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 چکیده

 بصورت منجمد به شد و صید  در خلیج فارس از منطقه جاسک1388 در سال لد میگوي سفید هندي مو50در این مطالعه 

 ها با چشم غیر نماتوددر این پژوهش . آزمایشگاه انتقال یافته و مورد بررسی قرار گرفتند تا در صد آلودگی آنها به نماتود بررسی شود

براي این کار نمونه انگل از سایر محتویات روده . قیقتر است ولی براي تعیین جنس و گونه نیاز به بررسیهاي دمسلح قابل تشخیص بودند

هاي شناسایی، جنس نوري وهمچنین با استفاده از کلیدآمیزي و فیکس شده، سپس با مشاهده نمونه بوسیله میکروسکوپ  جدا، رنگ

Hysterothy انگل laciumبراي انجام مطالعات آماري از آنالیز واریانس یکطرفه . تعیین شد (One way ANOVA)افزار   توسط نرم

SPSSالرو ها   درصد از کل نمونه54در واقع در . ماتود بودندن الرو نمونه آلوده به 27 نمونه مورد بررسی 50بین   از. استفاده شد

 .نماتود مشاهده شد

 

 خلیج فارس، انگل، نماتود ،سفید هنديمیگو  : کلیديکلمات 

 

مقدمه

ن  مهم جهان و مهمتریايهمیگوي سفید هندي یکی از گونه

این گونه از جنوب تا شرق  ).2( در ایران است گونه پرورشی

 نواحی ساحلی سواحل آفریقا تا هند و سریالنکا و همچنین در

پراکنش آن در دریاي . شود دیده می سرخماداگاسکار تا دریاي

 بوده و عمدتاً از شرق تا فارس به میزان کمتريعمان و خلیج

 .)7 (لیپین و شمال استرالیاستجنوب چین، فی

فارس در آبهاي  در خلیجپراکنش میگوي سفید هندي

نشین عمان واقع در خلیج مسیراه و اطراف جزیره  سلطانساحلی

 ).3 (ماهوت نیز است

پراکنش این میگو در ایران از منطقه جزیره هرمز تا مرز 

سیار کالهی از تراکم ب جزیره هرمز تا ةدر محدود(پاکستان است 

 براساس مطالعات انجام شده بیشترین .) برخوردار استکمی

  شهرستان جاسک است که صید میگويةدتراکم آن در محدو

شود مولد جهت مراکز تکثیر در کشور در این منطقه انجام می

)2.( 

 در صنعت تکثیر و با توجه به به اهمیت میگوي سفید هندي

وجه به اینکه با ت و ریاپرورش در ایران و لزوم تهیه مولدین از د

ه جاسک انجام  در منطق صید میگوي سفید هنديةقسمت عمد

 ون انگلی این گونه از اهمیت زیادي فشود، لذا شناساییمی

 fakhrirezaei60@yahoo.com  :پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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دار است تا با آگاهی از بیماریهاي انگلی این میگو برخور

 تکثیر و گاههاي و درمان آن در کارراهکارهایی براي پیشگیري

 . شودبینیپرورش پیش

 شناسی میگوهاي دریایی و پرورشیهاي اختصاصی انگل بررسی

 :جهان عبارتند از در ایران و

 مختلف  بررسی انگلهاي موجود در بافتهاي1374در سال 

و بررسی شدت این انگلها بر ) یفون انگل (ورشی پربدن میگوهاي

 و همکاران روي بافتهاي مختلف میگو توسط بهروز تمجیدي

مده نشان داد که عمده عوامل انگلی و ست آنتایج بد. انجام شد

- و در واقع تک پرورشی انگلهاي سطحی ساز در میگوهايمشکل

هستند  (Peritrichous ciliates)دار پریتریش   مژههايیاخته

وردار  برخطوریکه در برخی از موارد از شدت و شیوع باالییب

 شامل در رابطه با انگلهاي متازوآ، هیچگونه انگل کرمی. بودند

 . مشاهده نشد سستود در میگوهاي پرورشی وماتود، ترماتودن

Martinzez اي که روي میگوي   در مطالعه2002 در سال

.P صورتی  duorarum در خلیج مکزیک انجام داد آلودگی این 

 (,Martinez گزارش کرد Hysterothylacium میگوها را به 

زمانی جوالي در فاصله Olafsen وAdamsهاي بررسی. )2002

 در جنوب خلیج Terminos در الگون 2003 ژوئن تا 2002

در میگوهاي Hysterothylacium مکزیک، آلودگی به انگل 

 .ندرا تایید کرد (Litopenaeus Vannamei)وحشی این منطقه 

Feigenbaum بر روي انگلهاي vannamei Penaeus در 

 نماتود  که چندیننمودهاظهار و مکزیک مطالعه داشته است 

که برخی از است هاي خود مشاهده کرده  گوناگون را در بررسی

 ).12 (آنها زندگی آزاد داشتند

میگو سفید  تعیین درصد آلودگی ،هدف از انجام این تحقیق

ست که تاکنون مطالعه اختصاصی در هندي دریایی به نماتودها

 .این مورد صورت نگرفته است

 

 مواد و روشها

 و شناور تحقیقاتی تجلی متعلق 3 الور ها توسط کشتی نمونه

که خلیج فارس و دریاي عمان، بندرعباس  پژوهشکده اکولوژيبه 

عملیات .  صورت گرفت،گیر بودندمجهز به تور ترال میگو

 در منطقه جاسک استان هرمزگان 1388برداري در خرداد  هنمون

 .بصورت منجمد به تهران منتقل شدند  و میگوها شدانجام

زدایی شده و پس از تعیین  شگاه میگوهاي منجمد یخدر آزمای

 .هاي انگلی انجام شد جنسیت عملیات بیومتري و تشخیص نمونه

 . بود طول کاراپاس و وزن، گیري طول کل بیومتري شامل اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )4(ک   تراکم مولدین میگوي سفید هندي در اي منطقه جاس: 1 شکل 
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 )5( ول کل و طول کاراپاس در میگوگیري ط  اندازه:2شکل

براي بررسی لوله گوارش با استفاده از قیچی سطح پشتی 

که از قطعه اول شکم شد میانی بدن میگو را طوري برش داده 

شروع تا زیر تلسون محل قرار گرفتن منفذ دفعی امتداد پیدا کند 

پس با استفاده از پنس محل برش را باز نموده تا روده نمایان و س

با استفاده از پنس تمام روده را برداشته داخل پتري دیش . شود

 تا مانع از خشک شدن کرده و به آن مقداري آب اضافه دادهقرار 

 .)1( روده در حین کار شود

، نماتودها کردههم باز  دیواره روده را توسط دو سر سوزن از

سازي آنها از براي جدا. شوند دیده میمسلح ر با چشم غیمعموالً

سایر محتویات روده در زیر لوپ هم روده را بررسی کرده و 

 یک قطره محلول ونماتودها بوسیله سر سوزن به روي الم منتقل 

بهتر است از محلول  (شدالکتوفنول کاتن بلو به آن اضافه 

آمیزي الکتوفنول آزوکارمین استفاده شود، به دلیل عدم  رنگ

، پس ) بلو استفاده شد از الکتوفنول کاتندسترسی به آن اجباراً

از قرار دادن المل روي آن، چهار ضلع المل را بوسیله الك ناخن 

 پس از این مرحله .پوشانده تا مانع از تبخیر الکتوفنول شود

 . مشاهده زیر میکروسکوپ آماده خواهد بود الم برايۀمجموع

(One  آماري از آنالیز واریانس یکطرفهبراي انجام مطالعات

(way ANOVA  توسط نرم افزارSPSS جهت رسم نمودارها  و

ه در کلید شناسایی مورد استفاد . استفاده شدExcelافزار  از نرم

,Moravec ي تعیین جنس نماتود دو منبعاین تحقیق برا 1994               

.بود   Johnson, 1989 و

 

 نتایج

 میگوي سفید هندي بودند به روش ذکر شده 50ها که  نمونه

 مولد، 38 نر ومولد،12سی قرار گرفتند که از این تعداد رمورد بر

قرار میلیمتر 156-222ها در محدوده طولی   ماده.ماده بودند

وزن مولدین . داشتندمیلیمتر  150-192داشته و نرها طولی بین 

 گرم در 55/20-96/44  گرم و نرها بین24/29–01/92ماده بین 

 نرها  در ومیلیمتر189ها  میانگین طول کل در  ماده.نوسان بود

 گرم و 62/60ها   بدست آمد و میانگین وزن در ماده میلیمتر171

با توجه به بررسی هاي انجام  . گرم محاسبه شد75/32در نرها

 شده نماتودهاي یافت شده در این مطالعه از جنس

Hysterothylacium بودند.  

ودگی به نماتود تعداد مولدین به تفکیک جنسیت و میزان آل: 1 نمودار

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

نر اده  م

د   داد مول ن?تع

ودگ  بھ نماتود?  آل
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  نماتود آنالیز واریانس یکطرفه جنسیت و طول کل با آلودگی به:1جدول

ANOVA

Sum of Squares df Mean square F Sig.

Between Groups 1,776 6 .296 1,733 .137

Within Groups 7,344 43 .171
جنسیت

Total 9,120 49

Between Groups 3399,696 6 566,616 2,848 .020

Within Groups 8555,984 43 طول کل198,976

Total 11955,680 49

 جایگاه انگل هیستروتیالسیوم

Phylum: Nematoda (Rudolphi, 1808)

Class: Secernentea (von Linstow, 1905)

Sub Class: Rhabditia

Order: Ascaridida (Skryabin&Shults, 1938)

Sub Order: Ascaridina

Super Family: Ascaridoidea (Railiet Henry, 1915)

Family: Anisakidae (Skryabin&Karokin, 1954)

Genuse: Hysterothylacium (Moravec, 1994)

 (Hysterothylacium)جنس هیستروتیالسیوم مشخصات 

نماتودهاي بزرگی با لبهاي بخوبی توسعه یافته اند و تقریبا 

هاي کوتیکولی شفاف روي حاشیه  داراي باله. اي برابر دارند زهاندا

توانند داراي فرورفتگی یا دندانه یا  ها می اند که این باله جانبی

هاي  دار است، برجستگی  پایهپالپ درونی معموالً. فاقد آن باشند

 و آله یا دار وجود ندارد، داراي بخشهاي بین لبی هستند دندانه

اي، دهلیزي  مري ماهیچه. مشخص استیا ناپرده جانبی واضح 

.  کروي با ضمیمه دهلیزي بسمت خلفی جهت یافته داردتقریباً

 . اي وجود دارد سکوم قدامی روده

ح حلقه طمنفذ دفعی روي سطح حلقه عصبی یا نزدیک س

اسپیکولها مشابه، بالدار با طولی برابر یا کمی . عصبی قرار دارد

واژن نسبت به بخش . ه جنسی دارندنابرابر هستند و چندین زائد

رحم بصورت دو رحمی یا چند . میانی بدن حالت قدامی دارد

تواند  دم مخروطی است و می. شود و تخم گذارند رحمی دیده می

 .دارا یا فاقد تزئینات باشد
 

 

  نماتود بدست آمده از مولدین میگوي سفید هندي:2شکل 
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 Hysterothylacium چرخه زندگی :3شکل 

 :A پوستان و پاروپایان آلوده به الرو انگل توسط میگو بلع سخت.

:B شود الرو انگل در بافتهاي میگو به الرو پیشرفته تبدیل می.

:C شود میگوي آلوده توسط میزبان اصلی مانند قورباقه ماهی خورده می.

:D کند سازي تخم میه رهاشود و سپس شروع ب نماتود نخی شکل در روده ماهی تکامل یافته و بالغ می.

:E شود تخمها با مدفوع ماهی از روده خارج و توسط پاروپایان و دیگر سخت پوستان بلعیده می.

:F 9 (کنند تخمها در بدن پارو پا تفریخ شده و آغاز به رشد می(. 

 

 بحث 

دهد که  هاي مورد بررسی نشان می نتایج بدست آمده از نمونه

 نماتود مشاهده شده است که این تعداد  نمونه27از این تعداد در 

میگوي مولد  38بین  از . شود را شامل میها  درصد کل نمونه54

در .  نمونه آلوده بودند2 میگوي مولد نر 12 نمونه و از 25ماده، 

 درصد از مولدین نر 16 درصد مولدین ماده و 67واقع در بیش از 

آنالیز  ماري ازبراي انجام محاسبات آ .نماتود مشاهده شده است

 1واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 . استآمده

، بنابراین )P>013/0( دهد  که نشان می1با توجه به اعداد جدول 

داري میان نسبت جنسی میگوها و  تفاوت معنی، قبول فرض صفر با

ین  که مولدتوان گفت نمییعنی . نسبت آلودگی به نماتود وجود ندارد

 .ماده بیشتر از نرها در معرض آلودگی به این انگل قرار دارند

ها و   نتایج حاصل از نسبت طول کل نمونه،عالوه بر این مقایسه

با توجه به اعداد . داري دارد ینسبت آلودگی به نماتود اختالف معن

 این ةنشاندهند شود و بنابراین فرض صفر رد می) P>02/0(جدول 

ول کل میگوهاي مورد بررسی و نسبت مطلب است که نسبت ط

بعبارت دیگر با افزایش طول . داري دارد یآلودگی به نماتود تفاوت معن

.کل میزان آلودگی نیز افزایش پیدا کرده است

 گونه متعلق به جنس هیستروتیالیوم شناسایی 61 تاکنون 

که تعداد زیادي از آنها داراي ویژگیهاي نژادي بسیار ه است شد

  هستند و تشخیص آنها از یکدیگر بسیار دشوار استشبیه بهم

بویژه  (Ascaridoidea ةهاي خانوادچون شناسایی نماتود )8(

در  در مرحله الروي بسیار سخت است و )جنس هیستروتیالسیوم

 از طرفی .گیرد اغلب موارد شناسایی قطعی در فرم بالغ صورت می

د و این شو میگو براي این نماتود میزبان واسط محسوب می

 براي .شود نماتود به شکل بالغ در ماهیان شکارگر دیده می

توان شرایطی فراهم کرد تا میزبان   این نماتود میتشخیص گونه

نهایی مثل قورباغه ماهی از میگوي آلوده به نماتود تغذیه کند و 

 و گیرد مورد بررسی قرار ،سپس نماتود که در بدن ماهی بالغ شد

اما باید توجه کرد که ماهیان سالم براي . گونه آن شناسایی شود

از قبل ) گرماهی شکار( شود تا میزبان نهایی آزمایش استفاده
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آلوده به نماتود نبوده باشد تا نتیجه بدست آمده قابل اطمینان و 

 .تا حد امکان بدور از خطا باشد

نماتودها بعلت نبود میزبانهاي مناسب در مزارع تکثیر و 

این انگلها بیشتر در میگوهاي وحشی . اند دهپروش، کمتر دیده ش

خارج اندامهاي   در سیستم عضالنی ومعموالً. مشاهده شده است

 . شوند سفالوتوراکس و در طول دستگاه گوارش یافت می

اگر به تعداد زیاد در لوله گوارش وجود داشته باشد عالوه بر 

لوله اینکه رقیب غذایی براي میزبان خواهد بود با مسدود کردن 

آورد که ممکن است باعث مرگ  گوارش عوارضی بوجود می

 ).13 (شود) میگو( میزبان

 در این مطالعه و نیز اهمیت با نگاهی به نتایج بدست آمده

 در صنعت تکثیر و پرورش در ایران و لزوم میگوي سفید هندي

که قسمت عمده صید با توجه به این و تهیه مولدین از دریا

شود، آگاهی  منطقه جاسک انجام می درمیگوي سفید هندي

کارشناسان به آلودگی بیش از نیمی از میگوها به انگل نماتود 

ر این گونه یضروري است تا با ارائه راهکارهاي الزم  به حفظ ذخا

دهندگان  از طرف دیگر پرورش. تجاري مهم در منطقه اقدام کنند
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Abstract
In this survey, 50 brooder Indian white shrimp (Penaeus indicus) caught from Jask area in the 

Persian Gulf. After freezing specimens, transferred them to laboratory and investigated for parasitic 

nematode and they were visibled with eye. Nematodes, separated from remainder gut contents, then 

coloration and fixed by the help of light microscope and acquaintace keys. They were identified to 

genus level. The genus of nematode was Hysterothy lacuim. For statistical study we used (One way

ANOVA) and SPSS software. From 50 samples that experimented in this test in 27 cases nematodes 

observed. The result indicated that in ٥٤ present of all breeders nematode parasitic was observed.
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