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و مدیریت  آب و شیمی یی فاکتورهاي فیزیکبرخ تأثیر اپیدمیولوژیک مطالعه
در میگوي  )White Spot Disease( در وقوع بیماري لکه سفیدمزارع پرورشی 

  در استان سیستان و بلوچستان )Litopenaeus vannamei(پاسفید 
  

  1شاپور کاکولکی, 2، آرمین عابدیان امیري1عیسی شریف پور

: صندوق پستی ، هاي آبزیان، تهران، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، بخش بهداشت و بیماريسازمان  -1
149/14965  

  9971779417: صندوق پستی ،دور، چابهار، ایران هاي آبمرکز تحقیقات شیالتی حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سازمان ت -2
  

  1395مرداد  18 :تاریخ پذیرش    1394اسفند  13 :فتتاریخ دریا
  

 چکیده
ی آب از عوامل ایییمش و یفاکتورهاي فیزیک. شود میتلفات سنگین در مزارع پرورش میگو کشور  سبببیماري لکه سفید میگو هر ساله 

عوامل خطر در  تأثیرمیزان  تحقیق بررسی هدف از این .شوندمیگو محسوب می) White Spot Disease(گذار بر بروز بیماري لکه سفید  تأثیر
طـی   .باشـد  مـی  با استفاده از مدل رگرسـیون لجسـتیک   )چابهار-گواتر( بروز بیماري لکه سفید میگو در مجتمع پرورش میگو غرب باهوکالت

خر از مـزارع مجتمـع   اسـت  12سـیلیس و میـزان فیتوپالنکتـون هـاي آب      ،آمونیـاك  ،pH ،اکسیژن ،شوري ،فاکتورهاي دما ،1389-90هاي سال
هر ماه از میگوهاي استخرهاي مـورد بررسـی در ایـن طـرح     . و ثبت گردید گیري اندازهپرورش میگو گواتر واقع در استان سیستان و بلوچستان 

 هـا  نمونـه .  مورد بررسی قـرار گرفـت   )Litopenaeus vannamei(قطعه میگوي پرورشی پاسفید غربی  1180تعداد در کل  .شد برداري نمونه
 ,PASW Statistics 18(آنالیز نتایج با نرم افزارهاي . لکه سفید مورد آزمایش قرار گرفتجهت حضور و عدم حضور بیماري  PCRبوسیله 

SPSS( از بـین فاکتورهـاي تاثیرگـذار     .نشـان داد لکه سفید در منطقه مورد مطالعـه   دما و شفافیت را در بروز بیماري ،فاکتورهاي اکسیژن تأثیر
و بعضـی از   ند در بـروز بیمـاري لکـه سـفید داشـت      از سایر فاکتورهاي مورد مطالعه تري مهمنقش  بعضی فاکتورهامطالعه در بروز بیماري  مورد

و فاکتورهاي بیولوژي  منطقه شرایط اکولوژي بعضی به بیماري لکه سفیدرسد بروز نظر میبه .بودند تأثیربی  لکه سفیددر بروز بیماري  فاکتورها
  . ندبستگی داردکه در این مطالعه مورد ارزیابی قرار نگرفتبان میز
  

  .استان سیستان و بلوچستان ،بیماري لکه سفید ،میگوي پرورشی پاسفید غربی ،اپیدمیولوژي :کلیديکلمات 
 

                                                             
 .(isharifpour@yahoo.com(ر مکاتبات داعهده *
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  مقدمه

هـاي  د و توسعه اقتصـادي میگـوي پرورشـی بـا بیمـاري     یتول
. دنشـو مـی هـا ناشـی   که اغلب از ویروساست زیادي همراه شده 

 ،هسـتند هاي ویروسی در صنعت پرورش میگو بسیار مهـم  بیماري
ي از تولیدات میگوي ازیرا موجب از دست رفتن مقدار قابل توجه

ناپـذیري را ببـار   شوند و همچنین خسارات جبـران  پرورشی می
 1992از سال ). 1386 ،افشارنسب و همکاران( آورند می

هـاي میگـو را   اريکلیـه بیمـ   ،میالدي، بیماري لکه سفید
اع خـود قـرار داد و باعـث تلفـات زیـادي در      عتحت الش

ــه پــرورش میگــوي مــزارع  کشــورهاي مختلــف از جمل
 ،چین، ژاپن، هند، تایلند، اندونزي، سریالنکا، بنگالدش

هـاي گذشــته  مثـال در ســال  طـور  بــه. گردیـد  ...و مـالزي 
 80 از بین رفتندر کشور چین موجب  لکه سفیدبیماري 

هـزار تـن    50پرورشی که رقمـی حـدود    گويدرصد می
- بـرآورد میلیارد دالر  1خسارتی معادل  گردید که ،بود
میلیـون دالر از   500در کشور تایلنـد رقمـی معـادل     .شد

دهنـدگان خسـارت وارد    بـه پـرورش   لکه سـفید بیماري 
کشورهاي همچنین چندین منطقه دیگر از جمله . گردید

ت متحده آمریکا نیز بشدت و ایاال ژاپن، استرالیا، فیلیپین
هاي ویروسی آسیب دیده و پرورش دهندگان از بیماري

 در این کشورها نیز محتمل خسـارات فراوانـی گردیدنـد   
در ایران . )1389 ،؛ عبدي1386 ،افشارنسب و همکاران(

در سـایت چوئبـده    1381این بیماري اولین بـار در سـال   
آن در  مشاهده شـد و پـس از   آبادان در استان خوزستان

فـوق  سایت  بیماري لکه سفید در 89و  87 ،83هاي  سال
از اسـتان   84سـال   ضـمن اینکـه در  . گزارش شـد  الذکر

 از ســایت 94و 93 ،92، 91 ،90 ،87بوشــهر و در ســال 

در  )چابهـار  -گـواتر (پرورش میگوي غرب بـاهوکالت  
. یمسیستان و بلوچستان نیز گزارش بروز بیماري را داشـت 

تـا کنـون   ویروسی لکه سفید میگـو   اريبیم بدین ترتیب
کشـور   يرا به صنعت پـرورش میگـو   هنگفتیخسارات 

 ،؛ عبدي1386 ،افشارنسب و همکاران( ه استوارد کرد
عامل ایجاد کننـده بیمـاري لکـه سـفید یکـی از       .)1389

. هــاي جــدا شــده از میگــو اســت ویــروس تــرین بــزرگ
 2اي شـکل تـا میلـه   1ویروس بیماري به شکل تخم مرغی

متغیـر و داراي یـک زائــده دم ماننـد در یکـی از انتهــاي     
اي است ویروس داراي یک پوشش سه الیه. خود است

  3ايدو رشـته  DNA و درون آن یـک کپسـول بـا یـک     
بـه مـدت    توانـد  میویروس عامل لکه سفید . وجود دارد

روز در محیط آزاد زنده مانـد و اگـر میزبـانی پیـدا      4-7
آب شوري و درجـه حـرارت   . نکند از بین خواهد رفت

قـرار دهـد،    تـأثیر بـه شـدت ویـروس را تحـت     تواند  می
فعالیت خـود   ppt 20که ویروس در شوري زیر  طوري هب

درجـه   30و با درجه حرارت بـاالي   دهدمیرا از دست 
شدت هب ویروس. یابد می کاهشسانتی گراد فعالیت آن 

 رود است و از بـین مـی  حساس  3و زیر  12باالي  PHبه 
این ویروس را متعلـق بـه    ها مدتتا . )1386 ،افشارنسب(

ولـی بـا مطالعـات     دانسـتند  مـی  Baculoviridaeخانواده 
ــال    ــه در س ــام گرفت ــولی انج ــروس را در  2001مولک وی

ــام    ــه نـ ــدي بـ ــانواده جدیـ ــنس Nimaviridaeخـ  و جـ
Wispovirus sp.  افشارنسـب و همکـاران  ( اند دادهقرار، 

را  4سخت پوستان آبـزي ر اکثویروس لکه سفید  ).1386
در مراحل اولیه همه گیري، جامعه علمـی  . سازد میمبتال 

یـک  را بر اساس  بیماري لکه سفیدهاي کنترل استراتژي
کـه  (تئوري مفرض که تعـدادي از عوامـل بـالقوه خطـر     

هــا مفــرض اطالعــات آن از روي مطالعــه ســایر بیمــاري
 ند،دخیل هستدر شیوع بیماري لکه سفید  )است گردیده

 Corsin et( کنـد دهندگان میگو توصـیه مـی  به پرورش

                                                             
1 Oval-shaped 
2 Rod-shaped 
3 ds DNA 
4 crustaceans 
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al., 2005.( Tendencia  و همکــــــاران)در  )2011
ــه ــد مطالع ــان کردن ــل فیز  ،اي بی ــانات عوام ــی و نوس یک

باعـث ایجـاد اسـترس در     توانـد شیمیایی آب استخر مـی 
در تحقیق خود در سـایت   )1381(خدامی . میگوها شود

کـه دمـا از جملـه     نـد ک مـی پرورش میگو گـواتر عنـوان   
از محـدوده   اٌبعضـ فاکتورهاي غیرقابل کنترلی است کـه  

شـوري، ذرات معلـق و شـفافیت آب    . خارج بوده است
 ها آننترل در محدوده مناسب نبوده و ک استخرها عمدتاٌ

ــ  ــت خاص ــوردار یاز اهمی ــتبرخ ــدامی( اس . )1381 ،خ
Sniesko )1974 (   ــین ــل ب ــط متقاب ــار رواب ــین ب ــراي اول ب

و (مـاهی   هايپاتوژن و محیط زیست در بیماري میزبان،
بـروز  بـراي  این اسـاس   بر. بیان کرد) با گسترش به میگو

شرایط را  است که زا یک بیماري، محیط زیست استرس
  .کنــدبــه عنــوان فعــال کننــده رونــد بیمــاري فــراهم مــی 

حداقل از بیست سال پیش بـه خـوبی درك شـده اسـت     
در  1ک میزبـان حسـاس  که بیماري آبزیان نتیجه وجود ی

. محیطی سرشار از استرس و عوامل بـالقوه بیماریزاسـت  
رسد عوامل محیطی و مدیریتی زیر در انتشـار،  به نظر می

ویـروس  وخامت وافـزایش تلفـات میگوهـاي آلـوده بـه      
  : نقش داشته باشند لکه سفید

 ــا تغی ــا دمــ ــانی در کیفیــــت آب یــ  یــــرات ناگهــ
)Kakoolaki et al., 2014; Esparza-Leal  et 

al., 2010, OIE, 2012(.  

   ــراکم بــاال در ذخیــره ــازي  ت پســت الروهــا در  س
  .)Gunalan et al., 2011(استخرهاي پرورشی

   تحقیقــات نشــان داده مزارعــی کــه از شــوري آب
ودر کنـار منـاطق سـاحلی     کردند میباالئی استفاده 

قرار داشتند در مقایسه بـا مزارعـی کـه شـوري آب     
همجواري با (ت بیشتري دارند پائینی داشتند مشکال

                                                             
1 susceptible host 

ین وحشی را دریا بغیر از شوري، درصد حضور ناقل
 ).Gunalan et al., 2011( )دهد میافزایش 

    تراکم بیش از حد میگوها در اسـتخرهاي پرورشـی
و طوالنی شدن دوره پرورش بـه فراوانـی و شـدت    

 .)Tsai et al., 1999( افزایدي میبیمار

 سنگین باعـث وخامـت   هاي بادهاي موسمی و باران
این عامل در مزارع اطراف خلیج ( شوند میبیماري 

 ;Gunalan et al., 2011( شـود  مـی تایلند مشاهده 

Tsai et al., 1999.( 

هـاي بـالقوه در حـال    از آنجا که بسـیاري از پـاتوژن  
حاضــر بــه عنــوان ســاکنان طبیعــی اکوسیســتم میگــو در  

زا عوامــل اســترس  بــدین دلیـل ، هسـتند محـیط پــرورش  
هــاي در حساســیت میگــو بــه میکــروبرا  نقــش مهمــی

و یکـی از عوامـل مهـم     بـازي  کننـد   تواننـد مـی  بیماریزا
قابـل الـذکر    .باشند بیماري لکه سفیدو بروز  کنندهایجاد
، عوامل محیطی و مدیریتی در بـروز   نقش استرس است،

بیماري لکه سفید هنوز به درستی مشـخص نشـده و ایـن    
که بایـد مـورد    طلبد میت بیشتري را امر تحقیق و مطالعا

بـا توجـه    .توجه محققین و دانشمندان مربوطه قرار گیـرد 
 هـاي جمعیـت مطالعه وقایع مرتبط با سالمتی در  به اینکه

خـاص و   هـاي وضـعیت تعریف شده که شـامل بررسـی   
در رخـداد    و اسـت ها و عوامل مربوط به میزبـان  مواجهه
پـذیر  کـان میولوژي امبا علـم اپیـد   سهیم هستند ها بیماري

در این تحقیق سـعی شـده    ،)1377 ،مجیدي نسب( است
زیسـت و   محـیط در نقش فاکتورهاي فیزیـک و شـیمی   

ــاي  ــدیریتیفاکتوره ــی   م ــاي پرورش ــروز و میگوه در ب
غـرب  لکه سفید در مجتمع پرورش میگـو  شیوع بیماري 

ــاهوکالت ــواتر-2ب ــورد    گ ــدمیولوژي م ــم اپی ــر عل از نظ
 .دنرگیقرار و بحث بررسی 

                                                             
2 Bahu Kalat 
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  هاو روشمواد 
  منطقه مورد مطالعه

مجتمع پـرورش میگـو غـرب    در  محل اجراي طرح
الیه جنوب شرقی کشور و با طول در منتهی ،باهو کالت
 11 ◦25شــمالی وعـرض جغرافیــایی   30 ◦61جغرافیـایی 

پاکستان در حاشـیه جنـوب غربـی     ایران و مرز شرقی در
واقــع  گـواتر  خـور  ین دسـت رودخانـه بــاهوکالت و  ئپـا 

با مساحت گردیده است و از دو سایت شمالی و جنوبی 
تشکیل شـده  ) 5(هکتار 2500هکتار و سطح مفید  4000

   هــاي اجــراي طــرح  در طــی ســال ). 1 شــکل( اســت

) مزرعـه  6هـر سـال   ( مزرعه 12در مجموع ) 90-1389(
  ). 1ول جد( مورد مطالعه قرار گرفت

  
 Google(پرورش میگوي غرب باهوکالت  مجتمع. 1 شکل

earth, 2012( 

 )C2(شمالی  2مزارع فاز) *  )C1(شمالی  1مزارع فاز ) ◊

 ,F1, F2(مزارع فاز جنوبی ) +  )C3( شمالی 3مزارع فاز ) 0

F3, F4, F5, F6(    ∆ (کانال خروجی اصلی  
  

  .89و  90شماره مزارع و استخرهاي مورد بررسی در مجتمع غرب باهوکالت در سال : 1جدول 
 شماره استخر نام استخر نام مزرعه شماره استخر استخر نام  نام مزرعه

C1-11  
P7*  1  

C2-2  
*7P 13 

P8*  2 *8P  14  

C2-5 
P5* 4 

C2-31  
8P 15 

P7  5 P10  16  

C2-30  
P1*  6 

C3-7  
P3* 17 

P12*  7 P5*  18  

C2-33  
P4* 8 

C3-8  
P11 19 

P8* 9 P12  20  

C2-5 
P7 11 

C1-10 
P5* 21 

P10 12  P10*  22  
C1-13 P8 3 C3-10 P2*  10 

)(استخرهایی که طی این مطالعه به ویروس لکه سفید میگو آلوده شدند.  
  

  برداري نمونهروش 
سعی شـد،   برداري نمونهبراي انتخاب مزارع جهت  

از سـمت  (مزرعـه فعـال اول و آخـر     ،از هر فـاز شـمالی  
) اصـلی بـه طـرف کانـال خروجـی اصـلی       کانال آبرسان

شـیوع ویـروس   قابل ذکر است، ). 1ولدج(دوانتخاب ش

. درصد در هر استخر فرض گردیـد 20لکه سفید بیش از 
انتخاب ) استخر فعال ابتدا و انتها(از هر مزرعه دو استخر 

نمونــه بصــورت تصــادفی اخــذ  10شــد و از هــر اســتخر 
ــد و زمــــــان  )USFWS/AFS-FHS, 2004( گردیــــ

 سـازي هبعد از زمان ذخیر روز یکبار 15هر  برداري نمونه
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در و میگـو   قطعه 470تعداد  1389در سال . بود هااستخر
ي از استخرها پرورشی میگوقطعه  710تعداد  1390سال 

قطعه میگوي  1180در مجموع  .ندصید شد مورد مطالعه
پرورشی جهت شناسایی وجود یا عـدم وجـود ویـروس    

 .قـرار گرفتنـد  مـورد مطالعـه ویـروس شناسـی     لکه سفید 
 هـاي  مـاه اول توسط سینی غـذادهی و در  در ماه  ها نمونه

  .بعد توسط تور پرتابی صید شدند
  

 PCR هايشانجام آزمای
جفـت  (از پـاي شـنا   PCR هـاي براي انجام آزمایش

. گردیـد  هاسـتفاد  ,شده برداري نمونهي هامیگو )پاي اول
لـزي اسـتریل   بعد از صید میگو از هر استخر  بـا قیچـی ف  

شیشـه اي اسـتریل    و در ظروف جفت پاي اول  شنا قطع
درجـه   96حاوي الکـل اتیلیـک    برداري نمونهمخصوص 

تهیه شـده از   هاي نمونهقابل ذکر است، . شدند هقرار داد
در یـک   بـرداري  نمونـه میگو از یک استخر در هر بار  5

بـه   پاي شـنا  نمونه 10هر ( نگهداري برداري نمونهشیشیه 
 .نددهـی شـد  و کـد ) تبـدیل شـدند   )همگـن ( یک نمونه

ــپ ــه     س ــی ب ــروس شناس ــات وی ــام آزمایش ــراي انج س ب
آزمایشگاه تشخیص مولکولی شبکه دامپزشـکی چابهـار   

روش آزمایش براي تشـخیص ویـروس   . ندمنتقل گردید
ــفید روش   ــه ســــ  Nested-PCR)PCRعامــــــل لکــــ

کیت استفاده شده، کیت ویروس لکه . بود) اي دومرحله
ــفید ــور تــایوان     WSSV( IQ2000TM(س ــاخت کش س

(Farming Intelligence Tech Crop)   ــاوي و حـ
ــه    ــودگی ب ــابی آل ــراي ردی دســتوالعمل خــاص کیــت، ب

 Lysisبـا روش   DNAاستخراج . ویروس لکه سفید بود

buffer ، PCR  ــتاندارد ــا روش اسـ   در کیـــت OIEبـ
IQ2000TM  وNested  ــاژ ــا ولتـ ــورز بـ و  100، الکتروفـ

ــق . )OIE, 2003(انجــام شــد ٪2آگــارز  ــن تحقی در ای

در اسـتخرهاي   ذخیـره سـازي   روهـا قبـل  تمامی پست ال
ــا احتمــال شــیوع  پرورشــی منطقــه مــورد مطالعــه  و % 2ب

از نظـر آلـودگی بـا ویـروس لکـه      اطمینـان  % 95احتمال 
آزمــایش شــدند و در  ،Nestead PCRسـفید بــه روش  

ــازي     ــره س ــودگی ذخی ــود آل ــدم وج ــورت ع ــام ص انج
این عمل جزء دستور العمل سازمان دامپزشکی (پذیرفت
  .)بودکشور 

  :شامل مراحل زیر بود PCRواکنش  
درجـه   94ثانیـه در   30: مرحله واسرشته سازي اولیه .1

     ، گــراد ســانتیدرجــه  62ثانیــه در  30، گــراد ســانتی
 .بار تکرار 5، گراد سانتیدرجه  72ثانیه در  30

مرحله واسرشـته سـازي نهـایی و هـم سرشـتگی یـا        .2
، گـراد  نتیسـا  94ثانیه در  15: تکثیر ژن و بسط اولیه

 72ثانیـه در   20، گـراد  سـانتی درجه  62ثانیه در  15
 .بار تکرار 15، گراد سانتیدرجه 

درجـــه   72ثانیـــه در   30: مرحلـــه بســـط نهـــائی   .3
 .گراد سانتیدرجه  20ثانیه در  30، گراد سانتی

ــنش   ــل واکــ ــد از تکمیــ  Nested PCR ، 5بعــ
موجـود در کیـت    Loading dye  ×6میکرولیتر از رنگ

در پایـان  . له واکنش اضافه و خوب مخلوط شدبه هر لو
  .نمونه آماده الکتروفورز بود ،این مرحله

ــافر  ســازي آمــادهبــراي    TBEژل آگــاروز، ابتــدا ب
بـراي الکتروفـورز تهیـه     ٪2سپس ژل آگـاروز   وساخته 

  . )OIE, 2003(شد
  

فاکتورهـــاي فیزیـــک و  بـــرداري نمونـــه
 ی آبیایشیم

از آب  اییشـیمی براي بررسی فاکتورهاي فیزیک و 
همزمــان بــا روزیکبار 15هــر  ،اســتخرهاي انتخــاب شــده

 بـرداري  نمونـه  PCRمیگوها براي آزمایش  برداري نمونه
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فاکتورهاي مورد بررسـی در ایـن طـرح     .صورت گرفت
غیــر  ، اکســیژن محلــول، آمونیــاكpHســیلیس، : شــامل
و همچنــین شناســایی و شــوري  ،دمــا ،شــفافیت، یــونیزه

ــزان فیتوپ  ــمارش می ــورد   ش ــتخرهاي م ــون آب اس النکت
از  فیتوپالنکتـون از  بـرداري  نمونـه جهـت  . نـد بود مطالعه

 در از آب، بـرداري  نمونه ،ظروف پالستیکی استفاده شد
  قبـل از طلـوع آفتـاب سـاعت    ( نوبت صـبح دو  هر مرتبه

به منظور تعیین دمـا،  ) 16-18ساعت (و بعد از ظهر) 5-4
جهـت   .پـذیرفت و شـوري انجـام    pHاکسیژن محلـول،  

در یـک نوبـت صـبح و شـفافیت     آمونیاك  گیري اندازه
سی شی دیسک توسط بعد از ظهر  در یک نوبتآب در

ــر  . )Tendencia,2011(انجــام گردیــد ــزان ســیلیس  ب می
توســط   nm840در طــول مــوج  Koroleffاســاس روش 

و ثبــــــــت   گیــــــــري انــــــــدازهاســـــــپکتروفتومتر  
شـوري توسـط شـوري سـنج      ). Moopam,1998(ندشد

. شـد  گیـري  انـدازه در منطقـه   KRUSS-Sدل چشمی مـ 
متـر و   pH(توسط دسـتگاه پرتابـل   pHپارامترهاي دما و 

 .ندشـــد گیـــري انـــدازهدر مزرعـــه ) WTWترمـــومتر

اکسـیژن بـا    گیـري  انـدازه آب جهـت  از  هـا برداري نمونه
کـه در منطقـه بـا افـزودن      نـد بطري وینکلرانجـام گردید 

ــز  ــد منگنــــ ــیکس    کلریــــ ــایی فــــ ــدور قلیــــ و یــــ
غیـر   آمونیـاك  گیـري  انـدازه  ). Moopam,1998(ندشد

با تشـکیل   بود و استوار Koroleffبر اساس روش  یونیزه
ــوج     ــول م ــذب آن در ط ــین ج ــدوفنل و تعی  nm630این

 نــــدتوســــط دســــتگاه اســــپکتروفتومتر ثبــــت گردید
)Moopam, 1998(     و سپس آمونیاك غیـر یـونی بـا در

 ,Galster ( نــدو دمــا محاســبه گردید pHنظــر گــرفتن 

1991 .(  
  
  

  بررسی پالنکتون گیاهی
در  گیاهی پالنکتون به منظور بررسی کمی و کیفی

از استخر مورد نظر یک لیتر آب  ،برداري نمونههر نوبت 
. درصــد فــیکس گردیــد 4و بــا فرمــالین  ندبرداشــته شــد

نشین ته جهت مدت یک هفته  بهفیکس شده  هاي نمونه
 نگهـداري  قدر دماي اتـا  هاي فیتوپالنکتونیشدن سلول

و شـده  سـپس توسـط سـیفون آب رویـی خـارج      . شدند
کوچـک جهـت بررسـی     هـاي  شیشـه باقیمانده نمونـه در  

 5تـا   1از  هـا  نمونـه بـه تـراکم   با توجـه  . دجمع آوري ش
 1ویک رافتـر سـد  میلی لیتري نمونـه را در الم  1برداشت 

با  )، ژاپننیکون( نوري ریخته و با کمک میکروسکوپ
منـــابع موجـــود و بـــا اســـتفاده از  40و  20بزرگنمـــایی 

 Newell, 1977; Habit et(شـمارش شـدند   شناسایی و

al., 1976; Charles, 1985.(    هـا  در نهایـت تـراکم آن
یتـر  یـک ل با استفاده از فرمول ذیـل بـر اسـاس سـلول در     

  :ندتعیین گردید
حجــم تغلـیظ شــده   X [1000=)ســلول در لیتـر (تعـداد  

)ml(X   تعداد الم)ml([/ ونـه  حجـم نم)ml (X   مجمـوع
  )ml(حجم الم ها 

  
  وضعیت مدیریتبررسی 

براي تعیین وضـعیت مـدیریت اسـتخرهاي پـرورش     
جـدول  ( میگو  تعداد چهار شاخص در نظـر گرفتـه شـد   

2(.

                                                             
1 -Glass Sedgewick Rafter 
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  .گواتر -شاخص تعیین رتبه براي مزارع پرورش میگو در سایت غرب باهوکالت: 2 جدول
  امتیاز  رتبه  شاخص  ردیف

1  

  
  
  

  تخراس سازي آماده

  1= بله   برداشتن خاك سیاه کف استخر
  0= خیر 

  1= بله   شخم زدن
  0= خیر 

  1= بله   آهک پاشی
  0= خیر 

قطعه (تراکم ذخیره سازي    2
  )در هکتار

200.000 ≤  1  
200.000 >  0  

3    
  مدیریت  غذا دهی

  0  کمبود غذا
  1  مناسب

4    
  ناخواسته در استخر

  0  وجود دارد
  1  وجود ندارد

  6  جمع کل
  

  آنالیز آماري
و  Excel (2010)براي رسم نمودارهـا از نـرم افـزار   

 PASW) جهـت تجزیـه وتحلیـل آمـاري از نـرم افـزار      

Statistics 18) SPSS  جهـت بررسـی   . استفاده گردیـد
ــا،    ــه دم تاثیرگــذاري برخــی از متغیرهــاي کمــی از جمل

ها النکتون، تراکم ذخیره سازي، تعداد فیتوپpHشوري، 
ژن محلـول    در لیتر، آمونیاك غیر یونیزه، کدورت، اکسی

و سیلیس  بر بروز یا عدم بروز بیماري از مدل رگرسیون 
   .لجستیک استفاده شد

 
  نتایج
PCR  
اسـتخر در زمـان    15استخر مورد بررسی،  22از بین 

اجراي این مطالعه بـه ویـروس لکـه سـفید میگـو آلـوده       
روز بعـد از  بـروز    10حـداکثر  استخرهاي آلـوده  . شدند

عالئم بیماري و تلفـات بعلـت مقـرون بـه صـرفه نبـودن       
. کار بدون ضدعفونی آب استخرها خالی شـدند  ي ادامه

براي ویروس لکه سفید میگوهاي  PCRنتیاج آزمایشات 
  .آورده شد 3استخرهاي مورد بررسی در جدول 

  
براي ویروس لکه سفید میگوهاي  PCRنتایج  :3جدول 

تخرهاي مورد بررسی در مجتمع پرورش میگو غرب باهوکالت اس
  )چابهار-گواتر(

شماره 
  استخر

نتیجه آزمایش 
PCR 

شماره 
  استخر

نتیجه آزمایش 
PCR  

1  1  12  0  
2  1  13  1  
3  0  14  1  
4  1  15  0  
5  0  16  0  
6  1  17  1 
7  1  18  1 
8 1  19  0  
9 1  20  0  

10 1  21  1  
11  0  22  1  

  .مثبتنتیجه ، 1؛ نفی، نتییجه م0
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  مدیریت
و  3ین امتیاز تر کمدر میان استخرهاي مورد بررسی 

ــیش ــرین بـ ــاز  تـ ــود 5امتیـ ــدیریت . بـ ــازدهی مـ در  امتیـ
  .آورده شد 4در جدول  هاي مورد بررسیاستخر

  
مورد  پرورش میگوي در استخرهاي امتیاز مدیریت :4جدول 

  )چابهار-گواتر( بررسی در سایت غرب باهوکالت
  امتیاز  شماره استخر  متیازا  شماره استخر

1  3  12  5  
2  3  13  3  
3  5  14  3  
4  4  15  5  
5  4  16  5  
6  5  17  5 

7  5  18  4 

8 4  19  4  
9 3  20  3  

10 3  21  3  
11  4  22  4  

  
  فاکتورهاي فیزیکی آب

ترتیب ین شفافیت آب استخرها بهتر کمو  ترین بیش
دمـاي   بـاالترین . بـود  21و  7متعلق به استخرهاي شماره 

و  17متلـــق بـــه اســـتخر شـــماره   بح آب اســـتخرهاصـــ
ترتیـب متعلـق بـه    بـه ترین دماي صبح آب استخرها  پائین

بــاالترین دمــاي عصــر آب   . بودنــد 1شــماره  اســتخر
ن دمـاي  تـری  پـائین و  21استخرها متلق به اسـتخر شـماره   

و  1ترتیب متعلق به اسـتخر شـماره   صبح آب استخرها به
  .بودند 2
  

فیزیکی آب استخرهاي مورد بررسی در فاکتورهاي  :5 جدول
 )چابهار-گواتر(مجتمع پرورش میگوي غرب باهوکالت 

)Mean±SD( 

 شماره
 استخر

 شفافیت
(cm) 

 دماي عصر
(◦C) 

 دماي صبح
(◦C) 

1 5/37 ± 5/3  5/30 ± 7/0  27± 0/0  

2 5/32 ± 5/3  5/30 ± 7/0  28± 0/0  

3 5/37 ± 5/7  3/31 ± 3/1  5/28 ± 2/1  

4 8/32 ± 3/6  1/31 ± 3/1  7/28 ± 1/1  

5 6/35 ± 2/3  1/31 ± 8/1  6/28 ±1 

6 7/28 ±11 5/31 ±1 5/28 ± 2/1  

7 3/48 ± 8/2  6/31 ± 1/1  3/28 ± 5/1  

8 8/35 ±8 1/32 ± 3/1  8/29 ± 1/1  

9 1/34 ± 7/3  8/31 ± 3/1  1/29 ± 7/1  

10 2/41 ± 9/14  2/31 ± 5/0  7/28 ± 7/1  

11 5/37 ± 4/10  5/32 ± 2/1  5/29 ± 2/1  

12 33±9 6/32 ± 5/1  29± 4/1  

13 3/34 ± 6/5  1/32 ± 9/0  2/28 ± 7/0  

14 8/31 ± 5/2  8/31 ± 4/1  3/28 ± 5/1  

15 1/33 ±7 32± 3/2  5/28 ± 4/1  

16 35± 6/2  8/31 ± 8/1  7/28 ± 1/1  

17 1/24 ± 8/5  3/33 ± 2/1  8/28 ± 7/0  

18 3/38 ±7 3/33 ± 1/1  6/28 ± 5/0  

19 2/41 ± 9/9  2/31 ± 9/1  7/28 ± 6/1  

20 6/35 ± 3/12  1/32 ± 2/1  8/28 ± 2/1  

21 25±7 5/32 ± 7/0  30± 4/1  

22 7/23 ± 7/4  2/32 ± 5/0  2/28 ± 5/0  

  
  فاکتورهاي شیمیایی آب

ــونیزه،     ــر ی ــاك غی ــاي آمونی ــزان فاکتوره ــایج می نت
صبح و عصر، اکسیژن محلول  pH شوري صبح و عصر،

صبح و عصر وسیلیس در اسـتخرهاي مـورد بررسـی در    
  .آورده شد 6جدول 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

3.
11

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
qu

de
v.

lia
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             8 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.3.11.5
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-417-en.html


 127  ... و آب و شیمی یی فاکتورهاي فیزیکبرخ تأثیر اپیدمیولوژیک مطالعه

  ي غرب باهوکالتآب استخرهاي مورد بررسی در مجتمع پرورش میگو شیمیاییفاکتورهاي  :6 جدول
  پالنکتون گیاهی )Mean±SD( )چابهار-گواتر( 

 سیلیس
(ppm) 

اکسیژن 
(mg/l)عصر 

اکسیژن 
(mg/l)صبح 

pH 
 عصر

pH 
 صیح

 

 شوري عصر

(ppt) 
شوري 

(ppt)صبح 

غیر  آمونیاك
 یونیزه

(mg/l) 

 شماره
 استخر

9/0 ± 4/0  1/7 ± 0/0  1/5 ± 0/0  5/8 ± 0/0  3/8 ± 1/0  47± 0/0  44± 0/0  01/0 ± 00/0  1 

1± 2/0  9/7 ± 1/0  4/5 ± 0/0  5/8 ± 0/0  2/8 ± 0/0  46± 0/0  43± 0/0  01/0 ± 00/0  2 

9/0 ± 4/0  9/6 ± 3/0  1/5 ± 2/0  3/8 ± 4/0  8/7 ± 2/1  8/48 ± 9/1  6/46 ± 8/2  02/0 ± 00/0  3 

6/0 ± 3/0  7/6 ± 3/0  1/5 ± 2/0  2/8 ± 4/0  8/7 ± 1/1  1/48 ± 7/2  1/46 ±3 02/0 ± 00/0  4 

6/0 ±0/3 9/6 ± 2/0  1/5 ± 2/0  1/8 ± 4/0  8/7 ±1 2/48 ± 7/2  2/46 ± 9/2  02/0 ± 00/0  5 

7/0 ± 3/0  7± 4/0  8/4 ± 4/0  5/8 ± 4/0  3/8 ± 0/0  53± 1/2  5/51 ± 1/3  09/0 ± 07/0  6 

3/1 ± 3/0  5/7 ± 5/0  5± 5/0  5/8 ± 2/0  4/8 ± 1/0  52±1 3/49 ± 1/1  1/0 ± 03/0  7 

1± 4/0  2/7 ± 2/0  8/4 ± 4/0  5/8 ± 1/0  4/8 ± 1/0  5/47 ± 5/2  1/46 ± 9/2  02/0 ± 01/0  8 

7/0 ± 3/0  7± 4/0  7/4 ± 3/0  5/8 ± 1/0  4/8 ± 0/0  6/46 ±2 6/45 ±2 01/0 ± 01/0  9 

7/0 ± 4/0  6/6 ± 3/0  6/4 ± 4/0  5/8 ± 1/0  4/8 ± 1/0  48±2 7/46 ±2 02/0 ± 00/0  10 

7/0 ± 4/0  7± 8/0  3/4 ± 8/0  7/8 ± 1/0  6/8 ± 1/0  48± 3/2  5/47 ± 3/2  05/0 ± 02/0  11 

1/1 ± 5/0  2/7 ± 3/1  1/5 ± 5/0  7/8 ± 2/0  5/8 ± 1/0  49± 3/2  6/46 ± 5/0  02/0 ± 0/0  12 

8/0 ± 5/0  9/6 ± 2/0  3/5 ± 3/0  4/8 ± 3/0  8± 1/1  2/48 ± 5/1  8/46 ± 5/2  01/0 ± 0/0  13 

6/0 ± 3/0  7± 6/0  1/5 ± 5/0  4/8 ± 5/0  8± 1/1  3/48 ± 1/2  47± 8/2  02/0 ± 0/0  14 

7/0 ± 4/0  8/6 ± 5/0  2/5 ± 4/0  4/8 ± 5/0  8± 1/1  1/48 ± 4/2  47± 1/3  03/0 ± 01/0  15 

8/0 ± 3/0  9/6 ± 2/0  3/5 ± 3/1  3/8 ± 5/0  9/7 ± 1/1  1/49 ± 2/1  48± 3/1  03/0 ± 01/0  16 

3/1 ± 3/0  7± 6/0  2/5 ± 2/0  6/8 ± 1/0  4/8 ± 1/0  3/53 ± 7/1  6/52 ± 1/2  07/0 ± 05/0  17 

2/1 ± 4/0  6/7 ±1 1/5 ± 5/0  6/8 ± 1/0  4/8 ± 1/0  3/53 ±2 3/52 ±2 06/0 ± 04/0  18 

5/0 ± 3/0  7± 4/0  5/4 ± 8/0  6/8 ± 1/0  5/8 ± 1/0  7/46 ± 5/2  1/46 ± 5/2  03/0 ± 01/0  19 

6/0 ± 3/0  1/7 ± 7/0  3/5 ± 2/0  5/8 ± 0/0  3/8 ± 1/0  7/46 ± 6/1  8/44 ± 4/2  01/0 ± 01/0  20 

3/1 ± 1/0  3/6 ± 0/0  1/4 ± 4/0  6/8 ± 2/0  4/8 ± 2/0  48± 8/2  5/47 ± 1/2  06/0 ± 02/0  21 

2/1 ± 1/0  5/6 ± 1/0  9/4 ± 4/0  4/8 ± 0/0  3/8 ± 1/0  5/48 ±3 47± 1/1  02/0 ± 01/0  22 

  
طی بررسی پالنکتون گیـاهی اسـتخرهاي پرورشـی    

متعلــق بــه دیاتومــه  1میگــو در منطقــه گــواتر ســه شــاخه
)Chrysophyta(, هاي قهوه اي جلبک)Pyrrhophyta( 

شناسایی شـد  ) Cyanophyta(آبی  –هاي سبز و جلبک
  .)2شکل (

                                                             
1 - Phylum 

  آنالیز آماري
آمده و با استناد به اینکه عدد  دست بهبراساس نتایج 

بــراي عــدم وقــوع ) 0(ي وقــوع بیمــاري و عــدد بــرا) 1(
در   Backward Waldبیماري لکه سـفید همـراه بامـدل    

رسد که طبقه بنـدي  نظرگرفته شده بود، چنین به نظر می
نتـایج  . دهـد درصد موارد را پوشش می 5/87انجام شده 
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طور مستقل و نیز به صورت کلـی   هاي مختلف به آزمون
ــد ــی. در انتهــا بررســی گردیدن رســد کــه ن بنظــر مــیچن

متغیرهــاي مســتقل تعریــف شــده بــر متغیــر وابســته تــأثیر 
داشته و آزمون مربوطه نشـان دهنـده بـرازش مناسـبی از     

ــطح   ــدل در س ــیم ــت =01/0αي دار معن  :Wald( اس

 7و شـانس عـدم بـروز بیمـاري در ایـن مطالعـه        )49.69
برابـر از بــروز بیمــاري در مجتمــع پــرورش میگــو مــورد  

از طرفـی دیگـر مربـع کـاي در     . اسـت  تـر  بررسی بزرگ
ثبــت گردیـد کــه   55/20بــراي ضـرائب   =01/0αسـطح  

دهنـد کـه   نتایج نشان می. دهدبرازش مناسبی را نشان می
R – square Nagelkereke  ــه ــا  11درمرحل ــر ب   براب

گردیده است ، محتمل است تعیین تغییرات متغیر 297/0
جسـتیک  وابسته از روي متغیرهاي مستقل در رگرسیون ل

ایـن  % 30به عبارتی دیگـر تنهـا   . درصد گردد 30حدود 
تغییرات توسط مدل قابل بررسی است و احتماالً عوامـل  

تواننـد ایـن   دیگر یا دیگـري نیـز دخیـل هسـتند کـه مـی      
ــد   ــزایش دهن ــد را اف ــیر   . درص ــدل در تفس ــیت م حساس

   .است% 97تغییرات به صورت کلی 
  

 
  1389-90هاي  در استخرهاي مورد بررسی در سال میانگین تعداد فیتوپالنکتون: 2شکل 

  
آمــده معادلــه مــدل  دســت بــهبــا توجــه بــه ضــرایب 

  :به شرح زیر است)Logit Model(لوجیت 
ln  +23.41   =  0.08  Transparency -1.58 

Evening Oxygen + 0.89  Morning Temperature  

غـروب  گذاري اکسیژن  تأثیر ،با توجه به نتایج فوق
تغییـر منفـی،   ) ppm(با یک واحد تقریباً بسیار باال بوده و

برابـــر در احتمـــال وقـــوع بیمـــاري تغییـــر ایجـــاد  58/1
درصورتی که به ازاي هر یک درجـه افـزایش    .نماید می

درجـه در بـروز بیمـاري و بـه ازاي هـر یـک        89/0دما، 
ــزایش شــفافیت،   ــروز   08/0واحــد اف ــزان ب درجــه در می

 ).یابد میافزایش ( نماید می تأثیربیماري 

  
  بحث

توسـط فعـل و انفعـالت بـین      ماهیت پیچیده بیماري
محیط زیست و میزان در شبکه علیت  در مـورد   ،پاتوژن

 میگو به خوبی نشان داده شـده اسـت   بیماري لکه سفید
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)Corsin et al., 2005.(       ایـن مطلـب کـه آلـودگی بـا
اري ماري نموده و گـاه سـبب بیمـ   ویرورس گاه تولید بی

اي و عوامـل انگیزشـی   هبستگی به تحمل گونـ  ،شودنمی
ــی دارد ــق   ).Lo et al., 1996( محیط ــن تحقی در ای

فاکتورهاي فیزیک و شیمیایی آب اسـتخرهاي پـرورش   
ــد  ــو مانن ــول : میگ ــیژن محل ــا ،اکس ــاك ،pH ،دم  ،آمونی

ــزان   ،شــفافیت ــین می ــیلیس و همچن ــوري و س ــوع ش  و ن
از  .نـد قـرار گرفت  گیـري  انـدازه شکوفایی جلبکـی مـورد   

 ،تـراکم ذخیـره سـازي   : طرفی فاکتورهاي مدیریتی مانند
ــاده ــازي آم ــتخرها س ــود    ،اس ــذادهی و وج ــدیریت غ م

خرچنـــگ و میگوهـــاي  ،مـــاهی(جـــانوران ناخواســـته 
ها امتیـاز بنـدي و در تجزیـه و تحلیـل     در استخر) وحشی

 ).2جدول ( ندآماري مورد استفاده قرار گرفت

 بررســی در یــک در )2005( کورســین و همکــاران
ویـروس لکـه   هند، با توجه بـه شناسـایی حضـور     کشور

 تقریبـاً در نمونـه پالنکتـون از    PCRتوسـط   سفید میگـو 
بیماري لکه را بدون ارتباط با وقوع ،  آنها حوضچه 10%

، الزم کردنـد البته ایشـان پیشـنهاد   .  تشخیص دادند سفید
م متـراک  هـاي  سیسـتم است مطالعات خاص و بیشتري در 

موجـودات پالنکتـونی و الرو حشـرات هـم      .شودانجام 
 Flegel et(ناقل بیماري لکه سفید مطـرح هسـتند  بعنوان 

al, 1998(. که ما حضور ویروس را در جمعیت  هرچند
مورد مطالعه فیتوپالنکتونی استخرها مورد ارزیـابی قـرار   

و  Corsinآمده همسو با نتـایج   دست بهاما نتایج  ،ندادیم
و شــکوفایی پالنکتــون    .باشــد مــی ) 2005(همکــاران  

کفـــزي و هـــا رشـــد گیاهـــانکـــدورت حاصـــل از آن
 کنـد و سـبب تولیـد   را در استخر محدود مـی  ماکروفیت

موجـودات زنـده بـراي     اولیه بیشتر و حضور مواد مغذي
فیتوپالنکتون منبـع تولیـد   ). 1375 ،بحري( شودتغذیه می

وه بـر  سازي و عـال بخصوص در زمان ذخیرهغذاي زنده 

آن، منبع تولید اکسیژن در آب بوده و از اهمیت خاصی 
فیتوپالنکتـون را توسـط    میزان مطلوب. برخوردار هستند

میـزان  . سـنجند یت با سی شی دیسـک مـی  عمق قابل رو
 2/1تـا   1با عمـق   شفافیت آب استخرهاي پرورش میگو

تـا   35، بـین  )عمق مشابه در استخرهاي مورد مطالعه(متر 
شـفافیت بـاالتر از میـزان    . ر توصیه شده اسـت سانتیمت 45

ــونی نامناســب،    ــت فیتوپالنکت ــر جمعی ــل ب ــاد شــده دلی ی
کاهش موجودات طبیعی مورد تغذیـه میگـو و همچنـین    

البته کـدورت آب  . هجوم ماکروفیت ها در استخر است
مانند ذرات خاك، پالنکتون، مـواد   یناشی از مواد معلق

ــول در آب مــ   آ ــی محل ــات آل ــی و ترکیب ــدیل در . باش
صـورتی کــه کــدورت ایجــاد شــده ناشــی از شــکوفایی  

ل از پالنکتونی باشد مناسب بوده و در حـالی کـه حاصـ   
اگـر  ). Boyd, 1990a( مواد معلق باشـد نامناسـب اسـت   

باشد دلیـل بـر رشـد    سانتیمتر  35از  تر کممیزان شفافیت 
ــد فیتوپ  ــیش از ح ــراي    ب ــتخر ب ــادگی اس ــون و آم النکت

ر کمبـود اکسـیژن محلـول در آب    ثمشکالت بعدي در ا
هـر یـک    ،آنالیز نتـایج نشـان داد  ). 1374 ،دندانی( است

ــزایش شــفافیت،    ــروز  08/0واحــد اف ــزان ب درجــه در می
بنـابراین حفـظ   ). یابـد افزایش مـی (نماید می تأثیربیماري 

کدورت مطلوب در اسـتخرهاي پـرورش میگـو مجتمـع     
ائز گواتر جهت جلوگیري از بروز بیماري لکه سـفید حـ  

دهـی مناسـب   دوگردد با کـ لذا پیشنهاد می. ت استاهمی
در طول دوره پرورش بـه حفـظ ذخـایر پالنکتـونی آب     

  .استخرها کمک گردد
 دعامـل محـدو   تـرین  مهـم اکسیژن محلـول در آب،  

کننـده   تأمینمنابع . کننده در پرورش متراکم میگو است
انتشـار از هـوا،    از طریق اکسیژن در استخرهاي پرورشی

باشند و می) آب ورودي( ض آبسنتز، هواده و تعویفتو
و ســـایر  تــنفس میگـــو، پالنکتــون  اکســیژن از طریـــق  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

3.
11

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
qu

de
v.

lia
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.3.11.5
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-417-en.html


 1395پاییز ، سومدهم، شماره پروري، سال نشریه توسعه آبزي  130

. گـردد روارگانسیم هـاي کـف اسـتخر مصـرف مـی     میک
یر است و بستگی میزان مصرف اکسیژن توسط میگو متغ

مــاي آب و غلظــت بــه گونــه، انــدازه میگــو، فعالیــت، د
ت اکسـیژن  غلظـ ). 1374 ،دنـدانی ( اکسیژن محلول دارد

میلی گرم در لیتر مرگ آور است کـه ایـن    5/1از تر کم
اپتـیمم بازمانـدگی و   . محدوده بستگی به مـدت آن دارد 

میلی گرم در لیتر تا حـد   5/3رشد در غلظت اکسیژن بین
 باشــد اســت و غلظــت فــوق اشـباع نیــز مضــر مــی اشـباع  

)Boyd, 1992a.(  مطلــوببایــد توجــه داشــت غلظــت 
ــیژ ــ اکس ــان ش ــه  بی ــرایط  )Boyd, 1992b(دنی ک در ش
از  .گاهی و بــدون حضــور عامــل پــاتوژن اســتآزمایشــ

یـک میگـو شـب فعـال      ،وانـامی لیتوپنئـوس  میگو  طرفی
سـاعت   24روشن نیست که آیا غذا دهی در طول  است

با توجه به اینکه میگو وانـامی  . خیرهیچ فایده اي دارد یا 
، ممکن است در طول این مدت فعالیـت  شب فعال است

میـــزان  .)Robertson, 1993( ایی نداشـــته باشـــدغـــذ
باعـث  تواننـد  ذادهی و مـواد آلـی محلـول در آب مـی    غ

افـزایش   ).Wei et al., 2014( ندکـاهش اکسـیژن شـو   
ب به همراه افـزایش تحـرك و   فعالیت متابولیسمی در ش

تواند مصـرف اکسـیژن را در طـی شـب را بـراي      شنا می
و  )Wei et al., 2014( میگو لیتوپنئوس وانامی باال بـرده 

و افـزایش دمـاي    تعویض آب ،از طرفی کاهش فتوسنتز
و عـدم وجـود    )5جـدول  ( در طـول شـب   استخرها آب

هــواده مکــانیکی در اســتخرهاي مــورد مطالعــه اهمیــت  
. ژن را در طول شب به خوبی نشان داده استمیزان اکسی

گـذاري اکسـیژن    تـأثیر  ،آنالیز نتایج این مطالعه نشان داد
تغییـر  ) mg/l(بسیار باال بوده وتقریبا با یک واحدغروب 
برابر در احتمال وقـوع بیمـاري تغییـر ایجـاد      58/1منفی، 

بـراي رشـد مناسـب     pHمحـدوده   ترین مناسب .نمایدمی
 ,Boyd؛1375 ،بحــري( اســت 7-9میگــوي وانــامی  

تغذیـه و   ،9و باالتر از  6هاي پائین تر از  pHدر ). 1990
 .صـورت تـداوم کشـنده اسـت     یافتـه و در رشد کـاهش  

راي میگـو اسـترس زا   بـ  7-5/8بـین   pHهمچنین نوسـان  
براي رشد  pH اپتیمم ). Boyd, 1998( عنوان شده است

بـا   .)Wyk, 1999( باشـد می 4/7-8/7میگو در محدوده 
در محـدوده تحمـل میگـو از بـروز      pHاین حال وجـود  

یکـه در  طور بـه بیماري لکه سفید ممانعـت نکـرده اسـت    
pH  بروز بیماري لکـه سـفید، شـدید     3/8قلیایی باالتر از

غیر استرس  هاي محدودهدر  pHبدین لحاظ . بوده است
براي رشـد و تکثیـر ویـروس     میگو احتماالٌزا براي رشد 

از طرفــی در . )Wilkinson, 1999( نیــز مناســب اســت
طول روز طی عمـل فتوسـنتز توسـط فیتوپالنکتـون، دي     

که منجر  گردد میید ن تولاکسید کربن مصرف و اکسیژ
در . گـردد _مـی  pHکربنیک و افـزایش  به کاهش اسـید 

شب با توقف فتوسنتز و تداوم تنفس موجودات آبزي و 
تولید شده با آب تولیـد اسـیدکربنیک    Co2ها، پالنکتون

ایـن امـر بـه     ،گرددمی pHکرده، در نتیجه سبب کاهش 
هرچنـد کـه   . نشـان داده شـده اسـت    6خوبی در جدول 

روز بیمـاري لکـه سـفید بـی     را در ب pHها اثر الیز دادهآن
در عصـر بـه همـراه     pHسـته اسـت امـا افـزایش     دان تأثیر

ــه همــراه کــاهش    ــامی و ب ــت میگــوي وان ــزایش فعالی اف
اکسیژن اهمیت بـروز احتمـال بیمـاري لکـه سـفید را در      

بهتـرین محـدوده شـوري بـراي       .دهـد  مـی شب افزایش 
 Wyk and( اسـت  ppt40 الـی   5رشد میگـوي وانـامی   

Scarpa, 1999  .(  ــد در تحقیقــی در خوزســتان هرچن
شـانس  ) OR=0.16(تغییرات کم شـوري آب اسـتخرها   

 )1391 بکـایی و همکـارن،  ( هش دادوقوع بیماري را کا
وقـوع  ارتبـاط  آمـده در ایـن تحقیـق     دسـت  بـه اما نتـایج  

ــوري در  ب ــا ش ــاري را ب ــه یم ــی  منطق ــواتر رد م ــدگ  .کن
تایلنـد، اکـوادور و دیگـر نقـاط نشـان      تجربیات اخیر در 
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 گـراد  سانتیدرجه  30از  تر کمداده است که افت دما به 
ــد لکــه ســفید  مشــکالت بیمــاري را هــاي ویروســی مانن

کـه  بیمـاري ل   .)Wilkinson, 2011( دهـد افـزایش مـی  
ر شـایع اسـت و در   تشـ سفید در فصـول سـرد و بـارانی بی   

یـده شـده   بیمـاري بنـدرت د   گراد سانتیدرجه  32دماي 
 33الــی  30در دمــاي بــین  .)Wilkinson, 2011( اسـت 
بروز بیماري لکه سفید به نسبت کـم و   گراد سانتیدرجه 

ــه حــداقل خــود مــی  گــراد ســانتیدرجــه  32در   رســد ب
)Rahman et al., 2007( . نوسـان دمـا بـه میـزان      اگـر

سـاعت   1مـدت  هحتی اگر ب( گراد سانتیدرجه  5حدود 
) اتفـاق بیافتـد   گراد سانتیدرجه  25درجه به  30از دماي 

از  ساعت پـس  48باعث شروع تلفات زودهنگام حدود 
ــس از    ــل پ ــات کام ــه و تلف ــد  8مواجه ــد ش  روز خواه

)Rahman, 2007.( هـا دمـاي بعـدازظهر در    طبق بررسی
از دمـاي صـبح بـاالتر بـوده و     تمام طـول دوره پـرورش   

بـین صـبح و بعــدازظهر    گـراد  سـانتی درجـه   2-3 عمومـاٌ 
درجه حرارت در ). 5 جدول( اختالف دما وجود داشت

افزایش  ویروسدرجه سانتی گراد فعالیت  30 تر ازپائین
موثرترین درجـه حـرارت بـراي وقـوع بیمـاري      ( یابد می

 گــراد ســانتیدرجــه  23-28آب بــین  دمــاي لکــه ســفید
دماي استخرهاي مـورد  ). Guan et al., 2003( باشد می

ــین ــود گــراد ســانتیدرجــه  27-1/34 بررســی ب ــر ب  متغی
ــق نظــر ). 5جــدول ( اخــتالف درجــه  )Boyd )1990طب

در طـول   گـراد  سـانتی درجه  4تا  3حرارت آب بیش از 
شبانه روز باعث تغییرات ناگهانی در متابولیسم و شوك 

بـر اسـاس آنـالیز    . )Boyd, 1990b( حرارتی خواهد شد
بـه ازاي هـر یـک     ،آماري در این تحقیـق مشـخص شـد   

درجـه در بـروز بیمـاري لکـه      89/0یش دمـا،  درجه افـزا 
  .داشته اسـت  تأثیرسفید در مجتمع پرورش میگو گواتر 

شاید این الگوي دماي آب با سایر مناطق متفاوت باشـد  

و تــا حــدي الگــوي کشــورهاي جنــوب شــرقی آســیا را 
ال بروز لکه سفید داشته باشد که با تغییر دماي آب احتم

در ) 2006(و همکـاران  Cavalli  .یابـد میگو افزایش می
ــگ  ــین مونیتورین ــک    ح ــس از ی ــفید پ ــه س ــاري لک بیم

بارندگی ضـمن اطـالع یـافتن از تغییـر شـوري و درجـه       
حرارت متوجـه بـروز ایـن بیمـاري و سـرایت سـریع آن       

تغییرعامـل دمـا بـر بـروز      تـأثیر شدند که خود تائیدي بر 
  .بیماري فوق دارد

ــق تنهــا    ــه اینکــه در ایــن تحقی ــا توجــه ب ایــن % 30ب
عوامـل   احتماالًتغییرات توسط مدل قابل بررسی است و 

تواننـد ایـن   دیگر یا دیگـري نیـز دخیـل هسـتند کـه مـی      
رگـذار  از عوامـل احتمـالی تاثی  . درصد را افـزایش دهنـد  

  .ل اشاره کردتوان به موارد ذیمی
ي امتیاز دهی با توجه به اینکه میـزان  در مورد نحوه 
در  ،مـدیریتی فـوق الـذکر   هر کدام از فاکتورهـاي   تأثیر

تمامی عوامل . روشن نیست بروز بیماري لکه سفید دقیقاٌ
 مدیریتی مورد بررسی در این مطالعه به یک میزان مشابه

توانـد در نتـایج تاثیرگـذار    امتیاز بندي شـدند و ایـن مـی   
از جمله فاکتورهاي تاثیرگذار کـه در ایـن تحقیـق    .باشد

 ،CO2غلظـت   ،نفلـزات سـنگی  : نشد شـامل  گیري اندازه
مشـکالت   ،پوست اندازي ،هاکشآفت ،سموم ،نیتریت
سولفید  ،هاي ضعیف باکتریایی و قارچیعفونت ،انگلی

هیدروژن و بادهـاي موسـمی و از فاکتورهـاي مـدیریتی     
فیلتراسـیون آب ورودي و   ،تـوان بـه نقـش پرنـدگان    می

مجـدي  ( حتی میزان تحصـیالت سـرکارگر اشـاره کـرد    
 Flegel ؛ Lo et al., 1996 ؛ 1391،بکایی ؛1377 ،نسب

 et al., 1998; Corsin et al., 2001; 
Kanchanaphum et al., 1998; Corsin  et al., 
2005; Lawrence  et al., 2001; Maeda et al., 

ي دار معنـی اگرچه کورسـین و همکـاران رابطـه    ).1998
مـاري  بین حضور ویرورس لکه سفید در غذا و وقـوع بی 
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امـا ایـن واقعیـت     ،)Maeda et al., 1998( نـد پیدا نکرد
قـال  وجود دارد که مسیر دهان مـوثرترین روش بـراي انت  

 ,.Corsin et al(بیمــاري لکــه ســفید در میگــو اســت

با توجه به اینکه کمبود غذا در مـزارع پـرورش   . )2002
میگو گواتر یکی از عوامل مورد بررسی در ایـن تحقیـق   

ز آمــاري ارتبــاطی بــین امــا نتــایج آنــالی )2جــدول ( بــود
هرچنـد  . کمبود غذا و بروز بیماري لکه سفید نشان نـداد 

که کیفیت غذا و آلودگی غـذا بـه ویـروس لکـه سـفید      
  .مورد ارزیابی قرار نگرفت

نیز به عنوان یک علت بالقوه بـراي شـیوع   پالنکتون 
ویـروس  تشـخیص  . ستپیشنهاد شده ا لکه سفیدبیماري 

تعـدادي از نویسـندگان   در پالنکتـون توسـط    لکه سـفید 
 Lo  et al., 1996; Ruangsri et( اسـت گزارش شـده  

al., 1999(.    دسـت آمـده جهــت   بـا توجــه بـه نتـایج بــه
کاهش وقـوع بیمـاري در سـایت پـرورش میگـو غـرب       

  :گرددگواتر پیشنهاد می-تباهوکال
کسـیژن عصـر   جهت رفع استرس ناشی از کـاهش ا  -1

عصـر در  گـردد حـداقل در   در استخرها پیشنهاد می
قابــل . اسـتخرها از هـواده مکـانیکی اسـتفاده گـردد     

جهت کاهش دما در  پرورش دهندگان ،ذکر است
تواننــد از سیسـتم فعـال هــوادهی   طـول روز نیـز مـی   

 . استفاده نمایند

ــنهاد جهـــت کـــا -2 هش شـــفافیت در اســـتخرها پیشـ
نظم گردد در طول دوره پرورش با کـوددهی مـ   می

ــون اســتخ  ــاروري فیتوپالنکت ــزان ب رها را در حــد می
 .ددرمطلوب حفظ گ

گـردد در طـول دوره   جهت حفط دما پیشـنهاد مـی   -3
پرورش در صورت امکـان از تعـویض آب جهـت    
 .پــائین آوردن دمــاي آب اســتخرها اســتفاده گــردد

توانـد  تعویض آب در طول شب مـی  ،رسدبنظر می
 .را کاهش دهدوقوع بیماري 

بدیهی ست کـه پـرورش دهنـدگان جهـت کنتـرل       -4
فیزیــک و شــیمی آب اســتخرها  مــؤثراي فاکتورهــ

بایست لوازم مورد نیاز جهـت سـنچ فاکتورهـاي    می
 .فوق الذکر را در مزرعه داشته باشند

با توجه به اینکه فصل پرورش میگو در منطقه مورد  -5
ش بادهاي وزو  ايهاي حارهشروع طوفانمطالعه با 

. منطقـه همـراه اسـت   در ) 1نسـون وم پدیده( موسمی
ماه پست الروها در  اسفنددر  ،گرددمیلذا پیشنهاد 

و برداشت  شود استخرهاي پرورشی  ذخیره سازي 
قـه گـواتر تـا قبـل از شـروع      میگو پرورشـی در منط 

 )اوایـل تیـر مـاه    تـا اواخر خردادماه ( نسونمو پدیده
 .انجام پذیرد

در میگوهـاي پرورشـی   بازمانـدگی  جهت افـزایش   -6
هاي اســتخر( 2گــردد از نرســیپیشــنهاد مــی منطقــه

جهت ذخیـره سـازي پسـت الروهـاي     ) نوزادگاهی
ایـن امـر بعلـت مواجهـه     . سالم و قوي استفاده کـرد 

میزبان با میزان محدودي از پاتوژن باعـث مقاومـت   
و بازماندگی بیشتر میگوهـا در طـول دوره پـرورش    

   .خواهد شد
  

  سپاسگزاري
این تحقیق در راسـتاي پـروژه تحقیقـاتی بـا شـماره      

تحقیقــــات، ســــازمان  0-12-1252-89047: مصــــوب
موسسـه تحقیقـات علـوم     وکشاورزي  رویجآموزش و ت

هــاي در مرکــز تحقیقــات شــیالتی آب شــیالتی کشــور
از نویسـندگان ایـن مطالعـه    . انجام پـذیرفت  چابهار-دور

                                                             
1 Monsoon 
2 Nursery 
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ــز     ــرم مرک ــت محت ــی ریاس ــدس آذین ــاي مهن ــاب آق جن
ــیالتی   ــات ش ــاي آبتحقیق ــان  -دور ه ــه امک ــار ک چابه
. دارند راکمال تشکر  ،فراهم کردنداجراي این پروژه را 

رحیمــی و ســرکار خــانم  ،همچنــین از آقایــان امــین راد
ــق   ــن تحقیـ ــاري در ایـ ــت همکـ ــري جهـ ــال ،ناصـ  کمـ

  .  اري را داریمسپاسگز
 

 منابع
ــاري. 1386 ،.م، افشارنســب .1 ــو بیم ــی میگ ــاي ویروس . ه

مــدیریت اطالعــات -موسســه تحقیقــات شــیالت ایــران
 .صفحه 210 ،978-964-5856-39-5شابک  ،علمی

ــب .2 ــب  ،.م، افشارنس ــتیان نس ــه ،.ع، دش . 1386 ،.و ،یگان
 White( بررسی بیماري زایی ویروس سندرم لکه سفید

spot syndrome virus (  ســــفید در میگـــوي پـــا 
)Litopenaeus vannamei(  ،مجله علمی شیالت ایران

 .8-1، )1(16سال 

ــو . 1375، .بحـــري، آ .3 . کیفیـــت آب در پـــرورش میگـ
اداره کل آمـوزش و   –یر و پرورش آبزیان معاونت تکث

 .صفحه 59 .ترویج
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بررسی عوامل خطـر  . 1391 ،.، سعادتی، د.آ.قاجاري، آ

بیماري ویروسی لکه سفید در مزارع پـرورش میگـو در   
ــا   ــادان در سـ ــده آبـ ــی  . 1389ل چوئبـ ــه تخصصـ مجلـ

  .45-53 ،)1(8اپیدمیولوژي ایران، 
بررسی جامع اکولوژي استخرهاي . 1381، .خدامی، ش .5

گـزارش نهـایی، موسسـه    . پرورش میگـو منطقـه گـواتر   
 145،  79-0710239000-02ایـران،  تحقیقات شیالت 
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