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چکيده
توسعه  جهانی،  بانک  بينی  پيش  اساس  بر 
آبزی پروری تا سال 2030 قابل توجه خواهد 
بود. سهم ميگوی پرورش 12.2% از کل 93.6 
خواهد  پروری  آبزی  محصوالت  تن  ميليون 
بود. ميگو محصولی خوش خوراک، پر طرفد ار 
و اقتصاد ی است که به عنوان غذای سالمتی 
جهانيان را به سمت خود جلب کرد ه است. 
و رونق  افزايش مصرف  باعث  اين محبوبيت 
گرفتن اين صنعت شد ه است. به همين د ليل 
توسعه  به  اقد ام  ايران  جمله  از  کشورهايی 
هاي  فعاليت  شروع  اند.  نمود ه  صنعت  اين 
پرورش ميگو د ر ايران از سال 1365 د ر مرکز 
تحقيقات شيالتي خليج فارس د ر بوشهر رقم 
خورد و د ر سال 1371 بخش خصوصي براي 
سرمايه گذاري به اين بخش وارد شد ه است. 
اولين مزارع پرورشی د ر  اند ازی  راه  از  و پس 
 سال 1373 تاکنون اين صنعت با چالش های 
عد يد ه ای مواجه بود ه، که مهمترين آن بحث 
بيماری ها و خسارات ناشی از آن بود ه است. 
با  همراه  صنعت  اين  انگيز  وسوسه  مزايای 
سرمايه گذاری تصاعد ی، با مسائل پيش بينی 
به  که  های  بيماری  الخصوص  علی  نشد ه، 
سرعت اپيد می می شد ند و کل مزرعه را از 
بين می برد ند، همراه شد و باعث شد که رشد 
اين صنعت همراه با افت و خيزهای شد يد ی 
باشد. بد ين ترتيب کشورهای مختلف به منظور 
مقابله با بيماری های نوظهور و جلوگيری از 
شيوع آن برنامه مد يريتی متفاوتی د ر راستای 
اجرای د ستورالعمل های ايمنی زيستی تد وين 

ميگو  خاص  مولد ين  توليد  نمود ند.  اجرا  و 
جمله  از    SPR و   SPT، SPF عناوين  با 
موثرترين راهکارهای اجرای بود ه است. نوشته 

حاضر مرور کوتاهی بر اين موضوع د ارد. 

خاص،  بيماری  از  عاری  كليدی:  كلمات 
مقاوم به بيماری خاص، تحمل پذيری بيماری 

خاص، بيماری لکه سفيد
 

مقدمه
امروزه رشد جمعيت جهان همراه بامشکالتی 
و  پيشگيری  سالم،  تغذيه  به  نياز  جمله  از 
به  را  ها  توجه  مد رن  های  بيماری  کنترل 
فعاليت صيد و پرورش آبزيان بيش از پيش 
گفته  به  که  طوری  به  است.  کرد ه  معطوف 
سريع ترين  جهان  د ر  صنعت  اين  محققان، 
را  د يگر بخش های کشاورزی  ميان  د ر  رشد 
اين  غذا  جهانی  سازمان  گزارش  طبق  د ارد. 
صنعت د ر طی 30 سال گذشته به طور ثابت 8 
تا 10 د رصد رشد کرد ه است و اين روند اد امه 
تجارت جهانی  ميزان   .)FAO, 2018( د ارد 
محصوالت شيالتی با رکورد ی بی سابقه، 140 
ميليون  از 200  بيش  توليد  با  د الر  ميليارد 
از  است.  مد عا  اين  گواه  سال 2015  د ر  تن 
اين مقد ار حد ود 106 ميليون تن مربوط به 
توجه  با  است.  بود ه  پروری  آبزی  محصوالت 
کارشناسان  پروری،  آبزی  رشد چشمگير  به 
علوم شيالتی از آبزی پروری به عنوان انقالب 
اين  د ر  افزود ه  ارزش  برند.  نام می  يکم  آبی 
صنعت آنقد ر چشمگير است که کشورهای د ر 

میگو محصولی 
 خوش خوراک، 

پر طرفد ار و 
 اقتصاد ی 

 است كه به 
عنوان غذای 

 سالمتی 
 جهانیان را 

 به سمت خود 
 جلب كرد ه 

است. 
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حال توسعه ای که شرايط بالقوه اين صنعت را 
د ارا می باشند، به عنوان يکی از اولويت های 
توسعه اقتصاد ی خود برنامه های بلند مد ت با 
چشم اند از بسيار مثبت نوشته اند )عطاران و 

نصيری، 1391، صالحی، 1386(.
 پيش بينی موفق بانک جهانی از توسعه آبزی 
پروری از سال 2000 تا 2008، باعث شد تا 
اين بانک پيش بينی خود د ر خصوص توليد و 
مصرف آبزيان د ر جهان تا سال 2030 را نيز  

منتشر نمايد. 
را  ميگو  توليد   2030 سال  تا  گزارش  اين 
بخش  که  زد ه،  تخمين  تن  ميليون   11.5
عمد ه آن مربوط به توليد ميگوی پرورشی با 
سهم 12.2 د رصد از کل پيش بينی محصوالت 
آبزی پروری می باشد. اين مقد ار د ر مقايسه با  
توليد 6.4 ميليون تن د ر سال 2012 با سهم 
9.7 د رصد ی از کل محصوالت آبزی پروری، 
د ر صورت تحقق بيش از 44 د رصد افزايش 
خواهد د اشت. اما نکته مهم د ر اين گزارش، 
توجه به بروز بيماری های نوظهور و تاثير آن 
تن  11.2ميليون  تا  ميگو  توليد  کاهش  د ر 
افزايش  دنبال  به  توليد  افزايش  احتمال  و 
مصرف د ر چين تا 17.6 ميليون تن می باشد  

.)The World Bank, 2013(
همانطور که از اين آمار مشخص است، ميگو 
يکی از اقتصاد ی ترين و خوش خوراک ترين 
می  پروری  آبزی  توجه صنعت  مورد  آبزيان 
باشد. به همين د ليل شاهد، روند رو به رشد 

پرورش ميگو د ر جهان می باشيم.
تاريخچه پرورش ميگو به بيش از يک سد ه 
اند ونزی  همچون  آسيايی  کشورهای  به 
ناخواسته  الروميگو  که  زمانی  فيليپين،  و 
پرورش  استخرهای  به  مد  و  جزر  هنگام  به 
خامه ماهی وارد شد ه و همراه با آن پرورش 
می يافتند، بر می گرد د. اما اين روند از چهل 
سال پيش با گسترش فن آوری تکثير ميگو 
برعکس شد و  از پرورش آن  و سود حاصل 
خود  جای  ماهی  خامه  پرورش  استخرهای 
را به پرورش ميگو د اد ند )يگانه و همکاران، 

.)1395
نگاهی اجمالی به تاريخچه پرورش ميگو نشان 

می د هد که اين صنعت از زمان شروع تاکنون 
با افت و خيزهای عد يد ه ای روبرو بود ه است. 
مهمترين  صنعت  اين  د ر  بيماری  اپيد می 
د ر  کنند گان  توليد  بين  د ر  مشترک  چالش 
سراسر جهان بود ه است. اين چالش ضررهای 
بسيار سنگينی به اين صنعت د ر سراسر جهان 
وارد نمود ه است و هنوز به عنوان بزرگترين 
و  ريزان  برنامه  توجه  مورد  ضعف  نقطه 
سياست گذاران کشورها می باشد )شکل 1(. 
بر اين اساس، تاريخچه نوين پرورش ميگو  به 
سه د وره تقسيم می شود. د وره اول که پست 
الروها از محيط وحشی تهيه می شد )شروع 
مراکز  توسعه  د وره  سال 1988(،  تا  پرورش 
از  استفاد ه  د وره  و   )1996-1988(  تکثير 
فن آوری های نوين د ر جهت کنترل بيماری 

ها و توسعه صنعت ميگو )1996-تاکنون(.
د ر د وره اول و د وم تمرکز بر پرورش نمونه های بومی 
بود ه است. بطوری که د ر کشورهای آسيايی، ميگو 
ببری سياه )Penaeus monodon( و د ر 
کشورهای غربی، ميگوی وانامی )سفيد غربی( 
Litopenaeus vannamei غالب بود. د ر 
از محيط وحشی  د وره اول که پست الروها 
گرفته می شد د ر غياب بيماری و پرورش با 
سيستم گسترد ه، توسعه صنعت با رشد صد 
د رصد ی همراه بود. د ر دوره د وم که ميگوهای 
مولد وحشی جهت تخم کشی وارد سيستم 
طريق  از  ها  بيماری  ورود  شد،  ها  هچری 
مولد ين آلود ه وحشی، همراه با توسعه پرورش 
با سيستم نيمه متراکم آغاز شد. د ر اين د وره 
که توليد آسيا حد ود 7 برابر توليد غرب بود، 
و  بيماری  از  اند ک  اطالعات  وجود  د ليل  به 
توليد  د ر  سنگين  شکست  با  آن،   مد يريت 
رويارويی  شد.  همراه  چشمگيری  کاهش  و 
کشورهايی  اقتصاد  جهانی،  مشکل  اين  با 
که  اکواد ور،  حتی  و  تايلند  چين،  همچون 
از گزينه های  به عنوان يکی  را  اين صنعت 
خود  اقتصاد ی  توسعه  برنامه  د ر  د ار  اولويت 
به  د اد.  قرار  تاثير  تحت  بود ند،  کرد ه  لحاظ 
همين سبب يافتن راه حل های برون رفت 
از اين چالش برای اين کشورها بسيار حياتی 
بود. و د ر نهايت هرکد ام بر اساس شرايط و 

تاریخچه پرورش 
میگو به بیش 
از یک سد ه 
به كشورهای 
آسیایی همچون 
اند ونزی و 
فیلیپین، زمانی 
كه الرومیگو 
ناخواسته به 
هنگام جزر و مد 
به استخرهای 
پرورش خامه 
ماهی وارد شد ه 
و همراه با آن 
 پرورش 
 می یافتند، 
بر می گرد د.

تولید مولدین عاری از بیماری خاص به عنوان بخشی از  .../ اژدری
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موقعيت اقتصادی اجتماعی کشور خود اقد ام 
به حل اين مشکل با برنامه ريزی و مد يريت 
جامع نمود ند. د ست يافتن به مولد ين عاری از 
بيماری خاص )SPF(1 جهت اقد ام مد يريتی 
به منظور پيشگيری و رعايت امنيت زيستی 
از نقطه آغازين اين صنعت، با توجه به شروع 
بيمارياز طريق مولد ين آلود ه، نکته مشترکی 
گذاران  سياست  همه  توجه  مورد  که  بود 
 Wyban, 1992,( قرارگرفت  کشورها  اين 

.)2007a,b
پرورشی  بومی  گونه  شد  اشاره  که  همانطور 
وانامی  يا  غربی  سفيد  ميگوی  غرب   د ر 
است.  بود ه   )Litopenaeus vannamei(
برنامه  تحقيقات  ها  غربی  جهت  همين  به 
شد ن  تجاری  راستای  د ر  را  ای  شد ه  ريزی 
اولين  بود ند.  نمود ه  اجرا  و  تد وين  گونه  اين 
توسعه روی تراکم جمعيتی وانامی د ر اوايل 
سال 1980 صورت گرفت و ميگوی SPF د ر 
آمريکا ذخيره و توسعه پيد ا کرد، و د ر اوايل 
سال1990 به صورت رسمی ميگوی وانامی به 
مزرعه د اران معرفی شد، بطوری که د ر توليد 
ميگو از لحاظ کمی افزايش قابل توجه ای تجربه 
 .)Alday�Sanz., et al, 2018( گرد يد 
 SPF ميگوی  برنامه،  طبق   ،1996 سال  د ر 
وانامی به آسيا معرفی و توزيع شد، و سريعا 
بومی سازی ميگوی وانامی د ر د ستور کار اين 
کشورها به خصوص تايوان، چين و تايلند قرار 
گرفت. د ر سال 2004 ميگوی وانامی بعنوان 
را د ر جهان  يک گونه پرورشی جايگاه خود 
ارتقا د اد، تاجايی که، بيش از 50% کل توليد ات 
ميگوی پرورشی جهان را به خود اختصاص د اد. 
مزيت های ميگوی وانامی که بخش عمد ه ای 
از آن مد يون نتايج حاصل از تحقيقات مد ون و 
کاربرد ی د ر صنعت که منجر به توليد مولد ين 
عاری از بيماری خاص گرد يد، باعث شد که 
سرمايه گذاران د ر سراسر جهان جهت کاهش 
ريسک توليد و حفظ سرمايه و بازار پسند ی 
آن نسبت به گونه های متد اول پرورشی د يگر 
اينگونه  به  را  خود  از کشت  بيشتری  د رصد 
اختصاص د هند. بد ين ترتيب، درسال 2007 
ميگوی  توليد ات  کل   %75 وانامی،  ميگوی 

د اد  اختصاص  خود  به  را  جهان  پرورشی 
و   1 شکل   .)Wyban, 1992, 2007a,b(
ميگو  پرورش  صنعت  د رگيری  های  سال   2
به بيماری های مختلف تاثير گذار بر توليد را 
بين سال های 1970 تا 2018 را نشان می د هد 

.)Walker & Mohan, 2009(

شکل 1. تاريخچه  استخراج عوامل بيماری زايی مهم از 
مزارع پرورش ميگو از شروع تا سال 2018

GAV, gill�associated virus; IHHNV, 
infectious hypodermal and hemato�
poietic necrosis virus; IMNV, in�
fectious myonecrosis virus; MBV, 
monodon baculovirus; MSGS, mono�
don slow growth syndrome; TSV, 
Taura syndrome virus; WSSV, white 
spot syndrome virus; YHV, yellow 
head virus;NHP, Necrotising hepato�
pancreatitis;EHP, Enterocytozoon 
hepatopenaei (Walker and mohan, 
2009) .

شکل 2. نواحی استخراج عوامل بيماريزايی مهم از مزارع 
پرورش ميگو از شروع  تا سال 2002

 IHHNV -2 ،سال 1977 مکزيک MBV -1
سال 1981 هاوايی، YHV-3 سال 1990 تايلند، 
TSV -4 سال 1991 اکواد ور، WSSV -5 سال 
استراليا،   1996 سال   GAV  -6 چين،   1992 
IMNV -7 سال 2002 برزيل، MSGS -8 سال 

2002 ويتنام

 

1. Specific Pathogen Free 

 

اولین توسعه روی 
تراكم جمعیتی 

وانامی د ر اوایل 
سال 1۹۸0 

صورت گرفت و 
میگوی SPF د ر 

آمریکا ذخیره 
و توسعه پید ا 

كرد، و د ر اوایل 
سال1۹۹0 به 
صورت رسمی 
میگوی وانامی 

به مزرعه د اران 
معرفی شد.
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در صنعت  آن  اهميت  و  زيستی  امنيت 
ميگو

ميگوهای  ژنتيکی  و  بهد اشتی  وضعيت 
بر  بايستی  می  پنائيد ه،  خانواد ه  از  پرورشی 
های  و سياست  پرورش  نوع سيستم  اساس 
امنيت زيستی که د ر چرخه تکثير و پرورش 

ميگو اعمال می شود، بيان گرد د. 
همانطور که اشاره شد، بی شک بيماری قوی ترين 
و موثرترين تهد يد حال حاضر صنعت پرورش 
ميگو به شمار می رود. مسلما با اد امه بيماری 
بهره برد اری پايد ار صنعت ميگو د چار چالش 
اساسی خواهد شد. فلذا، به منظور جلوگيری 
و کنترل بيماری، تد وين و اجرای د ستورالعمل های 
اساس  بر  منطقه  هر  خاص  زيستی  ايمنی 
منطقه  آن  های  ويژگی  و  فرهنگ  امکانات، 

ضروری می باشد.
که  د ارد  گسترد ه  مفهومی  زيستی  ايمنی 
کمتر د رک شد ه است. سازمان خواربار جهانی 
)FAO( د ر سال 2003 ايمنی زيستی را يک 
رويکرد راهبرد ی و يکپارچه تعريف کرد، که 
د ربرگيرند ه يک سری سياست ها و مقرراتی 
منظور  به  هايی  فعاليت  و  ابزارها  قالب  د ر 
تجزيه و تحليل و مد يريت تهد يد های امنيت 
غذايی، سالمت و حيات جانوران و گياهان و 
همچنين خطرات زيست محيطی می شود.
ايمنی زيستی معرفی آفات گياهی، جانوری، 
بيماری ها و همچنين بيماری های مشترک 
گونه  نشر  و  معرفی  کنار  د ر  را  انسان  و  د ام 
محصوالت  و   )GMOs( شد ه  اصالح  های 
 آنها را همراه با معرفی و مد يريت گونه ها و 
ژنوتيپ های مهاجم بيگانه را  نيز شامل می شود. 

د ر د امپروری می توان امنيت زيستی را شامل 
پيشگيری،  جهت  الزم  های  فعاليت  کليه 
حيات  و  سالمت  بحران  مد يريت  و  کنترل 
حيوان با هد ف کاهش اثرات اقتصاد ی ناشی 
از بيماری، تد وين نمود. به بيان د يگر ايمنی 
زيستی ابزاری است برای رسيد ن به توسعه 
ابزار و فعاليت ها  اين  پايد ار.  و بهره برد اری 
بخش اساسی د ر سطوح مختلف ايمنی زيستی 
را شامل می شود که از تد وين برنامه هايی 
المللی شروع شد ه و به توافق  در قالب بين 

نامه های بين د ول و سپس قوانين ملی د ر 
اجرای  منظور  به  ملی  برنامه های  چارچوب 
طرح های تحقيقاتی کاربردی د ر جهت توليد 
پيشگيرانه  اقد امات  برای  نياز  مورد  د انش 
د ر راستای رسيد ن به اهد اف توسعه و بهره 

برد اری پايد ار توليد، پايان می يابد.
شد ه  تد وين  های  د ستورالعمل  و  اقد امات 
د ر خصوص ايمنی زيستی ميگو، شامل سه 

بخش زير می شود:
1. فعاليت هايی که مربوط به مد يريت شرايط 

محيطی و مزارع پرورشی می گرد د.
2. فعاليت هايی که بهد اشت و بيماری های 

ميگو را د ر بر می گيرد.
3. فعاليت هايی که به خصوصيات ژنتيکی و 

فرد ی ميگو می پرد ازد.
بر  است  کوتاهی  مرور  واقع  د ر  نوشتار  اين 
بيماری د ر  از  تاثير ميگوهای عاری  و  توليد 
کنترل و جلوگيری از تلفات و خسارات ناشی 
بيماری د ر صنعت تکثير و پرورش ميگو  از 
که مربوط به د سته سوم فعاليت ها می شود.

خصوصيات بهداشتی و ژنتيکی ميگو
وقتی  پرورش،  برای  ميگو  انتخاب  زمان  د ر 
 قرار بر رعايت الزامات ايمنی زيستی هم باشد، 
می بايستی ويژگی های ميگو از لحاظ سالمتی، 
بهد اشتی و ژنتيکی مورد توجه و بررسی قرار 

گيرد.
بر اساس وضعيت سالمت و بهد اشت، ميگو به 

گروه های زير تقسيم می گرد د:
* ميگوی عاری از بيماری خاص )SPF( به 
بيماری  عوامل  از  عاری  آنها  که  معنی  اين 
خاص هستند، اما لزوماً عاری از همه عوامل 

بيماری زا نيستند.
* ميگوی عاری از عامل بيماری  )PF(، به 
اين معنی که آنها عاری از همه عوامل بيماری زا 
هستند، گرچه اثبات و اطمينان د ر اين مورد 
 Alday�Sanz., et al,( است  د شوار  بسيار 

.)2018
از  سازی  مولد  جهت  که  ميگوهايی   *
شوند  می  آوری  جمع  پرورشی  استخرهای 
بالقوه  بطور  آنها  که  معنی  اين  به   1)APE(

1. Pathogen Free 

وضعیت 
بهد اشتی و 
ژنتیکی میگوهای 
پرورشی از 
خانواد ه پنائید ه، 
می بایستی 
بر اساس نوع 
سیستم پرورش 
و سیاست های 
امنیت زیستی 
كه د ر چرخه 
تکثیر و پرورش 
 میگو اعمال 
می شود، بیان 
گرد د. 

تولید مولدین عاری از بیماری خاص به عنوان بخشی از  .../ اژدری
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د ر معرض کليه عوامل بيماری زا قرارگرفته 
Uncharacter� جد يد اصطالح  اخيرا   اند. 
ized Selected Survivor )USS(l به جای 

APE پيشنهاد شد ه است، چرا که اعتقاد بر 
هر  د ر  زا  بيماری  عوامل  همه  که  است  اين 
منطقه جغرافيايی بطور همزمان وجود ند ارند، 
د ر نتيجه توليد مولد ينی که د ر معرض کليه 
عوامل بيماری زای شناخته شد ه و نشد ه قرار 
گرفته شد ه باشند غير ممکن است. به همين 
د ليل اصطالح مولد APE از نظر تکنيکی و 
علمی نمی تواند د رست باشد. USS د ر واقع 
نظر  از  گرچه  که  شود  می  مولد ينی  شامل 
ظاهری سالم هستند و مشکلی را نشان نمی 
د هند اما ممکن است که به عوامل بيماری زايی 
مختلفی آلود ه باشند که می توانند به صورت 
منتقل  بومی  ميگوهای  به  افقی  و  عمود ی 

.)Alday�Sanz., et al, 2018( شوند
يک  اين   ،2)HH( سالم  بسيار  ميگوهای   *
اصطالح تجاری است و از نظر مفهومی و نوع 

منبع ذخيره ای آن مبهم است.
با توجه به اين ويژگی های بهد اشتی، ميگوها 
از لحاظ خصوصيات ژنتيکی به گروه های زير 

تقسيم بند ی می شوند:
- مستعد ابتال به عفونت و بيماری

 .3)SPR( مقاوم د ر برابر عامل بيماريزای خاص -
می توانند  آنها  است.  کيفی  ويژگی  يک  اين 
آلود ه شد ه يا نشد ه باشند. د ر هرصورت چون 
خاص  بيماری  به  نسبت  ژنتيکی  صورت  به 
مقاوم هستند، عالئم بيماری و تلفات د ر آنها 

بروز نخواهد کرد.
- تحمل پذير د ر مقابل عامل بيماريزای خاص 
)SPT(4. به معنی تحمل يک بيماری خاص 
از  ناشی  تلفات  و  بيماری  اثرات  بروز  بد ون 
می تواند  ميگو  حالت  اين  د ر  است.  بيماری 
ايجاد  بيماری  است  ممکن  اما  شود  آلود ه 
نشود و يا ممکن است به بيماری مبتال شود 
اما اثرات بيماری را کمتر بروز  د هد و همراه 

با تلفات خفيف باشد.

)SPF( مولدين عاری از عامل بيماری
خاص  زای  بيماری  عامل  از  عاری  اصطالح 

د ر بيشتر اوقات اشتباه به کار برد ه می شود، و 
د رک و مفهوم صحيح اين واژه د ر بين پرورش 
 SPF د هند گان ميگو متد اول نيست. ميگوی
د ر واقع می تواند نمونه ای از سه نسل از يک 
برنامه  باشد که تحت پوشش يک  جمعيتی 
نظارتی، آزمايشات انجام شد ه د ر آنها نسبت 
به يک بيماری خاص به مد ت د و سال منفی 
به  نياز  ميگو  بود ن   SPF اثبات  است.  بود ه 
تاييد بازرسين بهد اشتی براساس نتايج حاصل 
از پايش منظم آنها د ارد. ميگوی SPF لزوما 
ميگويی نيست که نسبت به عامل بيماری زا 
حساس تر و يا تحمل باالتر و يا کمتری د اشته 
باشد و يا تنوع ژنتيکی متفاوت تری د اشته 
يا  بهتر  عملکرد  رشد ی  لحاظ  از  يا  و  باشد 
به معنی د يگر، ميگوی  باشد.  بد تری د اشته 
متفاوت  ژنتيکی  خاص  ويژگی  هيچ   SPF
نسبت به ميگوهای د يگر ند ارد، فقط سه نسل 
از آن د ر محيط بهد اشتی و عاری از بيماری 
و کنترل شد ه نگهد اری و پرورش يافته است. 
د ر  قرارگرفتن  محض  به   SPF ميگوهای 
معرض عوامل بيماری زا، مثل انتقال از محل 
بهد اشتی  سطح  با  مکانی  به  خود  نگهد اری 
بود ن خود   SPF ،تر پايين  ايمنی زيستی  و 
همان  اينها  واقع  د ر  د هند،  می  د ست  از  را 
بهد اشتی  فوق  يا  باال  سالمتی  با  ميگوهايی 

HH هستند.
 SPF اشاره شد ميگوهای همانطور که قبال 
عامل  نوع  چند  يا  يک  از  عاری  ميگوهای 
عوامل  کل  از  عاری  نه  هستند  بيماريزای 
بيماريزايی. د ر واقع هنوز د ر خصوص فهرست 
ميگوهای  بايستی  می  که  بيماريزای  عوامل 
وجود  نظر  اتفاق  باشند،  آن  از  عاری   SPF
ند ارد. د ر برخی موارد پيشنهاد می شود که 
فقط آن د سته از عوامل بيماريزايی که توسط 
بهد اشت و سالمت حيوانات   سازمان جهانی 
قرار گيرد.  است، مد نظر  اعالم کرد ه   )OIE(
ميگوهای  مي شود  توصيه  مجموع  د ر  اما، 
SPF عاری از هرگونه بيماری شناخته شد ه 
باشند. چرا که به روزرسانی عوامل بيماريزايی 
فهرست   OIE توسط  که  پنائيد ه  ميگوهای 
که  نمی شود  انجام  و سريع  موقع  به  شد ه، 

1. All Pathogen Exposed    2. High health
3. Specific pathogen resistant  4. Specific pathogen tolerant

اعتقاد بر این است 
كه همه عوامل 

بیماری زا د ر هر 
منطقه جغرافیایی 

بطور همزمان وجود 
ند ارند، د ر نتیجه 

تولید مولد ینی كه 
د ر معرض كلیه 

عوامل بیماری زای 
شناخته شد ه و 

نشد ه قرار گرفته 
شد ه باشند غیر 

ممکن است. 
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مزارع  د ر  که  بيماريزای  عوامل  موارد  همه 
پرورش ميگو گزارش می شود را شامل گرد د.
بلکه  نيست،  جد يد  مفهومی   SPF رويکرد 
ها  د امپروری  د ر  که  است  رايجی  راهکار 
استفاد ه می شود. د ر واقع ايد ه سرمايه گذاری 
روی حيوانات آلود ه از نقطه نظر د امپزشکی 
بر  عالوه  نيست.  پذير  توجيه  و  د رک  قابل 
اين، با استفاد ه از نمونه های SPF به د ليل 
حذف متغييرهای بهد اشتی، نقطه شروع قابل 
اعتماد ی برای پيشرفت مناسب د ر برنامه های 
د يگر  طرف  از  می گرد د.  فراهم  نژاد  اصالح 
به کارگيری و پرورش ميگوهای SPF برای 
عوامل  فرامرزی  جايی  جابه  از  جلوگيری 
اهد اف  با  ميگوها  انتقال  با  همراه  بيماريزا 
تجاری و تحقيقاتی اساسی و واجب می باشد. 

شيوع  به  ميگو  صنعت  رويکرد 
 )WSD( بيماری لکه سفيد  )Epizootic(
بيماری هاي ويروسی د ر ميان بيماری هاي 
ميگو تهد يد اصلی براي مزارع پرورش ميگو 
نقاط مختلف جهان محسوب می شوند.  د ر 
White spot disease/( بيماري لکه سفيد
WSD( يکی از د شمنان و تهد يد هاي اصلی د ر 
صنعت ميگو د ر اکثر نقاط د نيا بود ه است اما با 
وجود اين پرورش ميگو با ايجاد پروتکل ها و 
تکنيک هايی د ر اين زمينه، حرکت افزايشی 
و روند رو به رشد ی را د اشته است با توجه به 
تجربيات کشورهاي صاحب نام، توليد د ر کنار 
معرفی می کند  را  مد يريت جد يد ی  بيماري 
شيوع  از  جلوگيري  جهت  هايی  توصيه  لذا 
 بيماري بويژه ويروس WSSV ارائه می گرد د که 

می تواند به پايد اري اين صنعت کمک نمايد.
تجربه اين پيشامد د ر کشورهای مختلف منجر 
به اتخاذ سياست های آيند ه نگر و  مد برانه  د ر 

برون رفت از اين معضل بود ه است.
تايلند به عنوان نمونه ای از يک سيستم پرورش 
لکه  بيماری  شيوع  از  پس  آسيايی،  ميگوی 
سفيد )WSD( د ر مزارع پرورشی و خسارت 
سنگين آن به سرعت با اتخاذ سياست های 
ميگوی  پرورش  صنعت  توانست  راهبرد ی 
طراحی  کنار  د ر  تايلند  نمايد.  احيا  را  خود 

بهد اشتی  کنترل  جهت  کوچک  استخرهای 
زيستی،  ايمنی  های  د ستورالعمل  اجرای  و 
با معرفی و استفاد ه از مولد ين SPF توانست 
آن  شيوع  از  و  کنترل  را  زا  بيماری  عامل 
جلوگيری نمايد. اين کشور با برنامه ريزی بر 
اساس شرايط اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی 

با 5 راه حل خالقانه:
مولد ين   SPF/Nucleus Breeding  .1
ايمنی  رعايت  زا/  بيماری  عامل  از  عاری 

زيستی از حلقه اول صنعت ميگو
Selective genetics .2 توجه به ژنتيک و 
تالش برای به گزينی و توليد مولد ين مقاوم 

به بيماری
Auto feeders .3 استفاد ه از د ستگاه های 
غذاپاش خود کار جهت جلوگيری از هد ر رفت 
غذا و ايجاد آلود گی حاصل از باقيماند ه غذا و 

تنظيم رشد مناسب
و  مد فوع  تجمع  از  جلوگيری   Toilet  .4

آاليند ه ها
SPR )SPT( .5 توليد مولد ين مقاوم و تحمل 

پذير د ر مقابل عامل بيماريزايی خاص
توانست صنعت  ميگوی خود را نجات د اد ه و 
به يکی از کشورهای صاد ر کنند ه تکنولوژی و 
خد مات تبد يل گرد د. اين کشور د ر حقيقت، با 
به کارگيری ذخاير SPF توليد شد ه، توانست 
ضمن ايجاد تغيير بنياد ين د ر اين صنعت به 
بهره برد اری غير قابل باوری برسد و اين راهکار 
برنامه های  توسعه  امکان  بنای  زير  واقع  د ر 

بسيار موفق آتی را فراهم نمود.
اما راهکار کشور اکواد ور د ر اين راستا به گونه 
توجه  با  کشور  اين  د ر  خورد.  رقم  د يگر  ای 
از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصاد ی  پيامد های  به 
و  اقتصاد ی  وضعيت  و  سفيد  لکه  بيماری 
اجتماعی ضعيف اين کشور، بهبود اين صنعت 
د ر يک د وره طوالنی تر نسبت به کشور تايلند 
انجام گرفت. اين کشور با بهره برد اری صحيح 
از مولد ين SPT يا همان ميگوهای که ژنتيکی 
و  بود ه  مقاوم  سفيد  لکه  بيماری  مقابل  د ر 
مقاومت نسبت به بيماری د ر آن ها افزايش 
يافته بود، توانست صنعت ميگوی خود را بار 
د يگر احيا نمايد. با نگاهی به نتايج اقد امات 

به كارگیری 
و پرورش 
 میگوهای 
SPF برای 
 جلوگیری از 
جابه جایی 
فرامرزی عوامل 
 بیماریزا همراه 
 با انتقال 
 میگوها با 
 اهد اف تجاری 
و تحقیقاتی 
اساسی و واجب 
می باشد. 

تولید مولدین عاری از بیماری خاص به عنوان بخشی از  .../ اژدری
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اين د و کشور مشخص می شود که هد ف هر 
يا  بيماری  از  عاری  مولد ين  توليد  د و کشور 

همان SPF بود ه است. 

WSSV SPT + SPF توسعه مولدين
در سال 2010 د و پروژه جهت توليد مولد ين 
SPF از مولد ين SPT د ر آمريکای التين د ر 
خورد  کليد  نيکاراگوئه  و  اکواد ور  کشورهای 
که تا سال 2012 اد امه د اشت. اين پروژه 6 
بيماری مهم ميگوهای خانواد ه پنائيد ه که د ر 
 OIE آن زمان شناخته شد ه بود و د ر ليست
قرارد اشت و سه بيماری د يگر که د ر فهرست 

نبود را شامل شد.

OIE�listed pathogens (2010)
1. White�spot syndrome virus 
(WSSV)
2. Yellow head virus (YHV)
3. Infectious myonecrosis virus 
(IMNV)
4. Necrotizing hepatopancreatitis 
(NHP)
5. Taura syndrome virus (TSV)
6. Infectious hypodermal and hae�
matopoietic necrosis virus (IHHNV)

Other non�OIE listed pathogens in�
cluded in the screening
1. Enterocytozoon hepatopenaei 
(EHP)
2. Penaeus vannamei nodavirus 
(PVNV)
3. Streptococcus spp.

د ر  شد ه  کارگرفته  به  شناسايی  های  روش 
از  استفاد ه  با   PCR نستد  شامل  طرح،  اين 
برد اری  نمونه  و   )IQ2000( شرکت  کيت 
جهت بررسی های بافت )هيستولوژی( بود ند. 
د ر ابتد ا نمونه ها جهت عاری بود ن از وجود 
به   .WSSV, IHHNV NHP بيماری  سه 
از  شد ه  استخراج  بومی  های  بيماری  عنوان 
برای  ها  نمونه  گرچه  شد ند.  بررسی  مزارع، 
هد ف  شد ند.  آزمايش  نيز  ها  بيماری  ساير 
اول شناسايی نمونه های عاری از بيماری که 
برد اری شد ه،  نمونه  بيماری  د رگير  مزارع  از 

بود. رسيد ن به وزن 23 تا 30 گرم د ر مزارع 
آلود ه، د ليل اصلی انتخاب اين نمونه ها بود. 
اساس پيش فرض بر اين بود که نمونه های 
به  مزرعه  نامساعد  شرايط  د ر  توانستند  که 
اين وزن برسند، د ر واقع توانستند با بيماری 
مبارزه کنند و د ر نتيجه به احتمال زياد د ارای 
ويژگی SPT و يا SPR خواهند بود. انتخاب 
اين نمونه ها از مزارعی که توليد باال د اشتند 
تنوع  با  همراه  و  زياد  جمعيت  تعد اد  يعنی 

ژنتيکی وسيع تری بود ند انجام گرفت.
انتقال عمود ی عامل بيماری زا به روش های 
مختلف نمايان می شود. ممکن است آلود گی 
پوسته  از  يا  و  تخم  خارج  تخم،  د رون  از 
بهد اشتی  مد يريت  د يد گاه  از  باشد.  مولد ين 
کليه عفونت های ويروسی به صورت عمود ی 
انتقال می يابد و د ر نتيجه نمونه های آلود ه 
مناسب انجام پروژه SPF نمی باشند. توجه به 
عوامل بيماريزای رود ه ای باعث جلوگيری از 
آلود گی ناپلی ها با اتخاذ تمهيد ات مد يريتی 
خاص امکان پذيرمی گرد د. عوامل بيماريزای 
مثل WSSV  و IHHNV د اخل تخم جايگير 
می شوند و می بايستی کامال حذف گرد ند. 
چرا که احتمال سرايت به خارج بسيار زياد 
است. از آنجايی که عفونت NHP يک عفونت 
د رمان  ضمن  د ر  توان  می  است  باکتريايی 
اين  با  نيز  را  ها  تتراسيکلين، تخم  اکسی  با 
 Alday�Sanz.,( آنتی بيوتيک شستشو د اد

2018( )جدول 1(.

جدول 1. فهرست و ويژگی عوامل بيماريزايی ميگو و 
سطح تاثيرگذاری آن بر مزارع پرورشی

مدیریت  روش انتقال عمودی انتشار سطح خسارت عامل بیماریزا
 مولدسازی

WSSV با شیوع  بسیار زیاد(
 باال(

 حذف نمونه درون هسته ای سیستمی

TSV شیوع  زیاد بسیار(
 انفرادی(

 حذف نمونه خارج هسته ای سیستمی

YHV شیوع  زیاد بسیار(
 انفرادی(

 حذف نمونه خارج هسته ای سیستمی

IHHNV حذف نمونه درون هسته ای سیستمی متوسط 
YHV/GAV حذف نمونه خارج هسته ای سیستمی )بومی شده( زیاد بسیار 

IMNV نمونهحذف  خارج هسته ای سیستمی )بومی شده( زیاد بسیار 

Streptococcus خارج هسته ای/مدفوع سیستمی )بومی شده( زیاد بسیار 
 ترشحات دهانی

 مدیریت

NHP مدیریت مدفوع/ترشحات دهانی دستگاه گوارش متوسط 
BP,MBV 

HPV 
 مدیریت مدفوع/ترشحات دهانی دستگاه گوارش کم

EHP مدیریت مدفوع/ترشحات دهانی دستگاه گوارش بسیار زیاد 
AHPND مدفوع/داخل و  بسیار زیاد 

 خارج پوستی
 تجمع روی مدفوع/

 ترشحات دهانی
 مدیریت

 

 از د ید گاه 
مد یریت بهد اشتی 

كلیه عفونت های 
ویروسی به صورت 

 عمود ی انتقال 
 می یابد و د ر 

نتیجه نمونه های 
 آلود ه مناسب 

 انجام پروژه 
 SPF 

نمی باشند.
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AHPND= acute hepatopancre�
atic necrosis disease, BP= Bac�
ulovirus penaei, EHP= Entero�
cytozoonhepatopenaei, GAV= 
gill�associated virus, HPV= 
hepatopancreatic parvo�like 
virus, IHHNV= infectioushypo�
dermal and haematopoietic ne�
crosis virus, IMNV= infectious 
myonecrosis virus, MBV= Mono�
donbaculovirus, NHP= necrotis�
ing hepatopancreatitis, TSV= 
Taura syndrome virus, WSSV= 
white�spotsyndrome virus.

فراهم  به  نياز  پروژه  اين د و  اجرای  برای 
کرد ن امکانات د يگری از جمله قرنطينه 
منظوره،  چند  سازی  مولد  د و،  و  يک 
پرورش الرو، آزمايش صحت سالمت غذای 
زند ه مورد استفاد ه با روش PCR و آموزش 
رعايت مسائل ايمنی زيستی کارکنان بود.
بررسی های مقد ماتی بيماری های بومی  
)WSSV, IHHNV and NHP( بر روی 
75 نمونه از استخرهای که کمتر د رگير 
بود ند و توليد شان باال بود انجام شد. سپس 
نمونه ها به طور جد اگانه د ر معرض شوک 
گرفتند  قرار  د رجه   24-22 بين  د مايی 
برای  شنای  پای  از  ساعت  از 24  بعد  و 
بررسی بيماری لکه سفيد و حاد کبد ی 
و برای شناسايی بيماری NHP از سطح 
از  بعد  ماد ه  مولد ين  از  همچنين  و  بد ن 
قطع پای چشمی نمونه برد اری گرد يد. از 
طرف د يگر تعد اد 10 نمونه از الروها برای 
بررسی عفونت های د اخل استخر از جمله 
 TSV, IMNV,، YGV/GAV, PVNV,
پست  عد د   120 تعد اد  و   ،EHP و   BP
الرو ذخيره شد ه د ر استخر بعد از شوک 
د مايی مجد  د اً از جهت بيماری لکه سفيد 
و حاد کبد ی مورد بررسی قرار گرفت. د ر 
طول د وره نمونه های نر د و بار و نمونه های 
ماد ه سه بار و پست الروها حد اقل د و بار 
نمونه برد اری و آزمايش شد. اين کار د ر سه 
نسل تکرار شد که می بايستی با جواب های 

منفی همراه می بود تا به عنوان نمونه های 
SPF معرفی می شدند. 

OIE and Eu� )بر اساس استاند ارد های 
بايستی  می   ،)ropean Union, EU
نمونه ها د و سال متوالی عاری از بيماری 
سال  پايان  د ر  پروژه  اين  د ر  که  باشند. 
2012 نمونه ها به عنوان SPF به مجامع 
باال  برای  گرد يد ند.  معرفی  المللی  بين 
آزمايشات،  د رستی  و  اطمينان  برد ن 
نمونه هايی از آبشش ها، ليمولنف و لنف 
همچون  زا  استرس  عوامل  همچنين  و 
pH شوری و د ما د ر طول د وره گرفته و 

بررسی گرد يد.
د ر طول پروژه 64 هزار آزمون PCR د ر 
اکواد ور انجام شد و 100 هزار آزمون د ر 
تمام  جواب  سال  د و  از  بعد  نيکاراگوئه. 
از  عاری  ها  نمونه  و  منفی  آزمايشات 
يک  سالی  مد ت  اين  د ر  بود ند.  بيماری 
مرتبه د انشگاه زاراگوزای اسپانيا به عنوان 
ناظر از طرف اتحاد يه اروپا از پروژه بازد يد 
تاييد  و  بررسی  را  آزمايشات  د رستی   و 

می کرد ند.
 SPF اثرات مثبت استفاد ه از اين مولد ين

د ر زوايای مختلف مشهود بود. از جمله:

در بالغين
مرگ و مير نقل و انتقال از 24 د رصد به 

5 د رصد رسيد
مرگ و مير بعد از قطع پای چشمی از 15 

د رصد به 3 د رصد کاهش يافت
مرگ و مير مولد ين ماد ه د ر حين تخم 
د رصد کاهش  به يک  د رصد  از 5  ريزی 

يافت

در الروها
زمان سپری شد ن مراحل الروی از 21-

23 روز به 17-18 روز کاهش يافت
تعد اد PL د ر گرم از 350 به 200 عد د 
 12 ال  پی  سايز  يعنی  يافت  کاهش 

افزايش يافت
بازماند گی از 45-50 به 70-75 افزايش 

يافت
اختالف سايز به کمتر از 15 -12 د رصد 

کاهش يافت.

در استخر پرورش
گرم   15 بازاری  وزن  به  رسيد ن  زمان 

جهت 6 هفته کاهش يافت.

عالوه بر اين الروهای توليد ی از مولد ين 
WSSV SPT+SPF و الروهای حاصل از 
مولد ين SPF وارد اتی از آمريکا که رشد 
اما مشکوک به لکه  سريع تری د اشتند، 
سفيد بود ند، همزمان به روش متراکم با 
مد يريت قوی، و يکپارچه د ر استخرهای 
مجزا از يک مزرعه، ذخيره سازی شد ند. 
د وره  طول  د ر  شد ه  انجام  پايش  نتايج 
که  استخرهايی  از  تا  د و  که  د اد  نشان 
وارد اتی  مولد ين  از  توليد ی  الروهای  با 
مابقی استخرهای  بين رفتند و  از  بود ند 
ذخيره شد ه با اين الروها تنها 35 د رصد 
بازماند گی د اشتند، د ر حاليکه استخرهای 
ذخيره شد ه با الروهای حاصل از مولد ين 
WSSV SPT+SPF محلی بد ون تلفات 

گروهی، 70 د رصد بازماند گی د اشتند.
 Reverse به SPF اين روش مولد سازی
SPF معروف است و تفاوت آن با توليد 
SPF معمولی د ر اين است که د ر روش 
با  محيطی  د ر   SPF مولد های  معمول 
کمترين آلود گی توليد می شوند، اما د ر 
روش Reverse SPF نمونه ها با مبارزه 
با بيماری ايجاد می شوند و بسيار مقاوتر 

از مولد ين SPF معمولی هستند.
سيستم پرورش ميگو د ر عربستان بسيار 
شبيه اکواد ور است، استخرهای 10 هکتاری 
با حد اقل مد يريت و رعايت ايمنی زيستی 
جايی که اختالف د مای شب و روز حد ود 
10 د رجه و شوری تا 55 پی پی تی هم 
از  عربستان   2014 سال  د ر  رسد.  می 
از   WSSV SPT+SPF مولد ين  نمونه 
اکواد ور وارد کرد و نتيجه توليد با ذخيره 
سازی از الروهای حاصل از اين مولد ين، 

تولید مولدین عاری از بیماری خاص به عنوان بخشی از  .../ اژدری
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تنها منجر به مشاهد ه د و مورد محد ود به 
لکه سفيد د ر سال 2015 و 2016 گرد يد 

.)Alday�Sanz, 2018(

نتيجه گيری
حال  اقتصاد ی  های  فعاليت  ميان  د ر 
حاضر، پرورش ميگو از ارزش افزود ه قابل 
توجهی برخورد ار است. چنانچه بر اساس 
متوسط،  طور  به  شد ه،  منتشر  آمارهای 
د ر  ميگو  فروش  قيمت  از   %35 حد اقل 
محل برداشت را ارزش افزود ه آن محصول 
تشکيل می د هد. اين مقد ار بد ون احتساب 
ارزش افزود ه عمل آوری، حمل، توزيع و 
بازار است )جعفری گلويک و  فروش د ر 
چرخه  اين  مسلما  و  همکاران،1390(. 
وسيع اقتصاد ی اشتغال زايی چشمگيری 
را به همراه خواهد د اشت.  به همين د ليل 
کشورهای  د ر  اقتصاد ی  گذاری  سياست 
د ر حال توسعه همچون تايلند و اکواد ور با 
چشم اند از مثبت و د راز مد ت برای رشد و 
توسعه اين صنعت سرمايه گذاری و برنامه 
حمايت  آن  از  شد ت  به  و  کرد ه   ريزی 
اين  توجهات،  اين  سايه  د ر  کنند.  می 
صنعت د ر اين کشورها توانسته به توسعه 
عنوان  به  و  برسد  پايد ار  برد اری  بهره  و 
صاحبان مد عی فن آوری اين صنعت د ر 

جهان مطرح باشند.
قريب به سه د هه از آغاز سرمايه گذاری 
 د ر صنعت تکثير و پرورش ميگو د ر ايران 
می گذرد. شروعی خوب د ر آغاز توسعه 
افت و خيزهای  و  اين صنعت د ر جهان 
بيماری  با  مواجه  بحران  از جمله  مشابه 
و تغيير شرايط اقليمی و آب و هوايی، اما 
چگونه است که هنوز بعد از سه د هه کشور 
و  راهبرد ی  مد ون  برنامه  نتوانسته  ايران 
و  باشد  د اشته  اين صنعت  د ر  آورانه  فن 
اقتصاد  اين صنعت را د ر راستای اجرای 
تثبيت،  نفت  به  وابسته  غير  و  مقاومتی 
برساند؟  پايد ار  برد اری  بهره  به  و  توسعه 
مشکالت الينحل اين صنعت به خصوص 
د ر زمينه کنترل بيماری لکه سفيد، نتيجه 
ريزی  برنامه  و  همد لی  هماهنگی،  عد م 
جمعی بخش د ولتی و خصوصی می باشد. 

با پذيرش اين واقعيت که بيماری عامل 
جد ايی ناپذير اين صنعت مثل تمام صنايع 
د يگر، د رگير با موجود زند ه می باشد. می توان 
با  کشورهايی  تجربيات  از  برد اری  الگو  با 
و  موثر  اقد امات  ايران  به  نزد يک  شرايط 

کنترلی پايد اری را تد وين و اجرا نمود. 
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