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چکيده 
آبزی  اصلی  های  فعاليت  از  ميگو  پرورش 
استان  بخصوص  و  کشور  جنوب  در  پروری 
مستلزم  ميگو  پايدار  توليد  است.  هرمزگان 
استفاده از پست الروهايی با کيفيت مناسب 
ها  بيماری  برخی  شيوع  به  توجه  با  است. 
در  سفيد  لکه  ويروسی  بيماری  بخصوص 
ايران، اهميت استفاده از پست الروهای عاری 
است. توجه  مورد  پيش  از  بيش  بيماری  از 
تامين پست الروهای با سالمت باال نيازمند 
 )SPF( دسترسی به مولدين عاری از بيماری
دنيا  در  بسياری  مراکز  اکنون  هم  است. 
 اقدام به تهيه پست الروهای عاری از بيماری 
می کنند. واردات و نگهداری مولدين از ديگر 
کشورها نيازمند استفاده از مراکز اختصاصی 
تکثير و نگهداری مولدين در طی دوره مولد 
سازی و تخم گيری است، در غير اينصورت 
برنامه های استفاده از مولدين عاری از بيماری 
کارايی نخواهد داشت از اين رو در اين مقاله 
برای  تکثير  مراکز  الزامات  است  شده  سعی 
در  تکثير  مراکز  در   SPF مولدين  نگهداری 
الزامات  اين  گردد.  تشريح  هرمزگان  استان 
آب  مولدين،  مناسب،  محل  انتخاب  شامل 

دريا، پرسنل و تغذيه می باشد. 

مولدين،  پاسفيد،  ميگوی  كليدي:  كلمات 
عاری از بيماری، کارگاه تکثير، استان هرمزگان

مقدمه
برای توليد پايدار در صنعت پرورش ميگو در 
استان هرمزگان تهيه بچه ميگوی با سالمت 
از ارکان اساسی  باال )High Health( يکی 
با  ميگوی  تهيه  برای  گردد.  می  محسوب 
سالمت باال در اختيار داشتن ميگوهای عاری 
ميگوی  است.  اوليه  نياز   )SPF( بيماری  از 
گردد  می  اطالق  ميگويی  به  واقع  در   SPF
که فرايندهای غربالگری را در طی چند نسل 
گذرانده باشد و در شرايط قرنطينه ای از بيماری 
 Wyban,( است  بوده  های مشخص مصون 
2013(. اين مولدين دارای صفات مقاومت به 
بيماری نيستند ، اما امکان توسعه و گسترش 
اين صفات در آنها وجود دارد و الزاما برنامه 
های ژنتيکی در خصوص بهبود رشد در آنها 
 .)Barman et al., 2012( اجرا نشده است
اين مولدين بايد دارای گواهينامه SPF بوده 
که از طرف مراجع ذيصالح مورد تائيد باشند. 
اين تکنولوژی در ابتدا در اوايل دهه 1990 در 
 .)Wyban et al., 1993( آمريکا آغاز گرديد
باعث  توليد تجاری ميگو در سالهای 1990 

نگهداری  جهت  ميگو  تکثير  های  درکارگاه  زيستی  ايمنی 
مولدين عاری از بيماری )SPF( ، با هدف توليد پست الرو با 

سالمت باال در استان هرمزگان
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اهمیت بهداشت فردي و عمومي پرسنل مزارع پرورش میگو / قره وی، حق پناه

شد بسياری از کشورهای آسيايی به واردات 
اين نوع ميگو از هاوايی اقدام نمايند و واردات 
اين مولدين باعث شد ميزان توليد در آسيا 
برابر  از 3  بيش  به  تا 2009  از سال 2000 
مرهون  بيشتر  توليد  افزايش  اين  که  برسد، 
اين  از  باال  سالمت  با  الروهای  پست  توليد 
مولدين بوده است )Wyban, 2013(. توليد 
پست الروهای با سالمت باال نيازمند استفاده 
از کارگاههای تکثير با رعايت مسائل ايمنی 
زيستی )Biosecurity( مناسب است و اگر 
در طی توليد پست الروها در کارگاه تکثير، 
موازين و شرايط ايمنی زيستی رعايت نگردد، 
اجرای برنامه های نگهداری مولدين SPF  بی 
بيماری  به  مقاوم  ميگوی  بود.  خواهد  فايده 
)SPR( به ميگويی اطالق می شود که در برابر 
يک يا چند بيماری مشخص مقاومت بااليی 
دارند و ميگوی )SPT( نيز به ميگوهايی گفته 
می شود که عمدا در شرايط چندين بيماری 
را  بدن  مقاومت  تا  باشند  داده شده  پرورش 
بهبود بخشند و اين دو نبايد با مفهوم ميگوی 
 Barman et al.,( اشتباه گرفته شود SPF

.)2012
جمع  بوسيله  ابتدا  پرورشی  ميگوی  توليد 
آغاز  طبيعی  محيط  از  الروها  پست  آوری 
گرديد )Wyban, 2009( و پس از آن برای 
در   1942 سال  در   Hudinaga بار  اولين 
ژاپن موفق شد چرخه زندگی ميگو را تشريح 
کند، که اين کار اساس شروع تکثير ميگو در 
ابتدای  در   .)Wyban, 2013( گرديد  دنيا 
آغاز به کار تکثير ميگو، مولدين از محيط های 
و هر منطقه گونه  آوری شده  طبيعی جمع 
بومی همان منطقه را پرورش می داد، مثال 
 ،)P.Vannamei( در آمريکا ميگوی پاسفيد
در آسيای جنوب شرقی بيشتر ميگوی ببری 
سياه )P.Monodon( و در استان هرمزگان 
 )P.Indicus( در گذشته گونه سفيد هندی
در  گذشته  در  البته  شد.  می  داده  پرورش 
پرورش  برای  هايی  تالش  هرمزگان  استان 
ميگوی موزی، ببری سبز و سفيد هندی نيز 
هندی  سفيد  گونه  نهايتا  که  گرفت  صورت 
به عنوان گونه مناسب جهت پرورش تعيين 

گرديد.
بطور کلی پرورش ميگو را می توان به 3 دوره 

به شرح زير تقسيم کرد.
1. مرحله شروع و يا آغاز دوره: بچه ميگوها از 

محيط های طبيعی جمع آوری و در استخرها 
دوران هر  اين  در  گرديد،  ذخيره سازی می 
استفاده می کرد  را  بومی خود  منطقه گونه 
آسيا  در  و  پاسفيد  ميگوی  آمريکا  در  مثال 
بيشتر ميگوی ببری سبز توليد می گرديد.   

اين  در  تکثير:  های  کارگاه  رشد  دوران   .2
دوران مولدين وحشی از طبيعت جمع آوری 
و در محيط های کارگاهی تکثير گرديد در 
خود  بومی  گونه  منطقه  هر  نيز  دوران  اين 
ميگوی  آمريکا  در  مثال  کرد  می  استفاده  را 
پاسفيد و در آسيا بيشتر ميگوی ببری سبز 

توليد می گرديد. 
3. دوران ميگوی SPF پا سفيد: در اين دوران 
که از سال 1996 به بعد می باشد تقريبا همه 
کشورها به استفاده از ميگوی عاری از بيماری 

.)Wyban, 2009( پاسفيد روی آوردند
های  بيماری  وجود  دليل  به  دوم  دوران  در 
جدی  چالش  با  توليد  افزايش  روند  ميگو، 
مواجه شد و مهمترين دليل آن را می توان 
عدم توجه تکثيرکنندگان ميگو به استفاده از 
مولدين سالم و توليد پست الروهای ضعيف 
)Lightner, 1996( و محدوديت دسترسی 
به مولدين آماده تخم ريزی از دريا عنوان کرد. 
در استان هرمزگان نيز دسترسی به مولدين 
اصلی  چالش  ريزی،  تخم  آماده  و  وحشی 
بعضا عدم دسترسی  بود.  کارگاه های تکثير 
به موقع به اين مولدين برنامه های توليد را 
مختل می نمود و هزينه های انتقال و تحويل 
مولدين از صيادان محلی بسيار باال بود. امروزه 
مراکز زيادی جهت توليد مولدين SPF در دنيا 

.)Panigrahi et al., 2019( وجود دارد

توليد ميگوی SPF و گسترش آن
در اواخر دهه 1980 ميگوی پا سفيد، گونه ای 
عالقه  آمريکا،  در  دهندگان  پرورش  که  بود 
زيادی به پرورش آن داشتند، اما بروز بيماری 
های مختلف باعث رنج بسياری برای پرورش 
دهندگان ميگو بود، برای کاهش اين مشکالت 
نمود   SPF ميگوی  تهيه  به  اقدام  آمريکا 
توسط  کار  اين   .)Wyban et al., 1993(
مولدين  ابتدا  در  گرديد.  انجام  دولتی  بخش 
بسيار  های  غربالگری  از  پس  سالم  وحشی 
 Alday-Sanz( شدند  انتخاب  سختگيرانه 
ميگوی  توليد  پروتکل  و   )et al., 2018
سالمت  با  الروهای  پست  توليد  برای   SPF

برای اولین بار 
Hudinaga در 
سال 1942 در 
ژاپن موفق شد 
چرخه زندگی 
میگو را تشریح 
کند، که این کار 
اساس شروع 
تکثیر میگو در 
دنیا گردید.

ايمنی زيستی در کارگاه های تکثیر میگو جهت نگهداری .../ زاهدی، فروغی فرد، ...
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 .)Jaenike et al., 1992( باال تدوين گرديد
در اين مرحله بيش از 50 ميليون پست الرو 
توليد و بصورت مقايسه ای بين مزارع پرورش 
ميگو توزيع شد که با مشاهده توليد 2 برابری 
تقريبا   1992 سال  در  مزارع،  اين  در  ميگو 
همه مزارع به استفاده از اين پست الروها روی 
آوردند )Wyban, 2013(. تداوم اين برنامه ها 
ايمنی  مناسب  های  برنامه  اجرای  نيازمند 
حاصل  اطمينان  واقع  در  که  است  زيستی 
به مولدين ميگو در  بيماری  گردد که عامل 

کارگاه های تکثير سرايت نخواهد کرد.

ایمنی زیستی در كارگاه های تکثير ميگو
ميگو  تکثير  های  کارگاه  در  زيستی   ايمنی 
می بايست شامل برنامه های مدونی باشد که به 
کارگاه تکثير اين اطمينان را بدهد که مولدين 
از نظر سالمت در شرايط کامال مناسبی هستند 
و قادرند بوسيله اين مولدين پست الروهای با 
سالمت باال توليد کنند. اين کار بايد بصورت 
همه جانبه بررسی شده و قوانين سختی برای 
آن متصور بود و نقاط بحرانی و حساس انتقال 
بيماری را کامال کنترل نمود که شامل موارد 

ذيل است:

1. موقعيت كارگاه:
بسيار  و  اصلی  عوامل  از  يکی  مکان  معموال 
مهم در نگهداری ميگوی SPF و توليد پست 
دسترسی  بايد  تکثير  است.کارگاه  سالم  الرو 
مناسبی به آب با کيفيت باال داشته باشد. اين 
آب بايد از آلودگی های شهری، صنعتی و مزارع 
پرورش ميگو دور باشد. در برخی از کشورهايی 
که از مراکز قديمی تکثير برای اجرای برنامه 
های نگهداری و توليد ميگوی SPF استفاده 
شده است موفقيت خوبی حاصل نشده است 
)Wyban, 2013(. با توجه به موقعيت استان 
هرمزگان، به جز معدودی از کارگاه های تکثير، 
مناسب  دسترسی  بدليل  ها  آن  از  بسياری 
پرورش دهندگان به پست الرو مورد نياز در 
نزديکی مزارع پرورش ميگو و تعدادی از اين 
مراکز نيز در نزديکی اسکله ها و بنادر صيادی 
جانمايی گرديده است. شايد بهتر باشد در اين 
استان برای اجرای برنامه های نگهداری مولدين 
SPF مجوزهای جداگانه ای در مناطق بکر و 

دارای آب با کيفيت باال صادر گردد. با توجه 
استان  ساحلی  نوار  در  زياد  مزارع  احداث  به 
هرمزگان از شرق جاسک تا غربی ترين مناطق 
استان ، شايد بهترين مراکز قابل احداث به دليل 
دوری از مزارع پرورش و کيفيت آب مناسب در 

جزاير هرمز، هنگام و هندورابی باشد.

2. مولدین:
های  بيماری  معتبرتشخيص  مرکز  يک   تاييد 
توليد  اصلی  کليد   SPF مولدين  برای  ميگو 
پست الرو ميگو با سالمت )HH( باال است. 
صدور  و  نظارت  برنامه  هاوايی  در  مثال 
وزارت  توسط   )SSCP( ميگو  گواهينامه 
کشاورزی صادر می شود و غربالگری و ارائه 
گواهينامه سالمت نيز توسط نهاد معتبر سوم 
بهداشت  سازمان  دستورالعمل  با  منطبق  و 
گردد  می  صادر   )OIE( حيوانات  جهانی 
)Wyban, 2013(. برنامه  اصلی اين فرايند 

شامل:

تست PCR بصورت ساالنه 2 بار 
سايت ها بايد به مدت 2 سال متوالی، عاری از 

بيماری های مورد نظر در ليست OIE باشند
معتبر  های  آزمايشگاه  توسط   PCR آزمايش 
سخت  بيماری  برای   OIE و   USDA مانند 

پوستان صورت گيرد
گواهينامه SPF فقط برای همان سايت صادر 

می گردد
لکه سفيد،  های  بيماری  برای    PCR تست 
 IHHNV, MBV, BP ،کله زرد، سندرم تورا

IMNV, HPV, NHP, صورت گيرد.
و  تاسيسات  کل  در  شده  ذکر  های  آزمايش 
سايت مورد نظر بايد بصورت مداوم )ساليانه 2 

بار( منفی گزارش گردد.
از  از تمام مراحل زندگی ميگو  نمونه برداری 
ناپليوس تا مولدين تحت نظارت دولت و توسط 
 Wyban,( گردد  آزمايش  سوم  معتبر  نهاد 

.)2013

3. آب دریا:
آب دريا نيز يکی از عوامل اصلی انتقال انواع 
بيماری به ميگوها در مراکز تکثير و نگهداری 
ميگوی SPF است. اگر اين مراکز در نزديکی 

ایمنی زیستی در 
کارگاه های تکثیر 

 میگو 
می بایست شامل 

برنامه های 
مدونی باشد که 
به کارگاه تکثیر 
این اطمینان را 

بدهد که مولدین 
از نظر سالمت 

در شرایط کامال 
مناسبی هستند 

و قادرند بوسیله 
این مولدین پست 
الروهای با سالمت 

باال تولید کنند.
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ممکن  باشند  پرورش  مراکز  مجاورت  و 
ورودی  آب  در  بالقوه  بصورت  بيماری  است، 
اطالعات  کلی  بطور  باشد.  داشته  وجود  نيز 
آب  در  ويروس  مانی  زنده  ميزان  از  دقيقی 
زنده  بر  مبنی  هايی  گزارش  اما  ندارد  وجود 
ماندن ويروس WSSV در آب دريايی که در 
سانتيگراد  درجه   30 باالی  دمای  و  تاريکی 
اين آب  دارد که  است وجود  نگهداری شده 
توانسته عامل عفونت را تا 30 روز زنده نگه 
 .)Nakano and UneZaea, 1994( دارد
برخی ميزان زنده مانی ويروس را 3 - 4 روز 
در آب )Flegel, 1997( و برخی 48 ساعته 
را عنوان نموده اند )Liu et al., 2002(. البته 
بررسی های کلی نشان داده است که احتمال 
از  کمتر  بسيار  آب  طريق  از  ويروس  انتقال 
گردد  مصرف  آلوده  ميگوی  که  است  زمانی 
منبع  بهترين   .)Soto and Lotz, 2001(
آب برای اين کارگاه ها آب چاهی است که 
و  باشد  احداث شده  در کناره سواحل شنی 
آبگيری نيز بصورت پمپ از سطح چاه گيرد، 
اليه  توسط  عوامل  از  بسياری  روش  اين  در 
است  بعيد  و  های خاک حذف خواهند شد 
آلودگی از طرف ميگوی زنده و يا مرده با اين 
آب ها منتقل گردد )Wyban, 2013(. در 
از مراکز تکثير ميگو  استان هرمزگان برخی 
که  است  گرديده  احداث  شنی  سواحل  در 
اين  در  مناسب  آبگيری  و  تراوش  قابليت  با 
سواحل، امکان احداث چاهک در آنها وجود 
دارد. در کارگاه های با ظرفيت باال و مصرف 
باالی 3000 مترمکعب در روز، آب دريا بايد 
اين  شود.  نگهداری  ذخيره  مخازن  در  ابتدا 
بايد به نحوی طراحی گردد که آبی  مخازن 
از سمت بيرون به داخل نشت نکند، همچنين 
هوادهی به خوبی جهت مخلوط سازی مواد 
تورهايی  بوسيله  و  گيرد  عفونی صورت  ضد 
از ورود خرچنگ و ساير موجودات محافظت 
ای  گونه  به  بايد  صحيح  فيلترگذاری  شود. 
 250 فيلترهای  از  آب  که  گيرد  صورت 
ميکرونی و يا کمتر عبور داده شود. همچنين 
استفاده از 5 ميلی گرم در ليتر کلر و مخلوط 
از خنثی  باشد. پس  نظر  مد  بايد  آن  سازی 
اورتوتولوئيدن  از تست  استفاده  با  شدن کلر 
اندازه گيری شده و در  باقيمانده  ميزان کلر 

صورت نياز از تيوسولفات سديم برای خنثی 
سازی کلر استفاده گردد. پس از آماده سازی 
ای  جداگانه  مخازن  به  آب  بايست  می  آب 
سازی  آماده  و  گردد  ارسال  تکثير  سالن  در 
دمای 28-27   )مولدين  بخش  هر  برای  دما 
سانتيگراد(  درجه   32-30 دمای  الروی  و 

.)Wyban, 2013( جداگانه صورت گيرد

4. افراد و پرسنل كارگاه:
های  کارگاه  ايمنی  برای  زيادی  خطر  افراد 
زيرا  گردند  می  محسوب   SPF ميگو  تکثير 
آنها بصورت روزانه در حال تردد هستند، پس 
ورود و خروج آن ها بايد کنترل شده باشد.
لباس و کفش های مخصوص کارگاه بايد برای 
کارکنان در کارگاه تهيه گردد و پرسنل مرتبا 
دستها را با آب گرم و صابون شست وشو دهند. 
هيچ غذايی از بيرون توسط پرسنل به کارگاه 
حمل نگردد و غذاخوری کامال بهداشتی برای 
همه پرسنل و عدم استفاده از سخت پوستان 
در برنامه غذايی بايد در دستورکار قرار گيرد.
از تجهيزات صيد نبايد در کارگاه های تکثير 
های  کارگاه  احداث  برای  و  کرد  استفاده 
گردد  استفاده  جديد  وسايل  از  حتما  جديد 

.)Wyban, 2013(

5. غذا و تغذیه:
در  ها  بيماری  انتقال  در  بااليی  ريسک  غذا 
مزارع تکثير دارد، اما هيچ غذای پليت شده 
آن  بوسيله  بتوان  که  ندارد  وجود  مناسبی 
توليد  دلخواه  مقدار  با  و  کيفيت  با  ناپليوس 
نمود، به همين دليل نياز به کرم های پرتار، 
مولدين  تغذيه  جهت  ها  صدف  و  اسکوئيد 
نيز  پرتار  های  کرم  هرچند  است.  الزامی 
عامل بالقوه انتقال ويروس لکه سفيد هستند 
)Vijayan et al., 2005(. ايجاد يک شرايط 
اصلی  کليد  تغذيه خوب  و  مناسب  محيطی 
 Panigrahi et( است  ميگو  مولدين  تکثير 
al., 2019(. هرچند سخت پوستان يکی از 
عوامل اصلی انتقال ويروس لکه سفيد هستند 
از طريق  لکه سفيد  بيماری  انتقال  برای  اما 
سيست آرتميا مدارک قابل قبولی در دسترس 
غذادهی   .)Chang et al., 2002( نيست 
دليل خطر  به  مولدين،  به  تر  غذای  بوسيله 

افراد خطر زیادی 
برای ایمنی کارگاه 
های تکثیر میگو 
 SPF محسوب 
 می گردند زیرا 
آنها بصورت 
روزانه در حال 
تردد هستند، 
پس ورود و خروج 
آن ها باید کنترل 
شده باشد.
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انتقال بيماری ها بسيار خطرناک است اما اين 
بتوان  بطوريکه  باشند  تازه  بسيار  بايد  غذاها 
آنها را مصرف نمود برخی از شرکت ها از يد 
برای ضد عفونی غذای تر استفاده می کنند، که 
احتمال بروز استرس در اثر استفاده روزانه در 
غذا را افزايش خواهد داد مثال برای غير فعال 
کردن ويروس لکه سفيد می توان از يد 10 
ميلی گرم در ليتر به مدت 30 دقيقه استفاده 
نيز  ها  شرکت  برخی   .)Plan, 2013( کرد 
غذای تازه را در آب دريای تصفيه شده با ازن 
شست و شو می دهند که به نظر می رسد 

 .)Wyban, 2013( گزينه بهتری است

6. وسایل نقليه:
رفت  تکثير  کارگاه  به  که  ای  نقليه  وسايل 
محسوب  بزرگی  خطر  نيز  کنند  می  آمد   و 
ذرات  است  ممکن  ها  کاميون  می شوند. 
ويروسی را در گل و الی چرخ ماشين منتقل 
منتقل  کارگاه  به  مرده  ميگوهای  يا  و  کرده 
برای  بتنی  حوضچه  يک  از  استفاده  گردد. 
حمام تايرها و چرخ ماشين ضروری است. در 
اين آب می توان از محلول پرمنگنات يا يد 
استفاده کرد. همچنين کاميون حمل پست 
الرو بايد در بيرون کارگاه منتظر باشد و پس 
از تکميل فرآيند بسته بندی، در مدت زمان 
کوتاه بارگيری در کارگاه حضور داشته باشد 

. )Wyban, 2013(

7. موجودات ناخواسته:
موجودات ناخواسته ممکن است وارد کارگاه 
شوند که مهمترين آنها خرچنگ ها هستند 
که می توانند حتی از سمت محل تخليه آب 
بايد  وارد شوند. همچنين کارگاه  نيز  کارگاه 
از نظر تور ضد پرنده در همه جای آن مجهز 
باشد )Wyban, 2013(، زيرا پرندگان قادر 
خواهند بود بصورت بالقوه ای ميگوهای مرده 
و يا بيمار را از مناطق ديگر به کارگاه منتقل 
.)Fegan and Clifford III, 2001( نمايند

8. ذرات معلق در هوا:
ذرات معلق در هوا نيز قادرند عفونت و بيماری 
را از مناطق ديگر بخصوص کارگاه های نزديک 
مزارع پرورش و يا کارگاه های تکثير نزديک 

به هم منتقل کنند. کنترل و مديريت هوای 
مولدين  نگهداری  و  توليد  جهت  نيز  سالن 

.)Wyban, 2013( اهميت دارد SPF

توصيه های ترویجی:
در صورت نياز به واردات مولدين می بايست 
حتما مولدين از مراکز معتبر تامين گردد، و 
برای اين مولدين، مراکز مجزا و مجهزی نيز 
جهت ذخيره مولدين و قرنطينه در نظر گرفته 
شود. پس از انتقال به کارگاه تکثير کليه موارد 
ايمنی زيستی مانند فيلتراسيون وضد عفونی 
شده،  ضدعفونی  و  مناسب  تغذيه  دريا،  آب 
موجودات  برابر  در  ايمنی  و  پرسنل  آموزش 
آزمايش  همچنين  گردد.  رعايت  ناخواسته 
های منظم سالمت الرو از مرحله تخم ريزی 
مولدين، ناپليوس و مراحل ديگر ميگو انجام 
گيرد تا بتوان ميگويی با سالمت باال در استان 

توليد نمود.
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