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بررسي آلودگي الروها و پس نوزادهای میگوي سفید 
هندي )Penaeus indicus( ، به مژه داران پايه دار 

در يکی از مراكز  تکثیر میگوی چويبده آبادان

چکید ه
انگل هاي مژه دار، از عوامل  انگلي آسیب رس�ان به صنعت ش�یالت مي باش�ند که چه به صورت مس�تقیم )با اتصال به بدن میگو و جلوگیری از پوست اندازی( و چه به 
صورت غیر مس�تقیم )بواس�طه کاهش اکس�یژن آب( داراي اهمیت بسیاري مي باش�ند. اولین گزارش آلودگی به مژه داران پایه دار توسط مخیر )1373( در دو گونه 
از میگوه�ای خلی�ج فارس ص�ورت گرفت )3(. از دیگر تحقیقاتي که در  زمینه انگل هاي میگو صورت گرفته، بررس�ي تمجیدي و داوودي در س�ال 1374 در منطقه 
چویبده آبادان مي باش�د که وجود زوتامنیوم، اپیس�تیلیس، تریکودینا و ورتیسال در پوست و آب ش��ش می�گوهاي پرورشی این منطقه گزارش گردید)1(. حقوق�ي 
و هم�کاران )1380( نیز این مژه داران را در می��گوهاي پرورش�ي منطقه چویبده آبادان گ�زارش نمودند با این حال در مورد آلودگی الروها و پس نوزادهای میگوی 
  Overstreet س�فید هندی به این مژه داران گزارش�ی وجود ندارد )2(. از می��گوهاي من�طقه  چاب���هار نی�ز در س�ال 1379 م��ژه داراني مشاهده گردید. عقیده
)1973( ب�ر این اس�ت ک�ه تراکم میگو در مراکز تکثیر و پرورش با تراکم زوتامنیوم ها رابطه مس�تقیم دارد )Brown .)6  نیز در س�ال 1993 یکي از عوامل انس�داد 
رش�ته هاي آب شش�ي را وجود زوتامنیوم و تریکودینا در آب شش ها مي داند )Jonson .)4  در س�ال 1995 نیز زوتامنیوم ها را هم سفرگان بیروني میگو نامیده است 
که در تعداد کم مش�کلی برای میگو ایجاد نمی کنند )5(. در س�ال های اخیر طبق گفته کارشناس�ان و تکنس�ین های تکثیر میگو، مشکل آلودگی الروهای میگو در 
مراکز تکثیر مطرح بوده اس�ت با این حال گزارش مس�تندی مبنی بر نوع مژه داران در مراکز تکثیر آبادان، ش�دت و محل آلودگی و مرحله میگوی مبتال وجود ندارد. 
لذا برای پاس�خ گویی به این س�واالت ، بررس�ي حاضر در جهت تعیین نوع مژه داران، محل اتصال و ش�دت آلودگي آنها در مراحل مختلف الروي پس نوزادی در یک 
دوره تکثیر میگو انجام گردید اس�ت. در این تحقیق، در طي مراحل نمونه گیري، 345 قطعه الرو و پس نوزاد، ش�امل 50 قطعه ناپلي، 70 قطعه پروتوزوآ  )زوآ(، 100 
قطعه مایسیس و 125 قطعه پس نوزاد گرفته شد. در بررسی مراحل ناپلي و پروتوزوآ، هیچ گونه آلودگی به مژه داران سطحی زی مشاهده نگردید. در بررسی مراحل 
مایسیس و پس نوزاد آلودگی نسبتا خفیفی به مژه داران مشاهده گردید به طوری که در مرحله مایسیس دو مورد )2%( و در مرحله پس نوزاد، 5 مورد )4%(  آلودگي 
کوتیکول پوس�ت به مژه داران پایه دار دیده ش�د. مژه داران مشاهده شده، زئوتامنیوم و ورتیسال تشخیس داده شدند. زوتامنیون دارای حداکثر 3 بدنه سلولی بوده 
که بر روی یک پایه قرار گرفته بودند. پایک های این مژه دار از نوع انقباضی بوده اس�ت. در ورتیس�ال هر بدنه س�لولی بر یک پایه مجزا قرار داش�ت. این مژه دار نیز 
دارای پایه انقباضی بود. محل مشاهده و استقرار این مژه داران متفاوت بوده و شامل قسمت هاي مختلف بدن آنها از جمله بین پاهاي حرکتي و شنا، ناحیه تلسون، 
سرسینه و پایه چشمی بوده است. در این تحقیق هیچ گونه مژه داری بر سطح آب شش ها مشاهده نگردید. شدت کم آلودگي به مژه داران در در این تحقیق ممکن 
اس�ت بدلیل کنترل موفق این مژه داران در کارگاه مورد مطالعه باش�د و ممکن اس�ت در س�ال هاي بعد بنا به تغییرات آب و هوایي و ش�رایط دیگر، با آلودگي بسیار 
باالتری مواجه ش�ده که براي الروها مش�کل س�از باشد لذا بایستی همواره این مژه داران مورد توجه قرار گیرند. در بررسی محل اتصال مژه داران به بدن میگو نیز با 
توجه به تعداد و ش�دت کم آلودگی ، نمی توان بررس�ی آماری روی نمونه ها انجام داد با این حال به نظر می رس�د این مژه داران در محل اتصال به بدن میگو به محل 

خاصی تمایل نش�ان نمی دهند و در نواحی مختلف بدن میگو می توانند مس�تقر ش�وند. 
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Study on infestation of Peneaus indicus larvae and post-larvae to epicommensal ciliates in one of Choabdae-
Abadan hatacheries
By : Rahim Peyghan, Clinical Scinces Department- Veterinary Faculty- Shahid Chamran University- Iran. Poria 
Peyafarin, Graduated from Veterinary Faculty- Shahid Chamran University- Iran.
Specialized fishing methods of the One of the common problems in shrimp farming industry, is the infestation of the 
shrimp and it’s larval stages by epicommensal ciliates. Some of these ciliates can make some health problems directely 
(by interference to molting) and indirectely (oxygen deplating) in shrimp farming industry world wide. Since there is 
not any report about the infestation of larval stages of P. indicus to epicommensal ciliates in hatcharies of this region, 
this study carried out to determin the ciliates kind and their intensity of infestation. This investigation was done in spring 
of 2002 in Choabdae rigion (Abadan-Iran). In successive sampling, the total of 345 shrimp including 50 nauplius, 70 
protozoa, 125 mysis and 125 post larvae of Penaeus indicus were caught and were carried alive to the laboratory. 
Different parts of shrimps body were examined microscopically by routin methods. The intensity of infestation were 
measured and the genus of the ciliates were determined as Zoothamnium sp. and Vorticella sp. These ciliates were 
observed in mysis and post-larval stages and the infection rate were 2% and 4% respectively. The intensity of the ciliats 
infestation in all stages were estimated as low. The observed ciliates were attached to the telson, between pleopods, on 
cephalothorax and eyestalks. No ciliate was observed on the gills of studied larvae and post-larvae. The low intensity 
of these ciliates may be due to successful control measures of the hatchery management system. The ciliate infestation 
was too low for detecting the best site of attachment of the ciliates, however, it can be conclued that the larvae showed 
no site specifity for attachment of the parasite.
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