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تكثیر میگو با توجه به طعم و مزه آن و ارزش غذایی
باالیی كه دارد هم اكنون به شكل گستردهای در اغلب
كشورهای جهان رواج پیدا كرده است .ایجاد یك منبع
پروتئینی برای مصرف كننده ،خود دلیلی محكم برای
ایجاد رقابت در عرضه میگو به بازارهای فروش بین
كشورهای همتراز شده و این مهم راههای بهتر و مؤثرتری
برای بدست آوردن كیفیت مطلوب این محصول را
میطلبد.
اكنون با وجود امكانات مناسب طبیعی در كشوور ،بایود
همگام باكشورهای مطرح در این زمینه حركت نمود  .ایون
صنعت از سال  3170با احودا كارگواه پورورش میگوو در
كالهی بندرعباس آغاز شد لیكن در ابتدا به خواطر مسوا ل
اجرایی ومدیریتی پیشرفت محسوسی مشاهده نشد .قریب
چند سال است كه شیالت ایران به همراه بخش خصوصوی
به تكثیر و پرورش میگو ،بطور گستردهای اقدام نموده و در

این میان شیالت از گونوههوای میگووی آب شویرین و آب
شور بهره جسته است و در حال حاضور پورورش میگوو در
اسووتانهای خوزسووتان ،بوشووهر ،هرمزگووان ،سیسووتان و
بلوچستان همچنین مازندران و گلستان صورت میگیورد و
در بعضی استانهای دیگر مراحل آزمایشی را طی میكنود و
در صورت حصول نتیجه دلخواه ،این صنعت در آن مناطق
گسترش خواهد یافت.
با توجه به اطالعات موجود و استعداد منواطق پرورشوی
كشور میتوان عالوه بر مصرف داخلی ،آن را به عنوان یك
كاالی صادراتی در بازار جهوانی وارد كورد و بودین ترتیوب
ارزقابل مالحظه ای را وارد كشور نمود .بورای رسویدن بوه
این امر مهم الزم است عالوه بر تكثیر و پورورش میگوو ،در
مقوله بهداشت و بیماریهای آن نیوز مطالعوات جوامعی را
انجووام داد .یوواداوری مووی شووودكه بیماریهووای ویروسووی
،باكتریووایی ،قووارچی  ،جلبكووی  ،انگلووی صوودمات قابوول
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مالحظه ای به این صنعت وارد میكنند كه برای رسیدن به
تولید باال بایود بوه مسوا ل كنتورل و پیشوگیری و درموان
بیماریها توجوه خوام مبوذول گوردد .میگووووووووووووی
سفید هندی ) بوا نووووووووووام علموی پنئووس اینیكووس
) (Penaeus indicusاز مهمترین گونههای خلیج فوارس
اسووت كووه در بخشووهای مختلووك آن پووراكنش دارد ،امووا
مهمترین زیستگاه ها و صیدگاههای آن در آبهوای سواحلی
كشورمان در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچسوتان
قرار دارد.
گرگارینها ( )Gregarinesیكی از متداول ترین پروتوزاهای
انگلی در میگوها می باشند(Lyle-Fritch et al.,2006) .
و در گروه نوک اندامكیان ( )Apicomplexaقورار گرفتوه-
اند( .)Clopton, 2002این تك یاخته بطور معمول در لوله
گوارش و حفره عمومی بدن بیمهرگان از جمله میگو یافت
موویشوووند .در روده میگووو اغلووب بصووورت تروفوزو یووت
( )Trophozoitesو گووواهی بوووه صوووورت گامتوسیسوووت
( )Gametocystsدیووده مووی شوووند(.)Johnson, 1978
چرخه زندگی گرگارین های دریوایی غیور مسوتقیم بووده
عالوه بر سخت پوسوتان ده پوا()Decapod crustacean
به عنوان میزبان نهایی ،بی مهرگانی از جمله یك نوو از
نرم تنان مثل صدفهای دو كفهای و كرم هوای حلقووی بوه
عنوان میزبان واسط مشواركت دارنود( ;Johnson, 1978
 (Lauckner, 1983گزارشات متعدد نشان می دهود كوه
انگوول هووای گرگووارین در نقووا مختلفووی از دنیووا وجووود
دارندبویژه در تمام مراحل چرخه زندگی میگوهای خانواده
پنا یوده ( )Penaeideنیووز دیوده مووی شووند( Lightner,
 .)1996تووووواكنون ایووووون انگووووول در لیتوپنئووووووس
وانووامی( ،(Litopenaeus vannameiپنئوووس سوومی
سووووووولكاتوس( ،)Penaeus semisulcatusپنئوووووووس
مونوووووووودون( ،)P.monodonپنئووووووووس سوووووووتی
فووروس( ،)P.setiferusپنئوووس دوراروم( )P.duorarumو
پنئوووووس آزتكوووووس( )P.aztecusگووووزارش شووووده
است ) ;Chayaburakul et al.,2004; Lightner, 1993
(Morales et al.,1999

خسارات عمده ای را كه آنان به صونعت پورورش میگوو
وارد میكنند در اثر حمله تروفوزو یتها به اسوتر و سوط
داخلی روده ناشی می شوود ایون موجوود بوا جوذب موواد
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غذایی بعنوان رقیب غذایی میگوهای طبیعی و یا پرورشوی
مطورح مووی باشود و سووبب توقووك ت ذیوه  ،كوواهش رشوود،
باالرفتن میزان مرگ ومیر  ،كاهش تولید مثل موی گورددو
در نتیجه ،كاهش قیمت تجاری آنهوا را بوه هموراه خواهود
داشت .این تحقیوق در اسوتان هرمزگوان و جهوت تعیوین
درصوود و فراوانووی آلووودگی بووه انگوول هووای گرگووارین در
میگوهای سفید هندی ( )Penaeus indicusو میگووی
پرورشی وانامی كه در حال حاضر گونه غالوب پرورشوی در
كشور است ،انجام گرفت.
این تحقیق در سال  3131در استان هرمزگان و روی
میگوی سفید هندی و میگوی وانامی انجام گرفت100 .
میگوی تهیه شده پس از ثابت شدن در فرمالین به
آزمایشگاه منتقل شده و عملیات بیومتری و تشخیص
نمونههای انگلی به شرح زیر صورت گرفت :ابتدا برای
اندازه گیری طول كل  :میگو را به حالت كشیده بر روی
تخته بیومتری قرارداده و از نوووووک روستروم تا انتهای
خار تلسون بر حسب میلی متر طول كل ثبت گردید  .وزن
كل برحسب گرم با استفاده از ترازوی  Sartoriusبا
حساسیت (تا 0/3میلی گرم) محاسبه گردید و پس از
معاینه نمونه ها ،جنسیت آنها مشخص گردید .متعاقباً با
استفاده از قیچی سط پشتی میانی بدن میگو را طوری
برش داده كه از قطعه اول شكم شرو شده تا زیر تلسون
محل قرار گرفتن منفذ دفعی امتداد پیدا میكرد و با
استفاده از پنس محل برش را باز نموده تا روده نمایان
شود .در بعضی از میگوها ،رودهها پر از مواد غذایی و در
بعضی دیگر نیمه پر یا خالی از مواد غذایی بودند .سپس با
استفاده از پنس تمامی روده میگو برداشته شده و روی الم
قرار میگرفت و در مرحله بعد گسترش مرطوب ( Wet
 ) mountآماده گردید و زیر میكروسكوپ نوری بررسی
شد .به روش زیگزاک تمام سط مشترک المل و الم با
درشووووت نمایی ( )30 × 30مشاهووووووده گردید و در
صورت مشاهده نمونههای مشكوک از درشت نمایی بیشتر
( ) 00× 30بهره جسته تا در مورد آن اطمینان حاصل
شود .برای بررسی صحی و شمارش دقیق انگلها ،روده
خالی نیز روی یك الم دیگر بررسی میگردید .همچنین
در صورت پر بودن روده از محتویات آن نیز گسترش
مرطوب جداگانه ای تهیه وبررسی می شد.
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در 300میگووی وانوامی مووورد بررسوی انگول گرگووارین در
هیچكدام از فرم های آن مشواهده نگردیود .در حالیكوه در
میگوهای سفید هندی ،از تعداد  300میگوی صید شده در
منطقه سیریك  13میگوو آلووده بوود كوه 31عودد دارای
جنسیت ماده و  31عدد دارای جنسیت نر بودند و تموامی
میگوها آلوده به تك یاخته گرگارین در حالت تروفوزو یتی
و یا در حالت گامتوسیستی و یا هر دو حالت قرار داشوتند.
بدین ترتیب درصد آلودگی به گرگارین  %13بوود .از ایون
تعووداد  10میگووو(40/13درصوود) فوورم گامتوسیسووت37 ،
میگو(10/11درصد) فرم تروفوزو یت و  7میگووهردوفرم را
نشان دادند .میگوهای سفید هندی مورد بررسوی بوا طوول
كلی  330تا  311میلی متر بودند (اشكال.)3 -1
اگر آنها در گروههای طوولی بوا اخوتالف  30میلوی متوری
دسته بندی شوند ،درصد آلودگی آنها به گرگارین به شورح
زیر خواهد بود:
گووروه طووولی  330تووا  311گروه طوولی  300توا 311
میلی متری %44
میلی متری %10
گووروه طووولی  310تووا  311گروه طوولی  310توا 341
میلی متری %73
میلی متری %10
گووروه طووولی 310تووا  301گووروه طووولی 340تووا 311
میلی متری %77
میلی متری%43
همانطور كه مالحظه می شود درصود آلوودگی بوا افوزایش
طول میگوها افزایش می یابد.
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شکککل  :2مرحلککه تروفوزوئیککت انگککل گرگککارین جداشککده از
میگوی سفید هندی ( 100برابر).
Figure 2: Trophozoite stage of Gregarine
isolated from Penaeus indicus (100 times).

-

شکل  :3مرحلکه گامتوسیسکت انگکل گرگکارین جداشکده از
میگوی سفید هندی ( 100برابر).
Figure 3: Gametocysts stage of Gregarine
isolated from Penaeus indicus (100 times).

شکل  :1مرحله تروفوزوئیت انگل گرگارین جداشده از میگوی
سفید هندی ( 100برابر).
Figure 1: Trophozoite stage of Gregarine isolated
from Penaeus indicus (100 times).

-

گرگارین انگلی است با چرخه زندگی غیر مستقیم كه به
عنوان پاتوژن مهمی در انوا میگوهای جهان مورد توجه
محققین و پرورش دهندگان است )Lauckner, 1983( .
انگل در انوا آب ها با شوری های متفاوت و انوا خاک ها
از قطب جنوب تا دریای هند و خلیج مكزیك
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) Chavez- Sanchez et al., 2002; Takahashi et

 ( al., 2003; Takahashi et al., 2004گزارش شده
است.
مجیدی نسب نیز صفحات  347تا  343پایان نامه
دكترای دامپزشكی دانشگاه تهران خود را به بیماریهای
ناشی از هاگداران یا گرگارین ها اختصام داده ولی در
مورد آلودگی میگوهای ایران به این تك یاخته ایها بحثی
به میان نیاورده است (مجیدی نسب .)3171 ،تمجیدی و
داودی درسال  ،3173علت عدم مشاهده شدن تك یاخته
های گوارشی مانند گرگارین در میگوهای پرورشی ،مصرف
غذای آماده (غیر زنده) در سیستم های پرورشی نیمه
متراكم و متراكم و از طرفی بواسطه كامل نبودن میزبان
های متبادل ) (Alternate hostsو در نتیجه كامل نبودن
چرخه زندگی انگل ها در محیط پرورشی ،اعالم می دارند.
مخیر و مخیر در سال  3111آلودگی با گرگارین هارا در
میگوی بومی منطقه بوشهر Penaeus semisulcatus
گزارش نموده اند.زنگویی و همكاران نیز در سال 3113
آلودگی به این انگل را در میگوی سرتیز گزارش نموده اند
و میزان آلودگی این میگو  11/1درصد و شدت آلودگی
به فرم تروفوزو یت به طور متوسط در هر میگو 1 /01و
شدت آلودگی به فرم گامتوسیت در هر میگو 1/47
گزارش گردید اما در مطالعه ایشان در میگوی وانامی
پرورشی انگلی مشاهده نشد .در برخی از انوا میگوهای
جهان آلودگی به این تك یاخته ای ها در محیط های
طبیعی و پرورشی مورد توجه واقع شده و عالوه بر آلودگی
مواردی از بیماریها و تلفات گزارش شده است
) .(Sinderman, 1990مطالعه حاضر نشان می دهد
میگوی سفید هندی میزبان قطعی گرگارین است
درحالیكه درگونه وانامی پروشی انگل گرگارین مشاهده
نشد .در مورد میزان آلودگی میگوی وانامی پرورشی در
نقا مختلك دنیا مقادیر مختلفی گزارش شده
است Jimenez.و همكاران در سال  1001شیو این انگل
را در میگوی وانامی پرورشی در كشور اكوادور 10-10
درصد گزارش كرده اند .آنها به حضور سایر بی مهرگان به
ع نوان میزبان واسط بالقوه برای انگل در استخرهای
پرورشی اشاره كردند اما به بررسی آنها جهت مشاهده
مراحل مختلك انگل نپرداختند( Jimenez et al.,
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 Chavez- Sanchez .)2002و همكاران با بررسی
میگوهای مكزیك در سال  1001گرگارین را در میگوی
وانامی پرورشی مشاهده نكردند اما در سه گونه میگوی
بومی همان منطقه آلودگی را تشخیص دادند و دلیل عدم
مشاهده گرگارین را در گونه پرورشی استفاده از الروهای
سالم و شرایط مطلوب پرورش بیان نمودند( Chavez-
 .)Sanchez et al., 2002درمطالعه حاضر نیز می توان
استفاده از غذای فرموله كنسانتره در سیستم های
پرورشی ،استفاده از الرو های سالم تهیه شده از مراكز
تكثیر (مورد تایید سازمان دامپزشكی قبل از انتقال به
مزرعه پرورشی) و شرایط مناسب بهداشتی را از دالیل
عدم مشاهده انگل در میگوی پرورشی دانست .گرچه با
تاثیرات سوئ ناشی از انگل در میگوها و نیز بر اساس نتایج
مخیر و مخیردر سال  3111انتظار می رفت درصد آلودگی
در گروه های طولی پایین تر ،بیشتر باشد اما مقایسه گروه
های طولی مختلك با یكدیگر نشان داد كمترین میزان
آلودگی ( ) %10متعلق به گروه های طولی اول(311-330
میلی متر) و دوم( 311-310میلی متر) است و با افزایش
طول میگوها میزان آلودگی افزایش یافته و بیشترین میزان
آلودگی در گروه طولی ششم( 311-340میلی متر) و به
میزان %77مشاهده گردید .در رابطه با ارتبا میان میزان
آلودگی به انگل گرگارین و طول بدن در میگوهای پناییده
اطالعاتی در دسترس نمی باشد ولی  Takahashiو
همكاران در سال  1001در تحقیقات خود روی Krill
 Antarcticبه نتایج مشابهی دست یافتند و مشاهده
كردند كه میزان فراوانی به گرگارین ها با افزایش رشد
میزبان باال می رود و چنین توجیه كردند كه میگوهایی كه
غذای بیشتری از محیط می گیرند توده بدنی آنها افزوده
می شود اما به دلیل مصرف حجم باالیی از غذای آلوده
احتمال آلودگی آنها به این انگل افزایش می یابد.
شوواید ایوون احتمووال هووم وجووود داشووته باشوود كووه
برخووی جوونس هووای انگوول پاتوژنسوویتی پووایینی داشووته
باشووند و از توواثیرات آنهووا بوور میزبووان بووه مقوودار زیووادی
كاسته شوود لوذا پیشونهاد موی شوود در مطالعوات آینوده
عووالوه بوور تشووخیص جوونس هووا ی انگوول ،جهووت تعیووین
میووزان پاتوژنسوویتی گونووه هووای انگوول مقوواطع آسوویب
شناسی از دستگاه گوارش تهیه و بررسی گردد.
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Abstract
One of the dominant species of bandar abbas is (Penaeus indicus) which its propagation is in
addition to problems of propagation attention to environmental, nutritional, health, diseases,
parasitics infestation and etc. are important.In this titled : Determination of the frequency of
Infestation of (Penaeus indicus and Litopenaeus vannamei) within internal protozoan
Gregarine , Penaeus indicus samples randomly by traditional fishing with bottom trawl
fishing located in the CIRIk (2013) was prepared and samples Litopenaeus vannamei shrimp
farms of North Tyab prepared (2013) and sent to the laboratory and the Wet mount
preparation method of the digestive tract was investigated.Frequency of examined shrimps
according the times of the catch as following: From 100 specimens of the Litopenaeus
vannamei examined in the year 2013, none were infected with the protozoan in trophozoite
or Gametocystic state. From 100 specimens of the Penaeus indicus shrimp only 31 specimens
were infected with Gregarine. 13 individual were female and 18 of them were male. 31 of
these shrimps were infected with parasitic Gregarine as trophozoite or Gametocystic state or
both of them, thus their prevalence of infection were 31 percent(trophozoite state: 54.83% and
Gametocystic state: 64.51%). Frequency of infestation Trophozoite was 10.29 and
Gametocyst was 72.45.It appears that the frequency of infestation with Gregarine increase
according to the length of the shrimp. In the length group of 114-133 mm it was 50 percent
and in the length group of 164-185 mm it was 77 percent.
Keywords: Infestation, Shrimp, Penaeus indicus, Litopenaeus vannamei, Gregarine
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