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  مدیریت  بهداشتی و تهدیدات زیستی  در صنعت آبزي پروري کشور
  

  دکتر عادل حقیقی
  رئیس گروه بهداشت و بیماریهاي ماهیان گرمابی دفتر آبزیان

  سازمان دامپزشکی کشور 
                                                                                                             

   (Bioterrorism)بیوتروریسم 
  :تعریف

خطرناك به منظور ایجاد ترس ) زئونوتیک(به تولید هدفمند یک بیماري پاتوژنیک دامی و یا بیماري مشترك    
و زیان هاي اقتصادي و کاهش امنیت مقابله و مبارزه و بطور کلی کاهش امنیت زیستی مخاطبان و افزایش ریسک 

البته خود بیوتروریسم زیر مجموعه اي از تروریسم و یا به  .ی جوامع بشري اطالق  می گرددفاکتورهاي مربوطه در زندگ
سابقه حمالت بیوتروریستی در تاریخ به گذشته بر می گردد، ساخت و . عبارت دیگر تهدیدات بیولوژیکی گفته می شود

ر ایجاد سلطه و حکمرانی در دنیا بر تولید سالح هایی علیه زیست محیطی در سالیان گذشته توسط کشور هایی به منظو
سپتامبر نیز بیشتر این موضوع را  11عناد ورزي هاي سیاسی پس از واقعه .علیه سالمت انسان و دام ها انجام شده است

همپوشانی کرده و اهمیت بیشتري به آن داده است، که متغاقب آن بحران هاي اقتصادي بزرگی در صنایع غذائی و شیوع 
بحث پیشگیري، مقابله و ریشه کنی و جلوگیري از  .یها و کاهش امنیت زیستی انسان ها را بدنبال داشته استو بروز بیمار

  .شیوع وسیع بیماري در جوامع بشري خود مشمول هزینه هاي سنگین اقتصادي خواهد بود
  :مشخص کردن اهمیت تهدید هر عامل یا پاتوژن به عوامل زیر می تواند بستگی داشته باشد

تهدید  - 3) قرنطینه بین المللی(گسترش و شیوع وسیع عامل پاتوژن و موقعیت بین المللی آن  - 2مسري بودن عامل  - 1
اولین قدم در بیو تروریسم ، استراتژي براي مقابله با  بیماري خطرناك براي دام و متناسب آن براي جوامع  انسانی 

  :دکه شامل موارد زیر می باش تهدیدات تروریسم می باشد 
  ترمیم و باز سازي مدیریت  - 4ردیابی و مواجهه  - 3آشکارسازي  - 2ممانعت و پیشگیري  - 1

در اولین قدم بایستی عامل بیماري از مرز هاي کشور خارج نگه داشته شود و در قدم هاي آخر مقابله با عوامل 
و مسري انجام می شود   و  بیماریزا در پدافند غیر عامل ، جدا  سازي،کنترل و ریشه کنی یک بیماري واگیر دار

بطور کلی براي مواجهه اصولی با تهدیدات بیولوژیک  موارد زیر به . معموال کنترل پر هزینه تر از پیشگیري می باشد
  :موازات تشکیل  فوري کمیته امنیت ملی مقابله با تهدیدات ضروري می باشند

  دگان ثبت نام و استاندارد سازي و شناسنامه دار کردن تولید کنن- 1
  واردات با شرط اعالم قبلی و طبق استاندارد تعیین شده- 2
  در قبال واردات غیر استاندارد) واکنش سریع(توقیف سریع - 3
  )اسناد سازي(بایگانی اطالعات - 4
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  مقدمه
همگام با توسعه و رشد آبزي پروري در کشور، رعایت اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماریهاي آبزیان از جمله 

است که بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا هرگونه اهمال و غفلت این صنعت نوپا را به خطر انداخته و موجب مواردي 
شناخت دقیق نقاط بحران و شناسائی عوامل بیماریزا و نیز تهدیدات . بروز خسارات سنگین و غیرقابل جبران می گردد

  .نتقال در جوامع بشري از مسایل ضروري میباشدمربوط به ضرر هاي اقتصادي و شیوع برخی بیماریهاي قابل ا
و سازمان دامپزشکی کشور،  OIEبیماري هاي اخطار کردنی در آبزیان  که از نظر بین المللی و ملی، بنا به اعالم سازمان 

شور تا از شیوع آنها در ک. و اولویت دار می باشند، بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرند (notifiable)اخطار کردنی 
، اقدامات الزم جهت کنترل و ریشه کنی آن و در )غیربومی(جلوگیري شده و در صورت بروز بیماري هاي اگزوتیک 

اجراي دقیق ) غیربومی ( نهایت، اعالم عاري بودن کشور از بیماري صورت گیرد و در خصوص هر بیماري اگزوتیک 
اهداف اصلی در این کارگاه آموزشی  بحث و .ی باشدپروتکل مراقبت فعال در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور م

  :بررسی پیرامون موارد زیر میباشد
در مراکز تکثیر و ) GIS(بررسی وضعیت بیماري هاي آبزیان کشور و شناسایی جغرافیایی کانون هاي آلوده - 1

 .مزارع پرورش و تعیین میزان درصد آلودگی در کشور

، نوپدید و باز پدید در زمینه آبزیان در )غیروبومی(، اگزومیک )بومی(بررسی و تعیین بیماري هاي اندمیک  - 2
 .کشور

شناسایی مولدین حامل بیماري و حذف آنها از چرخۀ تولید و تکثیر ماهی و جایگزینی با گونه هاي سالم و  - 3
 .با همکاري ارگان هاي ذیربط   (SPR)و   (SPF)غیرحامل 

 .رگونه آبزي در مناطق آلوده کشوربرقراري سیستم نظارت و قرنطینه در حمل و نقل ه - 4

اجراي مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش و اقدامات کنترلی و ریشه کنی در خصوص بیماري  - 5
در خصوص بیماري هاي آندمیک  (Passive)هاي اگزوتیک در کشور و اجراي سیستم مراقبت غیرفعال 

 .در کشور) بومی(

ایجاد امنیت غذایی براي   دستیابی به سیستم امنیت زیستی آبزیان،اجراي سیستم پایش پایدار در کشور جهت  - 6
 .مصرف کنندگان در کشور

 نقش باقیمانده هاي داروئی و مواد شیمیائی  در فرآورده هاي آبزیانی کشور - 7

 و خطرات ناشی از آنها ) آفالتوکسین ها (شناسائی عوامل توکسیک  - 8

 .هره وري در صنعت آبزي پروري کشوررشد و توسعه اقتصادي از طریق ارتقاي تولید و ب - 9

 .حفظ ذخایر ملی آبزي در کشور -10
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  آبزیان کشورروش هاي مدیریت بهداشتی و مقابله با تهدیدات زیستی در
ارائه یک دستورالعمل و ضوابط قانونمند و اجرایی با اهداف کنتـرل بهداشـتی مراکـز تکثیـر  آبزیـان در سـطح       

ي بیماري هاي خطرنـاك و جلـوگیري از شـیوع احتمـالی بیمـاري هـاي اخطـار        استان هاي کشور جهت کنترل و پیشگیر
   OIEکردنی 

 اجراي دقیق دستورالعمل در مراکز استانی و  ارائه گزارش  - 1

شناسایی کانون هاي عمده مسئله ساز در کشور و گزارش آنها به سازمان دامپزشکی و شرایط ارسال نمونـه هـاي    - 2
 ه مرکزمرضی و مشکوك از مراکز استانها ب

کنترل دقیق گواهی بهداشتی پارتی هاي کالن تخم چشم زده و کلیه استحصاالت و گواهی حمـل کلیـه نقـل و     - 3
 .انتقاالت بین استانها

کنترل دقیق شناسنامه هاي بهداشتی ارائه شده در مراکز استانی و ثبت دقیق کلیه مشاهدات و عملیات انجام شـده   - 4
 .در مراکز استانی

مانده هاي داروئی و مواد شیمیائی و سموم توکسیک  با انجام نمونه برداریهـاي دوره اي مـنظم   شناسائی دقیق باقی - 5
 .توسط کارشناسان اداره آبزیان استانها و ارائه گزارش 

طبـق  ) مولـد و تخـم چشـم زده   (برنامه ریزي جهت بررسی هاي منظم دوره اي نمونه برداري هاي منظم و مـدون   - 6
 .ن به مرکز و شرایط نمونه برداريبرنامه تدوین شده و ارسال آ

نمونه برداري آب بطور منظم و مدون طبق برنامه تدوین شده و ارسال آن به مرکز و شناسایی منـابع عمـده تـأمین     - 7
 .کننده آب مراکز تکثیر در استانها و کنترل کیفی منابع

نه و تعیین میزان فاکتورهـاي  انجام مرتب آزمایشات مربوط به تغییرات فیزیکوشیمیایی آب و ارسال گزارش ماها - 8
 .مهم آب

کنترل حمل و نقل و شرایط اسـتاندارد آن و ابـالغ بـه مراکـز اسـتانها و ضـوابط کلـی انتقـال تخـم چشـم زده و            - 9
 .محصوالت ماهیان مولد در استانها

 .کنترل دقیق کلیه نیازمندي هاي محیطی آبزي پروري در مرکز تکثیر  آبزیان استان هاي کشور -10

 .ستورالعمل کلی در خصوص مدیریت مراکز تکثیر و بخش هاي اجرایی مربوطهارائه یک د -11

  
  تعاریف 

به تولید هدفمند یک بیماري پاتوژنیک دامی و یا بیماري مشترك :  (Bioterrorism)بیوتروریسم   - 1
کلی  خطرناك به منظور ایجاد ترس و زیان هاي اقتصادي و کاهش امنیت مقابله و مبارزه و بطور) زئونوتیک(

  .کاهش امنیت زیستی مخاطبان و افزایش ریسک فاکتورهاي مربوطه در زندگی جوامع بشري اطالق  می گردد
به مجموعه اقداماتی که منجر به تشخیص نوع بیماري، تعیین درصد شیوع بیماري یا بیماري ها ،  :بررسی  -2

  .شناسایی جغرافیایی کانون هاي بیماري می گردد، بررسی اطالق می شود
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  (Surveillance): راقبت م -3
یک سري بررسی هاي مداوم و منسجم بر روي یک جمعیت آبزي ، به منظور ردیابی وقوع بیماري به منظور 

  .اهداف کنترلی که نیازمند نمونه برداري براي انجام آزمایشات اختصاصی می باشد ، اطالق می گردد
 (Active. S)یا  (Targeted. S)) فعال(مراقبت هدفمند یا  -4

مراقبتی هدف دار که براي ردیابی یک بیماري با عفونت خاص با اهداف کنترلی آن اطالق می شود که شامل 
 )غیربومی(جمع آوري اطالعات بیماري هاي اگزوتیک 

 :  (Monitoring)مونیتورینگ  -5

    برنامه هـاي مـداوم و سیسـتماتیک بـر روي یـک جمعیـت آبـزي مشـخص کـه بـا اهـداف شناسـایی و ردیـابی                 
کانون هاي بیماري و نحوة توزیع جغرافیایی بیمـاري در آنهـا ، شـیوع بیمـاري و تغییـرات شـیوع آن بـوده، کـه         

نیازمند نمونه برداري هایی براي انجـام آزمایشـات اختصاصـی و نیـز جمـع آوري اطالعـات و تجریـه و تحلیـل             
  .داده ها می باشد

 (Pervalence): درجه شیوع  -6
درجه   شده به کل جمعیت هدف، در یک زمان و منطقه مشخص ، (Infected)آلوده نسبت به یک جمعیت 
شیوع بیماري به معنی وقوع بیماري در یک دورة زمانی مشخص و در یک جمعیت . شیوع اطالق می گردد

  .معین در یک منطقه می باشد
 (Lot): بهر  -7

جمعیت مولدین یکسان بوده و داراي  به گروهی از آبزیان در یک مرکز آبزي پروري که از یک گونه واحد،
  .منبع آبی مشترك نیز باشد، اطالق می گردد

 :مراقبت غیرفعال  -8
یک جمعیت به منظور شناسایی و تعیین ) آندمیک(به کلیه اقدامات تحقیقی و بررسی بیماري هاي بومی 

  .تغییرات و نوسانات آن اطالق می گردد
  (Biosecurity): امنیت زیستی  -9

  .ه استراتژیک با ساختار منظم به منظور بررسی و مراقبت و مدیریت نقاط بحران اطالق می شودبه یک برنام
  

  :بیماریهاي اولویت دار در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان  کشور
  IHN,VHS,IPN   -                ماهیان سردابی
  ماهیان گرمابی

 - SVC هرپس ویروس   ، رئوویروس ، کوئی(KHV) 
 
 - WSD,T.S,IHHND,YHD,BP,MBV 
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  میگو
  :این بیماري هاي به دالیل زیر اولویت دار و اخطار کردنی می باشند

  .به درمان پاسخ نمی دهند و یا به سختی درمان می شوند - 1
 .محدوده جغرافیایی محدودي را در دنیا دربرمی گیرند - 2

 .اجتماعی زیادي برخوردارند –از اهمیت اقتصادي  - 3

 .که در تجارت بین المللی، داراي اهمیت می باشند بیشتر در گونه هایی بروز می کنند - 4

  
  )غیر بومی –بومی (روش هاي مدیریت بیماري شناسی در کشور 

  سیستم بررسی یا تشخیص اولیه جهت تعیین وضعیت کانون هاي بیماري و تعیین درصد شیوع بیماري در کشور   ) الف
detection System) (Early  

  بیماري برنامه کنترل و ریشه کنی ) ب
در ) اگزوتیـک (بیمـاري هـاي غیربـومی     (Active. S)یا  (Targeted Surveillance )سیستم مراقبت هدفمند ) ج

  ) مراقبت فعال(کشور 
  .در کشور) اندمیک(بیماري هاي بومی  (Passive. Surveillance)سیستم مراقبت غیرفعال ) د

نون هاي بیماري و تعیین درصد شیوع بیماري در جهت تعیین وضعیت کا(سیستم بررسی یا تشخیص اولیه ) الف
   (Early detection System):)کشور

به مجموعه اقداماتی که جهت بررسـی و تشـخیص و شناسـایی بـه موقـع شـیوع و بـروز بیمـاري هـاي مـوردنظر           
  .در مراکز تکثیر و پرورش ماهی و آبهاي داخلی کشور صورت     می گیرد، اطالق می گردد) اولویت دار(

در این سیستم، کلیه مراکز تکثیر، مزارع پرورش و آبهاي داخلی کشور، در طول سال، از نظر بروز تلفات و 
ظهور عالئم بالینی ناشی از بیماري هاي موردنظر طرح و کلیه مراکز تکثیر ، یکبار در سال، از نظر وجود عامل پاتوژن این 

و آموزش، مورد بررسی و پایش قرار می  (Monitoring)گري بیماري ها ، از طریق سه برنامۀ گزارش گیري، غربال
  .گیرند
   (Report programme):برنامه گزارش گیري ) 1- الف

برنامه گزارش گیري ، در طول سال برقرار بوده و شامل گزارش گیري زمان بندي شدة کارشناسان ادارات کل 
و گزارش دهی اشخاص  ] (Active report)ال گزارش فع [دامپزشکی استانها، از مراکز تکثیر و پرورش کشور 

گزارش  [... اتحادیه ها، شیالت ، : و یا حقوقی مانند ... حقیقی مانند دامپزشکان بخش خصوصی، پرورش دهندگان، 
  می باشد ] (Passive Report)غیرفعال 

، به منظور تشخیص ) رحعالئم ناشی از بیماري هاي موردنظر ط(به دنبال گزارش وجود تلفات و یا عالئم بالینی 
بیماري، بالفاصله توسط کارشناسان ادارات کل دامپزشکی استانها ، پس از برقراري قرنطینه موقت نمونه برداري جهت 

  . صورت می گیرد (Diagnostic tests)انجام آزمایشات تشخیصی 
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ایشات تأییدي در صورتیکه، نتایج آزمایشات تشخیصی مثبت باشد، بالفاصله جهت تأیید نتایج، آزم
(Confirimatory tests) این برنامه ، در طول سال و براي تمامی مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهی . انجام می گردد

  .کشور و آبهاي داخلی ، برقرار می باشد
  

  : (Screening programme)برنامه غربالگري  -2- الف
غربالگري ، به منظور ردیابی وجود احتمالی عامل پاتوژن، در جمعیت به ظاهر سالم و تعیین کانون هاي آلوده 

  .در کشور و تعیین درصد شیوع بیماري ها در کشور، صورت می گیرد
  

Ossiander & Wedemeyer Table 

 »تعداد جمعیت
  تعداد نمونه برداري با احتمال شیوع حاملین

2%  5%  10%  
50  50  35  20  
100  75  45  23  
250  110  50  25  
500  130  55  26  

1000  140  55  27  
1500  140  55  27  
2000  145  60  27  
4000  145  60  27  
10000  145  60  27  

  30  60  145  یا بیشتر 10000
) بزرگتر(در مورد تعداد جمعیت بینابینی از تعداد نمونه هاي داده شده براي تعداد جمعیت بعدي »

  .ده شوداستفا
  

کلیه نمونه هاي مثبت آزمایشات تشخیصی و غربالگري و تأییدي ، بایستی ، کدگذاري شده و تا زمان تصمیم  :تذکر
  .گیري اجرایی، تحت شرایط الزم نگهداري گردند

  :(Training programme)برنامه آموزش  -3 - الف
از پنهان ماندن موارد مثبت موردنظر،  به منظور باال بردن درصد دریافت گزارشات صحیح و همچنین جلوگیري

بایستی، یک برنامۀ مدون آموزشی، جهت کارشناسان دولتی، دامپزشکان بخش خصوصی، متخصصین بهداشت ماهی و 
طراحی گردد، تا با بیماري هاي موردنظر طرح و عالئم آنها، آشنا شده و از نحوه اطالع   دست اندرکاران پرورش ماهی،

  .بط ، آگاه شوندرسانی به مراجع ذیر
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بدیهی است، اجراي این برنامه آموزشی، موجب می شود تا هرگونه عالئم و تلفاتی از جمله تلفات ناشی از 
به عنوان تلفات و عالئم ناشی از بیماري هاي موردنظر طرح تلقی نگردد و از طرف ... مسائل مدیریتی و یا محیطی و 

  .اري ها، از سهل انگاري در اطالع رسانی وقوع آنها جلوگیري می شوددیگر، با آگاهی دادن درباره اهمیت این بیم
  : برنامه کنترل و ریشه کنی بیماري ) ب

به معنی طراحی یک برنامه کاري مدون و مستند به منظور اطمینان از فراهم آوردن تمامی منابع، نیازها و اعمال 
  .آبزیان می باشدموردنیاز جهت ریشه کنی یا کنترل شیوع بیماري هاي خاص در 

در صورت تأیید وقوع هر یک از بیماري هاي موردنظر در سیستم تشخیص اولیه، بالفاصله، بایستی، اقدام به 
 ,IHN,VHS, IPN, WSD, TS, IHHND(برنامه ریشه کنی در خصوص بیماري هاي . مهار و کنترل آن نمود

YHD,BP,MBV , SVC گیردانجام می ) ، کوئی هرپس ویروس و رئوویروس.  
به منظور کاهش تلفات و خسارات ناشی از بیماري هاي موردنظر ، سازمان دامپزشکی کشور با برقراري برنامه 

  .کنترل بیماري، اقدام به برخورد سریع با بیماري وکنترل آن خواهد نمود
  :بدین منظور اقدامات ذیل، بایستی، صورت گیرد

  برقراري ابزار قانونی اجراي عملیات؛ - 1
 یگاه سازمان ها و نهادهاي ذیربط در ستاد بحران و برقراري هماهنگی هاي الزم؛تعریف جا - 2

 آموزش پرسنل به منظور برخورد و مقابله با بیماري؛ - 3

 ؛)در صورت نیاز( OIEاقدام جهت تأیید تشخیص در آزمایشگاه رفرانس  - 4

 صدور و اجراي دستورالعمل حذف ماهیان تلف شده در مراکز؛ - 5

 ؛)ریشه کنی(عمل کشتار بهداشتی صدور و اجراي دستورال - 6

 صدور و اجراي دستورالعمل قرنطینه و تعیین مناطق تحت مراقبت؛ - 7

 صدور و اجراي دستورالعمل حمل و نقل آبزیان؛ - 8

 صدور و اجراي دستورالعمل روش هاي ضدعفونی؛ - 9

 ؛ (Fallowing)صدور و اجراي دستورالعمل روش هاي آیش  -10

 ره سازي مجدد؛صدور و اجراي دستورالعمل روش هاي ذخی -11

 صدور و اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت غرامت؛ -12

  .اطالع رسانی عمومی وقوع بیماري -13
عملیات قرنطینه ) اعم از یک مرکز تکثیر یا پرورش و یا یک منطقه(پس از تأیید بروز بیماري در یک کانون 
  در صورتی که؛ . سازي پایدار تا زمان حذف بیماري اجرا می گردد

درمان باشد ، درمان اختصاصی صورت گرفته و کنترل هاي بهداشتی متعاقباً اجرا می گردد و در بیماري قابل 
  صورتی که ؛
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بیماري غیرقابل درمان باشد ، در مراکز تکثیر، عملیات ریشه کنی اجرا می گردد و در مزارع پرورش ، در 
  صورتی که؛

  را می شود و در صورتی که؛ ارتباط آبی با سایر مراکز داشته باشد، عملیات ریشه کنی اج
ارتباط آبی با سایر مراکز نداشته باشد و بیماري ، زئونوتیک نباشد، با رعایت شرایط قرنطینه کامل و مدیریت 

  .بهداشتی و تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی استانها، ادامه پرورش و عرضه به بازار مصرف بالمانع است
  .عفونی ، حمل و نقل و قرنطینه در ضمائم پیوستی آمده استدستورالعمل هاي درمان، ریشه کنی ، ضد

و مدت زمان آن پس از عملیات ریشه کنی، از سوي سازمان  (Fallowing)ضرورت برقراري دوره آیش 
  .دامپزشکی کشور بسته به نوع بیماري، اعالم خواهد گردید

  .امپزشکی کشور انجام می گرددذخیره سازي مجدد مرکز مربوطه، تنها با اجازه و تحت نظارت سازمان د
  

  در کشور) اگزوتیک(بیماري هاي غیربومی   (Active. S)سیستم مراقبت هدفمند یا ) ج
مراقبت هدفمند به معنی برقراري تحقیقات و بررسی هاي مدون روي یک جمعیت مشخص از آبزیان از نظر 

ي اطالعات بیماري هاي غیربومی در جهت یک بیماري خاص و به منظور مقاصد کنترلی می باشد که شامل جمع آور
  .مشخصی به منظور تعیین عدم حضور بیماري خاص می باشند

به دنبال کنترل بیماري، به منظور ردیابی یک بیماري یا عفونت خاص با اهداف کنترلی و اعالم عاري بودن 
  .مرکز ، منطقه یا کشور از آن بیماري خاص، برنامه مراقبت هدفمند اجرا می گردد

به منظور انجام مراقبت هدفمند، بایستی دو بار در سال و حداقل به مدت دو سال متوالی اقدام به نمونه برداري و 
  .انجام آزمایشات غربالگري نمود

تعداد و نحوه نمونه برداري و نوع آزمایشات، بسته به نوع بیماري وشرایط محلی و جمعیت مورد مراقبت، 
  .طراحی و اجرا می گرددمتفاوت است که در زمان خود، 

  
   (Passive. S): در کشور) آندمیک(سیستم مراقبت غیرفعال بیماري هاي بومی ) د

یک جمعیت به منظور ) آندمیک(به یکسري اقدامات و فعالیت هاي تحقیقی و بررسی بیماري هاي بومی 
  .شناسایی و تعیین تغییرات و نوسانات آن بیماري ها اطالق می گردد
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 سیستم بررسي 

غربالگري گزارش
(Monitoring)  

 آموزش

برگراري آموزش جهت 
 كارشناسان استاا

آموزش دست اندركاران پرورشي توسط 
 استاا كارشناسان

منونه 
 برداري

آزمایشات 
 غربالگري

 بایگاني -

+ 

بایگان -
 ي

وجود عالئم و ( +
 )تلفات

رنامه كنرتل و ریشه ب
 كين بیماري 

 درمان
 پذیر

درمان 
 ناپذیر

  سیستم مراقبت هدفمند
 بیماري هاي غیربومی

  )اگزوتیك(

 آزمایشات غربالگري  نمونه گیري

 - 

  ادامه مراقبت و قرنطینه پایدار
 تصمیم گیري اجرایی

قرنطینه 
 موقت

مراكز 
 پرورش

مراكز 
 تكثري 

قرنطینه 
 كامل

 ریشه كين
 

پرداخت 
كنرتل و مدیریت  غرامت

 هبداشيت

 ریشه كين

پرداخت 
 غرامت

كنرتل و مدیریت 
 هبداشيت

 پرورش و عرضه حتت مدیریت هبداشيت

درما
 ن

 كنرتل هبداشيت

واكسینا
 سیون

منونه 
 برداري

آزمایشات 
 تشخیصي

- 
آزمایشات  +

 تأییدي

+   -  
 

 قرنطینه موقت
 

قرنطینه 
 پایدار

حذف 
 قرنطینه 

ارتباط آبي با سایر 
مراكز ندارد و 

بیماري، زئونوتیك 

ارتباط آبي 
با سایر 
 مراكز دارد

عاري بودن از بیماري و 
 حذف قرنطینھ پایدار

 +

بیماري هاي  [مراقبت غريفعال 
  )آندمیك(بومي 
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  یماري هاي ویروسی ماهیان گرمابی ب
    )اگزوتیک(  )کپورماهیان بهاره ویرمی( SVC بیماري    

سري در کپورماهیان می باشد و عامل آن رابدویروس است که باعث تلفات بسیار باالیی یک بیماري ویروسی م
درجه سانتی گراد اتفاق می افتد و  15تا  10حداکثر تلفات بیماري در دماي . می گردد) کپورماهیان(در ماهیان گرمابی 

  . درجه تلفات کاهش می یابد 17در دماي 
و بیرون زدگی چشم، آسیت و رنگ پریدگی آبشش ها و کست عالیم شامل تیرگی پوست، اگزوفتالمی 

مدفوعی آویزان از مخرج و حالت تورم و بیرون زدگی مخرج است و ماهیان حالت بی حالی داشته و خونریزي در 
  .آبشش ها و پوست دارند

مستقیم با  بیماري از طریق تماس. تمامی گونه هاي کپورماهیان حساس بوده و انتقال بیماري بصورت افقی است
سیاسـت مقابلـه بـا بیمـاري     . مدفوع آلوده ، ادرار و مایعات جنسی و ترشحات خارجی از ماهیـان آلـوده ایجـاد مـی شـود     

  .بصورت قرنطینه سازي و حذف ماهیان آلوده به ویروس پس از تأیید نهایی می باشد
 virus herpes Koi   )اگزوتیک(   

عامل . ان ابتال و تلفات بسیار باال در خانوادة کپورماهیان می باشدیک بیماري شدیداً مسري است که داراي میز
نقاط رنگ   بیماري از خانوادة هرپس ویریده و با عالئم بالینی غیراختصاصی نظیر زخم هاي وسیع، خونریزي از آبشش ها،

عامل بیماري تماس مستقیم با راه انتقال . پریده یا تاول هاي روي پوست، چشمان فرورفته در این گونه از ماهیان می باشد
بسته به درجه حرارت آب، درجه متفاوت بوده و ماهی مبتال .ماهی آلوده و مایعات مترشحه ماهی و آب آلوده می باشد

سیاست مقابله با بیماري بصورت قرنطینه سازي و حذف ماهیان آلوده به ویروس . بصورت حامل و ناقل بیماري در آید
  .اشدپس از تأیید نهایی می ب

  )اگزوتیک(   رئوویروس
بیماریزایی این بیماري کـم اسـت و باعـث    . عامل یک بیماري خونریزي دهنده در خانواده کپورماهیان می باشد

در این بیماري، سپتی سـمی  . درصد است 70تا  50درصد مرگ و میر آن . ضررهاي اقتصادي در ماهیان گرمابی می شود
در ماهیان آلوده ، خونریزي در قاعده باله ها، چشم ها، حفره دهانی ، بافت عضالنی، . همراه با خونریزي شدید وجود دارد

. تلفات در ماهیان انگشت قـد بیشـتر    مـی باشـد    . کلیه ها ، طحال، دستگاه گوارش و نیز اگزوفتالمی دیده می شود  کبد،
  .پس از تأیید نهایی می باشدسیاست مقابله با بیماري بصورت قرنطینه سازي و حذف ماهیان آلوده به ویروس 
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  :بیماریهاي ویروسی میگو
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دستورالعمل اجرایی ریشه کنی و معدوم سازي و ضدعفونی مراکز آلوده به بیماري هاي ویروسی 
  :آبزیان

  
اضافه کـرده، بـه گونـه اي کـه اطمینـان      ) کلرین(هیپوکلریت کلسیم ) ماده مؤثره( ppm 40به هر استخر مقدار  - 1

روز پس از ایـن کـار بایسـتی     7د که مادة اضافه شده در تمام نقاط استخر نفوذ کرده باشد و تا مدت حاصل شو
استخر به همان وضعیت باقی بماند، در صورت مشاهده ماهیـان زنـده پـس از ایـن عمـل کلرپاشـی بایسـتی دوز        

وکلریـت کلسـیم بـه    ماده مؤثره افـزایش داد و الزم اسـت کـه هیپ    ppm 100مصرف هیپوکلریت کلسیم را به 
  .صورت پودر خشک و بدون حل کردن قبلی با آب به استخر اضافه شود

پس از هفت روز بایستی آب استخر ضدعفونی شده را از داخل فیلتر مناسـب عبـور داد و نسـبت بـه تخلیـه آب       - 2
 .استخر اقدام نمود

اقـدام بـه   ) گـودال (سـب  بایستی تمامی ماهی هـاي تلـف شـده در اسـتخر را جمـع آوري نمـوده و در محـل منا        - 3
 .سوزانیدن آنها نمود و به همراه آهک زنده دفن بهداشتی گردند

) تحت هیچ عنوان وارد آب هاي خارجی نگـردد (تخلیه آب استخرهاي مذکور فقط جهت مصارف کشاورزي  - 4
نمود سپس آنقـدر در  )  Caoآهک زنده  ppm 100(و بالفاصله اقدام به آهک پاشی کف استخر و دیواره ها 

حـداقل  (معرض آفتاب قرار گیرد تا کامالً خشک گردد و پس از این الیـه سـطحی کـف اسـتخر و دیـواره هـا       
 .برداشت مکانیکی صورت گیرد)  cm 5ضخامت 

حداقل یکماه پس از انجام کلیه کارهاي فوق الذکر بایستی استخرها به حالـت خشـک در زیـر نـور و حـرارت       - 5
 .مصارف پرورشی خالی نگه داشته شوند آفتاب قرار گرفته و بدون استفاده جهت

انجـام هرگونـه اقـدامات بعـدي جهـت اسـتفادة پرورشـی از اسـتخرهاي مـذکور بایسـتی بـا همـاهنگی ســازمان              - 6
 .دامپزشکی کشور صورت پذیرد

 .ضدعفونی کلیه لوازم موجود در مزرعه و نیز لباس، چکمه و دمپایی و ماسک کارگران الزامی است - 7

 .در مزرعه که قابل ضدعفونی نمی باشند، بایستی سوزانده شوندوسایل و لوازم موجود  - 8

 .ضدعفونی مناسب زهکش هاي استخرهاي مزارع آلوده الزامی است - 9

  از مزرعۀ داراي بیماري به دیگر مزارع و واحـدهاي همجـوار مطلقـاً   ... ) غذا و سایر چیزها (هرگونه نقل وانتقال  -10
 .ممنوع می باشد

د دست اندرکار مبارزه با این بیماري به سایر مزارع در داخل و خارج استان بایسـتی  رفت و آمد خودروها و افرا -11
 .کنترل شده و تحت نظارت باشد و از تردد افراد غیرمسئول به این مکان ها خودداري گردد

جهت هرگونه استفاده از استخرهاي مزارع مذکور بایستی قبل از رهاسازي هرگونـه محصـول پرورشـی مجـدداً      -12
ات الزم توسط سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفته و پس از اطمینان از عـدم وجـود عامـل بیمـاري     آزمایش

  .اقدامات بعدي صورت پذیرد
  


