادی از بــروز خطــر 
در اســتخر جلوگیــری کــرد.

1- فصل ذخیره سازی

الف- عوامل خطر

ــف  ــای مختل ــه فصل ه ــت ک ــان داده اس ــات نش مطالع
ــاری لکه ســفید در  ــروز بیم ــر ب ــی ب ــرات متفاوت ســال تأثی
میگــو دارنــد. هرچــه دمــای هــوا باالتــر مــی رود، احتمــال 
شــیوع بیمــاری لکه ســفید در میــان پســت الروهــای میگــو 
کم تــر می شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت اســتخرهایی 
ــو  ــت میگ ــد، در برداش ــازی می کنن ــر ذخیره س ــه زودت ک

ــد. ــری دارن ــت بیش ت موفقی
ب- راهنمای مدیریتی

ســال های  بیــن  اســت  ممکــن  آب وهــوا  الگــوی 
ــه داران  ــت مزرع ــر اس ــی بهت ــد، ول ــاوت باش ــف متف مختل
زودتــر دســت بــه ذخیره ســازی بزننــد. بنابرایــن بــا توجــه 
ــل از  ــاً آماده ســازی اســتخرها قب ــوارد یادشــده حتم ــه م ب
ماه هــای گــرم ســال و ذخیره ســازی در مــاه تیــر بــه بعــد 
انجــام شــود. لــذا ذخیــره ســازی بــه منظــور پــرورش بعــد 

ــود. ــه نمی ش ــاه توصی ــط مهرم از اواس
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2-آماده سازی استخر

 الف- عوامل خطر

ــاری  ــه بیم ــو ب ــالی میگ ــال ابت ــش احتم ــرای کاه ب
ــل  ــود. عوام ــازی ش ــتخر آماده س ــه اس ــت ک ــروری اس ض
ذیــل تــا حــد زیــادی در کاهــش ابتــال بــه بیمــاری مؤثرنــد:

الــف- برداشــتن لجــن کــف، بخصــوص در اســتخرهایی 
کــه تراکــم ذخیره ســازی آن هــا از حــدود 8 تــا 10 قطعــه 

ــر اســت. ــع بیش ت در مترمرب

ب- شــخم زدن خــاك کــف اســتخر زمانــی کــه خــاك، 
ــژه در اســتخرهایی کــه تراکــم  کمــی مرطــوب اســت، بوی

ــر اســت. ــع بیش ت ــه در مترمرب ــا 10 قطع ــا از 8 ت آن ه

ج- استفاده از آهک پاشی در آماده سازی استخر.

توجـه کنیـد کـه اسـتفاده از خـاك سـیاه بـرای ترمیـم 
هنـگام  تـا  می شـود  موجـب  اسـتخر  کنـاری  دیواره هـای 
بارندگـی یـا پرکـردن آب، مـواد لجنـی مجـدداً بـه داخـل 
اسـتخر برگردنـد و به عنـوان یـک عامـل خطـر، سـالمتی 
میگوهـا را تهدیـد کننـد. بنابرایـن احتمال بـروز بیماری در 
اسـتخرهایی کـه سـابقه بیمـاری در گذشـته را داشـته اند، 
چنیـن  آماده سـازی  در  بنابرایـن  شـد.  خواهـد  بیش تـر 
اسـتخرهایی در اجـرای تمـام توصیه هـای بـاال دقـت کنید. 



31  مدیریت عوامل محیطی مؤثر در بروز بیماری لکه سفید میگوهای پرورشی

اسـتخرهایی که کـف نامناسـب دارند، بخصوص اسـتخرهایی 
کـه یک الیه سـیاه از خاك در کف آن ها نشسـته اسـت، مانع 
موفقیـت پـرورش می شـوند. نـکات ذکرشـده تمامـاً عواملـی 
کلیـدی در پیشـگیری از بـروز بیماری در اسـتخرها هسـتند.

ب- راهنمای مدیریتی

 1- برداشــتن خــاک ســیاه: تمیزکــردن کف اســتخر یکی 
از فعالیت هــای بســیار مهــم در آماده ســازی اســتخر اســت. 
هنگامــی کــه خــاك اســتخر خیــس اســت، بایــد خــاك را از 
نظــر وجــود الیــه ســیاه امتحــان کــرد )شــکل 4(. اگــر خاك 
اســتخر خشــک شــود، به دلیــل انجــام اکسیداســیون، رنــگ 
ــه  ــود الی ــخیص وج ــوند و تش ــن می ش ــیاه، روش ــاِك س خ
ســیاه در خــاك دشــوار می شــود. برنداشــتن خــاك ســیاه 
باعــث عدم شــکوفایی فیتوپالنکتونــی یــا مــرگ ناگهانــی در 
شــکوفایی فیتوپالنکتونــی در فصــل آینــده پــرورش خواهــد 
ــود.  ــته ش ــیاه برداش ــاك س ــه خ ــد الی ــن بای ــد. بنابرای ش
عمــل برداشــت خــاك ســیاه به صــورت ماشــینی یــا دســتی 

ــکل های 5، 6 و 7(. ــرد )ش ــورت می گی ص

ــا  ــد ت ــه دور کنی ــیاه را از مزرع ــاك س ــت خ ــر اس بهت
ــدداً  ــتخر مج ــای اس ــا دیواره ه ــای آب ی ــق کانال ه از طری
وارد اســتخر نشــود. بدیهــی اســت برداشــتن خــاك ســیاه 
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موجــب پایــداری شــکوفایی فیتوپالنکتونــی در فصــل آینده 
پــرورش می شــود. برداشــت خــاك ســیاه بویــژه از مناطقــی 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــری ص ــتی بیش ت ــه دس ــه تغذی ک
ــتخرهایی  ــیاه از اس ــاك س ــتن خ ــود. برداش ــام می ش انج
کــه تراکــم ذخیره ســازی آن هــا در هــر مترمربــع 5 قطعــه 
ــدارد. برداشــتن خــاك  ــی ن ــر از آن باشــد، ضرورت ــا کم ت ی
ســیاه از مناطقــی کــه تجمــع مــواد آلــی بیش تــری دارنــد، 
یعنــی مناطقــی کــه غذادهــی در آنجــا صــورت می گیــرد، 

ــری انجــام شــود )شــکل 5(. ــا دقــت بیش ت ــد ب بای

شکل 4-الیه ضخیم خاک سیاه روی الیه خاک
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شکل 5- خاک سیاه کف استخر

شکل 6- برداشت ماشینی )تراکتور یا بولدوزر( خاک سیاه

نکته: برداشتن خاک سیاه استخرهایي که 
تراکم ذخیره سازي آن ها در هر مترمربع 5 قطعه یا 

کم تر از آن باشد، ضرورتي ندارد.
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شکل 7- برداشت دستی خاک سیاه

2- شـخم زدن: هدف اصلی از عمل شـخم زدن، قراردادن 

الیـه خاك سـیاه در معـرض نور آفتاب و اکسـیژن هواسـت 
)شـکل 8(. بـا ایـن عمـل اضافـات آلـی )لجـن و...( توسـط 
هـوا اکسـیده می شـوند. اگـر هنگام شـخم زدن خـاك دارای 
نیـز در شکسته شـدن و  باکتری هـا  باشـد،  رطوبـت کمـی 
تجزیـه مـواد آلـی شـرکت می کننـد و عمـل تجزیه توسـط 
شـخم زدن را آسـان می کننـد. اصـوالً خشـک کردن خـاك 
اسـتخر 5 تـا 7 روز طـول می کشـد و اگـر رنگ سـیاه خاك 
باقـی بمانـد، بهتـر اسـت شـخم زدن تکرار شـود. الزم اسـت 
بعـد از شـخم زدن اسـتخر کمی آبگیری شـود و پـس از یک 
شـبانه روز دوبـاره تخلیـه شـود تـا خـاك مرطـوب شـود و 

سـپس در معـرض هوا خشـک شـود.



35  مدیریت عوامل محیطی مؤثر در بروز بیماری لکه سفید میگوهای پرورشی

شکل 8- خاک خشک شده بعد از شخم زدن با تراکتور

آماده ســازی  طــول  در  آهک پاشــی  3-آهک پاشــی: 

اســتخر باعــث تنظیــم pH و قلیایی شــدن خــاك و آب 
 pH ــه ــرف ب ــورد مص ــک م ــوع آه ــزان و ن ــود. می می ش
خــاك و pH آب اســتخر بســتگی دارد کــه بهتــر اســت قبل 
از اســتفاده میــزان آن هــا را مشــخص کنیــد. از آهــک آبــدار 
ــا  ــرای ابتــدای دوره و از آهــک کشــاورزی ی (Ca)OH)2( ب

ــوان  ــازی می ت ــول دوره و در آماده س ــک در ط ــنگ آه س
اســتفاده کــرد )شــکل 9(.
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شکل 9- نحوه پخش آهک در کف استخر

3- آبگیری و نحوه تهیه آب

الف- عوامل خطر

بررســی ها نشــان می دهــد اگــر قبــل از آبگیــری 
ــزان  ــه می ــرد، ب ــی صــورت پذی ــات مدیریت بعضــی از اقدام
زیــادی از عوامــل خطــر کاســته خواهــد شــد. ایــن اقدامــات 

مدیریتــی عبارت انــد از:

1- اسـتفاده از فیلترهای کیسـه ای با چشـمه 60 سوراخ 
بـه ازای هـر 6/45 سـانتی مترمربع کـه با جلوگیـری از ورود 

ناقـالن به اسـتخر، مانع بـروز بیماری می شـود.

ــر  ــل خط ــش عوام ــث کاه ــتخر باع ــی اس 2- ضدعفون
ــاال  ــا ذخیره ســازی ب ــروز بیمــاری، بخصــوص در مــزارع ب ب
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در اســتخر می شــود.

ــه منظــور تأمیــن  3- اســتخرهای ذخیــره اضطــراری ب
آب؛ ولــی چــون برخــی از آبزی پــروران عالقه منــد بــه 
کســب حداکثــر تولیــد بــا امکانــات موجــود هســتند، ایــن 

اســتخرها را نیــز ذخیره ســازی می کننــد.

ب- راهنمای مدیریتی

ــن  ــتخر: چنی ــری اس ــره و آبگی ــتخر ذخی ــداری اس نگه

به نظــر می رســد کــه اســتفاده از اســتخرهای آب کــه 
حــدود 2 متــر در آن آبگیــری شــود، بســیار ضــروری اســت. 
ــود  ــاری دارد، وج ــتخر 0/7 هکت ــه 16 اس ــه ای ک در مزرع
یــک اســتخر ذخیــره آب 2 تــا 3 هکتــاری بــرای تأمیــن آب 
ــده  ــل چوئب ــژه در مناطقــی مث ســبز )شکوفایی شــده(، بوی
ــه  ــن گون ــت. در ای ــتان، الزم اس ــتان خوزس ــادان در اس آب
ــد، در صــورت  ــاب شــدید و ســوزانی دارن مناطــق کــه آفت
ــفاف  ــتخر، آب ش ــای اس ــی فیتوپالنکتون ه ــرگ ناگهان م
ــادی را  ــش زی ــید تن ــش خورش ــعه فرابنف ــود و اش می ش
ــه ای  ــد مقدم ــش می توان ــن تن ــد. ای ــو وارد می کن ــه میگ ب
ــد  ــر می رس ــن به نظ ــد. چنی ــا باش ــروز بیماری ه ــرای ب ب
ــاالی آب در ایــن ســایت ها، امــکان  کــه به دلیــل شــوری ب
شــکوفایی مجــدد و ســریع اســتخر وجــود نــدارد یــا دیرتــر 
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ــث  ــد باع ــا می توان ــر نه تنه ــن تأخی ــرد. ای ــورت می گی ص
تنــش ناشــی از تابــش نــور خورشــید در میگــو شــود، بلکــه 
ــبانه روز  ــول ش ــه pH در ط ــان دامن ــش نوس ــث افزای باع

خواهــد شــد.
بچـه  از ذخیره سـازِی  قبـل  روز  تـا 2  درصورتی کـه 1 
میگو از آب اسـتخر ذخیره اضطراری اسـتفاده نشـود، توصیه 
می شـود اسـتخر پـرورش 5 تـا 8 روز قبـل از آن به صـورت 
مسـتقیم آبگیری شـود )شـکل 10(. برای جلوگیری از بروز 
بیمـاری بخصـوص در سـایت هایی که نوسـان دمـای آب در 
شـبانه روز بیـش از 4 تـا 5 درجـه سـانتی گراد اسـت، بهتـر 
اسـت آب ورودی بعـد از صافـی شـنی، توسـط صافی هـای 
کیسـه ای فیلتـر شـود )شـکل های 11 و 12(. در مناطقـی 
کـه قبـاًل بیمـاری ویروسـی لکه سـفید در آنجا اتفـاق افتاده 
اسـت، پرورش دهنـدگان بایـد از فیلتر دوکیسـه ای اسـتفاده 
کنند. همچنین سـایز چشـمه ها بایـد حـدوداً 0/8 میلی متر 
باشـد تـا از ورود حامالن ویروس از جملـه خرچنگ، میگوی 
وحشـی، زئوپالنکتـون یا ناقالن مکانیکـی از جمله بچه ماهی 

یـا تخم آن هـا جلوگیری شـود.

نکته: در مناطقي که قباًل بیماري ویروسي 
لکه سفید اتفاق افتاده است پرورش دهندگان باید 

از فیلتر دوکیسه ای استفاده کنند.
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شکل 10- ورود آب تمیز از استخر ذخیره

شکل 11- تصفیه آب به کمک فیلترهای کیسه ای
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انتخاب پست الرو و مراحل ذخیره سازی آن

الف- عوامل خطر

ــا پســت  ــط ب ــر مرتب ــل خط ــن عوام برخــی از مهم تری
ــه شــرح ذیــل اســت: الرو ب

)دارای  کم کیفیــت  الرو  پســت  ذخیره ســازی   -1
حرکــت ضعیــف و تلفــات زیادتــر(، خطــر بــروز بیمــاری 

را افزایــش می دهــد.

2- اگـر مـدت زمـان حمل ونقل پسـت الروهـا از هچری 
بـه مزرعـه بیـش از 6 سـاعت باشـد، یکـی از عوامـل خطـر 

مهـم در بـروز بیماری ها شـناخته شـده اسـت. 

ــتخرهای  ــت از پســت الرو در اس ــداری و مراقب 3- نگه
ــی  ــتخرهای پرورش ــازی در اس ــل از ذخیره س ــری قب نرس

ــت و کاهــش اســترس(. ــت وضعی )تثبی

ب- راهنمای مدیریتی

ــش  ــث کاه ــد باع ــه می توانن ــی ک ــات مدیریت تصمیم
ــد از: ــوند عبارت ان ــر ش ــل خط عوام

1- قبـل از خریـد پسـت الرو، بررسـی و مشـاهده آن از 
نظـر حرکـت، رنـگ، انـدازه و... ضروری اسـت )شـکل 12(. 
هم انـدازه و هم رنگـی پسـت الروهـا و حرکت و شـنای آن ها 
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مشـخصه های  از  تانـک،  در  ایجادشـده  جریـان  مسـیر  در 
بـارز در تعییـن کیفیـت بچـه میگوهاسـت )شـکل 13(. اگر 
تعـدادی بچـه میگـو بـا رنگ هـای غیرطبیعـی و مـرده در 

تانـک مشـاهده شـد، کل آن تانـک بایـد حذف شـود.

2- انتخـاب تصادفـی پسـت الرو از تانـک دارای پسـت 
 PCR الروهـای مشـکوك بـه بیمـاری برای انجـام آزمایـش

)شـکل 14(.

3- انتقــال پســت الروهــا از هچــری بــه مزرعــه نبایــد 
بیشــتر از 6 ســاعت طــول بکشــد. بــه ازای افزایــش مســافت 
بایــد میــزان هوادهــی تزریقــی یــا اکســیژن بیش تــر شــود. 
در ایــران انتقــال پســت الرو بــا کمــک کیســه پالســتیکی 
و هوادهــی درون آن بــه میــزان کل حجــم موجــود خواهــد 
بــود. همچنیــن میــزان تراکــم پســت الرو بــه منظــور حمل 

بــه قــرار ذیــل اســت:

پست الرو 20 = 100 تا 200 قطعه در هر لیتر

پست الرو 12 = 500 تا 1000 قطعه در هر لیتر

4- حــذف پســت الروهــای مــرده قبــل از ذخیره ســازی 
ــر  ــت 100 میلی لیت ــا غلظ ــن ب ــش فرمالی ــا روش آزمای ب

فرمالیــن در 10 لیتــر آب بــه مــدت 30 دقیقــه.
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شکل 12- میگوهای جوان، فعال و سالم نرسری

 شکل 13- پست الروهای هم اندازه و هم رنگ سالم و فعال
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شکل 14 -انتقال پست الروها به تانک فایبرگالس

توصیــه می شــود طــی ایــن مــدت هوادهــی یــا 
ــرای  ــه ب ــود ک ــام ش ــوب انج ــکل مطل ــیژن دهی به ش اکس
میگوهــای جــوان بایــد از غلظــت ppm 150 در مــدت 15 
دقیقــه اســتفاده شــود. ایــن آزمایــش بــرای مناطقــی کــه 
قبــاًل مشــکوك یــا مبتــال بــه بیماری هــای مهلــک بوده انــد 
ــی  ــت الروهای ــت پس ــی اس ــت. بدیه ــروری اس ــیار ض بس
ــف،  ــار ضع ــش دچ ــن آزمای ــس از ای ــند پ ــال باش ــه مبت ک
ــی می شــوند  ــف تشــت و بی تحرک ــر ک ــادن ب ــی، افت بیحال
ــی  ــت، همگ ــا دس ــی ب ــان گرداب ــاد جری ــورت ایج و در ص
ــای  ــز تشــت جمــع می شــوند. دراین حــال، میگوه در مرک
ســالم و قــوی باالتــر از کــف و در اطــراف تانــک به صــورت 
ــتیکی  ــه پالس ــک لول ــا ی ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ــناور ق ش
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می تــوان آن هــا را ســیفون کــرد. بهتــر اســت ابتــدا بخشــی 
ــده شــوند و کار  ــر دی ــا بهت ــا میگوه ــه شــود ت از آب تخلی

ــود. ــام ش ــر انج راحت ت

نکات مهم

اســتفاده  فقــط در حضــور هوادهــی  فرمالیــن   -1
ــدارد، تمــام  شــود. درصورتی کــه امــکان هوادهــی وجــود ن

ــود. ــام ش ــن انج ــدون فرمالی ــات ب اقدام

2- در صــورت پوســت اندازی طــی حمل  و نقــل یــا 
ــدون  ــاال ب ــا، مراحــل ب ــدادی از آن ه ــرگ تع در صــورت م

ــن انجــام شــود. فرمالی

3- انجـام آزمایـش فرمالیـن بـرای خریـد پسـت الرو از 
هچری هایـی کـه قباًل بیماری لکه سـفید را گـزارش کرده اند، 
ضـروری اسـت. فرمالیـن باعـث حـذف تمامـی آلودگی هـا و 

انگل هـای خارجـی بـدن بچـه میگو خواهد شـد.

4- از خریــد پســت الروهــای کم ســن خــودداری 
کنیــد، چــرا کــه برخــی بافت هــا از جملــه سیســتم تنفــس 

میگــو کامــل نشــده اســت.

ــر  ــوری، pH و... بهت ــا، ش ــازی دم ــرای یکسان س 5- ب
اســت آب اســتخر به صــورت تدریجــی بــه آب تانــک 

ــکل 15(. ــود )ش ــه ش اضاف
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6- ذخیره سـازی پسـت الرو کم کیفیـت باعـث حرکـت 
ضعیـف و افزایـش تلفـات می شـود و خطـر بروز بیمـاری را 

افزایـش می دهـد.

ــامل  ــت الرو ش ــاب پس ــرای انتخ ــل ب ــام مراح 7- تم
ــد  ــل و... بای ــش PCR، حمل  و نق ــری، آزمای ــد از هچ بازدی

ــکل16(. ــود )ش ــام ش ــد انج ــل از خری ــل 2 روز قب حداق

8- باتوجه بــه اینکــه انجــام مراحــل PCR توســط 
ــاً  ــت و بعض ــی اس ــار مال ــخت و دارای ب ــده س پرورش دهن
ــی  ــن اقدامات ــازه چنی ــا اج ــن اســت برخــی هچری ه ممک
ــت  ــر اس ــور بهت ــن ام ــد، ای ــدگان ندهن ــه پرورش دهن را ب

ــرد. ــورت گی ــتان ص ــر اس ــکی ه ــط دامپزش توس

نکته: مراحل انتخاب پست الرو باید حداقل 
2 روز قبل از خرید صورت گیرد.
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 شکل 15- هم دماسازی آب پالستیک با آب استخر برای جداسازی 
میگوهای ضعیف

شکل 16- رهاکردن پست الروهای سالم در استخر با کمک لوله 
پالستیکی
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5- مدیریت کیفیت آب
الف- عوامل خطر

ــع و  ــر به موق ــن عمــل اگ ــض آب: ای ــات تعوی 1-عملی
ــد محصــول  ــت خــوب انجــام شــود، باعــث تولی ــا مدیری ب
نهایــی بهتــر خواهــد شــد. بدیهــی اســت شــرایط گرمــای 
زیــاد در جنــوب کشــور ایجــاب می کنــد کــه ذخیره ســازی 
بیش تــر از 25 قطعــه در مترمربــع نباشــد. در صــورت 
شــفافیت آب، کوددهــی پــس از آبگیــری توصیــه می شــود.

2- اســتخر رزرواســیون: ایــن اســتخر در ابتــدای ورود 
آب بــه مزرعــه قــرار دارد. از مزایــای ایــن اســتخر می تــوان 
به رســوب مــواد معلــق آب ورودی، اصالح و نهایتــاً نگهداری 
آب قبــل از ورود بــه مــزارع بــه مــدت 3 تــا 4 روز به منظــور 
پیشــگیری از جاگزینــی ویــروس لکه ســفید در موجــود 
زنــده اشــاره کــرد. همان طــور کــه پرورش دهنــدگان 
یکــی  آزاد  ویروس هــای  ایــن  درصورتی کــه  می داننــد، 
ــن  ــد از بی ــدا نکنن ــی پی ــرای میزبان ــتان را ب از سخت پوس
ــه  خواهنــد رفــت. البتــه مشــخص اســت کــه آب ورودی ب
ایــن اســتخر مشــتمل بــر تخــم، الرو و پســت الرو میگوهای 
وحشــی، خرچنــگ و ســایر سخت پوســتان اســت کــه 
ــن در  ــتند. بنابرای ــروس هس ــن وی ــرای ای ــی ب ــالن خوب ناق
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ــز  ــه حائ ــد نکت ــراری چن ــره اضط ــتخر ذخی ــوص اس خص
اهمیــت اســت )شــکل 17(:

الــف. نصــب صافــی مناســب کیســه ای قبــل از ورودی 
ــراری؛ ــازی اضط ــتخر ذخیره س اس

ب. شست وشوی مناسب فیلتر به صورت دوره ای؛

پ. بررسـی فیلتر برای جلوگیری از استفاده از فیلترهای 
پاره شده؛

ت. هوادهــی مرتــب اســتخر ذخیره ســازی اضطــراری و 
تعویــض آب آن در صــورت راکدمانــدن زیــاد.

شکل 17- استخر ذخیره آب در مزارع پرورشی

استخر پرورشی
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3- فیلتراســیون آب ورودی: قبــل از ورود آب بــه 
اســتخرها بهتــر اســت آن را فیلتــر کــرد. اســتفاده از 
فیلتراســیون شــنی و فیلتــر کیســه ای و پایــش دائــم آن هــا 
بــرای اطمینــان از ســالم بودن یــا تمیزبــودن صافــی شــنی 
ــکوك  ــق مش ــت در مناط ــر اس ــت. بهت ــت اس ــز اهمی حائ
ــتفاده  ــه ای اس ــر کیس ــفید از دو فیلت ــاری لکه س ــه بیم ب
شــود و آب قبــل از ورود بــه اســتخرها، بــه اســتخر ذخیــره 
ــرد و از  ــالح ک ــوان آب را اص ــتخر می ت ــن اس ــرود. در ای ب
ــد. در  ــن ش ــا 4 روز مطمئ ــدت 3 ت ــه م ــدن آب ب باقی مان
برخــی مناطــق ایــران مشــاهده شــده اســت کــه به منظــور 
ــروز بیمــاری لکه ســفید، از اســتخر ذخیــره  پیشــگیری از ب
ــان  ــروج آب از آن همزم ــا ورود و خ ــود، ام ــتفاده می ش اس
ــتخر  ــدن آب در اس ــا باقی مان ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک اس
ــفید  ــروس لکه س ــه وی ــه اینک ــت. باتوجه ب ــض اس در تناق
قریــب بــه 3 روز بــدون میزبــان در آب اســتخر فعــال باقــی 
ــان  ــود جری ــا وج ــتخر ی ــدن آب در اس ــد، باقی مان می مان

ــت دارد. ــاری از آن اهمی ــف ج ضعی

ــت  ــت و کیفی ــا کمی ــی ب ــی: هرچــه هواده 4- هواده
ــی  ــری انجــام شــود، کمیــت و کیفیــت محصــول نهای بهت
ــه در شــکل 18  ــور ک ــود. همان ط ــد ب ــر خواه ــز بیش ت نی
مشــاهده می شــود، در روش هــای جدیــد، طراحــی هواده هــا 
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بــه شــکلی اســت کــه جریــان چرخــش در آب بهتــر انجــام 
شــود. شایســته اســت صنعتگــران ایرانــی و مزرعــه داران بــا 
ــوری  ــای مح ــد هوادهی ه ــمت تولی ــر به س ــک یکدیگ کم

بــزرگ روی آورنــد.

ــات  ــر از 8/5: مطالع ــاال و pH بیش ت ــوری ب 5- ش
نــاکا در کشــور هندوســتان حاکــی از آن اســت کــه شــوری 
ــدارد. در  ــاال تأثیــر چندانــی در تولیــد محصــول نهایــی ن ب
ایــن گونــه آب هــا تنهــا نگهــداری شــکوفایی فیتوپالنکتونی 
ــود کــه در نتیجــه  و کیفیــت آب کمــی مشــکل خواهــد ب
ــت  ــال، مدیری ــرای مث ــد. ب ــری را می طلب ــت قوی ت مدیری
ــه در  ــایت حل ــهر از س ــوار بوش ــایت دل ــت آب در س کیفی
ــاهد  ــا ش ــت. ام ــکل تر اس ــی مش ــتان کم ــان شهرس هم
ــه  ــده نمون ــته پرورش دهن ــال های گذش ــه در س ــم ک بوده ای
کشــوری از ســایت دلــوار انتخاب شــده کــه آب شــورتری دارد.

اگــر pH از 8/5 بیش تــر شــود، شــرایط مناســب جهــت 
افزایــش میــزان ســمیت ناشــی از آمونیــاك تولیدشــده در 
ــت  اســتخر فراهــم می شــود و مشــکالتی جــدی در مدیری
می توانــد  وضعیــت  ایــن  مــی آورد.  به وجــود  اســتخر 
ــی  ــرات نامطلوب ــی اث ــت محصــول نهای ــت و کیفی ــر کمی ب

داشــته باشــد.
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ــارب  ــران و تج ــو در ای ــرورش میگ ــال ها پ ــه س تجرب
ســایر کشــورها از جملــه کشــورهای جنــوب شــرقی 
آســیا نشــان داده اســت کــه رابطــه معنــاداری بیــن بــروز 
مشــکالت، از جملــه بــروز بیمــاری، و جمعیــت پالنکتونــی 
ــن  ــه ای ــن قســمت ب ــل در ای ــن دلی ــه همی ــود دارد. ب وج

ــم. ــاره می کنی ــئله اش مس

ــی:  ــت پالنکتون ــکالت و جمعی ــروز مش ــن ب ــه بی رابط
ــکوفایی  ــه ش ــازی ب ــدای آماده س ــه در ابت ــتخرهایی ک اس
ــد  ــوالً تولی ــند، معم ــیده باش ــی نرس ــی خوب فیتوپالنکتون
نهایــی خوبــی هــم نخواهنــد داشــت. معمــوالً پالنکتون هــا 
در آب معلق انــد و اگــر آب شــفاف باشــد، احتمــال رشــد و 
نمــو آن هــا بیش تــر خواهــد بــود. از طرفــی، شــفافیت آب 
موجــب نفــوذ بیش تــر نــور خورشــید بــه داخل آب اســتخر 
ــود  ــو وارد می ش ــه میگ ــری ب ــترس بیش ت ــود و اس می ش
زئوپالنکتون هــا  و  فیتوپالنکتون هــا  مرگ  و میــر  نیــز  و 
ــه  ــینند و رفته رفت ــف می نش ــر ک ــه ب ــد ک ــش می یاب افزای
ــه  ــوند. ب ــع می ش ــطح آب جم ــری روی س ــورت قش به ص
ــه  ــتخر ب ــا در اس ــر پالنکتون ه ــوده حاصــل از تکثی ــن ت ای

ــود. ــه می ش ــب"  گفت ــب ل ــالح " ل اصط

باعــث  می توانــد  کفــزی  جلبک هــای  مرگ  و میــر 
نهایــی شــود.  تولیــد کم تــر محصــول  و  مرگ  و میــر 
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ــد  ــاری می کن ــتعد بیم ــو را مس ــترس وارده، میگ ــن اس ای
)شــکل های 19 و 20(. آب ســبز )رنــگ آب اســتخر( تولیــد 
ــد  ــد ش ــب خواه ــری را موج ــاری کم ت ــروز بیم ــر و ب بهت

ــکل 21(.  )ش

برخــی شــرکت ها اقــدام بــه واردات و اســتفاده از 
محصــوالت باکتریایــی )پروبیوتیــک( از خــارج کشــور 
در  موجــود  باکتری هــای  اینکــه  بــه  نظــر  کرده انــد. 
ــا فــون باکتری هــای  محصــوالت ذکرشــده ممکــن اســت ب
ــق الزم را  ــا شــرایط پرورشــی تطاب ــِی سازگارشــده و ب بوم
نداشــته باشــند، احتمــال دارد کــه معرفــی آنــان به اســتخر 
تبعــات نامناســبی بــرای میگوهــای پرورشــی داشــته باشــد. 
البتــه ایــن موضــوع نیــاز بــه مطالعــات جــدی دارد. بنابراین 
توصیــه می شــود کــه در صــورت ضــرورِت اســتفاده از 
ــه در  ــوند ک ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــا، محصوالت پروبیوتیک ه
ــی اســتفاده شــده باشــد. ــان از باکتری هــای بوم ــد آن تولی

ب- مدیریت استخر ذخیره و تعویض آب

پیشــنهاد می شــود بــرای تعویــض آب تــا حــد ممکــن 
از اســتخر ذخیــره اســتفاده شــود. در اســتخر ذخیــره مــواد 
معلــق رســوب می کنــد و امــکان اصــالح وضعیــت آب 
ــل 4 روز  ــتخر حداق ــن اس ــر آب در ای ــود دارد. اگ ــز وج نی
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ــال  ــا مبت ــکوك ی ــق مش ــوص در مناط ــد )بخص ــی بمان باق
ــروز بیمــاری ویروســی  ــه بیمــاری لکه ســفید( احتمــال ب ب
ــپ  ــیفون پم ــت س ــر اس ــد. بهت ــش می یاب ــفید کاه لکه س
اســتخر ذخیــره کــه آب را بــه اســتخرهای پرورشــی منتقل 
ــتخر  ــف اس ــر از ک ــانتی متر باالت ــل 30 س ــد، حداق می کن
ــر  ــن بهت ــد. همچنی ــتخر باش ــر اس ــمت عمیق ت و در قس
ــود.  ــوض ش ــتخر ع ــد از آب اس ــار 10 درص ــر ب ــت ه اس
ــی  ــرات ناگهان ــا از تغیی ــود ت ــبب می ش ــوع س ــن موض ای
ــوری  ــوم، pH، ش ــی در بل ــر ناگهان ــل تغیی ــت آب مث کیفی
و... جلوگیــری شــود. بــرای مدیریــت بهتــر اســتخر ذخیــره 
ــن  ــه در ای ــرد ک ــه دو قســمت تقســیم ک ــوان آن را ب می ت
صــورت در یــک بخــش می تــوان 3 تــا 4 روز آب را ذخیــره 

ــه بخــش دیگــر انتقــال داد. کــرد و ســپس ب
pH ج- آهک پاشی و حفظ ثبات

ــوارد  ــا در م ــرورش ی ــروع پ ــاً در ش ــی صرف آهک پاش
اضطــراری بــه کار نمــی رود، بلکــه جهــت حفــظ pH و بلــوم 
نیــز کاربــرد منظمــش ضروری اســت. مشــاهده شــده اســت 
کــه در برخــی مــزارع برنامــه منظمــی بــرای ایــن کار وجود 
نــدارد. اگــر pH در ابتــدای صبــح کم تــر از 7/5 باشــد و در 
طــول شــبانه روز بیــش از 0/5 تــا 1 درجــه نوســان داشــته 
باشــد، اســتفاده از آهــک به صــورت روزانــه ضــروری اســت. 
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ــار از  ــک ب ــا 3 روز ی ــر 2 ت ــد، ه ــر 7/5 نباش ــر pH زی اگ
ــر  ــر از 8/5 باالت ــر pH عص ــد. اگ ــتفاده می کنن ــک اس آه

ــض آب، آهک پاشــی ضــروری اســت. ــد از تعوی ــود، بع ب

د- باروری آب و حفظ شکوفایی

یکــی از مهم تریــن راه هــای تشــخیص وضعیــت خــوب 
اســتخر، حفــظ و پایــداری شــکوفایی فیتوپالنکتونــی اســت. 
در ابتــدای دوره پــرورش و به دلیــل کافی نبــودن مــواد 
ــیدکربن در آب  ــفات و...( و دی اکس ــرات، فس ــذی )نیت مغ
اســتخرهای پرورشــی ممکــن اســت در شــرایط شــکوفایی 
گاهــی دســتخوش تغییــر شــود. بنابرایــن بهتــر اســت مــواد 
ــه شــود.  ــه اســتخر اضاف ــا ب ــب بارورکننده ه مغــذی در قال
توصیــه می شــود ابتــدا از کودهــای آلــی مثــل کــود گاوی 
یــا کــود مرغی بــرای حفــظ و پایــداری بلوم اســتفاده شــود. 
ترکیبــات  از  مرغداری هــا  بی رویــه  مصــرف  )به ســبب 
آنتی بیوتیکــی و احتمــال جــذب آنتی بیوتیــک توســط 
ــه از  ــود ک ــه می ش ــی از آن توصی ــوارض ناش ــا و ع میگوه
ــری اســتفاده شــود(. ــاط بیش ت ــا احتی ــی ب کودهــای مرغ

ــی  ــای متفاوت ــی روش ه ــای آل ــرای اســتفاده از کوده ب
وجــود دارد کــه هــدف تمامــی آن هــا کمــک بــه افزایــش 
ــری از ورود  ــت جلوگی ــا رعای ــتخر ب ــذی آب اس ــواد مغ م
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ــه اســتخر اســت.  ــی ب ــای آل ــا کوده آشــغال های همــراه ب
ــرم  ــی 100 کیلوگ ــود آل ــده ک ــی توصیه ش ــدار مصرف مق
ــه دو روش انجــام  ــار اســت کــه معمــوالً ب ــرای هــر هکت ب
ــتخر  ــاز اس ــورد نی ــود م ــزان ک ــود. در روش اول، می می ش
محاســبه و داخــل گونــی ریختــه می شــود، ســپس گونــی 
حــاوی کــود در کنــار اســتخر تثبیــت می شــود و به شــکل 
ــیرابه اش  ــب، ش ــن ترتی ــرد. بدی ــرار می گی ــق در آب ق معل
خــارج می شــود و مــواد اضافــی داخــل گونــی باقــی 
می مانــد و اســتخر را آلــوده نمی کنــد. در روش دیگــر کــه 
روش مناســب تری محســوب می شــود، میــزان کــود مــورد 
نیــاز اســتخر ابتــدا در مخــازن 200 لیتــری کــه در مجاورت 
ــه ازای هــر 100  ــد، ریختــه می شــود و ب ــرار دارن اســتخر ق
کیلوگــرم کــود آلــی، مقــدار 50 کیلوگــرم ســبوس برنــج و 
100 گــرم مخمــر بــه آن اضافــه می شــود. پــس از گذشــت 
3 تــا 4 روز، ترکیــب مذکــور فیلتــر می شــود و بــه اســتخر 
ــتخر  ــه اس ــول ب ــن محل ــردن ای ــود. اضافه ک ــه می ش اضاف

بایــد در جلــوی هــواده انجــام شــود.

نیـز اسـتفاده  از کـود معدنـی  بـا کـود آلـی  همزمـان 
می شـود. کـود معدنـی به شـکوفایی سـریع جلبک هـا منجر 
می شـود، ولـی این شـکوفایی کـم دوام اسـت و بنابراین کود 

آلـِی مصرفـی بـه جبـران این نقیصـه می پـردازد.
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ــی  ــای معدن ــه کوده ــود فســفاته از جمل ــود اوره و ک ک
معمــول بــرای بــاروری اســتخرها هســتند. برخــی از منابــع 
ــبت  ــیا نس ــرق آس ــوب ش ــورهای جن ــان کش و کارشناس
ــه  ــال آنک ــد، ح ــه 1 می دانن ــفاته را 3 ب ــه فس ــود اوره ب ک
تجربــه نشــان داده اســت ایــن نســبت بــه شــرایط اســتخر 
بســتگی دارد. در ابتــدای دوره پــرورش یــا در اســتخرهایی 
ــر  ــت، ه ــده اس ــروع ش ــازه ش ــا ت ــرورش در آن ه ــه پ ک
ــن نســبت  ــم باشــد، ای ــی اســتخر ک ــاده آل ــزان م چــه می
ــیا  ــرق آس ــوب ش ــان جن ــنهادی کارشناس ــدار پیش ــه مق ب
ــد  ــرم خواه ــه 5 کیلوگ ــدوداً 15 ب ــت و ح ــر اس نزدیک ت
بــود. امــا در مــاه ســوم پــرورش بــه بعــد یــا در اســتخرهایی 
کــه در مناطــق مســتعد کشــاورزی احــداث شــده اند، هــر 
چــه مــاده آلــی اســتخر بیش تــر باشــد، نیــاز بــه کــود اوره 
ــک  ــر نزدی ــا کم ت ــه 1 ی ــبت ب ــن نس ــت و ای ــر اس کم ت
ــه 7/5  ــرای 7/5 کیلوگــرم اوره ب ــرای مثــال، ب می شــود و ب
کیلوگــرم کــود فســفاته یــا حتــی بــرای 5 کیلوگــرم اوره بــه 

10 کیلوگــرم کــود فســفاته خواهــد رســید.

ــود  ــط از ک ــرورش فق ــدای دوره پ ــه در ابت درصورتی ک
ــس  ــود و پ ــریع می ش ــوم س ــود، بل ــتفاده ش ــی اس معدن
از آن مــرگ ناگهانــی فیتوپالنکتون هــا اتفــاق خواهــد 
ــاه  ــی م ــرورش، یعن ــش دوره پ ــا افزای ــج و ب ــاد. بتدری افت
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ــاً  ــده و مخصوص ــی بارورکنن ــزان کم ــه می ــد، ب ــه بع دوم ب
ــود؛ چــرا کــه ایــن مــواد  ــی نیــاز خواهــد ب بارورکننــده آل
ــی خورده نشــده در  ــای اضاف ــع میگــو و غذاه ــق دف از طری
ــر  ــورت تغیی ــال، در ص ــود. درهرح ــن می ش ــتخر تأمی اس
ــه  ــا کیفیــت آب )از جمل ــی در شــرایط شــکوفایی ی ناگهان
ــاالی  ــزان ب ــاد آب، می ــض زی ــی، تعوی ــرات آب وهوای تغیی
ــی و  ــم از آل ــا اع ــردن بارورکننده ه ــی و...(، اضافه ک بارندگ
معدنــی ضــروری اســت. اگــر شــکوفایی شــدید و ســنگین 
بــود، تعویــض آب یــا افــزودن کمــی بنزالکونیــوم مشــکل را 
ــت  ــبب قلیایی ــان، به س ــن زم ــد. در ای ــل می کن ــریعاً ح س
ــی پــس از تعویــض  ایجادشــده توســط شــکوفایی پالنکنون

آب، آهک پاشــی صــورت نمی گیــرد.

هـ- هوادهی

هوادهــی در شــرایط ایــران کامــاًل ضــروری اســت 
و بــرای هیــچ پرورش دهنــده ای اســتثنا بردار نیســت. 
ــوان 4 اســب بخــار  ــه ت ــار ب ــه ازای حــدوداً هــر 0/8 هکت ب
ــوان  ــار ت ــک اســب بخ ــواده ی ــر ه ــر ه ــه اگ الزم اســت ک
داشــته باشــد، به  معنــی 4 هــواده بــرای هــر هکتــار خواهــد 
ــد  ــود، بای ــر می ش ــتخر تیره ت ــگ آب اس ــه رن ــر چ ــود. ه ب
میــزان کار هواده هــا را افزایــش داد. کســانی کــه از هــواده 
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ــد ســایر  ــد را نبای ــت کاهــش تولی ــد، عل اســتفاده نمی کنن
ــتفاده  ــا اس ــواده ی ــتفاده  نکردن از ه ــد. اس ــا بدانن نهاده ه
نامناســب و کــم از هواده هــا موجــب مــرگ تدریجــی 
ــن  ــه ای ــوراً متوج ــه ف ــب مزرع ــود و صاح ــا می ش میگوه

کاهــش نمی شــود.

شکل 18- هواده پدل ویل

شکل 19- آب شفاف همراه با جلبک های کفزی شناور
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شکل 20- آب شفاف و رشد جلبک های کفزی

شکل 21- رنگ ایده آل آب در استخر پرورش میگو
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7- مدیریت کف استخر
الف- عوامل خطر

شــرایط بــد کــف اســتخر بــر ایجــاد بیمــاری و میــزان 
تلفــات مؤثــر اســت )شــکل22 و23(. مطالعــات انجام شــده 
ــاال و میــزان غــذای  ــد تأثیــر مســتقیم ذخیره ســازی ب مؤی
خورده نشــده بــر وضعیــت بــد کــف اســتخر اســت. 
ــرورش  ــه پ ــد ب ــه عالقه من ــی ک ــن پرورش دهندگان بنابرای
بــا ذخیره ســازی بــاال هســتند، بایــد متوجــه عواقــب آن از 

جملــه وضعیــت نامناســب کــف اســتخر نیــز باشــند.

شکل 22- مدیریت ضعیف، خاک سیاه همراه با جلبک



61  مدیریت عوامل محیطی مؤثر در بروز بیماری لکه سفید میگوهای پرورشی

شکل 23- خاک خوب بدون الیه سیاه

ب- راهنمای مدیریتی

وضعیــت کــف اســتخر بایــد به صــورت هفتگی مشــاهده 
و بررســی و ثبــت شــود. ایــن مشــاهده بیش تــر بــر منطقــه 
غذادهــی و از روی تختــه کــت واك صــورت می گیــرد. 
ــی  ــینی غذاده ــف س ــاهده ک ــک و مش ــا کم ــن کار ب ای
ــیاه رنگ و  ــتخر س ــف اس ــر ک ــت. اگ ــر اس ــز امکان پذی نی
بدبــو باشــد، کاهــش غــذا و تعویــض آب توصیــه می شــود. 
بهتــر اســت در هنــگام تعویــِض آِب منطقــه خــاك ســیاه را 
به آرامــی و بــا دقــت شــخم بزنیــد و آن را از اســتخر خــارج 
کنیــد. از طرفــی، دقــت در کاهــش میــزان غــذا و مدیریــت 

ــود. ــه می ش ــی توصی غذاده
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ــی  ــنهادی در مزارع ــات پیش ــن اقدام ــی از مهم تری یک
ــد،  ــدا می کن ــروز پی ــا ب ــفید در آن ه ــاری لکه س ــه بیم ک
اســتفاده از محرك هــای سیســتم ایمنــی اســت. مشــخص 
ــی  ــای دریای ــامل جلبک ه ــه ش ــواد ک ــن م شــده اســت ای
ــی  ــک ایمن ــب تحری ــد موج ــتند، می توانن ــا هس و مخمره
غیراختصاصــی و مقاومــت بیش تــر میگوهــا در مقابــل 
بیمــاری لکه ســفید شــوند. ایــن مــواد بــا دارا بــودن ترکیباتی 
از جملــه بتاگلــوکان، لیپوپلی ســاکارید و لیپوپروتئیــن موجب 
تحریــک سیســتم ایمنــی میگــو می شــوند و بقــای میگوها را 

بیش تــر می کننــد.

نه  تنهــا در  پیشــگیری  اساســی ترین روش در  شــاید 
بیمــاری لکه ســفید، بلکــه ســایر بیماری هــا نیــز، آماده ســازی 

اســتخرهای پرورشــی باشــد.

8- اجرای ایمنی زیستی

اصلــی  چالش هــای  از  یکــی  لکه ســفید  بیمــاری 
ــان  ــژه از زم ــت. بوی ــام کشورهاس ــو در تم ــرورش میگ پ
شــیوع ایــن بیمــاری، تولیــد میگــو در بســیاری از کشــورها 
ــه  ــدگان در ادام ــش یافته اســت و پرورش دهن بشــدت کاه
بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــده اند. زیان هــای اقتصــادی 
ــر اقتصــاد  ــارش درحال حاضــر ب تحمیــل شــده اســت و آث
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ــر  ــه مؤث ــر جامع ــای فقیرت ــاش گروه ه ــرار مع ــور و ام کش
ــا و  ــی از بیماری ه ــرات ناش ــش خط ــور کاه ــت. به منظ اس
مقابلــه بــا راه هــای ورود بیمــاری بــه مراکز تکثیــر و پرورش 
ــش  ــرات را کاه ــد خط ــه بتوان ــی ک ــه راهنمای ــو، ارائ میگ
ــروری  ــد، ض ــم کن ــد را فراه ــای تولی ــه ارتق ــد و زمین ده
ــای  ــه راهکاره ــن در ســایت های پرورشــی ارائ اســت. بنابرای
ایمنــی زیســتی و کاهــش خطــرات بویــژه در زمینــه مدیریت 
ــد در  ــا بای ــروز بیماری ه ــای ب ــش زمینه ه ــتی و کاه بهداش
دســتور کار قــرار گیــرد. بــرای ایــن منظــور بایــد مشــخص 
شــود کــه مهم تریــن نقــاط بحرانــی در تولیــد میگــو در یــک 
ســایت چیســت. همچنیــن برنامــه عملیاتــی مشــخصی برای 

کنتــرل نقــاط بحرانــی تهیــه شــود.

مــوس و همکارانــش1 در 1998 ایمنــِی زیســتی2 در 
ــه  ــه مجموع ــد: »ب ــف کرده ان ــن تعری ــروری را چنی آبزی پ
روش هایــی کــه در مراکــز تکثیــر و پــرورش اعمــال 
ــا آبزیــان پرورشــی را از ابتــال، شــیوع و انتقــال  می شــود ت
ــون  ــتی مص ــوب بهداش ــرایط نامطل ــر ش ــا دیگ ــاری ی بیم

ــود.« ــالق می ش ــتی اط ــی زیس ــدارد، ایمن نگه

امــا تعریــف جدیــدی کــه لوتــز و همکارانــش3 در ســال 

1. Moss etal
2. Biosecurity
3. Lotze etal
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ــه  ــور دام( ارائ ــش ام ــوص )در زیربخ ــن خص 2000 در ای
کردنــد، موجــب تکمیــل ایــن تعریــف شــد: ایمنــی زیســتی 
ــه  ــود ک ــه می ش ــروری گفت ــای ض ــه روش ه ــه مجموع ب
به منظــور پیشــگیری، مهــار و ریشــه کنی بیماری هــای 
ــه کار  ــا ب ــادی در دامداری ه ــت اقتص ــد اهمی ــی واج عفون

ــوند.  ــه می ش گرفت

آبزی پـروری،  در  زیسـتی  ایمنـی  حقیقـت  در  امـروزه 
تلفیقـی از دو تعریـف باالسـت. به عبارتی، ایـن واژه ترکیبی 
اسـت از طب پیشـگیری، آزمایشی های تشـخیصی، عملیات 
ضدعفونـی و در نهایـت ریشـه کنی کـه در سـطوح مختلـف 

عملیاتـی اجـرا و پیگیری می شـود.

به طــور کلــی، مــزارع آبزی پــروری را می تــوان بــه 
ــی  ــش ایمن ــت پوش ــی تح ــا فن ــاختاری ی ــای س روش ه
زیســتی قــرار داد. ایجــاد موانعــی همچــون فنــس و تــوری 
ــی در  ــه ضدعفون ــداث حوضچ ــا اح ــه ی ــراف مزرع در اط
ــدات ســاختاری در  ــه تمهی ــرورش از جمل ــزارع پ ورودی م
ــاخته  ــوی س ــوالً به نح ــی رود و معم ــمار م ــه ش ــه ب مزرع
ــند و  ــی باش ــو و ضدعفون ــل شست  و ش ــه قاب ــوند ک می ش
ــه محیــط مزرعــه و موجــودات پرورشــی  نیــز دسترســی ب

ــد. ــر نباش ــا امکان پذی ــق آن ه ــز از طری ج
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در مجمــوع، موضوعــات ذیــل در اســتقرار سیســتم 
ایمنــی زیســتی حائــز اهمیت انــد: 

1- قرنطینه؛

2- کنتــرل تــردد و نقــل و انتقال کارکنان، ماشــین آالت 
تجهیزات؛ و 

3- واکسیناسیون و درمان؛

4- انجام آزمایش های تشخیصی؛

5- معدوم سازی و ریشه کنی.

شــایان ذکــر اســت در کشــورهای مختلــف بــر اســاس 
راهبردهــای متفــاوت اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ــده  ــات یادش ــی از عملی ــطوح متفاوت ــی، س ــاً سیاس و بعض
قابل اجــرا و امکان پذیــر اســت و بــه ایــن دلیــل، اجراکــردن 
ــی  ــه صورت ــد ب ــوق را بای ــوارد ف ــک از م ــا نکــردن هــر ی ی
ــن در آن  ــتراتژی های ممک ــی اس ــه تمام ــرد ک ــی ک بررس

لحــاظ شــده باشــد.
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 نتیجه گیری

شناســایی و ارزیابــی عوامــل محیطــی و مدیریتــی 
مؤثــر بــر پــرورش و تولیــد میگــو از مهم تریــن موضوعاتــی 
اســت کــه بایــد به شــکل جــدی مــورد توجــه برنامه ریــزان 

ــرد. ــرار گی ــدگان ق ــعه و پرورش دهن توس

ــروز و  ــر ب ــذار ب ــی تأثیرگ ــل غیرعفون ــایی عوام شناس
ــدگان  ــه پرورش دهن ــا ب ــی آن ه ــا و معرف ــیوع بیماری ه ش
ــل  ــن عوام ــت ای ــرای مدیری ــات ضــروری ب ــه اقدام از جمل
اســت و تــا حــد زیــادی بــه امنیــت تولیــد و پیشــگیری از 

ــد. ــک می کن ــی کم ــای عفون ــروز بیماری ه ب

ــر در  ــورد نظ ــای م ــکات و توصیه ه ــه ن ــاره ب ــاً اش طبع
ــرای آشــنایی  ــب نشــریات ترویجــی، راهــکار مناســبی ب قال
ــش  ــت کاه ــردی جه ــتورالعمل های کارب ــا دس ــران ب کارب
مخاطــرات و عوامــل تهدیدکننــده تولید اســت. در این راســتا 
ــی  ــای تحقیقات دســتورالعمل های استخراج شــده از فعالیت ه
کــه در شــرایط بومــی کشــور بــه انجــام رســیده اســت، طبعــاً 
از کارآیــی بیش تــری برخــوردار خواهــد بــود. امیــد اســت در 
برنامه ریــزی بــرای تحقیقــات کاربــردی، ارائــه دســتاوردهای 

ترویجــی از جایــگاه ویژه ای برخوردار شــود. 
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