
 معرفی برخی ازعوامل مدیریتی، فیزیکی و شیمیایی آب، در کنترل بیماری لکه سفید میگو
 ( 1391 -1389  عیسی شريف پور  0-12-1252-89047 يافته منتج از پروژه شماره ) 

ی ربروز بیماری لکه سفید میگو تحت تاثیر تغییر در عوامل فیزيکی و شیمیايی و مديريتی می باشد بصورتیکه در اثر اين عوامل ممکن است بیما

 باشند.می pHسته گردد. مهمترين اين عوامل اکسیژن، دما، شوری، میزان ترکیبات ازته و بیماری افزوده شده و يا از آن کابروز يافته و يا بر شدت 

  :اهميت موضوع

بیماری ويروسی لکه سفید میگو در دهه اخیر در برخی از استان های جنوبی کشور 

سبب تلفات سنگین میگوی پرورشی در مزارع، تعطیلی کارگاه های تکثیر  و مزارع 

رفتن شغل های مرتبط با آن گرديده و خسارات اقتصادی جبران  پرورش میگو، از دست

ارد وی ايران اين بیماری خسارات بسیاری را به صنعت پرورش میگوناپذير شده است. 

 1381و میزان کاهش تولید میگوی پروشی  نسبت به سال ما قبل خود، در سال   کرد

تن و  در  5124ر در استان بوشه 1384تن، در سال   2054در استان خوزستان 

بیش  1394بوده است.  تنها در سال  2336در استان سیستان و بلوچستان  1387سال

میلیارد تومان از بین رفته  100هزار تن میگو در استان بوشهر با ارزش بیش از  7از 

در استان هرمزگان مشاهده نشده  1393است. با اين حال بیماری لکه سفید تا سال 

نقش عوامل محیطی ذکر شده در بروز اين بیماری مورد مطالعه  بود. در اين بررسی

 .رفته استقرار گ

 :يريکارگبهروش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از 

اطالعات جمع آوری شده در اين بررسی و آنالیزهای آماری به عمل آمده ارتباط هر 

يک از پارامترهای اب، محیط و مديريت با بروز بیماری لکه سفید را مشخص نمود. 

از  SPFمولدين  در محدوده استرس زا برای میگو بوده است. همچنین تهیه pHتغییرات برخی از عوامل همچون اکسیژن، دما، شوری آمونیاک و 

ز امنابع معتبر )هاوايی( در کنار اکسیژن مناسب و آلوده نبودن استخر ها به بیماری لکه سفید هنگام معرفی میگوی وانامی و دور بودن نسبی 

 ش ريسک بروزمراکز آلوده به بیماری لکه سفید ويروسی و بهره گیری از غذاهای که در آن پودر میگو استفاده نشده مهمترين عوامل  در کاه

توانند به عنوان  عامل مستعد سازی بروز بیماری بیماری بوده است. در اين بررسی مشخص گرديد خروج فاکتورهای مورد اشاره از دامنه تحمل می

 مورد نظر نقش داشته باشند.

 افزایش احتمال بروز بیماری در محدوده شرایط فیزیکی و شیمیایی

(mg/l) (mg/l) اکسيژن  pH (ppt) شوري    )Co(دما  آمونياک   

22-15 

 

و نوسان  شوري در محدوده  45شوري بيش از 

 تحمل ميگو

 7کمتر از 

 9باالتر از 

 100باالتر از  3متر از ک

 

 شرایط اپتیمم رشد و کاهش ریسک بروز بیماری لکه سفید میگو

 آمونياک (mg/l) (mg/l) اکسيژن  pH (ppt) شوري  (oC ) دما 

 30کمتر از  9الی  5 4/7 -5/8 15 -40 گرم 5براي ميگوي  30

 


