
دومين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان      
    تهران89 آبان ماه 5و4

 با مطالعه  كشورمديريت بهداشتي مراكز تكثير و مزارع پرورشي ماهيان گرمابي
  هدفمند علل تلفات آمور و فيتو فاگ در منطقه شوشترخوزستان

  
  4 ،دكتر سوده انصاري 4دكتر پگاه نقيب  ،3دكتر امير حسين آرين ،2ضا روزبهاني ،مهندس محمد ر1  خيابانيان اصلدكتر عادل حقيقي

  ايران-، تهرانرئيس گروه بهداشت و بيماريهاي ماهيان گرمابي سازمان دامپزشكي كشور-1
   ايران–پزوهشكده جهاد كشاورزي ،تهران -2
  لوم و تحقيقات تهراندانشجوي  سال آخر  دوره تخصصي بهداشت و بيماريهاي آبزيان  واحد ع-3
  دانشجوي سال سوم دامپزشكي  واحد علوم و تحقيقات تهران-4

com.gmail@GPathologist  نويسنده مسوول  
  :مقدمه

رناك همگام با توسعه و رشد آبزي پروري در كشور، رعايت اصول بهداشتي و پيشگيري از بروز بيماريهاي خط

ت كه بايستي مورد توجه قرار آبزيان و مديريت بحران در شرايط وقوع بيماري در كشور از جمله مواردي اس

شناخت دقيق نقاط بحران و شناسائي عوامل بيماريزا و نيز تهديدات مربوط به ضرر هاي اقتصادي و شيوع . گيرد

 بررسي وضعيت در اين تحقيق ، .ي باشدبرخي بيماريهاي قابل انتقال در جوامع بشري از مسايل ضروري م

 نيز ماهيان گرم آبي كشور و در KHV و  SVC  اخطار كردني بيماري هاي برخي محيطي،ساختاري،مديريتي و شناسايي

 ، به شناسايي جغرافيايي كانون هاي آلوده در مراكز تكثير و مزارع پرورش و تعيين ميزان درصد آلودگي در كشور

بررسي و ات آمور و فيتو فاگ در منطقه شوشتر خوزستان و ارتباط آن با عوامل ايجادي تلفات و خصوص بررسي علل تلف

و نيز بررسي فاكتورهاي مهم و عديده در در كشور) غيروبومي(يك ت و اگزو)بومي(تعيين بيماري هاي اندميك

 همجنين نحوه آماده سازي زمينه سازي و بروز تلفات در اين منطقه با مطالعه ساختارهاي بنيادي و مديريتي و

اوليه ،آبگيري و نيز استفاده از فيلتر هاي بيومكانيكي و طبيعي و نيز دمنده هاي اكسيزني و بررسي تغييرات 

  .فيزيكوشيميايي آب در مزارع پرورشي  انجام گرفت

  

  

  

mailto:GPathologist@gmail.com


  :مواد و روش كار

  فاكتورهـاي   هدف جستجوي     با  نمونه برداري از آب مراكز     با استفاده از دستگاههاي پرتابل آبزيان ،      

 ,BOD5 ، كـدورت  EC ، قليائيت، سختي ، SH2 , Co2 , NH3 , NH4 , No2 , PH , Po2( فيزيكو شيميائي

COD, ،شوري ، Hg , pb , Cu , Fe( بـه منظـور جـستجوي بيماريهـا،      .دي و ميزان هر كدام تعيين گرد 

، از % 5 (prevalence)زان شيوع  و با در نظر گرفتن ميOssiander & Wedemeyerبراساس جدول 

 سي سي مايع تخمداني به ازاي هر        1سي سي اسپرم و     1) نر و ماده  ( مولد 60 ، از    (Lot)هر بهر جمعيت    

در ضمن . قطعه الرو و بچه ماهي ، نمونه برداري صورت گرفته و به آزمايشگاه ارسال گرديد           60مولد و   

فيلدي به منظور بررسـي ريـسك فـاكتور هـاي           طبق برنامه زمان بندي شده بازديد هاي ميداني و          

محيطي همچون فاضالب هاي شهري و روستائي و نيز فاضالب هاي بـسيار خطرنـاك كـشتارگاهي و                  

همچنين مطالعه نوسانات دبي آب منطقه و پايين آمدن سطح آب در فصل تابستان و ماههاي گرم سال                  

  .، انجام گرديد

  :نتايج و بحث

   از سيـستم پـااليش و       صـحيح  اسـتفاده عدم  يل   ،بدال  88تا86سال  از   با توجه به مطالعه انجام شده     

 استفاده از زئوليت ها و نيز مواد شيميايي مجاز جهـت            عدم كاشت جلبك هاي آمونياك زا،     عدمفيلترهاي شني، 

كانيكي اكـسيژن و پمـپ   استفاده از دمنده هاي معدم ، برطرف ساختن و يا به حداقل رساندن بار آلودگي آب 

 هـاي تـامين كننـده آب مراكـز تكثيـر و مـزارع               رودخانـه  بعـضي    هش سطح دبي آب     كا   ،هاي هواده   

بار آلودگي آب بـدليل كـاهش       افزايش  لگاريتمي    ، در طول مسير    هاي آبرسان اصلي    كانال گرفتگي،پرورشي

رفيلتره به آب رودخانه اعم از فاضـالب        ورود فاضالب هاي كامالً آلوده و غي      ،دبي در حد فوق اشباع و مرگ زا         

تعدادي از رود خانه هاي مشروب كننـده   هاي شهري و روستايي، بيمارستاني، كشتارگاهي دام در مسير حركت           

 مـزارع در     به موقع    آبگيري عدم   ، آماده سازي به موقع مزارع، پس از پايان دوره پرورشي          عدم   ،آب مزارع   

 عـدم  ،ر و ماههايي كه دبي آب باال بوده و حداقل بار آلودگي وجـود دارد حداكثر مقادير ممكن در فصول بها    

 عدم كنترل دقيق و نظـارت عاليـه و كارشناسـي در هنگـام               ، تشخيصي  مرتب و دوره اي      نمونه برداري هاي    



 ،اعم از گامت،تخم،الرو،بچه ماهي،ماهي زنده بالغ و مولدين       ) گرمابي(واردات هر گونه محصوالت زنده آبزي       

ه و همه حاكي از يك ضعف مديريتي بسيار محسوس مي باشد كه همه ساله در فصل تابستان اتفـاق                    هم

 و همچنـين     مربوطه و مقابله با عوامل بحران زا       پيگيري قانوني در جهت برطرف ساختن علل       البته با   .مي افتد 

نظارت بـر انجـام      و   كشور اعمال نظارت هاي قرنطينه اي برنامه ريزي شده در           ، كارشناسي  هاي   بازيدانجام    

و برگزاري جلسات مشترك با ساير ارگان هاي ذيربط و مسوول در اسـتان همچـون                دقيق تست هاي تشخيصي     

استانداري ، اداره بهداشت ، اداره آب و فاضالب و منابع طبيعي مي توان از بـروز مـوارد مـشابه جلـوگيري                       

تعداد كل آزمـايش     ، 7691نمونه زنده   ،مزارع گرمابي تعداد نمونه برداري و آزمايشات انجام گرفته در         .نمود

 ،تعـداد نمونـه آب اخـذ شـد        ، تعداد نمونه برداري و آزمايشات انجام گرفته بر روي آب           ،  23104روي آنها   

 مـورد   1 گـيالن  و      1آلودگي به ويروس ويرمي بهاره كپـور ماهيـان           ، 1725تعداد آزمايش انجام شده     399

 2 مورد مازندران و آلودگي به ويروس گراس كارپ رئو ويـروس          2وئي هرپس   مازندران و ْودگي به ويروس ك     

 مـورد  3 مـورد گـيالن و     1 مورد آذربايجـانغربي و      2مسموميت جلبكي   ، مورد مازندران    2مورد خوزستان و    

مورد عفونت قارچي از استان يزد و       1 مورد از استان خراسان رضوي و        5تعداد  ،مشكالت مديريتي در استان يزد    

 مورد آلودگي هاي انگلي از برخي از استانهاي تحت پوشش برنامه كنتـرل        80تعداد  ،ورد از خراسان رضوي    م 1

  بهداشتي

  :كلمات كليدي

  خوزستان– آمور - فيتوفاگ-تلفات-مديريت بهداشتي

  

  


