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چکيده
پرورش ميگو از مهمترين فعاليت های آبزی 
پروری در استان هرمزگان است. اخيرا توليد 
چالش  دچار  هرمزگان  استان  و  کشور  در 
توليد  برای  است.   شده  سفيد  لکه  بيماری 
و  سالم  ميگوی  بچه  تهيه  استان،  در  موفق 
عاری از بيماری به همراه فراهم کردن شرايط 
به  را  استرس  کمترين  که  پرورش  بهينه 
ميگوها وارد کند اهميت زيادی دارد. مطالعات 
نشان داده که بروز بيماری لکه سفيد و تکثير 
اين ويروس در بدن ميگو بيشتر شده و اغلب 
اين افزايش حضور ويروس  با تلفات گسترده 
داده  نشان  تحقيقات  گردد.  می  همراه  ای 
 pH آمونياک،  ميزان  افزايش  شرايط  در  که 
داشته  افزايش  تلفات  اين  دمايی  تغييرات  و 
است. به منظور بهره گيری از اين مطالعات 
در اين مقاله روشهای کاهش استرس وارده به 
ميگو در استان هرمزگان جهت کاهش تلفات 
در شرايط بروز بيماری لکه سفيد ميگو شامل 
استفاده بهينه از تراکم ذخيره سازی،استفاده 
تنظيم   ، کيفيت  با  و  استاندارد  غذاهای  از 
 pH ميزان غذادهی ، کنترل ميزان و تغييرات
تغييرات دمايی  در طی شبانه روز و کنترل 
با استفاده از تنظيم مدت زمان دوره پرورش 

پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي: بيماری لکه سفيد، استرس، 
آمونياک، pH، دما 

مقدمه
 Litopenaeus( غربی  سفيد  ميگوی 
vannamei( با قابليت سرعت رشد مناسب 
دماهای  و  شوری  با  خوب  پذيری  تطابق  و 
ميگوی  توليد  سوم  دو  از  بيش   ، مختلف 
پرورشی جهان را به خود اختصاص داده است 
)Xia and Wu, 2018(. تنها گونه پرورشی 
ايران و استان هرمزگان نيز همين گونه است 
که بدليل شرايط رشد و تحمل پذيری بهتر 
شده  هندی  سفيد  ميگوی  گونه  ،جايگزين 
است. اخيرا با افزايش تراکم پرورش اين گونه 
بروز کرده  بيشتر  اين صنعت  بيماری ها در 
است )Zheng et al., 2021(. پرورش ميگو 
در ايران و استان هرمزگان نيز هم اکنون دچار 
چالشی تحت عنوان بيماری لکه سفيد شده 
است و باعث شده که ميزان توليد اين آبزی 
در واحد سطح در سالهای اخير کاهش يابد. 
بروز بيماری ها در آبزی پروری از مهمترين 
و  است  صنعت  اين  روی  پيش  تهديدهای 
بيماری لکه سفيد به عنوان يکی از مهمترين 
بيماری های ميگوهای پرورشی که قادر است 
در طی 3-7 روز ميزان تلفاتی بالغ بر ٪100-70 
ايجاد نمايد )Lightner, 1996(. اما بهترين 
آشکار  شدن  ظاهر  يا  بروز  از  جلوگيری  راه 
مراقبت  و  پيشگيری  مزارع،  در  بيماری  اين 
 Sánchez‐Martínez et( عنوان شده است
al., 2007(. عوامل متعددی در بروز بيماری 
لکه سفيد و تلفات آن در استخرهای پرورشی 

غربی  سفيد  ميگوی  پرورش  در  استرس  کاهش  اهميت 
بيماری  بروز  با  آن  ارتباط  و   )Litopenaeus vannamei(

لکه سفيد در استان هرمزگان
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موثر است که شرايط استرس زا يکی از مهمترين 
عوامل تاثير گذار بر تلفات می باشد. يافته های 
زای  استرس  شرايط  نقش  مورد  در  نيز  زيادی 
محيطی در بروز اين بيماری منتشر شده است 
در  تغييرات   .)Kathyayani et al., 2019(
کيفيت آب استخر باعث می گردد ميگوی وانامی 
به  ابتال  جهت  شرايط  و   شده  استرس  دچار 
 Rahman et( بيماری لکه سفيد مستعدتر شود
al., 2006(. در صورتيکه شرايط استرس زا در 
استخر بوجود آيد باعث می گردد تکثير ويروس 
يافته و مرگ  افزايش  لکه سفيد در بدن ميگو 
 Doan( بيفتد  اتفاق  جمعی  دسته  های  ومير 
et al., 2009(.  با وجود اين معضل در استان 
هرمزگان و احتمال بومی شدن اين ويروس در 
خوريات و مناطق پرورش ميگو، ضرورت کاهش 
استرس در ميگوها بيش از پيش اهميت خواهد 
پرورش  سنتی  و  قبلی  روشهای  شايد  و  يافت 
توليد  جوابگوی  هرمزگان  استان  در  ميگو 
زا  استرس  عوامل  مهمترين  نباشد.از  مناسبی 
افزايش ميزان  به  توان  در استان هرمزگان می 
آمونياک ، تغييرات pH، تغييرات درجه حرات، 
جلبکی  مضر  های  شکوفايی  اکسيژن،  کمبود 
که  نمود،  اشاره  سازی  ذخيره  تراکم  افزايش  و 
در اين مقاله بصورت اجمالی  در مورد افزايش 
ميزان آمونياک، تغييرات pH،  تغييرات درجه 
جهت  راهکارهايی  و  شد  خواهد  بحث  حرات 

کاهش تلفات پيشنهاد می گردد.

نقش آمونياک در بروز استرس:
پرورش ميگوی سفيد  تراکم در  ميزان  افزايش 
گذار  تاثير  استخرها  آب  کيفيت  روی  بر  غربی 
بوده و اثر سميت نيتروژن در آب استخرها يکی 
پرورش  کننده  فاکتورهای محدود  مهمترين  از 
 Kathyayani et al.,( است  وانامی  ميگوی 
2019(. آمونياک غالبا در اثر مدفوع، غذای خورده 
نشده و تجزيه باکتری ها از اين مواد در استخرها 
حاصل می شود )Chen and Kou, 1996(. در 
بحث آبزی پروری و پرورش ميگو کل آمونياک 
يون  و  آمونيوم)يونيزه(  يون  شکل  به  موجود 
 Armstrong( وجود دارد )آمونياک)غير يونيزه
و  آمونيوم  ميزان  بين  ارتباط   .)et al., 1978
آمونياک در استخرها تحت تاثير pH و دما و به 
 Randall( ميزان اندک تحت تاثير شوری است

and Tsui, 2002( و تغيير اقليم بر اين ارتباط 
نيتروژن کل  يونيزه  تاثير زيادی دارد. فرم غير 
)TAN(1 يا همان آمونياک برای پرورش ميگو 
اين  که   )Chen and Lei, 1990( است  مضر 
مضر بودن به دليل توانايی باالی آن در انتشار 
 Emerson et( است  آبزيان  بدن  سلولهای  در 
رشد  روی  بر  است  قادر  آمونياک   .)al., 1975
اثر منفی گذاشته و قدرت تطابق پذيری ميگو 
می  کاهش  اسمزی  تغييرات  با  مواجهه  در  را 
و  آبشش  های  بافت  عملکرد  همچنين  دهد. 
 Lu et al.,( کند  می  مختل  را  هپاتوپانکراس 
2016(. آمونياک کل باالی 1 ميليگرم بر ليتر می 
تواند باعث اختالل در متابوليسم شده و يا شروع 
 Magallón( باشد  نيز  آبزيان  در  مير  و  مرگ 
Barajas et al., 2006(. در مطالعه ای ميزان 
کل  آمونياک  ليتر  در  گرم  ميلی   9 و   1،3،6
)TAN( به ترتيب موجب بازماندگی95،75،70 
روز   14 طی  غربی  سفيد  ميگوی  در   ٪55 و 
 .)Kathyayani et al., 2019( پرورش گرديد
ترکيبات نيتروژنی می توانند با تاثير بر آبشش 
ها و آسيب به آنها مانع از کارايی مناسب اين 
اندام شده و با تاثير بر ميزان اکسيژن گيری و 
اختالل در آن باعث مرگ ومير ميگو ها شوند 
)Barbieri et al., 2016(. جهت کاهش ميزان 
استرس به ميگوهای پرورشی در استان هرمزگان 
می بايست موارد مهمی چون آمونياک موجود 
استفاده  و  ذخيره سازی  تراکم  کاهش  آب،  در 
استفاده  و  با کيفيت، کنترل غذادهی  از غذای 
در  داد.  قرار  توجه  مورد  را  ها  پروبيوتيک  از 
استان هرمزگان به دليل در دسترس بودن مواد 
اوليه )پودر ماهی( و آرد يا سويا، غذاهای دست 
سازکارگاهی رونق زيادی دارند ، زيرا هزينه های 
تمام شده غذا برای پرورش دهندگان کمتر است. 
اين غذاها معموال در بسياری از غذاهای کارگاهی 
به  سويا  و  آرد  ماهی،  پودر  از  مخلوطی  از  ساز 
همراه روغن های ماهی و يا روغن خوراکی در 
کنار همبند های موجود در بازار تهيه می گرديد.  
هر چند کيفيت ماده اوليه بخصوص پودر ماهی 
تهيه شده در بسياری از کارگاه ها مناسب بوده و 
TVN قابل قبولی داشته اند اما روشهای ساخت 
و نگهداری غذا باعث شده قابليت ماندگاری غذا 
در استخرها کاهش يافته و اين هدر رفت غذا در 
استخر باعث افزايش ميزان آمونياک در استخر 

افزایش میزان 
تراکم در پرورش 
میگوی سفید غربی 
بر روی کیفیت 
آب استخرها تاثیر 
گذار بوده و اثر 
سمیت نیتروژن 
در آب استخرها 
یکی از مهمترین 
فاکتورهای محدود 
کننده پرورش 
میگوی وانامی 
است

 اهمیت کاهش استرس در پرورش میگوی سفید غربی .../ زاهدی، روحانی قاديکالئی، ...

1. Total Ammonia Nitrogen



مجله ترویجی میگو و سخت پوستان / سال پنجم / شماره 1

28
بهار و تابستان 99    

گردد. اين هدر رفت غذا و انباشت غذای مصرف 
که  شده  آمونياک  ميزان  افزايش  باعث   نشده 
می تواند يکی از عوامل مهم استرس در ميگوهای 
پرورشی باشد. در بازديد های صورت گرفته در 
سايت های استان هرمزگان معموال مزارعی که 
از غذاهای استاندارد و بهتر استفاده کرده بودند 
ميزان بازماندگی بهتری نسبت به مزارعی که از 
غذاهای مزرعه ساز استفاده کرده بودند داشتند. 
نکته قابل توجه اين است که شايد ميزان آمونياک 
توليد شده در استخرهايی که از غذای کارگاهی 
استفاده ميکنند  از حد کشندگی ميگوی وانامی 
کمتر باشد اما تداوم مقدار کمتر از حد کشندگی 
مير  و  و مرگ  بروز  برای  را  زمينه  نيز  آمونياک 
در شرايط حضور بيماری لکه سفيد مهيا خواهد 

نمود.

نقش pH در بروز استرس:
تغييرات در pH آب استخرهای پرورشی بيشتر 
در اثر واکنش های بيولوژيکی در استخرها روی 
می دهد و کاهش pH بيشتر در اثر باران های 
سنگين، فرسايش خاک و دايک ها و ورود آب از 
خاکهای اسيدی به استخرها اتفاق می افتد که 
 Haines,( را تا 4/1 نيز پايين می آورد  pH گاها
ميگوی  پرورش  مزارع  در  پديده  اين   ،)1981
استان هرمزگان معمول نيست. اما افزايش ميزان 
شکوفايی  با  مرتبط  معموال  استخرها  در   pH 
اتفاق  استخر  آلی  مواد  بار  افزايش  و  ها  جلبک 
باالی  تا ميزان  را   pH افتد که گاها ميزان  می 
 ،)Wang et al., 2002( دهد  می  افزايش   9
استخرهای  در   pH ميزان  افزايش  اين  معموال 
زمان  در  هرمزگان  استان  ميگوی  پرورش 
شکوفايی پالنکتونی استخرها در اواسط يا انتهای 
دوره پرورش مشاهده می گردد. تحقيقات زيادی 
فيزيولوژی  بر  آن  اثر  و   pH تغييرات  روی  بر 
اين  که  است  منتشر شده  استخرها  در  ميگوها 
گونه تغييرات می تواند بر روی بازماندگی و رشد 
 Kathyayani( ميگوها تاثير زيادی داشته باشد
et al., 2019(. بطور کلی توانايی تطابق پذيری 
فيزيولوژی سخت پوستان در اندام های آبشش 
نهفته است و اين اندام شرايط محيطی پيرامون 
 Freire et( را با اندام های داخلی برقرار می کند
al., 2008(. تغيير در ميزان pH نيز می تواند 
باعث اختالل در کارايی عملکرد آبشش ها شود 

که بدليل اثر مستقيم +Hيا -OH بر آبشش ها 
 .)Playle and Wood, 1989( ايجاد می گردد
پيچيده  عوامل  تاثير  استخر تحت  آبزيان درون 
ای در استخرها مانند سموم مختلف و يا کيفيت 
فيزيکوشيميايی آب قرار دارند و گاها اين عوامل 
بصورت پيچيده بر هم اثر گذاشته و يا همپوشانی 
دارند )Lucu and Towle, 2003(. وجود اين 
ايمنی  باعث تضعيف سيستم  زا  عوامل استرس 
می  پاتوژنها  به  نسبت  مقاومت  کاهش  و  ميگو 
می  دهندگان  پرورش  نگرانی  اولين  که  گردد 
بايست در جهت جلوگيری از بروز استرس های 
.)Kathyayani et al., 2019( باشد  محيطی 

تحقيقات زيادی نيز بر ميزان آمونياک و pH در 
پرورشی  انواع ميگوهای  زندگی  مراحل مختلف 
زای  استرس  نقش شرايط  که  است  انجام شده 
محيطی در بروز بيماری لکه سفيد کامال مشهود 
)Kathyayani et al., 2019(. مطالعات  است 
در   pH ميزان  افزايش  و  داده که کاهش  نشان 
ميگوی وانامی باعث کاهش بازماندگی شده است 
مطالعه   يک  در  مثال   .)Zhou et al., 2009(
شروع  تلفات در ميگوی سفيد غربی با  افزايش 
پرورش   9 روز  در  و   10 مقدار  به   pH ميزان 
آغاز گرديد و در روز 14 پرورش، ميزان تلفات 
 .)Kathyayani et al., 2019( به 50٪ رسيد 
مطالعات  دانشمندان نشان داده است که ميگوی 
 pH افزايش  در  کمتری  پذيری  تحمل  وانامی 
داشته و حتی تلفات ميگوهای نگهداری شده در 
pH های9/3 به مراتب بيشتر از 5/6 بوده است 
)Zhou et al., 2009(. اين مورد يکی از موارد 
است  هرمزگان  استان  پرورشی  مزارع  در  مهم 
اين  در  نيز   9 باالی  تا   pH ميزان  افزايش  که 
افزايش  اين  همچنين  دهد.  می  روی  استخرها 
ميزان pH می تواند باعث افزايش تبديل آمونيوم 
 Corpron and( به آمونياک در استخرها گردد
Armstrong, 1983(. افزايش و کاهش ميزان 
pH به همراه افزايش ميزان آمونياک کل نيز بر 
عملکرد آبشش و کارايی آن در انتقال اکسيژن 
 .)Kathyayani et al., 2019( تاثير زيادی دارد
 ،pH ،عوامل فيزيکوشيميايی مانند تغييرات دما
شوری و آمونياک نيز بر ميزان پاسخ و يا مقاومت 
 Chen et( بدن سخت پوستان تاثير زيادی دارد
al., 2015(. تغييرات زياد در شرايط و کيفيت 
آب باعث سرکوب و کاهش کارايی سيستم ايمنی 

 pH تغییرات در
آب استخرهای 

پرورشی بیشتر 
در اثر واکنش 

های بیولوژیکی 
در استخرها روی 
می دهد و کاهش 

pH بیشتر در 
اثر باران های 

سنگین، فرسایش 
خاک و دایک ها 

و ورود آب از 
خاکهای اسیدی به 

 استخرها اتفاق 
می افتد
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ميگوی وانامی در استخر می گردد و خطر ابتال 
 Li and( يابد  می  افزايش  ها  بيماری  انواع  به 
Chen, 2008(. مشاهدات و بازديد های ميدانی 
در استان هرمزگان نشان داد که ميزان pH در 
اوسط و اواخر دوره پرورش به مقدار قابل توجهی 
افزايش داشته است و گاها اندازه گيری ها اعداد 
باالی 9 را نشان داده است. همچنين گاها مشاهده 
شده است که آهک پاشی بدون برنامه و اندازه 
گيری مناسب مقدار pH نيز باعث بروز تلفات در 
ميگوها در شرايط بروز بيماری لکه سفيد شده 
است.از اينرو کنترل ميزان pH و تنظيم آن در 
طول دوره پرورش بايد از مهمترين برنامه های 
مزارع پرورش ميگو در استان هرمزگان باشد. از 
اينرو در جهت کاهش بروز اين مشکالت، بهره 
بردارن می بايست بصورت منظم روزانه 2 بار در 
ابتدای صبح و پيش از غروب آفتاب ، نسبت به 
اندازه گيری ميزان pH استخرها اقدام نمايند و 
در صورت مشاهده تغييرات زياد آن و يا خارج 
شدن از محدوده مناسب رشد، نسبت به افزايش 
آهک  مانند   pH دهنده  تعديل  و  بافری  مواد 
کشاورزی و يا تعويض آب بيشتر استخرمورد نظر 

اقدام نمايند.

نقش درجه حرارت در بروز استرس:
تغيير اقليم باعث شده است که تغييرات دمايی 
و  نوسانات گرما  و  زياد شده  زمين  در کل کره 
 .)Yang et al., 2019( سرما بيشتر مشهود باشد
مرگ ومير ميگوی سفيد غربی در زير13 درجه 
 .)Fan et al., 2013( سانتيگراد اتفاق می افتد
کاهش  باعث  نيز  حرارت  درجه  ميزان  افزايش 
ميزان انحالل اکسيژن در آب شده و اثر منفی بر 
رشد دارد )González et al., 2010(. فيزيولوژی 
ميگو در دماهای پايين دچار اختالل شده باعث 
می  وانامی  ميگوی  در  بيماری  و  استرس  بروز 
گردد )Wang et al., 2019(. درجه حرارت از 
فاکتورهای مهم در آبزی پروری است و تغييرات 
در دما نيز باعث می گردد ايمنی ميگوی سفيد 
زا کمتر  بيماری  انواع عوامل  با  غربی در مقابله 
شود )Wang et al., 2020(. تغييرات دمايی در 
استخرها و مزارعی از استان هرمزگان که آبگيری 
آنها از خوريات است بيشتر بوده ونوسانات دمايی 
تغذيه  دريا  آب  از  که  هايی  سايت  از   بيشتری 
می شوند دارند. با توجه به شرايط بروز بيماری 

مناسب  اقليمی  و شرايط  منطقه  در  لکه سفيد 
استان هرمزگان، بهتر است دوره پرورش به گونه ای 
طراحی شود که پرورش در فصول گرم سال باشد 
و فعال شدن و بروز بيماری لکه سفيد در مزارع 

کمتر اتفاق بيفتد.

ارتباط استرس های آمونياک، pH و درجه 
حرارت با تلفات ناشی از ويروس لکه سفيد:
از  ناشی  های  استرس  که  داده  نشان  مطالعات 
برخی  در   pH افزايش  و  کل  نيتروژن  افزايش 
کاهش  باعث  پرورشی  ميگوهای  های  گونه  از 
ها شده  ميگو  اين  بدن  در  مقاومت  فاکتورهای 
است )Sun and Ding, 1999(. در يک مطالعه 
که ميگوهای وانامی تحت تاثير ويروس لکه سفيد 
قرار داشتند گروه هايی که با افزايش نيتروژن کل 
)TAN( و افزايش pH روبرو شدند تلفات بسيار 
 .)Kathyayani et al., 2019( زيادی داشتند 
احتماال دليل اصلی آن افزايش استرس به ميگوها 
و کاهش عملکرد سيستم ايمنی در بدن آنها بوده 
است )Chen and He, 2019(. در مطالعه ای 
که بر روی ميگوی وانامی صورت گرفت مشخص 
شد با ايجاد استرس بر روی ميگوها سرعت تکثير 
ويروس افزايش يافته بصورتی که در مرحله اول 
امکان  ويروس  تشخيص   Nested PCR تست 
پذير بوده، اين روش بيشتر برای تشخيص مولدين 
و پست الروها قبل از ذخيره سازی در دنيا کاربرد 
دارد و مثبت بودن جواب آزمايش در مرحله اول 
اين تست نشان از آلودگی زياد ميگوها به ويروس 
 .)Kathyayani et al., 2019( ،لکه سفيد است
اما  نيست  PCR کمی  نوع  اين  تست  اطالعات 
مثبت بودن جواب در مرحله اول آزمايش نشان از 
وجود 10000 عدد يا بيشتر  ويروس در گرم بدن 
حکايت دارد و مثبت بودن جواب در مرحله دوم 
اين نوع تست بيان از حضور 500-2500 ويروس 
 Misra et( در هر گرم از بافت تعريف شده است
al., 2006(. اگرچه مقدار اوليه ويروس در بدن 
مهم است اما محرک های ثانويه استرس زا در 
بروز ، تکثير ويروس و افزايش مرگ وميرها در 
 Kathyayani( ميگوی وانامی بسيار اهميت دارد
et al., 2019(. تغييرات pH عالوه بر خطر ابتال 
به بيماری لکه سفيد بر روی برخی باکتری های 
موثر  نيز   Vibrio alginolyticus مانند  مضر 
است و خطر بيماری زايی و عفونت را در زمان 

درجه حرارت از 
فاکتورهای مهم 
در آبزی پروری 
است و تغییرات 
در دما نیز باعث 
می گردد ایمنی 
میگوی سفید 
غربی در مقابله 
با انواع عوامل 
بیماری زا کمتر 
شود
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 Li( افزايش و کاهش يا تغييرات زيادتر می کند
بيماری  خطر  همچنين   .)and Chen, 2008
لکه سفيد در  pH نزديک به 10 حدود 4 برابر 
بيشتر از pH 8 گزارش شده است. نيتريت باال 
نيز باعث افزايش دفعات پوست اندازی می گردد و 
 می تواند باعث بروز استرس و يا حتی مرگ و مير 
اين   .)Chen and Chen, 1992( شود  می 
افزايش آمونياک باعث افزايش استرس به ميگو 
کند  می  را ضعيف  ايمنی  و سيستم  گردد  می 
)Liu et al., 2020( ، تضعيف سيستم ايمنی در 
برابر ويروس ها احتمال تلفات در شرايط استرس 
 Kathyayani et al.,( داد  خواهد  افزايش  را 
2019(. اين يافته اهميت کاهش شرايط استرس 
نمايان می  بيشتر  را  بيماری  بروز  در شرايط  زا 

کند.

توصيه های ترويجی:
وجود  شرايط  در  تلفات  بروز  کاهش  منظور  به 
بيماری لکه سفيد می بايست به حداقل رساندن 
شرايط استرس زا از مهمترين برنامه های پرورش 
زا  استرس  شرايط  کاهش  اين  باشد.  دهندگان 
پس از تهيه بچه ميگوی سالم وعاری از بيماری 
می بايست در دستور کار بهره برداران قرار گيرد. 
استفاده از تراکم ذخيره سازی مناسب به منظور 
کاهش  و  استخر  به  مغذی  مواد  ورودی  کاهش 
ميزان آمونياک در آب استخرها می بايست مورد 
توجه قرار گيرد. استفاده از غذاهای با کيفيت و 
آلی  بار مواد  ترجيحا کارخانه ای جهت کاهش 
قرار  کار  دستور  در  است  بهتر  استخرها  درون 
و  غذادهی  منظم  های  برنامه  از  استفاده  گيرد. 
به استخر،تعويض  از غذای اضافی  استفاده  عدم 
آب مناسب و افزايش قدرت پمپ ها جهت تخليه 
توجه  حدامکان  تا  اضافی  نيتروزن  و  آلی  مواد 
شود.اندازه گيری و تنظيم ميزان pH استخرها 
تا حدی که نوسانات آن در طی شبانه کمتر از 
0/5 باشد . همچنين جلوگيری از افزايش ميزان 
pH در استخرها با استفاده از تعويض آب مناسب 
برنامه  تعديل دهنده pH در  يا  يا مواد کاهنده 
پرورش دهندگان باشد. عدم استفاده بدون برنامه 
و اندازه گيری از اثربخشی آهک پاشی در طی 
دوره پرورش و بخصوص شرايط بروز بيماری ها 
پرورش طوری  زمان  نظر گرفته شود. مدت  در 

تنظيم گردد که حداقل استرس های دمايی به 
ميگو وارد شود و آبزی دچار تغييرات زياد دمايی 
در  تلفات  مقدار  از  مسائل  اين  رعايت  نگردد.با 
خواهد  کاسته  سفيد  لکه  بيماری  بروز  شرايط 
شد. استفاده از سيستم های تخليه مرکزی باعث 
بهبود تخليه پساب و خروج مواد آلی می گردد 
و شرايط پرورش را بهبود می بخشد، همچنين 
برنامه  با  و  مناسب  های  پروبيوتيک  از  استفاده 
ريزی مناسب باعث خواهد شد، جمعيت باکتری 
های مضر در استخرها کاسته شده و بر باکتری 
اين موضوع  افزوده گردد که  استخر  های مفيد 
نيزباعث کاهش استرس در ميگوها خواهد گرديد.
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چکيده  
ميگو به عنوان يکی از مهم ترين منابع غذايی 
در جهان محسوب می شود که دارای ارزش 
اقتصادی زيادی می باشد. به طوری که هم 
اکنون 69 درصد از پرورش آبزيان به ميگو و 
53 درصد از پرورش ميگو به ميگوی وانامی 
از  يکی  سياه  لکه  اما  است.  يافته  اختصاص 
که  اين صنعت محسوب می شود  معضالت 
سبب کاهش بازار پسندی و ناخوشايند شدن 
برای کاهش  بنابراين  ميگو می گردد.  ظاهر 
ايجاد لکه سياه و ضرر اقتصادی ناشی از آن 
ترکيبات طبيعی مانند کاتچين، اسيد فروليک 
و عصاره دانه انگور برای عمل آوری ميگو مورد 
پلی  از  ترکيبات  اين  گيرد.  می  قرار  بررسی 
فنل های طبيعی بوده که عالوه بر خاصيت 
آنتی اکسيدانی دارای خواص ضد باکتريايی بر 
عليه باکتری های استافيلوکوکوس و کلی فرم 
نيز می باشند. بر اساس مطالعات انجام شده 
انگور  دانه  عصاره  و  فروليک  اسيد  کاتچين، 
قادر به جلوگيری از تشکيل لکه سياه در ميگو 
هستند که از طريق سازوکارهای متعددی از 
مطالعه  کنند.  می  جلوگيری  ها  آن  تشکيل 
حاضر به بررسی تشکيل لکه سياه در ميگوی 
پرورشی، مکانيسم ها و روش های جلوگيری 
از آن و تاثير ترکيبات گياهی بر روی لکه های 
سياه می پردازد. از يافته های قابل ترويج اين 
مطالعه جلوگيری از تشکيل لکه سياه توسط 
ترکيبات طبيعی و افزايش کيفيت شيميايی و 

ميکروبی ميگو قابل اشاره است. 

 
دانه  فروليک، عصاره  اسيد  كلمات كليدي: 

انگور، کاتچين، لکه سياه، ميگوی پرورشی

مقدمه
برای  ميگو  ترين  مهم  وانامی  ميگوی  امروزه 
صنعت آبزی پروری است. با توجه به اهميت 
سالمت  و  غذايي  امنيت  در  آبزيان  نقش  و 
سبد  در  ميگو  اهميت  همچنين  و  جامعه 
غذايي خانواده های ايراني و توليد بسيار مناسب 
پرورش در  از طريق  با کيفيت که  و  و سالم 
کشور به دست می آيد مصرف آن کاماًل توصيه 
مي گردد، زيرا ميگوي پرورشي به دليل صيد 
و  فرآوري  و  ميگو  استخرهاي  از   مستقيم 
مراحل  تمامي  در  که  بهداشتي  هاي  کنترل 
انجام  به  آن  روی  بر  آوري  عمل  و   توليد 
مي رسد هيچ گونه آسيبي به گوشت آن وارد 
نشده و از کيفيت باال و مطمئني برخورداراست. 
استرس  شرايط  تحت  پرورشی  ميگوی  اما 
باالخص هنگام برداشت پوست اندازی نموده و 
با توجه به نياز ميگو به اسيد آمينه تيروزين 
برای تشکيل پوست جديد و با در نظر گرفتن 
اين که، تيروزين به عنوان سوبسترا برای آنزيم 
پلی فنل اکسيداز مورد استفاده قرار می گيرد، 
از اين رو ميگوی پرورشی بسيار مستعد بروز 
 Gncalves( لکه های سياه برروی پوست است

)and Oliveira, .2016
کنترل مالنوزيز يا قهوه ای شدن يکی از مهم 
است.  ميگو  پرورش  صنعت  در  مسائل  ترين 

استفاده از ترکيبات گياهی کاتچين، اسيد فروليک و عصاره دانه 
انگور برای جلوگيری از تشکيل لکه سياه در ميگوی سفيد غربی 
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