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پروري در هاي آبزيپرورش ميگو يکي از مهم ترين فعاليت

باشد که بسرعت در حال توسعه و جهان و ايران مي
 از يکي آبزيان هاي بيماري و گسترش است. بهداشت

 پروري است در آبزي آبزيان توليد در اصلي هاي چالش

 دالر ها ميليون ساالنه آبزيان، بيماري اثر بر بطوريکه

 و شود مي وارد ميگو و دهندگان ماهي پرورش به خسارات
 بشمار پروري آبزي توسعه در اصلي موضوعات از يکي

؛ Rahimi Gharamirshamlu et al., 2015)آيد  مي
 پرورش ميگو در (. صنعت1382تخم افشان و تمجيدي، 

به علت بروز  1382و  1381هاي  سال در خوزستان استان
گيري بيماري لکه سفيد تعطيل شد. در آن سال،   همه

% طي ده روز گزارش گرديد، عالوه بر 100تلفات در حد 
 هاي آن خسارات ناشي از رخداد اين بيماري طي سال

بوشهر ميالدي در دو استان خوزستان و  2008-2004
ميليارد تومان برآورد گرديد که با احتساب  50بالغ بر 

در چابهار  2008خسارات ناشي از اين همه گيري در سال 
 Rahimiرسيد ) ميليارد تومان مي 100به 

Gharamirshamlu et al., 2015 .)،1385در سال  لذا 
به منظور احياء مجدد پرورش ميگو در استان خوزستان، 

 Litopenaeus)غربي  پاسفيد ميگوي مبا نا جديدي گونه

vannamei) معرفي استان ميگوي پرورش به صنعت 

ترين گونه پرورشي در  اصلي ،گرديد که در حال حاضر
رود  بشمار مي (پاسفيد غربي)استان خوزستان گونه وانامي 

(Salehi, 1999 امروزه با توجه به افزايش مصرف .)

ميگو در ايران، بايد  بخصوصهاي دريايي و فرآورده
بهداشت و سالمت اين منابع غذايي بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد. مشخص شده است که پوشش لزج مانند 

هايي سطح بدن آبزيان، محل مناسبي را براي رشد باکتري
 Razavilar andکند )فراهم مي Vibrioهاي مانند گونه

Rezvani, 2004سايي (. مطالعه حاضر به منظور شنا
مهمترين عوامل باکتريايي و قارچي آلوده کننده ميگوهاي 

توانند در افراد  خوراکي موجود در بازار شهر اهواز که مي
 مستعد ايجاد بيماري نمايند، انجام گرفت. 

به منظور بررسي آلودگي ميکروبي ميگوهاي موجود در 
ماهه در تابستان  3بازار شهر اهواز، در يک بازه زماني 

گونه مختلف که  8عدد ميگو متعلق به  80تعداد ، 1396
تکرار  10از هر گونه  و تهيه گرديد ،در بازار موجود بود

ها به صورت تازه و  مورد بررسي قرار گرفت. تمام نمونه
(. ميگوها بالفاصله در مجاورت يخ به 1کامل بودند )جدول 

آزمايشگاه منتقل و مورد مطالعه واقع شدند. پس از 
اي  هاي زائد، بافت ماهيچه تميز کردن قسمت جداسازي و

خالص آن بدست آمد.  از هر نمونه به طور مخلوط برش 
گرم وزن و جداسازي سپس  5بوسيله اسکالپل يا قيچي 

ريخته  ASPWکننده  اتر غني پپتون و cc 9نمونه را در 
-20سازي صورت گرفت. محيط به مدت  شد و اولين غني

گذاري  گراد گرمخانه درجه سانتي 37ساعت در دماي  16
سازي برداشته شد و درون  از اولين کشت غني cc1شد. 

cc10 سازي  اتر قليايي اضافه گرديد دومين غني پپتون و
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 37ساعت در دماي  16-20صورت گرفت. محيط به مدت 
از  1/0گذاري شد. به ميزان  گراد گرمخانه درجه سانتي
که  TcBSمحيط  دربرداشته شد و سازي  دومين غني

به صورت سطحي کشت داده  ،باشد مخصوص ويبريوها مي
ساعت در دماي  24شد. پليت به صورت وارونه به مدت 

هاي  نمونه ،درجه گرمخانه گذاري شد. پس از رشد 37
هاي بيوشيميايي  آزمون .مشکوک مورد بررسي قرار گرفت

، Onpg1داز، جهت شناسايي ويبريوها عبارت بود از اکسي
 -، و تست بيوشناسايي استرپ ها )اسکولينISIسيترات، 
(.  به Iranian National Standard, 2011کاتاالز( )

از دومين  cc 1هاي قارچي ميزان منظور شناسايي آلودگي
)رزبنگال(  DRBCمحيط  درسازي برداشته شد و  غني

روز به صورت در پوش باال  5-10کشت داده شد. به مدت 
گذاري شد. پس از رشد نمونه  درجه گرمخانه 37دماي در 

ابتدا به صورت ماکروسکوپي سپس رنگ آميزي بوسيله 
(. مقايسه 1383ن خضري، يحسفنول کاتن بلو انجام شد )

و  One way ANOVAآماري نتايج، ابتدا از آزمون 
 SPSS 18.0و نرم افزار  tسپس با استفاده از آزمون 

 صورت گرفت. 
آلودگي ميکروبي ميگوهاي موجود در بازار شهر بررسي 

% 25اهواز نشان داد که در بازه زماني مطالعه حاضر، 
 2ها داراي آلودگي ميکروبي بودند. در مجموع  نمونه

گونه جداسازي  3جنس و  2خانواده باکتريايي مشتمل بر 
 Streptococcusشدند. بيشترين گونه جدا شده 

faecalis  بود و کمترين ميزان 5/61با درصد فراواني %
با ميزان فراواني  Vibrio alginolyticusفراواني مربوط به 

هاي  % بود. هيچگونه آلودگي باکتريايي در نمونه7/7
هاي باکتري  ميگوي شاه ميگو و سرتيز مشاهده نشد. گونه

هاي ميگو متعلق به دو  ايجاد کننده آلودگي در نمونه
بودند.  Streptococcaceaeو  Vibrionaceaeخانواده 

ميزان آلودگي مشاهده شده مربوط به خانواده 
Streptococcaceae هاي ميگوي ببري سبز،  در نمونه

 Vibrioصورتي، کيدي و وانامي مشاهده شد. آلودگي به 
هاي ميگوي صورتي، هندي سفيد و موزي مشاهده  در گونه

 (. 4الي  1هاي  )شکلشد 
 

 
نوع و درصد فراواني گونه باکتري آلوده کننده در  :1 شکل

 هاي ميگو موجود در بازار اهواز. گونه
Figure 1: Type and Frequency of bacterial species in 

studied shrimps of Ahvaz market. 

 

 
هاي ميگو  نوع و درصد فراواني خانواده باکتري در گونه :2شکل 

 موجود در بازار اهواز.
Figure 2: Type and Frequency of bacterial family in 

studied shrimps of Ahvaz market.  

 

 
هاي ميگو  نمودار ميزان آلودگي باکتريايي در گونه :3شکل 

 .موجود در بازار اهواز
Figure 3: Bacterial contamination in studied shrimps 

at Ahvaz market. 

 

 



 3/ شماره مهشت مجله علمی شیالت ایران                                                                                              سال بیست و

209 

 
هاي آلوده کننده در  نمودار ميزان فراواني باکتري :4شکل 

 هاي ميگو موجود در بازار اهواز. گونه
Figure 4: Frequency of Bacterial species in studied 

shrimps at Ahvaz market.  

 

کننده ميگوهاي  هاي آلوده نتايج حاصل از شمارش باکتري
 ها آزمايش شده است. نتايج ارائه 1ر جدول مورد مطالعه د

در ميگوي ببري سبز  Vibrioحاکي از عدم وجود باکتري 
همچنين نتايج نشان داد که ميگوي صورتي جنوبي بود. 

 5/4×103با ميزان  Vibrio parahaemolyticusآلوده به 
 داراي بيشترين آلودگي بود. 

 

 8هاي آلوده کننده در نتايج حاصل از شمارش باکتري: 1جدول 

 نمونه ميگو
Table 1: Results of bacterial counting in 8 studied 

shrimps. 
نوع ميگو 

 )نمونه(
 باکتري مشاهده شده 

تعداد 

 هاميکروارگانيسم

 Streptococcus faecalis 103×1/0 ببري سبز
 Vibrio parahaemolyticus 103×4/0 هندي سفيد

 صورتي جنوبي
Vibrio parahaemolyticus 103×5/4 

Streptococcus faecalis 103×9/0 

 0 - شاه ميگو
 Vibrio alginolyticus 103×1/0 موزي
 Streptococcus faecalis 103×7/0 کيدي
 0 - سرتيز
 Streptococcus faecalis 103×3/2 وانامي

 
نتايج حاکي از وجود يک گونه قارچ از شاخه 

Ascomycota  با نامPenicillium expansum  از
نوع ميگو  8بود. از بين  Trichocomaceaeخانواده 

  آزمايش شده براي آزمايش شناسايي کپک، دو نمونه
 10و  20هندي سفيد و کيدي بترتيب با ميزان آلودگي 

گرم در گرم آلودگي به اين قارچ را نشان دادند. در  ميلي
هاي ميگو آلودگي قارچي مشاهده نشد.  ساير نمونه

ها  مطالعات آماري نشان داد که در خصوص رشد باکتري
 Streptococcusدر نمونه ميگوهاي مختلف، باکتري 

faecalis هاي  نسبت به باکتريVibrio 

parahaemolyticus  وVibrio alginolyticus   داراي
 95داري را در سطح  و اختالف معني بودبيشترين رشد 

نشان داد و ميگو صورتي در ميان تمام  (p<05/0درصد )
ميگوهاي مورد آزمايش داراي بيشترين رشد و اختالف 

 ( نشان داد.p<01/0درصد ) 99داري در سطح  معني
طور متداول در ايران و ه پروري بويژه ميگو ب صنعت آبزي

هاي مختلفي مواجه بوده است که  کشورها با بيماري ساير
ترين  زا مهم هاي بيماري از بين عوامل مختلف، باکتري

، زيرا صدمات اقتصادي بزرگي به است  عامل عنوان شده
 Vibrioاند.  صنعت پرورش ميگو وارد کرده

parahaemolyticus  يکي از عوامل اصلي ايجاد
در کشورهاي آسيايي  ناشي از اغذيه درياييهاي  بيماري

و همکاران  Zarei(. Wong et al., 2007باشد ) مي
در Vibrio spp .شيوع فصلي گونه ( در تحقيقي 2012)

آوري  ها جمع فروشي هاي ميگو را که از طريق خرده نمونه
در تحقيق آنها  .مورد بررسي قرار دادندرا شده بود 

Vibrios توجهبا در طول کل دوره تحقيق،  شناسايي شده 
هاي زمستاني،  % از نمونه6/18گيري آنها  به فصل نمونه

درصد از  6/70هاي فصل بهار،  نمونه % از آنها از64
هاي پاييز  نمونه درصد از 3/41هاي تابستان و  نمونه

  Basti et al., 2006شناسايي شدند. در مطالعه 
در مراحل مختلف پرورش )پرورش الرو  Vibrioهاي  گونه

 Paeneusو پرورش ميگو( و عرضه در بازار ميگو پرورشي )

indicus آب و رسوبات محل پرورش آن و در ميگوي ،)
( عرضه شده در بازار Paeneus semisulcatusدريايي )

هاي  فروش در استان بوشهر مورد آزمايش قرار دادند. گونه
Vibrio شامل شناسايي شده Vibrio alignoleticus ،

Vibrio parahaemolyticus  وVibrio fluvialis 
 از کمي در تعداد تنها V. parahaemolyticusبودند. 

محصوالت غذايي دريايي در ايران قبالً شناسايي شده 
هاي  درصد از نمونه 9/3پيشين  هاي است. طبق گزارش
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درصد از  4/21( و Rahimi et al., 2015ميگو )
( آلوده به اين Basti et al., 2006هاي ماهي ) نمونه

 .Vايران شيوع  در ،ديگر يپاتوژن بودند. در گزارش

parahaemolyticus  گزارش شده 7/1% و 7/0بترتيب  %
(. در نتيجه کشف و Rahimi et al., 2015است )

در بازار ماهي و ميگو  V. parahaemolyticusشناسايي 
براي سالمت عمومي را نشان در ايران، خطر احتمالي 

زاهاي  نظارت دقيق و مستمر بر بيماري ،دهد. بنابراين مي
، به منظور ارزيابي در V. parahaemolyticusاحتمالي 

معرض خطر بودن سالمت انسان از طريق مصرف غذاهاي 
ترين  ها به عنوان مزاحم شود. قارچ دريايي بشدت توصيه مي

پرورش و توزيع محسوب عوامل موجود در سيستم تکثير و 
. در اين باشند شوند و داراي پراکندگي وسيعي مي مي

 20نمونه ميگوي بررسي شده، تعداد  80تحقيق از مجموع 
هاي انجام شده  نمونه داراي آلودگي قارچي بودند. بررسي

هاي آزمايش شده حاکي از وجود يک  ها در نمونه از اندام
 Penicilliumوان با عن Ascomycotaگونه قارچ از شاخه 

expansum  از خانوادهTrichocomaceae  بود. طبق
 Vibrio   زايي گونه مطالعات انجام شده، بيماري

alginolyticus ( حسني آغوزبني در ميگو تاييد شده است
حسين خضري در تحقيق  .(1394و حاجي رضايي، 

ف ميگو شامل هاي مختل گونه قارچي از اندام 16( 1383)
پوشش خارجي، آبشش، هپاتوپانکراس، همولنف جداسازي 

جداسازي شده از هاي  و مورد شناسايي قرار گرفتند. قارچ
هاي ميگو، در کليه استخرها از نوع  تمام اندام

Penicillium ،Cladosporium ،Aspergillus niger ،
Alternaria  وTrichoderma .بودند  

 
 منابع
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Abstract 

The aim of present study was to assess the susceptibility of vacuum packaging in prevention 

of microbial contamination of packaged fish fillets at Ahvaz market. In order to evaluate the 

microbial contamination of commercial shrimps at Ahvaz market, 8 common species has been 

used as follow: Penaeus semisulcatus, Penaeus indicus, Penaeus farfante, Penulirus homarus, 

Penaeus merguiensis, Parapenaopsis stylifra, Metapenaeus affinis, and Litopenaeus vanamei. 

For Identification of microbial contamination of sampled shrimps, the muscle tissue has been 

observed. Two bacterial family (Vibrionaceae and Streptococcaceae) including 2 genus and 3 

species has been identified. The most abundant species was Streptococcus faecalis with 

frequency of 61.5% and the lowest frequent species was Vibrio alginolyticus (7.7%). No 

bacterial contamination has been detected in Penulirus homarus and Metapenaeus affinis. 

Penaeus farfante with the 4.5×10
3
 contamination of Vibrio parahaemolyticus was the most 

contaminated species. In study of organs for detection of fungi, Penicillium expansum from 

Phylum Ascomycota, Family of Trichocomaceae has been detected. Due to the contamination 

of of studied specimens it should be noted that precise and continuous monitoring of possible 

pathogenicity of V. parahaemolyticus in order to evaluate the health risk of consuming sea 

food would be necessary.   
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