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مقدمه
از معرفی گونه  پس)یکی از  مشکالت کیفی میگوهای صید شده پرورشی به ویژه در سالهای اخیر 

.  وها بوده استبروز عارضه سرقرمزی در این میگ( پا سفید غربی به صنعت پرورش میگوی کشور
درصد از  30الی 20ساله حدود این مشکل، بنا به اظهار مدیران شرکت های فرآوری ، همه 

به واسطه  زیان هنگفتی رامحصول میگوی پرورشی صادراتی کشور را درگیر نموده و  در کل 
دالر آمریکا به ازای 0.6تا 0.2به میزان )افت قیمت میگوی پرورشی در بازارهای جهانی 

گوی با احتساب میزان می. در زمینه ارزآوری به این بخش وارد می نماید( هرکیلوگرم میگو
.میلیون دالر برآورد می گردد12پرورشی تولید شده در سال پایه اجرای پروژه، رقم فوق، معادل 





مقدمه

ده به علیرغم این اهمیت چشمگیر، هیچگاه ، بررسی علل و عوامل ایجاد کننده عارضه یاد ش
های علمی و  عنوان نیاز تحقیقاتی، از سوی نهادهای دست اندرکار اقتصاد آبزی پروری به بخش
واسطه  پیش تخصصی این زیر بخش ارائه نگردیده و معدود فعالیت های انجام شده نیز اغلب به
یاده سازی به  فرض های اعمال شده در زمینه منشأ، مرحله و ماهیت، منجر به نتیجه معتبر و قابل پ

.  شکل اجرایی و میدانی نگردیده است



:  اهداف طرح

دهشصیدمیگوهایدرسرقرمزیعارضهبروزبرگذارتأثیرعواملبررسی
پرورشی

رورشیپمیگویفرآوریوحملبرداشت،اجراییهایروشبهبودسنجیامکان
کشوردر
اشتبردازپسوحینقبل،عملیاتخصوصدرمستندومدونکارروشارائه

شدهیادعملیاتمیدانیاجرایرویکردباعلمینتایجبامنطبق



(استان بوشهر)طرحمحل اجرای 
لّهمجتمع پرورش میگوی ح

مجتمع پرورش میگوی شیف

ندمجتمع پرورش میگوی م



اقدامات انجام شده

بررسی ماهیت عارضه سرقرمزی
بررسی زمان شروع فرآیند سرقرمزی
بررسی مکانیسم های مؤثر بر بروز وتوسعه عارضه سرقرمزی
ه سرقرمزیتوصیه های آموزشی و ترویجی در خصوص پیشگیری وکنترل عارض



آشنایی با ساختار و عملکرد هپاتوپانکرآس

کبد و لوزالمعده هپاتوپانکرآس به عنوان عضوی از دستگاه گوارش در بندپایان و نرم تنان، وظایفی را که دو عضو
.در پستانداران بر عهده دارند انجام می دهد



عملکرد هپاتوپانکرآس در میگو

 تولید و ترشح آنزیم های هضمی

جذب مواد هضم شده

انتقال مواد مغذی ذخیره شده، به بافت های هدف

کمک به متابولیسم چربی و کربوهیدرات

 عمل به عنوان ذخیره انرژی مورد نیاز در پوست اندازی، تولید مثل و...

 دخالت در متابولیسم هورمون های جنسی

محل ذخیره مواد معدنی و ترکیبات آلی

سم زدایی



بررسی زمان شروع فرآیند سرقرمزی

ازجخروازپیش،میگوهادرعارضهشروع،شدمشخصمیدانیمشاهداتطبق
وبودهصیدزماندر،میگوهادرسرقرمزیبروزعبارتیبه.افتدمیاتفاقاستخر

اینتوسعهسرعتصرفاًحملدمایوزمانکاهشخصوصدراقدامهرگونه
قایسهمدرموضوعاین.دادخواهدقرارتأثیرتحتراهپاتوپانکرآسدرعارضه

،ایبانسبدونو(صیدازپسعملیاتانجامجهت)سایباندارایمزارعصیدبین
.گردیدیدتأیوبررسینیزعملیاتیهایتیمتوسطشبدرصیدوروزدرصید



ماهیت عارضه سرقرمزی

 در الیه خارجی( غالباً استاگزانتین) تجمع رنگدانه های محلول در چربی
هپاتوپانکرآس

در . افتداین عارضه به طور معمول در پاسخ به استرس های اکسیداتیو اتفاق می
این حالت، تجمع چربی در این اندام، سبب بروز بیشتر قرمزی در سطح

.هپاتوپانکرآس می گردد 

پارگی (Rupturing )بافت هپاتوپانکرآس
اد کند این عارضه معموالً در اثر بروز فشارهای مکانیکی، سموم جلبکی، انجم  /

.حادث می شود... دیفراست سریع و



زیبررسی مکانیسم های مؤثر بر بروز وتوسعه عارضه سرقرم

استرس های اکسیداتیو
استرس های فیزیکی
کیفیت نامناسب آب و بستر
سموم جلبکی
کیفیت نامناسب غذا
عدم رعایت زنجیره سرد در طول جابجایی



ینقش استرس های اکسیداتیو در بروز عارضه سرقرمز

وآزادهایرادیکالبینتعادلعدمبهاکسیداتیوهایاسترس
.گرددمیاطالقزندهموجوددراکسیدانیآنتیواکنش

هبمیتواناکسیداتیو،هایاسترسکنندهایجادعواملجملهاز
به)بکیجلسمومکناردراکسیژنکمبودودمانیتریت،آمونیاک،

.نموداشاره(دینوفالژالویژه

بهمنجراکسیداتیو،هایاسترساغلبapoptosisبافتدر
.شوندمیهپاتوپانکرآس

تعددیمنشانگرهایاکسیداتیوهایاسترسبروزتشخیصبرای
تیتردر(افزایش)تغییربهتوانمیجملهآنازکهاندشدهتعریف

Zhang)نموداشاره(ALT=آمینوترانسفرازآالنین)کبدیآنزیم

et al. 2018).

3.12 3.26

0.7

2.14

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

سالم سرقرمز سالم سرقرمز

تیتر آنزیم در همولنف

مقایسه تیتر آنزیم های شاخص استرس در 

همولنف میگوهای پرورشی

AS
T

AS
T

AL
T

AL
T



در بروز عارضه سرقرمزیهای فیزیکی نقش استرس 

درمونکهایدریچهازپرورشیمیگوهایصیدجهتمتداولاقداماتازیکی
جمعوندردرسرعتمنظوربهپرورش،استخرارتفاعتدریجیکاهشخاکی،استخرهای

سرعتتناسبعدموارتفاعدرکاهشسرعتاستخر،نامناسبشیب.میگوهاستآوری
اعمالوراستخدرونمیگوهایبرفشارسبباستخردرموجودزندهتودهباآبتخلیه

.شودمیفیزیکیاسترس
ًزمان،نایدر.گرددمیمتوقفصیدعملیاتگوناگون،دالیلبهبرداشت،طیبعضا

کهخروجی،دریچهمجاورتدرغالبا)استخرازکوچکیمحدودهدرزندهتودهجمعیت
موضوعاین.یابندمیتجمع(باشدمیمضرهایمتابولیتوپسماندانباشتباایمنطقه
ظیرنمواردیاغلب،وگردیدهاستخرازخروجحالدرمیگوهایبرفشارایجادسبب

در(رمزیسرقدرصدافزایشجملهاز)کیفیتافتنهایت،دروبیحالیاندازی،پوست
.استمشاهدهقابلراحتیبهمیگوهااین

بافتدگیدیآسیبیاپارگیازناشیراشدهایجادسرقرمزیازنوعاینمحققین،برخی
Ruptured)هپاتوپانکرآس Hepatopancrease)انددانسته(Lucien-
Brun 2007).



بروز عارضه سرقرمزیکیفیت نامناسب آب و بستر در نقش 

درمیگو،پرورشاستخرهایبستروآبنامناسبکیفیت
سیاربنقشاکسیداتیو،استرسعواملایجادباواقع،

.مینمایدایفاسرقرمزیعارضهبروزدرپراهمیتی

املعوازمتأثرپرورش،استخرهایمحیطاستبدیهی
بهینهمدیریتهایروشقالبدرکهاستزیادی

.استبررسیقابلپرورش

استخرهایتمامیدرکهشدمشخصحاضرپروژهدر
نیزوتونیفیتوپالنکباالیشکوفاییبا،بررسیمورد

TOMاین.یابدمیافزایشسرقرمزیدرصد،باال
درقطعه40ازباالترتراکمدارایاستخرهایدرموضوع

.گردیدمشاهدهبیشتریوضوحبامربعمتر



بروز عارضه سرقرمزیسموم جلبکی در نقش 

ووفالژالدیننظیرمضرهایجلبکشکوفاییموجباستخربستروآبنامناسبمدیریت
.گرددمیآبی-سبزهایجلبک

Lucien-Brun(2007)کجلبسرقرمزی،عارضهبروزاصلیعاملکهاستعقیدهاینبر
.باشندمیآبی-سبزهای

Liangمیگویرویبربررسیدر(2014)همکارانوFenneropenaeus

chinensisگونه)دینوفالژالسمبامسمومیتAlexandrium tamarense)را
اعالمهپاتوپانکرآسبافتدر(Apoptosis)شدهریزیبرنامهسلولیمرگبروزعامل

.نمودند

تاناسدر)آبی-سبزهایجلبکدارایاستخرهایدرعارضهاینبروزنیز،حاضرپروژهدر
.بودهمراهباالتریدرصدبا(هرمزگاناستاندر)دینوفالژالو(بوشهر



رقرمزیبروز عارضه سکیفیت غذا و مدیریت تغذیه بر نقش 

دادقرارنظرمدّمختلفیابعادازتوانمیراقرمزیسرعارضهایجاددرغذانقش:

بسیارنقشپرورشدورهدراستفادهموردغذایفیزیکیخصوصیاتوفرموالسیون:غذاکیفیت
ایفاشیپرورمیگوهایمتابولیسمورشدبراینیازموردمغذیموادوتأمینانرژیحفظدرمهمی

تجهیزاتیبکارگیرهمچنینمناسب،هایافزودنیواولیهموادازاستفادهزمینه،ایندر.نمایدمی
خواهندحیاتیرتأثینهاییمحصولکیفیتبرتولید،مختلفمراحلسازیبهینهوکارآمدادواتو

.داشت

مدیریتتأثیرتحتمستقیماًپرورش،استخرهایبستروآبکیفیتکهآنجااز:تغذیهمدیریت
یداتیواکسهایاسترسایجادازخصوص،ایندرمدیریتبهینههایروشاجرایباشد،میتغذیه

.نمایدمیپیشگیری



و انرژی در زمینه نقش مدیریت تغذیه و کیفیت غذا در تأمین مواد
رورش، مورد نیاز میگوی پرورشی، به ویژه در روزهای پایانی دوره پ
گوها محققین بر لزوم ارائه انرژی مکفی در روند پوست اندازی می

.  تأکید فراوان دارند
م تأمین  پوست اندازی میگوها، فرآیندی مستلزم انرژی است که عد

.یرگذار استآن، بر سالمت وکیفیت محصول تولید شده بسیار تأث
ها در این پروژه، بررسی مراحل مختلف پوست اندازی در میگو

ست  نشان داد، کلیه میگوهای قرار گرفته در مرحله پیش از پو
وست  درصد از میگوهای قرار گرفته در مرحله پس از پ70اندازی و 

.اندازی، دچار عارضه سرقرمزی شده بودند
داد، عالوه بر این، بررسی انرژی همولنف میگوهای سرقرمز نشان

و Premolt)در مراحل بحرانی پیش و پس از پوست اندازی
Postmolt )سطح انرژی بسیار نازل بوده است.
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نمودار متوسط درصد میگوها در مراحل مختلف پوست اندازی

PreMolt InterMolt PostMolt



عدم رعایت زنجیره سرد

ول مهمترین عامل افت کیفیت محص
در مراحل پس از صید، عدم رعایت  

ه  صحیح زنجیره سرد و عدم توجه ب
کمترین دما در حداقل &اصل 
در حمل و جابجایی محصول &زمان

.می باشد

  در پروژه حاضر موارد ذیل در این
:زمینه مورد بررسی قرار گرفت 

کاهش دمای بدن میگو در مخزن سرد 
سازی
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(دقیقه3)

دمای بدن در تانک سرد سازی 

(دقیقه5)

دمای بدن در تانک سرد سازی 

(دقیقه8)
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تغییرات دمای بدن میگوی صید شده پس از صید



(جعبه گذاری) مقایسه دما در الیه های یخ



عبه  پایش دما  در مراحل مختلف از ورود به خط تولید تا ج
گذاری
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