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 چکیده

ورود  گذاری ویل اقتصادی توسعة پرورش میگو در کشور رشد شتابانی یافته است. این موضوع باعث افزایش سرمایهبه دال  

تخصصی گردیده است. تمایل به سود بیشتر بدون در نظر گرفتن اصول مدیریت  ةبه این عرص قشرهای مختلفی از سرمایه گذران

 ساز، عدم توجهیمت دستقارزانسازی میگو در واحد سطح، استفاده از غذای یرهذخمیزان  ةرویپروری از قبیل افزایش بیآبزی

پروبیوتیک و دیگر عوامل موجب مستعد شدن آبزی به های و فراورده هابهبوددهندهبه کیفیت آب ورودی، عدم استفاده از 

ی باکتریایی در مزارع پرورش زایماریبپایش عوامل  باهدفبیماری و انتشار آن در مزارع گردیده است. در این مطالعة ترویجی 

گیری مختلف شد. نتایج نشان آب استخر با منبع 2های میکروبی از ی و انجام آزمونبردارنمونهمیگوی تیاب شمالی اقدام به 

های همچنین باکتری ها در آب ورودی نسبت به خروجی حدود ده برابر باالتر بود.، تعداد کل باکتری2در استخر شمارة داد 

که در یدرحالرا تشکیل دادند.  1های موجود در آب استخر شمارة درصد از کل باکتری 44/22و  46/11یب به ترتویبریو 

ی هاگونهرا  کشتقابلهای درصد از کل باکتری 07/31و  21/21یب معادل به ترت 2ی آب ورودی و خروجی استخر هانمونه

های ویبریوی موجود در درصد از کل باکتری 74/0و  64/4های ویبریو پاراهمولیتیکوس به ترتیب ویبریو تشکیل دادند. جدایه

 های ویبریو متعلق به ویبریودرصد از جدایه 64/8و  4یب به ترت 2مارة که در استخر شیدرحال. برگرفتندآب را در  ةنمون
و حضور  2بار میکروبی در آب ورودی و خروجی استخر شمارة  ادیزپاراهمولیتیکوس بودند. نتایج این مطالعه بیانگر اختالف 

بهداشتی  تواند ناشی از وضعیتیمویبریو پاراهمولیتیکوس در این استخر بود. این موضوع  طلبفرصتی زایماریبباالتر باکتری 
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 مقدمه

. امروزه داده استای از تجارت غذا در دنیا را به خود اختصاص یک صنعت چند میلیارد دالری است و بخش عمده پرورییآبز  

 (Farmer et al., 2014)ت در اولویت قرارگرفته اس پرورییبا توجه به کاهش منابع طبیعی آبزیان دریایی توسعة صنعت آبز

عة این کننده توسمانع و تهدید مختل ینتربزرگ دهدینشان منگاهی تحلیلی به تجربیات کشورهای پیشرو در این صنعت  .

برای . مختلف تلفات سنگینی را بر کشورهای جنوب شرق آسیا وارد نموده است هاییماریشیوع ب. صنعت مشکل بیماری است

 Shinn et) دیدمیلیارد دالری گر 38/0منجر به زیان اقتصادی  2710تا  2717 هایسالنمونه در تایلند شیوع بیماری طی 

al., 2018). روندی پر نوسان را تجربه  ،شیوع بیماری یلمیگو نیز میزان تولید به دل ةعمد ةدهنددر سایر کشورهای پرورش

اند مواجه بودهدرصد کاهش تولید را  41/6 با شیوع مکرر بیماری سالیانه یلبه دل 2714تا  2717که از سال طوریهب. کرده است

(FishStatJ, 2017) .و تولید میگو متأسفانه شاهد وقوع  سازییرهکم ذخهای اخیر با گسترش این صنعت و افزایش ترادر سال

های سازمان شیالت ایران حاکی از افزایش وقوع موارد بیماری در مزارع گزارش م.ایتلفات در مزارع پرورش میگو در کشور بوده

ی و شتابان این ضروری است همراه با رشد کمّ روینازا .است تریعدر مناطق دارای توسعة سر یژهوپرورش میگو در کشور به

 ضروریاتاز  .منظور صیانت از روند پایدار توسعة آن موردتوجه جدی قرار گیردصنعت الزامات مدیریتی و فنی این صنعت به

ر صورت د. استمدیریت نوین از دانش روز و  یبردارگذار از تولید نیمه متراکم به تولید متراکم ارتقاء وضعیت کیفی با بهره

های جدید برای مقابله بررسی استراتژی. خواهد بود یزناپذیرگر خساراتهای فنّاورانه تشدید مشکالت و ضرورتنادیده گرفتن 

مدیریت بهداشتی  .پیشگیری سوق یافته است یهاروش یسودرمان به یهابا بیماری بیانگر آن است که تمرکز اقدامات از روش

تولید از مرحله تکثیر تا پرورش و برداشت الزامی بوده و موفقیت یا  ةزنجیرهای اکوسیستم تکثیر و پرورش میگو در تمام حلقه

موضوع  توجهی بهیب هرگونهزا و پیوستگی مزارع پرورش میگو یماریبیل ماهیت عوامل به دلزند. یمگذار را رقم یهسرماشکست 

ین راهکار در جهت ترمهمواهد کرد. سایت پرورش میگو و حتی کل منطقه را درگیر خ ةهای آبزیان همبهداشت و بیماری

‐Bentzon) استی در تمام مزارع و مراکز تکثیر او نظارت دوره زایماریبپیشگیری از وقوع و انتشار بیماری، انجام پایش عوامل 

Tilia et al., 2016) ی سازآمادهی مرتبط با اکوسیستم از مرحله هابخشزای میگو در یماریب. در طی این عملیات عوامل

های ریباشند. باکتیمها یباکترزای میگو یماریبین عوامل ترمهمگیرد. از یماستخر تا بعد از برداشت محصول مورد نظارت قرار 

. (Sadeghi et al., 2017)زا بوده که در استخرهای تکثیر و پرورش حضور دارند یماریبین عوامل ترشاخصجنس ویبریو از 

 ,McVey)ود شیمهای ویبریو ایجاد توسط باکتری عمدتا  که  استهای باکتریایی آبزیان ین بیماریترمهم بیماری ویبریوزیس از

 ی در استخرهای تکثیر و پرورش میگو در سرتاسر دنیا گردیده استاگستردهشیوع این بیماری باعث ایجاد تلفات  .(1993

.(Won and Park, 2008) های دریایییطمحباشند که در یمهوازی اختیاری یبهای گرم منفی، ویبریوناسه باکتری ةخانواد 

دهند یم قرار یرتأث تحت را بلوغ تا الروی مرحله از میگو مراحل پرورش تقریبا  تمام هایباکتر از گروه ی دارند. ایناگستردهحضور 

(Carson et al., 2005) . توان به یماز عوامل اصلی بیماری ویبریوزیسVibrio harveyi ،V. anguillarum،V. 

alginolyticus  ،V. parahaemolyticus  اشاره نمود(Gozari et al., 2016) .در این میان V. parahaemolyticus 
این باکتری  .(Chandrakala and Priya, 2017) شودیمپروری محسوب یآبزدر صنعت  طلبفرصتزای یماریبیک  عنوانبه

یر بسزایی در پیشگیری و درمان تأثهای پرورش میگو یستمسو ردیابی آن در  است EMSعامل اصلی سندرم مرگ زودرس یا 
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های ویبریو یباکترها و ردیابی یباکترهدف از مطالعة حاضر پایش حضور . (De Schryver et al., 2014)این بیماری دارد 

 در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب و ارائه راهکارهای ترویجی برای اصالح وضعیت موجود بود. 

 

 هامواد و روش

ریای فارس و دیجخلاکولوژی  ةکارشناسی پژوهشکد گروهتلفات میگوهای پرورشی در برخی مزارع سایت تیاب،  گزارشپیرو   

ی نمود. انتخاب استخرها بردارنمونهتیاب شمالی بازدید و اقدام به  ةمزارع پرورش میگوی منطقاز  11/4/1318عمان در تاریخ 

و  یشامل آب ورود یطیمح یهااز نمونه یبردارنمونهیری و موقعیت جغرافیایی انجام شد. گآببر اساس گزارش تلفات، منبع 

بق ط لیاستر یهااز آب استخر در ظرف یبردارانجام شد. نمونه یماریشده، سالم و مشکوک به بتلف یگوهایم، استخر یخروج

شامل همولنف و هپاتوپانکراس  گویم یهااز اندام یبردارصورت گرفت. نمونه ISIRI 8811 و ISIRI 6278شمارة  یاستاندارد مل

 یهاگونه ریو سا کوسیتیراهمولپا ویبریکشت و وقابل هایباکتری ییدو تأ صیتشخ ،یجداساز یها. آزمونانجام پذیرفتدر محل 

 انجام شد. ISIRI 1440 -2 و ISIRI 1440 -1 شمارة یمل یبر اساس استانداردها ویبریو
 

 

 

 

 

 

 

 ی از استخرهای پرورش میگو تیاب شمالیبردارنمونه. 1شکل 

 هایافته
های ویبریو های متعلق به جنس ویبریو و تعداد جدایه، تعداد جدایهکشتقابلهای نتایج شمارش تعداد کل باکتری  

ی تعیین گردید. نتایج نشان داد ررسبموردشده از ورودی و خروجی آب دو استخر یآورجمعی آب هانمونهپاراهمولیتیکوس در 

مورد آزمون بود  ةنموندر  CFU/ml 317×4/0و  mlCFU 317×4/4/ یبترتحاوی به  1آب ورودی و خروجی استخر شمارة 

یب برابر با به ترت 2که این میزان برای استخر شمارة یدرحال. (CFU: Colony Forming Unit یة کلوندهندلیواحد تشک)

CFU/ml 317×4/4  و  CFU/ml 617×1/6  تعداد کل  2در آب مورد آزمون بود. این نتایج بیانگر آن بود که در استخر شمارة

 (.1ی )حدود ده برابر( باالتر بودند )جدول فراوان طوربهها در آب ورودی نسبت به آب خروجی استخر یباکتر

ی نشان داد آب ورودی و خروجی موردبررسی آب ورودی و خروجی استخرهای هانمونههای ویبریو در آنالیز تعداد کل باکتری  

 2آب بود. این میزان برای استخر شمارة  ةنمون CFU/ml 317×0/1و  CFU/ml 317×1/1یب به ترتحاوی  1استخر شمارة 

 46/11یب به ترتهای ویبریو آب بود. این نتایج نشان داد باکتری CFU/ml 617×3/1و  CFU/ml 317×6/1یب به ترتمعادل 

دهند. این در حالی است که را تشکیل می 1های موجود در آب ورودی و خروجی استخر شمارة درصد از کل باکتری 44/22و 

را  کشتقابلهای درصد از کل باکتری 07/31و  21/21یب معادل به ترت 2ی آب ورودی و خروجی استخر شمارة هانمونهدر 

 (.1ل دادند )جدول ی متعلق به جنس ویبریو تشکیهاگونه
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به  2/1×217و  CFU/ml 117×4ی ویبریو پاراهمولیتیکوس به میزان هاهیجداهای ویبریو نشان داد نتایج شناسایی جدایه  

ورودی و خروجی  آبی هانمونهموجود بودند. این میزان برای  1ی آب ورودی و خروجی استخر شمارة هانمونهیب در ترت

های متعلق یزولهابود. آنالیز آماری نشان داد  1/1×317و CFU/ml 117×0یب به ترتمعادل  2شده از استخر شمارة یآورجمع

ی ورودی و خروجی هاآب ةی ویبریوی موجود در نمونهاهیجدادرصد از کل  74/0و  64/4به ویبریو پاراهمولیتیکوس به ترتیب 

ی ویبریو متعلق به ویبریو پاراهمولیتیکوس هاهیجدادرصد از  64/8و  4یب به ترت 2که در استخر شمارة یدرحال. برگرفتندرا در 

 (.1بود )جدول 

 
 آب یهادر نمونه کوسیتیپاراهمول ویبریو و ویبریو یهاگونه ،هایتعداد کل باکتر یفراوان ی. بررس1جدول 

 

: TPC شدهشمارشهای تعداد کل باکتری،TVCهای ویبریو : تعداد کل باکتریTVPC تعداد کل :Vibrio parahaemolyticus 

 
د. ی ویبریو را نشان دادنهاگونههای مورفولوژی میکروسکوپی و ماکروسکوپی یژگیوی تمامی موردبررسی ویبریوی هاهیجدا  

 ازجملهی مقدماتی هاآزمونی زرد یا سبز پس از انجام هارنگبه  TCBSهای رشد نموده روی محیط کشت اختصاصی یکلون

ل و در کاما شک صورتبهی ویبریو هاهیجدادر مشاهدات میکروسکوپی شکل  ویبریو محسوب شدند. عنوانبهاکسیداز و کاتاالز 

 یهاگونهیوشیمیایی و فیزیولوژیک تمامی خصوصیات بی هاآزمون(. 3گرم منفی مشاهده شدند )شکل  صورتبهیزی گرم آمرنگ

ی بیانگر فقدان حضور موردبررسهمولنف و هپاتوپانکراس میگوهای ی هانمونهآنالیز میکروبی  (.2یید نمود )جدول تأویبریو را 

ی هاهگونتعلق به های ویبریو می هپاتوپانکراس حاوی باکتریهانمونهکه یدرحالهمولنف بود.  ةهای ویبریو در نمونباکتری

 (.3ویبریو هارویی و ویبریو آلجینولیتیکوس بود )جدول 

 
 گویپرورش م یشده از نمونه آب استخرها یجداساز کوسیتیپاراهمول ویبریو.  2شکل 

TPC 

(CFU/ml) 

TVC 
 (CFU/ml) 

TVPC  
(CFU/ml) 

TVC/TPC  
(%) 

TVPC/TVC 

(%) 
 هانمونه

5/6×113 1/1×173 4×171 46/11  64/4 (1آب ورودی )استخر    

7/5×113 1/0×173 1/2×172 44/22  74/0 (1آب خروجی )استخر    

6/6×113 1/6×173 0×171 21/21 (2آب ورودی )استخر  4   

4/1×114 1/3×176 1/1×173 07/31  64/8 (2آب خروجی )استخر    
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 ی ویبریوهاهیجداهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک . ویژگی2جدول 

 

 

 ی بود. پیامد این پدیده،موردبررسدر آب ورودی استخرهای  کشتقابلهای نتایج این مطالعه بیانگر تعداد باالی باکتری   

کاهش کیفیت وضعیت بهداشتی استخرهای پرورش میگو و مستعد شدن آبزی به بیماری خواهد بود. نتایج مطالعة حاضر 

اشی از تواند نیمرا نشان داد. این موضوع  2در آب ورودی و آب خروجی استخر شمارة  ادیزهمچنین اختالف بار میکروبی 

رویه و عدم استفاده باشد. عواملی مانند کیفیت نامناسب آب ورودی، غذادهی بی 2وضعیت بهداشتی نامناسب در استخر شمارة 

مناسب،  یکلرزن. عدم استبار آلی استخر  باال رفتنها و یکروارگانیسممیب موجب ورود تعداد باالی به ترتاز غذاهای پلت شده 

های موجود در آب استخر یکروارگانیسممها، عدم تعویض اصولی آب از دیگر عوامل افزایش تعداد کعدم استفاده از پروبیوتی

ها در آب خروجی نسبت به آب یباکتری موجب افزایش ده برابری تعداد موردبررسباشند. پیامد این موارد در استخرهای یم

 ویبریو

 آلجینولیتیکوس

ویبریو 

 هارویی

ویبریو 

 پاراهمولیتیکوس
 مشخصه

 ویبریو

 آلجینولیتیکوس

ویبریو 

 هارویی

ویبریو 

 پاراهمولیتیکوس
 مشخصه

+ + - 
اورنیتین 

 دکربوکسیالز
 واکنش گرم - - -

- + + 
لیزین 

 دکربوکسیالز
ای خمیدهیلهم  

ای یلهم

 خمیده
ای خمیدهیلهم  

شکل 

 میکروسکوپی

   
تخمیر 

 قندهای:
 سبز زرد زرد

رنگ کلونی در 

TCBS 

 حرکت + + + سوکروز + + +

 اکسیداز + + + الکتوز - - -

 +/+ +/+ +/+ گلوکز + + +
اکسیداسیون 

 تخمیر

 کاتاالز + + + آرابینوز - - -

 متیل رد + - + مانیتول + + +

   
رشد در حضور 

 کلرید سدیم:
 اندول + + +

- - - 7%  - - - 
سولفید 

 هیدروژن

+ + + 3%  اوره آز - - - 

+ + + 4%  احیا نیترات + + + 

+ + + 8% پروسکوئر-وژ - - -   

 ONPG - - - رشد در دمای:   

+ + + ˚C27 + + + ژالتین 

+ + + ˚C37 + + + سیترات 

+ + + ˚C67 - - + 
آرژینین 

 دهیدروالز
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ی توجهبلقاراهم نماید. نتایج آنالیزهای میکروبی نشان داد درصد ایجاد بیماری را ف ةتواند زمینیمورودی گردیده است. این عامل 

درصد از  07/31 حدود 2شمارة یژه در آب خروجی استخر وبه ی ویبریو بودند.هاگونههای جداسازی شده متعلق به از باکتری

های ویبریو عداد باالی باکتریت اگرچه(. 1ی متعلق به جنس ویبریو تشکیل دادند )جدول هاگونهرا  کشتقابلهای کل باکتری

واند تیمیست لیکن این وضعیت نوقوع بیماری  دهندةنشان لزوما  ها یباکترزایی این یماریببودن  طلبفرصتیل به دل

یکروبی بار م باال رفتنیکی از عوامل اصلی  عنوانبه تواندیمباشد. نامطلوب بودن شرایط فیلتراسیون آب ورودی  هشداردهنده

و عامل  طلبفرصتزای یماریب عنوانبهویبریو پاراهمولیتیکوس  ة(. علیرغم فقدان حضور گون4قرار گیرد )شکل  موردتوجه

ی آب ورودی و خروجی یافت هانمونهگونه در ینای لنف و هپاتوپانکراس، هانمونه، در (EMS) اصلی سندرم مرگ زودهنگام

پانکراس ی هپاتوهانمونهی غالب در هاگونهبریو آلجینولیتیکوس و ویبریو هارویی ی ویبریو شامل ویهاگونهشد. همچنین سایر 

 بودند.

 های همولنف و هپاتوپانکراس میگوهای پرورشیزای ویبریو در نمونهیماریبهای بررسی حضور گونه  .3جدول 
 

 هانمونه
 ویبریو

 آلجینولیتیکوس

 ویبریو

 هارویی 

 ویبریو 

 پاراهمولیتیکوس

 - - - (1)سایت  1Sهمولنف 

 - - - (1)سایت  2Sهمولنف 

 - - - (1)سایت  3Sهمولنف 

 - - - (2)سایت  1Sهمولنف 

 - - - (2)سایت  2Sهمولنف 

 - - - (2)سایت  3Sهمولنف 

 - + + (1)سایت  1Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  2Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  3Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  4Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  1Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  2Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  3Sهپاتوپانکراس 

 - + + (1)سایت  4Sهپاتوپانکراس 

 

 ترویجی ةیتوص

یرگذار ایجاد و توسعة یک سیستم فیلتراسیون بهینه جهت بهبود کیفیت آب ورودی به استخر است. تأثین موارد ترمهماز    

کاهش سطح بار میکروبی نیازمند  منظوربهی نامطلوب بوده و موردبررسدر فرایند آبگیری استخرهای  شدهمشاهدهوضعیت 

شود. رعایت مواردی از قبیل غذادهی یمتوصیه کیفیت آب استخر  ةکنندیینتع. توجه جدی به موارد اساسی استبازنگری 

ستخر، ی مناسب آب ورودی اکلرزنمنظم و اصولی و استفاده از غذاهای پلت شده، بهبود کیفیت آب ورودی با فیلتراسیون بهینه، 

 و تیکیوپروب یهااستفاده از فراوردهتواند راهگشای مشکالت موجود باشد. همچنین یمتعویض آب بر اساس موارد اصولی 

 .گرددیم هیتوص یآبز یمنیا یستمس یتو تقو یگوپرورش م یساکن در استخرها یکروبیمنظور اصالح جوامع مبه یوتیکبیپر

کننده است. با توجه به وضعیت یشگیریپبخش و یآگاهیک راهکار  عنوانبهی موردبررسهای یتسای ادورهپایش و نظارت 
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 دیتأک، (Passive surveillance)یرفعال غو مراقبت  (Active surveillance) فعالهای مراقبت یستمسموجود لزوم اجرای 

شود. پایش دقیق کاهش بار میکروبی استفاده  منظوربهگردد. آب مورد استفاده ضدعفونی شده و از استخرهای ذخیره یم

ی نمودن کلیه ضدعفون ،هاهوادهی از دائم ةو اکسیژن محلول در آب و استفاد یژه شوریوبهفاکتورهای فیزیکی و شیمیایی 

کننده یرییشگپکننده و یینتعظرفیت استخر از عوامل  تناسببهسازی مناسب یرهذخ .استنیز ضروری  مورداستفادهتجهیزات 

 صورت گیرد. دهندگانپرورشی دقیقی در این زمینه به رساناطالعگردد که توصیه می استاز وقوع بیماری 
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