
 

 

 Penaeusی پاسفید )میگو (SPF – SPR-SPT) انواع مولدینی هایژگیو

vannamei) با هدف افزایش عنوان ذخیره مولدین به گزینهبهترین  و تعیین

  بازماندگی الرو و افزایش تولید در مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان

 

 1، عبدالرسول دریایی2، محمدرضا زاهدی1*منصوره منصوریسیده 

 اداره کل شیالت استان هرمزگان، بندرعباس، ایران -1

 و آموزش، تحقیقات سازمان، کشور شیالتی علوم تحقیقات ة، مؤسسعمان دریای و فارسخلیج اکولوژی ةپژوهشکد -2

 ایران، عباسبندر ،کشاورزی ترویج

Mansoorehmansouri96@gmail.com : * نویسنده مسئول  

 

 9911 تاریخ پذیرش: مهرماه                                                                                9911 ماههریورش: تاریخ دریافت

 

 چکیده

ژنتیکی و بهداشتی، بر اساس نوع سیستم پرورشی و استراتژی امنیت زیستی  یهایژگیپرورشی به لحاظ و ةیدئمیگوهای پنا   

شیSPT  وSPF، SPRتا روش اجرای  کندی. این مقاله تالش مشوندیشده در مزرعه، انتخاب ماعمال برای  را بیان کند و رو

سندرم لک درSPR  و SPT یگوهایماز  SPFایجاد ذخایر  تا این ذخایر برای پرورش در  دهدیسفید ارائه م ةمعرض ویروس 

 تواندیم ،برابر ویروس لکه سفید( در SPT+ SPFبا امنیت زیستی پایین انتخاب و استفاده شوند. این نوع از ذخیره ) هایمکان

شورهایی یجایگزین شد برای ک سفید قرار دارند و ریکه تحت تأث با سرما از طرفی ویروس لکه   یگذارهیقابلیت فنی یا ظرفیت 

در استتتخرهای  تواندیجلوگیری از ورود ویروس م یهایاستتتراتژ را ندارند. ل مزرعه به استتتخرهای متراکم کو  برای تبدی

شود س .متراکم کو   اجرایی  ستان هرمزگان یکی از مراکز مهم تکثیر و پرورش میگوی پا شناخته ا . با دشویمفید در ایران 

یی  ون لکه سفید نیاز به استفاده از مولدین مناسب جهت تکثیر هایماریبدر استان و بروز  توجه به افزایش سطح زیر کشت

هکتار(  2تا  1 عموماًی باز و بزرگ در استخرهای پرورشی )هاپهنه. در استان به دلیل استفاده از شودیماحساس  شیازپشیب

ی بزرگ، امکان کمی برای کنترل ورود هامجتمددر  هاپستتتابو اشتتتتراس بستتتیاری از منابد مانند آب ورودی و محل تخلیه 

سفید به مزارع  سیار سازآمادهدارد و کنترل و وجود بیماری لکه  ی آب ورودی و جلوگیری از ورود ناقلین و حاملین ویروس ب

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةمجل

 1 ة، شمار4 ةدور
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در خصتتوم مولدین میگو و معرفی بهترین گزینه برای انتخاب نوع مولد  هاافتهی نیدتریجد مشتتکل استتت. در این مقاله به

 پرداخته شده است.

 استان هرمزگان، SPF ،SPR ،SPT ،ایمنی زیستی، میگوی پاسفید کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ر کنترل بیماری د که ییآنجا، پیشگیری از آن است. از یپروریآبزدر صنعت  هایماریبمبارزه با  یهاروشیکی از بهترین   

با کارآمدی اندس است، بهترین کار اجرای  عمالًباال و  یهانهیهزمشکل بوده و نیازمند صرف  یپروریآبزوسید  یهااسیمق

 .شودیمز آن امنیت زیستی ی  اصطالح گسترده است که اغلب درس نا یزی ا( است. Biosecurity) یستیزامنیت  یهابرنامه

امنیت زیستی ی  رویکرد جامد و  کهکرده شرح تعریف این امنیت زیستی را به  2007در سال  جهانی خواروبارسازمان 

امنیت غذایی، سالمت و  هایبخشخطرات را در  یمشو خط (هاتیفعالشامل ابزار و ) کنترلی یها ار وبراهبردی است که 

. کندیمرا تحلیل و مدیریت  هاآنو  برگرفتهدر  هاآنوابسته به  یطیمحستیزحیات جانور، سالمت و حیات گیاه به انضمام خطر 

 هدف ابضروری برای پیشگیری، کنترل و مدیریت ریس  سالمتی جانور  یهاتیفعال ةدر پرورش جانور امنیت زیستی شامل هم

بخش بنیادین  یاهتیفعالامنیت زیستی ی  ابزار برای قابلیت زیستن است.  گریدعبارتبه. است هایماریباقتصادی  ریتأثکاهش 

تا ساختار ملی از طریق تنفیذ و وضد قانون ملی تا  هادولتتوافقات بین  ةواسطبه یالمللنیب  ار وب شاملامنیت زیستی 

و باالخره تا اجرای  نین اقداماتی  آوردیم به وجودرا  نقصیبقدامات پیشگیرانه ا ةبرای توسع ازیموردنپژوهش علمی که دانش 

 که مربوط به ییهاتیفعالسه جزء سازنده دارند:  شدهگرفتهاین اقدامات امنیت زیستی به کار . هستند اندر تولید جانور

 تیدرنهاو  شوندیمکه مربوط به پاتوژن و وضعیت بهداشتی جانور  ییهاآنو مدیریت شرایط پرورش هستند،  ستیزطیمح

میزان  با توجه به بروز بیماری لکه سفید در استان هرمزگان و کاهش (Sanz, 2018)و خصوصیات ژنتیکی میگو  یهایژگیو

مناسب  حلراه. هدف از این مقاله، پیشنهاد شودیماحساس  شیازپشیب، نیاز به استفاده از مولدین مناسب جهت تکثیر، تولید

 برای این مهم است.

 

 هایافته

 بهداشتی و ژنتیکی میگو یهایژگیو-1

تی و بایستی وضعیت بهداش ،نوع میگو و استراتژی امنیت زیستی که قرار است در پرورش به کار گرفته شوددر زمان انتخاب   

 قرار گیرد. مدنظرژنتیکی میگوها  یهایژگیو

 

 بهداشتی یهایژگیو الف:-1 

 شوند: یبندطبقهزیر  صورتبه توانندیموضعیت بهداشتی، ذخایر  ازنظر  

 

عاری  ضرورتاًهای خام هستند، نه ، بدین معنی که ذخایر عاری از پاتوژن(SPF) خام یزایماریبعاری از عامل  -1-الف-1

به  درواقد SPF (. Wyban et al., 1993د )یآغاز گرد کایدر آمر 1990 ةده لیابتدا در اوا یتکنولوژ نیا .هاپاتوژن ةاز هم

 یاهیماریباز  یانهیقرنط طی ند نسل گذرانده باشد و در شرا یرا در ط یغربالگر یندهایکه فرا گرددیماطالق  ییگویم
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، اما امکان توسعه و گسترش ستندین یماریصفات مقاومت به ب یدارا نیمولد نیا .(Wyban, 2013) مصون بوده است یمشخص

 ,.Barman et al)ت اجرا نشده اس هاآندر خصوم بهبود رشد در  یکیژنت یهابرنامه الزاماًوجود دارد و  هاآنصفات در  نیا

2012). 

هر ند اثبات آن و اطمینان به ) ها هستندپاتوژن ةایر عاری از هم(، بدین معنی که ذخPE) زایماریبعاری از عامل  -2-الف-1

 .دیآیمکه امکان دستیابی به این مولدین در استان هرمزگان با توجه به شرایط و امکانات بعید به نظر  آن مشکل است(

)برای  اندشدهبالقوه قرار داده  یزایماریب(، بدین معنی که ذخایر در معرض عوامل APE) هاپاتوژن ةدر معرض هم -7-الف-1

در استخرهای موجود در استان هرمزگان به دلیل کم بودن شرایط  معموالًکه  از استخرها( شدهیآورجمدولدین مثال م

 بسیار باالست. زایماریبعوامل  ةدر استخر با هم گوهایم ة، امکان مواجهوخاسآبو ضدعفونی  یسازآماده

 .(Sanz, 2018)ت تعریف ذخایر مبهم اس برحسبو  (، این ی  اصطالح تجاریHH)م سال کامالً  -4-الف-1
 

 ژنتیکی یهایژگیوب: -1

 شوند: یبندطبقهبه شکل زیر  توانندیممیگو ژنتیکی، ذخایر  یهایژگیو ازنظرهمچنین 

 

 مستعد به عفونت و بیماری -1-ب-1

 ی  پاتوژن خام ةلیوسبه جادشدهیا(، بدین معنی که مقاوم به عفونت SPRخام ) یزایماریبمقاوم در برابر عامل  -2-ب-1

 .آلوده باشند یا نباشند( توانندیم هاآن و این ی  صفت کیفی استاست )

به پاتوژن  تواندیمجانور )(، بدین معنی که توان تحمل پاتوژن خام را دارند SPTخام ) یزایماریبتحمل عامل  -7-ب-1

 ییگوهایبه م (،SPT) یگویم با درجه کمتر بروز دهد(. آن راآلوده شود اما ممکن است بیماری را بروز ندهد یا ممکن است 

با  دیدو نبا نیپرورش داده شده باشند تا مقاومت بدن را بهبود بخشند و ا یماریب نی ند طیدر شرا عمداًکه  شودیمگفته 

 .(Barman et al., 2012) دناشتباه گرفته شو SPF یگویمفهوم م

 (SPF) عاری از پاتوژن خاص یهانمونه-2

جا  یدرستبهو درس صحیح این مفهوم در صنعت پرورش میگو  شودیمغالباً اشتباه استفاده  «عاری از پاتوژن خام»اصطالح   

آلودگی  آزمونکه حداقل به مدت دو سال  شده استخراجاست که از جمعیتی  یانمونهبه معنای  SPFنیفتاده است. ی  جانور 

این نمونه باید در محل دارای باالترین  .دقیق نظارت صورت گرفته باشد( ةباید برنام)های خام آن منفی بوده است پاتوژن

صورت  یرستدبهاقدامات مدیریت امنیت زیستی  .آب مناسب و محیط بسته( ةمثالً دارای تصفی)امنیت زیستی رشد یافته باشد 

وضعیت بهداشتی  ةمنحصراً به پیشین SPF، ویژگی جهیدرنتی امنیت زیستی تغذیه شده باشد. گرفته و همچنین از غذای دارا

 .گرددیمنگهداری و رشد کرده، اطالق  جانور، شرایط و امکانات پرورشی که جانور در آن

 زایماریبلزومًا نسبت به عوامل  SPFنیازمند شفافیت از طریق بازرسی منظم است. ی  جانور  SPF ادعای وجود شرایط  

نیست و الزامًا تنوع ژنتیکی کمتر، یا عملکرد رشد بهتر یا بدتر ندارد. این عنوان تنها به وضعیت بهداشتی  ترمقاومیا  ترحساس

 )مثالً ردعاری از پاتوژن خام در معرض آلودگی قرار بگی ةآنکه نمون محضبهو این شرایط وراثتی نیست.  کندیمجاندار اشاره 

 HH هانمونهاغلب اوقات این  .رودیماز بین  SPFاز امنیت زیستی منتقل شود(، شرایط  یترنییپا ةبه محل نگهداری با درج

(High Health) ، که قبالً اشاره شد،  طورهمان. شوندیمخواندهSPF ةهای معین و نه همبه معنای عاری بودن از پاتوژن 

نباید داشته باشند، توافق آرا وجود ندارد. در مواردی، فقط  SPFزایی که جانداران عوامل بیماری. در مورد لیست هاستآن
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WAHIS: Office International des Epizooties (OIE: )ت )دام( که سازمان بهداشت جهانی حیوانا ییهایآلودگ

World Organisation for Animal Health))  ،یهانمونهکه  شودیم. توصیه دنریگیمقرار  مدنظرلیست کرده است SPF 

کافی پویا نیست که شامل تمامی  قدربه OIEبرای میگوی پنائیده باشند زیرا لیست  شدهشناختههای باید عاری از تمام پاتوژن

 های مرتبط با پرورش میگو باشد.پاتوژن

. در حقیقت از دیدگاه شودیمروندی عادی محسوب  ،مفهوم جدیدی نیست بلکه در مزارع پرورش حیوانات SPFرویکرد   

 ةنقط SPF یهانمونهمشکل است. بعالوه، استفاده از  ،بر روی جانوران دارای آلودگی یگذارهیسرما ةدامپزشکی، درس اید

. اندهشدزیرا متغیرهای بهداشتی حذف  شودیمو پرورش محسوب  تکثیر یهابرنامه ةزمیندرآغازین مناسبی برای پیشرفت 

زا جلوگیری کرده و نیز اهداف تحقیقاتی اهمیت ویژه دارد زیرا از انتقال عوامل بیماری یالمللنیبهمچنین این امر برای تجارت 

 .(Sanz, 2018)د دار

 

 (WSSV) دیسفویروس لکه  ةرویکردهای صنعت در زمین-3

باعث ضرر و زیان فراوانی  ،(WSSV)د حاصل از ویروس سندرم لکه سفی(، WSD) اخیر، شیوع بیماری لکه سفید یهادههدر   

مریکای التین شده است. هر قاره، صنعت رویکردی متفاوت برای مدیریت بیماری اتخاذ کرده است. در آسیا از ذخایر آدر آسیا و 

SPF  امنیت زیستی باال در هنگام پرورش استفاده شد و در امریکای التین تصمیم گرفتند که ویروس ابزارهای با یریکارگبهو 

سیستم پرورش آسیایی توانستند از طریق  و در مثال در تایلند عنوانبه کردند.از سیستم حذف ن را هاآنرا مدیریت کنند و 

از طریق حذف امنیت زیستی  یریکارگبهو  SPFاستفاده از استخرهای کو   با امکان کنترل شرایط پرورش، معرفی ذخایر 

این و  هدادقرار تغییر دستخوش صنعت را این  ،SPFر ویروس را کنترل کنند. در حقیقت استفاده از ذخای عاًیناقلین ویروس، سر

 زیآمتیموفق ةتوسعمنجر به  وجود نداشت، ایجاد گردد که خود قبالًمیزان بسیار باالیی که  به امکان را فراهم نمود تا تولید

به میزان زیاد در استخرها و حضور میگوهای  (Vijayan et al., 2005)پرتار  یهاکرم ةمشاهد تکثیر و پرورش شد. یهابرنامه

امکان انتقال بیماری لکه سفید را افزایش خواهد داد. وجود پرندگان در منطقه  مقدار فراوان،به  (Chang et al., 2002)ر مهاج

 (. Flegel, 1997) بیماری لکه سفید خواهد شد ةنیز باعث انتقال بالقو

تمامی عواقب اقتصادی و اجتماعی حاصل از بیماری لکه سفید،  باوجود .اتخاذ شد اکوادورروندی مخالف این رویکرد در تولید   

شد. این شیوه باعث بروز تحمل طبیعی میگو نسبت به ویروس لکه سفید در هنگام قرار گرفتن  تریطوالنبهبود و بازیابی صنعت 

، شوند(شناخته می SPTکه اکنون به نام )سفید با قابلیت تحمل ویروس لکه  یهانمونه جهیدرنتدر معرض ویروس شده و 

 .گردیدندتولید 

د از جانوران مقاوم به ویروس لکه سفی SPFایجاد ذخیره  ة، ایدآنچه واقد گردیده بوددو صنعت به  العملعکس لیوتحلهیتجز  

(WSSV SPT را متصور شد. از زمان شیوع اولین موج بیماری لکه سفید در امریکای التین )میزان 2010تا  1999سال  از ،

که حضور ویروس ل باوجودسالیان این بوده و این در حالی است که در طول  قبولقابلمقاومت به ویروس لکه سفید در جمعیت 

در برابر ویروس لکه سفید منتج از این برنامه، بدون  SPT+SPR یهانمونهمیزان بقا بیشتر شده است.  ،سفید در استخرها

ه اعمال نیازی ب از طرفیشانس کمتری از شیوع بیماری وجود داشته و تولید بیشتر خواهد شد و  جهیدرنتد بود و آلودگی خواهن

 .ستینمربوط به آن  یهانهیهزموارد امنیت زیستی مربوط به بیماری لکه سفید با 



 و همکارانمنصوری / ی پاسفید...............................................میگو (SPF – SPR-SPT) انواع مولدینی هایژگیو       40صفحه 

. انجام این عمل بدین معناست که این استمولد از استخرها  عنوانبهمیگوهای بالغ  یآورجمدروش رایج در آمریکای التین،   

ش هنگام انتقال عمودی بی احتماالً میگوها احتماالً به هر پاتوژنی که در استخر حضور داشته باشد، آلوده باشند و اثر هر بیماری 

 .(Sanz, 2018)ت از انتقال افقی پاتوژن در استخر اس

 

 در برابر ویروس لکه سفیدSPT+SPF ایجاد ذخایر-4

( در اکوادور و نیکاراگوئه WSSV SPT)د از ذخایر با توان تحمل باال در برابر ویروس لکه سفی  SPFدو پروژه برای ایجاد ذخایر  

های اصلی شناخته شده در آن زمان ها پاتوژنطول کشیدند. هدف این پروژه 2012شروع شده و تا  2010ها از آغاز شد. پروژه

ر بهداشت جهانی حیوانات و سه نوع دیگ سازمان ةلیست شدها شامل شش نوع پاتوژن نمربوط به میگوی پنائیده بود. این پاتوژ

 بود. 

 :در مورد میگوهای پنائیده OIEهای سازمان لیست پاتوژن

  (WSSV) ویروس سندرم لکه سفید -

  (YHV) ویروس کله زرد -

  (IMNV) عفونی ویروس میونکروزیس -

   (NHPس )نکروز هپاتوپانکرا -

  (TSVا )ویروس سندرم تور -

 ( IHHNVز )بافت خونسا ةیروس عفونت زای هیپودرم و نکروز دهندو -

 

 :ندهایی که در لیست سازمان نبوده ولی مورد مطالعه قرار گرفتدیگر پاتوژن

  (EHP) پنائییتوزون هپاتواانتروس -

 ( PVNV) ویروس نودا پنوئوس وانامی -

 sppاسترپتوکوکوس  -

 

 الف: انتخاب مولدین-4

برسند  ایاندازهکه اگر میگوها به  نین  شودیمزیرا  نین فرض  اشدگرم ب 70تا  27 بایستی بینهدف  یهانمونه ةزاندا   

( را خواهند داشت. معیار دیگر برای SPR) پاتوژن( یا مقاومت به SPTپاتوژن )ویژگی تحمل  هاآنپس  ،هستند بدون پاتوژن

از  .یابد تا تنوع ژنتیکی گسترش ودهب ییتولید باالکه دارای نرخ ند شوباید از استخرهایی انتخاب  هاکه میگو استانتخاب این 

 تا جای ممکن خواستگاه جغرافیایی گسترده داشته باشند.حتی المقدور سعی بر آن است که  طرفی

(، روی سطح Intra-ovumمختلفی داشته باشد. ممکن است این امر در داخل تخم ) یهاراه تواندیمانتقال عمودی پاتوژن   

 نین متصور شد که  توانیماز دیدگاه مدیریت سالمت،  د.مولدین منتقل شو ةو یا از طریق مدفوع آلود (Per-ovumتخم )

اد ایج ةجانوران مبتال برای پروژ جهیدرنتاز انتقال عمودی باشند و  یادرجهسیستمی  ممکن است دارای  یهاروسیوتمامی 

SPF ،های شاید، هر دو مناسب نیستند. از میان پاتوژنWSSV  وIHHNV  دارای انتقال عمودی درون تخمکی هستند به

 .(Sanz, 2018)این معنا که جانوران مبتال باید حذف شوند زیرا ممکن است آلودگی را به نسل بعدی منتقل کنند 
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 ، توزید و نوع انتقال عمودی و استراتژی پیشنهادی مولدینهاآنهای میگو، ارتباط اقتصادی لیست پاتوژن. 1 جدول
 

 استراتژی مولدین انتقال عمودی توزید اقتصادی ریتأث پاتوژن

WSSV حذف داخل تخم  کل بدن()  یستمیس شاید() ادیز 

TSV حذف با تخم  کل بدن()  یستمیس (گاهیوبگاه) ادیز 

YHV حذف با تخم  کل بدن()  یستمیس وبیگاه(گاه) ادیز 

IHHNV حذف داخل تخم  کل بدن()  یستمیس متوسط 

YHV/GAV حذف با تخم  کل بدن()  یستمیس در نواحی کمی() ادیز 

IMNV حذف با تخم  کل بدن()  یستمیس در نواحی کمی() ادیز 

Streptococcus مدیریت با تخم /مدفوع/دهان کل بدن()  یستمیس در نواحی کمی() ادیز 

NHP مدیریت مدفوع/دهان گوارش ةلول متوسط 

BP,MBV,HPV مدیریت مدفوع/دهان گوارش ةلول کم 

EHP مدیریت مدفوع/دهان گوارش ةلول زیاد 

AHPND زیاد 
قسمت داخلی و بیرونی 

 پوسته و مدفوع
 مدیریت مدفوع/دهانکلنی سطحی 

AHPND=Acute Hepatpancreatic Necrosis Disease, BP= Baculovirus penaei, EHP= Entrocytozoon 

hepatopenaei, GAV= Gill-Associated Virus, HPV= Hepatopancreatic Parvo-like Virus, IHHNV= Infectious 

Hypodermal and Heamatopoietic Necrosis Virus, IMNV= Infectious Munecrosis Virus, MBV= Monodon 

Baculo Virus, NHP= Necrotizing Hepatopancreatitis, TSV= Tura Syndrome Virus, WSSV= White- Spot 

Syndrome Virus 

 

استانداردهای  ازآنجاکه. دآزمایش منفی صورت پذیر ةبرای سه نسل متوالی با نتیجبایستی  SPF نیمولدایجاد فرآیند   

ول منظور حصبه، باشندیاروپا( برای اعالم عاری از بیماری تا دو سال م ةسازمان بهداشت جهانی حیوانات و اتحادی) یالمللنیب

 شودیآزمایشگاهی دیگری استفاده م یهاوهینهفته، از ش یهایامکان وجود آلودگ ةاطمینان از فرآیند و با توجه به نگرانی دربار

های لنفی( و انواع مختلف ها و اندامبه استفاده از بافت جایگزین پای شنا )مانند همولنف، آبشش توانیکه از آن میان م

 اشاره کرد. ،و میزان آلکالینیتی( یشور ،pHها )شامل استرس استرس

باال،  ةبه دلیل شیوع زیاد و هزین در نیکاراگوئه و اکوادور انجام شد SPT+SPFی که برای دستیابی به مولدین امطالعهدر   

های اولیه را حذف اکوادور موفق شد تمامی پاتوژن ةپروژاما باشد  IHHNVشامل نیکاراگوئه فقط  ةتصمیم بر آن شد که پروژ

و در نیکاراگوئه بیش  04000ر حدود وشده در طی دو سال در اکوادانجام PCR یهاشیدست یابد. تعداد آزما SPFکند و به 

 ند.بود درصد 43و در نیکاراگوئه  34شده در اکوادور مولد حذف یهانمونه ومورد  100000از 

 

 ب: نتایج حاصل از مطالعات-4

 :سریعاً منتج به سودمندی بهتر در هر مرحله از تولید شد SPFاستفاده از جمعیت 

 بلوغ-1-ب-4

  افتیدرصد کاهش  5/0به  24از  ریوممرگنرخ 



 و همکارانمنصوری / ی پاسفید...............................................میگو (SPF – SPR-SPT) انواع مولدینی هایژگیو       42صفحه 

 دیدرصد رس 7/0به  15از  ی شم یپس از قطد پا ریوممرگ 

 دیدرصد رس 1/0به  5از  دیدر هنگام تول هاماده ریوممرگ 

 

 پرورش الرو-2-ب-4

  12تعداد روز تاPL،  افتیروز کاهش  13-13روز به  20-21از 

  افتیکاهش  200به  750تعداد پست الرو در هر گرم از 

 افتی شیدرصد افزا 30-35درصد به  45-50بقا از  زانیم 

 دیرسدرصد  12به  15از  شتریاز ب رهایمتغ یهمبستگ 
 

 رشد و نمو-3-ب-4

  شد ترکوتاههفته  0 ،گرم 15زمان رشد برای رسیدن به وزن 

  ذخایر حساسSPF یهانمونه کهیدرحال)بودند درصد  75دارای نرخ بقای حدوداً  شدهبرداشت SPT+SPF در 

 (بقا داشتنددرصد  30حدود  برابر ویروس لکه سفید
 

تی را اثبات ی  استراتژی امنیت زیس عنوانبهاین نتایج اعتبار استفاده از رویکرد ترکیبی، ویژگی ژنتیکی و وضعیت بهداشتی   

فرآیند معکوس در  هاآناست زیرا برای ایجاد  «معکوس SPF» معادل SPF یهانمونهنام پیشنهادی برای این گونه از د. کر

 شوندیمبا حداقل آلودگی ایجاد  ییهامکانمتداول در  SPF یهانمونهاست.  ازیموردنمرسوم  SPFمقایسه با ایجاد نمونه 

 .انددربردهبسیار رایج بوده و از این شرایط جان سالم به  هاپاتوژنکه  دنشویمایجاد  ییدرجامعکوس  SPF هاینمونه کهیدرحال

 

 در خارج از کشور در برابر ویروس لکه سفید SPT+SPFمیگوی  نتایج استفاده از-5 

تان شبیه های پرورش در عربسقرار گرفته بود. سیستم ویروس لکه سفید ریتأثتحت  شدتبهپرورش میگو در عربستان صنعت   

امنیت زیستی حذف ویروسی و یا کنترل شرایط  یریکارگبهاجازه  استخرهای بزرگ بود که شده در اکوادوراستفادههای سیستم

 .اکوادور به عربستان سعودی منتقل شدند در در برابر ویروس لکه سفید SPT+SPF دشدهیتولمیگوهای . دادینمپرورش را 

می پرورش میگوی وانا ،(ppt55 تا گاهی)شوری باال  ةدرجه و درج 10برخالف شرایط بیابانی سخت با نوسانات دمایی شدید تا 

 ،شوندیمدر حال حاضر تنها ذخایری که در این کشور پرورش داده  .و منجر به رکورد ملی تولید شد بسیار خوب عمل کرد

در خطر بیماری  SPFدیگر یا  یهانمونهزیرا  ردیگینمقرار  دییتأهستند و هیچ منبد دیگری از سوی دولت مورد  مولدین همین

در  هانمونهانحصاری از این  ةهستند. استفاد SPF ریغ یول ،(SPT)د برابر ویروس لکه سفیتحمل باال در  با ةهستند و یا نمون

، خود هاشرکت نظارتی یها. عالوه بر برنامهشودیمسراسر کشور یکی از کلیدهای موفقیت استراتژی امنیت زیستی محسوب 

( و هر 2010و  2015 هایسالدر )فقط دو مورد ویروس لکه سفید رخ داد  2014نظارت ماهیانه دارد. از سال  ةهم برنام دولت

استفاده از  ةبود. تجربدرصد  30پس از برداشت حدود  هانمونهبقای مشاهده شد و  ریوممرگدو مورد در جنوب بودند. تعدادی 

WSSV SPT+SPF  برای کشورهای درگیر ویروس لکه سفید باشد که هنوز دانش الزم  یحلراه تواندیمدر عربستان سعودی

امنیت زیستی را ندارند. این ذخایر همچنین  ازنظر شدهکنترلجهت ایجاد استخرهای کو    یگذارهیسرماو یا ظرفیت 

رشد از  یازمند بهسازید ولی این امر در ابتدا ننهای متراکم استفاده گردامنیت زیستی در سیستم ةبرای کاهش هزین توانندیم
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از این تجربه  نین نتیجه گرفت که  توانیم  موجود در بازار است. SPFمقایسه با رشد ذخایر دیگر  درتکثیر  ةطریق برنام

های گسترده یا نیمه گسترده با امنیت زیستی استراتژی اصلی برای پایداری پرورش میگو در سیستم SPFخایر ذاستفاده از 

ذخایر برای  SPT/SPR یهایژگیوبا  SPFحذف پاتوژن ممکن نیست، باید وضعیت  کهیهنگامآن است.  پایین و یا بدون

ولی درس نادرستی در این  کندیمفقط وضعیت سالمتی را تعریف ، SPF یادعاهای بومی در محیط مزرعه همراه شود. پاتوژن

است( و یا اینکه  ترجیرااین درس غلط در آسیا )دارند  هایماریبمقاومت بیشتری در مقابل  SPF یهانمونهزمینه وجود دارد که 

 .(این درس غلط در امریکای التین رایج است) ترندحساسبه بیماری  هانمونهاین 

 

 توصیة ترویجی

با بهسازی رشد در کشور،  توأم SPT/SPR یهایژگیوبا  SPF رویکرد تولید میگوی توانیمدر استان هرمزگان  یطورکلبه  

 دربرای انتخاب مولدین را  و مقاوم زایماریبمهم و شاید از جمعیت مواجه شده با انواع عوامل  یهایماریباز  رویکرد ترکیبی

هکتاری رایج و فضاهای باز استفاده گردد زیرا عدم امکان کنترل  2تا  5/0مزارع بهتر است برای  یاستراتژاین  .گرفت شیپ

 عوامل و ناقلین بیماری لکه سفید به این مزارع بسیار زیاد است. 

که مراکز فرآوری با  کنندیممحصول  یآورجمداقدام به  سرعتبه دهندگانپرورشبیماری،  یهانشانهبا بروز اولین  معموالً  

، قدرت فرآوری مناسب محصول را ندارند و مقادیر زیادی از میگوها کیفیت و بازارپسندی خود را از دست هارب یاین آغاز 

میزان بازماندگی در این شرایط بهتر  ،موجود انتخاب شده است یهاتیجمعدر میگوهایی که از  باید در نظر گرفت. دهندیم

 .شودیمخواهد بود و فرصت بیشتری به مدیر مزرعه جهت برداشت داده 
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