سال بیست و ضص/ضماره 4

مجله علمی ضیالت ایزان

ارزيابي ريسک زيستمحيطي فعاليت مراکس توليد ميگوي عاري از بيماري خاص
1

خسرو آئين جمشيد ،*1آرش حق شناس
*

kh.aeinjamshid@areeo.ac.ir

 -1پژوهطكده میگوي كطور ،مؤسسه تحقیقات علوم ضیالتی كطور ،ساسمان تحقیقات ،آموسش و تزویج كطاورسي،
بوضهز ،ایزان.
تاریخ دریافت :اسفند 1315

تاریخ پذیزش :ضهزیور 1316

چکيده
ايه مطالعٍ تخطي اس طزح کالن ملي ي فىايري " کسة ي اوتقال داوص فىي تزاي تًليذ ميگًي عاري اس تيماري خاظ ي قطع
ياتستگي تٍ محصًالت خارجي" تًد کٍ تاَذف ارسياتي ي تحليل ريسک کليٍ مزاحل تًليذ ميگًي عاري اس تيماريَاي خاظ
( )Specific Pathogen Freeضامل؛ مًلذساسي ،تکثيز الري ،پزيرش ميگً ،تغذيٍ ي کيفيت آب ،تعييه الگًي پايص پيامذَا،
تعييه راَکارَاي مذيزيت ي کىتزل پيامذَا اس فزيرديه سال  9319تا ضُزيًر  9313در ايستگاٌ تحقيقاتي تىذرگاٌ ي ايستگاٌ
تحقيقاتي خليج فارط ،متعلق تٍ پضيَطکذٌ ميگًي کطًر ،ياقع در ضُز تًضُز اوجام گزديذ .ضىاسايي ي غزتالگزي ريسکَاي
پزيصٌ اس ريش صًرت ريش پزسطىامٍاي ي کمي ساسي ريسکَا تز اساط ريش تجشيٍيتحليل جىثٍ سيستمحيطي ي اثز آن،
 ،)EA(2استفادٌ ضذ .تزاساط وتايج ايه مطالعٍ تعذاد عًامل خطز ضىاسايي ضذٌ در ايستگاٌ تحقيقاتي تىذرگاٌ  91مًرد تًد در
صًرتيکٍ ايه تعذاد در ايستگاٌ تحقيقات ميگًي  SPFخليج فارط  93مًرد تزآيرد گزديذ  .تعذاد تيطتز عًامل خطز در
ايستگاٌ تىذرگاٌ وسثت تٍ ايستگاٌ خليج فارط مي تًاوذ تذليل سطح پائيىتز ايمىي سيستي ايستگاٌ تىذرگاٌ ،ساختار فيشيکي فضا
َا ،قذمت آن ي يجًد دي کاوًن احتمالي تزيس آاليىذٌ َا ،ويزيگاٌ اتمي تًضُز ي اسکلٍ صيادي تىذرگاٌ ،در وشديکي ايه
ايستگاٌ تاضذ .تاالتزيه عذد ايلًيت جىثٍ ( )APNمحاسثٍ ضذٌ در ايستگاٌ تىذرگاٌ  24تًد درصًرتيکٍ تيطتزيه مقذار عذدي
ايلًيت جىثٍ در ايستگاٌ خليج فارط  33تًد .وتيجٍ ايه تحقيق وطان مي دَذ کٍ سطح خطز در ايستگاٌ خليج فارط پائيىتز اس
سطح آن در ايستگاٌ تىذرگاٌ است .تيطتزيه احتمال خطز در َز دي ايستگاٌ تحقيقاتي مًرد تزرسي مزتًط تٍ اوتقال عًامل
تيماريسا واضي اس تغذيٍ ميگًَا ي آلًدگي آب يريدي مي تاضذ.
کلمات کليدي :ارزيابي ريسک زيستمحيطي ،ميگو ،عاري از بيماري خاص ،بوشهر

* ًَیسٌذُ هسئَل
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مقدمه
هغبلؼبت صيؼت هحيغي دسصهيٌِ هؼشفي يه فؼبليت
جذيذ ثِ ّش هٌغمًِ ،يبص ثِ ثشسػيّبي دليك ٍ وبهل آى
فؼبليت داسد .عشحّبي آثضيپشٍسي ثِ دليل ٍيظگيّبي
خبف خَد ٍ ثِ خبعش ايٌىِ ثيـتش ايي هٌبعك دس وٌبس
پٌِّْبي آثي دسٍى يب ثشٍى ػشصهيٌي هتوشوض گشديذُاًذ اص
ايي همَلِ هجضا ًيؼتٌذ .اهىبى فشاس هَجَدات پشٍسؿي يب
پيبهذّبي ًبؿي اص ٍسٍد پؼبة ايي هشاوض اص ػوذُتشيي
هَاسد ايي ثشسػيّب ّؼتٌذ .همَلِ ٍسٍد گًَِّبي هْبجن ٍ
تأحيشات آى ثش سلبثتّبي هحيغي يب تٌَع صيؼتي هٌغمِ
اصجولِ هَاسدي اػت وِ دس ثخؾّبيي اص جْبى ٍ وـَس هب
عي ػبلّبي گزؿتِ خؼبستّبي صيبدي ايجبد ًوَدُ
اػت .خغش ٍسٍد هَجَدات ثيوبس ثِ هحيظ آصاد ٍ اًتمبل
ثيوبسي ّبي جذيذ ثِ هَجَدات ثَهي هٌغمِ يىي ديگش اص
خغشات هحتول دس ايي هشاوض هيثبؿذّ .وچٌيي ثبس ًبؿي
اص ٍسٍد هَاد آلي يب ديگش هَاد ؿيويبيي ٍاسدؿذُ ثِ آة ًيض
هيتَاًذ دس هَاسدي تأحيش ثذي ثش حيبت اوَػيؼتن
پيشاهًَي خَد گزاسد .اصآًجبييوِ حزف توبهي هَاسد
خغشآفشيي غيشهوىي اػت ثْتشيي ٍ ػوليتشيي فؼبليت
تالؽ دس جْت ثِ حذالل سػبًي سيؼهّب ثشاي حبثت
ًگِداؿتي ػشهبيِگزاسيّب اػت (هؼؼَديآؿتيبًي ٍ
ّوىبساى .)1393
اسصيبثي سيؼه ،يه سٍؽ هٌغمي ثشاي تؼييي اًذاصُ
ووّي ٍ ويفي خغشات ٍ ثشسػي پيبهذّبي ثبلمَُ ًبؿي اص
حَادث احتوبلي ثش سٍي افشاد ،هَاد ،تجْيضات ٍ هحيظ
اػت (لْشهبًي.)1384 ،
ّ ٍ Bondad-Reantasoوىااابساًؾ ( )2005ثاااِ
اسصيبثي سيؼهّبي اوَلَطيىي ٍ ػَاهل ثيوابسيصاي اًتمابل
السٍّاابي هيگااَي آثااي ( )Litopenaeus stylirostrisاص
ثشًٍئي داسالؼالم ثِ فيجي ٍ اسائِ پيـٌْبداتي ثشاي وابّؾ
ايي سيؼه ّب پشداختٌاذ .اياي هحممابى دس ثحاج اسصيابثي
سيؼه اوَلَطيىي ،هخبعشات صيؼتهحيغي دس اًتمبل گًَِ
هْبجن ،احتوبل فشاس آى ثِ هحيظصيؼات عجيؼاي فيجاي،
هبّيات ٍ ٍػاؼت احاشات صيؼاتهحيغاي ثابلمَُ ٍ اًتـابس
هيگَي آثي سا تجضيٍِتحليل ًوَدًذ .آىّب پيـٌْبد ًوَدًذ
وِ دس جضيشُ فيجي ػغح حفبظتي "ثؼيبس هحبفظِوبساًِ"،
ثب ػغح لبثل لجَلي اص خغش اتخبر گشددّ .وچٌايي تَكايِ
37

ًوَدًذ وِ توبم هحوَلِ پؼت السٍّبي اٍليِ ثبيذ اص ػغح
ايوٌاي  High Healthثشخاَسداس ثااَدُ ٍ اص هشواضي وااِ
گَاّي  SPFسا داسد اًتخبةؿذُ ثبؿٌذ.
ػليشغن گؼتشؽ ػشيغ كٌؼت پشٍسؽ هيگَ دس
جْبى ٍ پيـي گشفتي تَليذات آى اص هيضاى كيذ دس
دسيبّب ،دس خالل ػبلّبي اخيش وـَسّبي تَليذوٌٌذُ
هيگَ تجبسة تلخ فشاٍاًي سا دس احش ؿيَع ثيوبسيّبي
ٍيشٍػي تجشثِ وشدُاًذ .ثب تَجِ ثِ ٍجَد ػَاهل
ثيوبسيصاي هختلف دس كٌؼت پشٍسؽ هيگَ ٍ ػبثمِ ثشٍص
ثيوبسيّبي ٍيشٍػي هْله دس وـَسّبي هختلف
تَليذوٌٌذُ هيگَي پشٍسؿيّ ،وچٌيي ثذليل ثشٍص خؼبست
ّبي ػٌگيي التلبدي-اجتوبػي ًبؿي اص ثيوبسي لىِ
ػفيذ هيگَ دس ػبلّبي  1386 ٍ 1384 ،1381دس
اػتبىّبي خَصػتبى ،ثَؿْش ٍ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ،عشح
"وؼت ٍ اًتمبل داًؾ فٌي تَليذ اًجَُ هيگَي ػبسي اص
ثيوبسيّبي خبف ( )SPFدس وـَس ٍ لغغ ٍاثؼتگي ثِ
هحلَالت خبسجي" ثِػٌَاى يىي اص هْنتشيي اٍلَيتّبي
ثشًبهِ ساّجشدي هيگَ دس دػتَس وبس هؤػؼِ تحميمبت ػلَم
ؿيالتي وـَس لشاس گشفت .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ تَليذ هيگَ ٍ
السٍ ػبسي اص ثيوبسي ّبي خبف يىي اص هْوتشيي گلَگبُ
ّبي ايي كٌؼت هي ثبؿذ ،اسصيبثي سيؼه تَليذ ايي آثضي
دس هشاوض تَليذ هيگَي  ،SPFووي ػبصي هيضاى ّش سيؼه
ثبلمَُ ٍ تؼييي احتوبل ٍلَع آى ثؼيبس حيبتي اػت.
مواد و روشها
هحذٍدُ هَسد ثشسػي دس ايي پشٍطُ ؿبهل ؿْشػتبى ثَؿْش
دس هحذٍدُ ايؼتگبُّبي تحميمبتي خليجفبسع ٍ ثٌذسگبُ ٍ
هحيظ اوَلَطيه ٍ ثيَلَطيه اعشاف آىّب ثَد ( ؿىلّبي
 ٍ 2 ٍ 1جذٍل  .)1صهبى اجشاي تحميك حبضش ثِ هذت ػي
هبُ اص فشٍسديي  1391تب ؿْشيَس  1393ثَد.
گبمّبي هختلف اًجبم ايي تحميك ؿبهل هَاسد ريل ثَد:
ثشسػي هيذاًي ٍ ًوًَِ ثشداسي
ثشسػي وتبثخبًِ اي ٍ جوغ آٍسي دادُ ّب
ثشسػي سٍؿْبي هَجَد اسصيبثي سيؼه ٍ اًتخبة
سٍؽ
ثبصًگشي هؼيبس ّب ٍ جذاٍل هشثَعِ
-
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جٌجِّبي صيؼتهحيغي پشٍطُ حبضش اص عشيك ثبصديذ ّبي
هيذاًي ،تجشثِ وبسؿٌبػبى ٍ هغبلؼبت هـبثِ ٍ ًيض تَجِ ثِ
اػتبًذاسد ّ ٍ ISO18001 ٍ ISO14001وچٌيي هبّيت
عشح ٍ هحيظ پيشاهًَي آىّب ؿٌبػبيي ؿذ ٍ دس  4گشٍُ ٍ
هَضَع ثِ كَست ريل تمؼين گشديذ (جاللي ٍ ّوىبساى،
:)1391
اًتـبس هَاد ٍ اسگبًيؼن ّبي صًذُ دس آة
.1
دفغ هَاد صائذ
.2
اػتفبدُ اص هَاد اٍليِ ٍ هٌبثغ عجيؼي
.3
ػبيش حؼبػيت ّب ٍ همَالت هٌغمِاي ٍ هحلي
.4

هَسداػتفبدُ دس ايي تحميك هشثَط ثِ دٍسُ صهبًي 28
ػبلِ ،اص ػبل  1364الي  1393اص ايؼتگبُ َّاؿٌبػي ؿْش
ثَؿْش تْيِ گشديذ (اداسُ ول َّاؿٌبػي اػتبى ثَؿْش،
ّ .)1393وچٌيي ثبس هيىشٍثي ،جَاهغ گيبّي ٍ جبًَسي،
هَاد هغزي (ًيتشاتً ،يتشيت ،آهًَيبن ،ػيليىبت ٍ
فؼفبت) ،فلضات ػٌگيي (جيَُ ،وبدهين ،ػشة ،آسػٌيه،
هغ ٍ سٍي) ٍ TSS ٍ TDS ،ػٌجِ ّبي فيضيىي ٍ
ؿيويبيي (دهب ٍ ؿَسي) هَسد ثشسػي لشاس گشفت.

شکل ً :1قشِ هحل اجراي هطبلعبت ،شْرستبى ثَشْر،
.1331-33
Figure 1: The map of the place of performance of
current study, Bushehr, 2012-2014.

جْت تؼييي جٌجِّبي صيؼتهحيغي عشحٍ ،ضؼيت
صيؼتي ٍ غيشصيؼتي هحل اجشاي عشح ٍ هٌبثغ تبهيي آة
دٍ ايؼتگبُ تحميمبتي ثٌذسگبُ ٍ خليجفبسع هَسد ثشسػي
لشاس گشفت .هٌجغ اكلي تأهيي آة ّش دٍ ايؼتگبُ اص دسيب
هيثبؿذ .ثخـي اص آة هَسد ًيبص دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ اص آة
صيش صهيٌي تٌْب چبُ هَجَد وِ ثشاي وٌتشل ؿَسي آة دسيب
تأهيي هيگشدد .دادُّبي َّاؿٌبػي
هيثبؿذ،

شکل  :2هحذٍدُ هطبلعبتي ایستگبُ ّبي تحقيقبتي ثٌذرگبُ
(ثبال) ٍ خليجفبرس (دبئيي) ،شْرستبى ثَشْر.1331-33 ،
Figure 2: Study area at Bandargah (top) and Persian
Gulf (down) Research Stations, Bushehr, 2012-2014.
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جذٍل  :1هشخصبت کلي ایستگبُ ّبي تحقيقبتي ثٌذرگبُ ٍ خليجفبرس.

Table 1: Specifications of Bandargah and Persian Gulf research stations.

هشخصبت

ایستگبُ تحقيقبتي ثٌذر گبُ

ایستگبُ تحقيقبتي خليج فبرس

ػبل تبػيغ
هَلؼيت جغشاليبيي

ثبصػبصي دس ػبل 1390
دس هجبٍست سٍػتبي ثٌذسگبُ دس هٌتْي اليِ جٌَثي
ؿجِ جضيشُ ثَؿْش
 28 ° 49′ 21″ؿوبلي  50° 54′ 17″ؿشلي
5000
ول حجن آة لبثل رخيشُ دس اػاتخشّب ٍ تبًاه ّابي
هَجَد دس ايؼتگبُ ثٌاذسگبُ حاذٍد  750هتاش هىؼات
اػت .تجْياضات تاأهيي آة ؿابهل  10ػاذد اػاتخش
ػيوبًي ،هَتَسخبًِ ،اتبق َّادُ ،ؿاَفبط خبًاِ ،طًشاتاَس
ثااشق اضااغشاسي  7 ٍ KWA 80ػااذد پو ا جْاات
گشدؽ آة هي ثبؿذ .ػيؼتن گشدؽ آة وليِ ػبلي ّب
ٍ اػااتخشّبي پشٍسؿااي ثلااَست هااذاس ثاابص اػاات .آة
هَسداػتفبدُ دس ػبلي هَلذػبصي ثاب ػجاَس اص دػاتگبُ
اٍلتااشا فيلتااش ٍ هاابٍسا ثااٌفؾ ،ضااذػفًَي ٍ تلاافيِ
هيگشدد.
13
 1000جفت هَلذ
سٍػتبي ثٌذسگبُّ 80 ،ىتبس
داسد

1393
هٌغمِ ثْوٌي ،ؿْش ثَؿْش

هختلبت جغشافيبيي
ٍػؼت هحل اجشا (هتش هشثغ)
تجْيضات ٍ اهىبًبت

تؼذاد وبسوٌبى
هيضاى  /تؼذاد تَليذ
هحذٍدُ احش هؼتمين
ػيؼتن دفغ فبضالة ٍ پؼبة

فلضات ػٌگيي ثش اػبع سٍؽ وبس ( ،)APHA, 2005هَاد
هغزي TSS ،TDS ،ثش اػبع سٍؽ وبس ( MOOPAM,
ً )2010وًَِثشداسي ٍ آًبليض ؿذ .ثشسػي تؼذاد ول ثبوتشي
ّب ٍ ثبوتشي ّبي خبًَادُ ٍيجشيًَبػِ عجك اػتبًذاسد هلي
ايشاى  1386 ،4208 ،4207اًجبم گشديذ .اعالػبت جَاهغ
گيبّي ٍ جبًَسي هٌغمِ اص هٌبثغ اداسُ ول حفبظت هحيظ
صيؼت اػتبى ثَؿْش تْيِ گشديذ (ػجذلي ٍ ّوىبساى،
.)1388
جْت تؼييي سيؼه ّبي تَليذ هيگَ دس هشاوض تَليذ
هيگَي ػبسي اص ثيوبسي ،اص سٍؽ اكالح ؿذُ تجضيِ
ٍتحليل ػَاهل ؿىؼت ٍ آحبس آى ( )FMEAثب ػٌَاى
 (EA)2اػتفبدُ ؿذ (جاللي ٍ ّوىبساى.)1391 ،
ثشاي ووي ًوَدى سيؼهّبي صيؼتهحيغي ايي پشٍطُ
اص دٍ ضشيت ؿذت ٍ احتوبل ٍلَع اػتفبدُ ؿذ .سٍؽ
اًتخبة ؿذُ ثلَست تجضيِ ٍ تحليل جٌجِ صيؼتهحيغي

 28° 54′ 49″ؿوبلي ٍ  50° 49′ 01″ؿشلي
10000
ول حجن آة لبثل رخيشُ دس ايي ايؼتگبُ حذٍد 2400
هتش هىؼت اػت .تجْياضات تاأهيي آة ؿابهل  9ػاذد
اػتخش ثتٌي ،هَتَسخبًِ ،اتبق َّادُ ٍ ،ؿاَفبط خبًاِ ثاِ
هؼبحت  200هتش هشثغ ٍ ياه اػاتخش تلافيِ پؼابة
هي ثبؿذ .طًشاتَس ثشق اضغشاسي  KWA 110هي ثبؿذ.
ػيؼااتن گااشدؽ آة وليااِ ػاابلي ّااب ٍ اػااتخشّبي
پشٍسؿي ثلَست هذاسثؼتِ عشاحي ٍ اجشا ؿاذُ اػات.
آة هَسداػتفبدُ دس ايي هشواض دس دٍ هشحلاِ تلافيِ ٍ
گٌذصدائي هيگشدد.
18
 6000جفت هَلذ
هحذٍدُ وَي دٍاع ،ؿْش ثَؿْشّ 100 ،ىتبس
داسد

ٍ احش آى 1هي ثبؿذ .اص حبكلضشة ايي دٍ ػبهل ػذد اٍلَيت
ثٌذي جٌجِ ( )APN2ثِ دػت هي آيذ.
ؿذت احش پيبهذ× احتوبل ٍلَع جٌجِ; APN
وويٌِ ٍ ثيـيٌِ همذاس ػذدي  APNثِ تشتيت 100 ٍ 1
هيثبؿذ .جْت عجمِ ثٌذي جٌجِّبي صيؼتهحيغي ،ثب دس
ًظش گشفتي ضشيت اعويٌبى  90دسكذ ،سيؼهّبيي وِ
همذاس ػذدي  APNآىّب اص  11تب  100ثبؿذ سا ثِػٌَاى
سيؼىْبي ثبسص ،سيؼهّبيي وِ ػذد  APNآىّب اص  6تب
 10ثبؿذ سا ثِ ػٌَاى سيؼهّبي هتَػظ ،سيؼهّبيي وِ
ػذد  APNآىّب اص  1تب  5ثبؿذ ثِػٌَاى سيؼهّبي
جضيي ؿٌبػبيي ٍ تمؼين ثٌذي هيؿًَذ.
نتايج
هٌجغ اكلي تأهيي آة ّش دٍ ايؼتگبُ تحميمبتي ثٌذسگبُ ٍ
خليجفبسع اص دسيب هيثبؿذ .همذاسي اص آة هَسد ًيبص دس
ايؼتگبُ ثٌذسگبُ اص آة صيشصهيٌي تٌْب چبُ هَجَد وِ ثشاي
1
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وٌتشل ؿَسي آة دسيب هيثبؿذ ،تأهيي هيگشدد .هْنتشيي
خلَكيبت آة ٍسٍدي ثِ دٍ ايؼتگبُ دس دٍسُ هَسدثشسػي
دس جذٍل  5اسائِ ؿذُ اػت.
ًتبيج ثشسػي ّب ًـبى هي دّذ وِ دس ّش دٍ ايؼتگبُ
تَليذ هيگَي ػبسي اص ثيوبسيّبي خبف) ،(SPFيؼٌي
ايؼتگبُّبي تحميمبتي ثٌذسگبُ ٍ خليج فبسع  16ػبهل
خغش ٍجَد داسد 9 .ػبهل اكلي خغش ثشاي تَليذ هيگَي

ػبسي اص ثيوبسي ػجبستٌذ اص تأهيي آة ٍسٍدي ،اًتمبل هيگَ
ثِ ايؼتگبُ ،تَليذ هيگَ ،تغزيِ هيگَ ،ثشسػي ًوًَِّب دس
آصهبيـگبُ ،تشدد وبسوٌبى ثِ ػبلي ّبي تَليذٍ ،سٍد ثبصديذ
وٌٌذگبى ثِ ايؼتگبُ ،فؼبليت ّيتشّب دس فلَل ػشد ٍ
فؼبليت ثخـْبي اداسي ٍ وبسوٌبى .دس ّش فؼبليت جٌجِّب
يب خغشّبي صيؼت هحيغي هـخق گشديذ ٍ ػپغ
پيبهذّب ٍ هٌـب ّش خغش هَسد ثشسػي لشاس گشفت.

جذٍل ٍ :2یژگي ّبي آة ٍرٍدي ثِ ایستگبُّبي تحقيقبتي ثٌذرگبُ ٍ خليجفبرس در دٍرُ هَرد ثررسي.
Table 2: Specifications of intake water to Bandargah and Persian Gulf research stations during the studied period.

دبراهتر

ٍاحذ اًذازُ گيري

خليجفبرس(چبُ)

TDS

ppt

3.08

53.2

TSS

ppm

15.62

63.72

13.33

Sulfide

ppm

4.9

5.5

3

6.55

NO3--N

ppm

3.75

0.02

2.64

0.19

NO2--N

ppm

0.0216

0.0065

0.03

0.09

PO4-3

ppm

0.95

0.2025

0.67

0.96

NH3-N

ppm

1.84

0.0625

1.12

1.33

SiO4-4

ppm

n.d

0.52

n.d

0.61

As

ppb

n.d

0.012

0.001

5.41

Cu

ppb

0.5

19.75

3.88

16.85

Zn

ppb

258.41

22.42

229.15

37.84

Hg

ppb

n.d

0.002

n.d

1

Pb

ppb

13.16

0.077

12.85

1.87

Cd

ppb

0.09

0.003

TBC

CFU/ml

TVC

CFU/ml

3

4.48×10
3

ثب تَجِ ثِ ًَع فشايٌذ ٍ فؼبليتّبي اًجبم ؿذُ جْت تَليذ
هيگَي ػبسي اص ثيوبسي ٍؿشايظ هحيظ پيشاهًَي
ايؼتگبُّبي تحميمبتي ثٌذسگبُ ٍ خليج فبسع ،ليؼت
سيؼهّب ،خغشات ٍ ػذد اٍلَيت جٌجِ ) (APNهشثَعِ دس
جذٍلّبي ؿوبسُ  4 ٍ 3اسائِ ؿذُاًذ.
ثشاػبع ًتبيج ايي تحميك  15ػبهل خغش دس ايؼتگبُ
ثٌذسگبُ ٍ  13ػبهل خغش دس ايؼتگبُ خليج فبسع ؿٌبػبيي
گشديذ .دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ  9سيؼه ثبسص ( 4 ،)60%سيؼه
هتَػظ ( 2 ٍ )%27سيؼه جضئي ( )%13ؿٌبػبيي ؿذ .دس
ايؼتگبُ خليج فبسع  9سيؼه ثبسص ( 3 ،)%69سيؼه
هتَػظ ( 1 ٍ )%23سيؼه جضئي ( )%8ؿٌبػبيي ؿذ.

خليجفبرس(دریب)

ثٌذرگبُ (چبُ)

ثٌذرگبُ (دریب)

2.84

45.7
55.08

0.073

30.3

3

3.02×10

30.3

2

2.45×10

0.16
3

4.1×10

2

4.2×10

ؿىل  3هشثَط ثِ تشويت دسكذ سيؼهّب دس ايؼتگبُ
ثٌذسگبُ ٍ ؿىل  5هشثَط ثِ تشويت دسكذ سيؼهّب دس
ايؼتگبُ تحميمبتي خليجفبسع هيثبؿذ.
دس ثحج تبهيي آة ٍسٍدي ثِ ايؼتگبُ ثٌذسگبُ  6خغش
ؿبهل آلَدگي ثِ هَاد ؿيويبيي (ّيپَولشيت ولؼين ٍ ،)...
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا ،افضايؾ دسجِ حشاستً ،ـت هَاد
ساديَاوتيَ اص ًيشٍگبُ اتوي ثَؿْش ٍ آلَدگي آة ٍسٍدي ثِ
هَاد ؿيويبيي هَسد اػتفبدُ دس ػيؼتن ولشصًي ًيشٍگبُ
اتوي ثَؿْش ٍ آلَدگي ًبؿي اص تشدد ؿٌبٍسّب ثِ اػىلِ
كيبدي ثٌذسگبُ ؿٌبػبيي ؿذ.
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آئیه جمطید و حقضناس

شکل  :3هٌحٌي دایرُ اي ترکيت درصذ ریسک ّبي تَليذ هيگَي عبري از ثيوبري در ایستگبُ ّبي ثٌذرگبُ (تصَیر سوت راست) خليج
فبرس ٍ (تصَیر سوت چخ) .1331-33 ،
)Figure 3: Pie diagram of percentages of identified risks of production of SPF shrimp in the Bandargah (on the right
and Persian Gulf (on the left) stations, 2012-2014.

جذٍل  :3اٍلَیت ثٌذي ریسکّبي ثبرز شٌبسبیي شذُ در ایستگبُ تحقيقبتي ثٌذرگبُ ٍ هٌشبء آىّب ثر اسبس عذد اٍلَیت ریسک
Table 3: Prioritizing the identified significant risks at the Bandargah Research Station and their origin based on the
priority number of the risks.

اٍلَیت

ریسک /جٌجِ ثبرز

هٌشبء

عذد اٍلَیت ریسک

1

اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا

تغزيِ هيگَ

42

2
3
4
5
6
7
8
9

اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
آلَدگي ثِ هَاد ضذػفًَي وٌٌذُ آة
آلَدگي آلي آة
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
ضبيؼبت هيگَي ّبي هشدُ
هلشف هٌبثغ ٍ ايجبد آلَدگي

تأهيي آة ٍسٍدي
ٍسٍد ثبصديذ وٌٌذگبى ثِ ايؼتگبُ
تأهيي آة ٍسٍدي
تغزيِ هيگَ
اًتمبل هيگَ ثِ ايؼتگبُ
تشدد وبسوٌبى ثِ ػبلي ّبي تَليذ
تَليذ هيگَ
فؼبليت ثخؾّبي اداسي ٍ وبسوٌبى

35
35
30
30
28
28
27
20

جذٍل  :8اٍلَیت ثٌذي ریسکّبي ثبرز شٌبسبیي شذُ در ایستگبُ خليجفبرس ٍ هٌشبء آىّب ثر اسبس عذد اٍلَیت ریسک.
Table 4: Prioritizing the identified significant risks at the Persian Gulf Research Station and their origin based on the
priority number of the risks.
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اٍلَیت

ریسک /جٌجِ ثبرز

هٌشبء

عذد اٍلَیت ریسک

1
2
3
4

آلَدگي آة ٍسٍدي
آلَدگي ثِ هَاد ؿيويبيي
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا

پؼبة تَليذ هيگَ
تأهيي آة ٍسٍدي
تغزيِ هيگَ
تأهيي آة ٍسٍدي

5

ضبيؼبت هيگَي ّبي هشدُ

تَليذ هيگَ

30
30
30
28
27

6

اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا

تشدد وبسوٌبى ثِ ػبلي ّبي تَليذ

21

7

اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا

اًتمبل هيگَ ثِ ايؼتگبُ

21

8

آلَدگي آلي آة

تغزيِ هيگَ

20

9

هلشف هٌبثغ ٍ ايجبد آلَدگي

فؼبليت ثخـْبي اداسي ٍ وبسوٌبى

15
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بحث
ّذف اص اًجبم تحميك حبضش هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبيي سخذادّب ٍ
خغشّبي احتوبلي تَليذ هيگَي ػبسي اص ثيوبسي ّبي
خبف دس دٍ ايؼتگبُ تحميمبتي ثٌذسگبُ ٍ خليج فبسع،
هتؼلك ثِ پظٍّـىذُ هيگَي وـَس ،ثب اػتفبدُ اص اعالػبت
هَجَد ثَدُ تب ثتَاى ثب تَجِ ثِ هيضاى سيؼهّبي لبثل
لجَل ،ثشاي وبّؾ دسكذ احتوبل ٍلَع ٍ ؿذت آًْب ثشًبهِ
ّبي هذيشيتي اسايِ ًوَد .ثغَسولي اهىبى حزف وبهل
خغش دس ّيچ هشحلِ ٍ ّيچ عشح يب پشٍطُ اي ٍجَد ًذاسد.
لزا ثحج اجشا يب ػذم اجشا دس ايي پشٍطُ ٍجَد ًذاسد ٍ ثحج
تٌْب ثش هذيشيت ٍ ؿٌبػبيي سيؼهّبي ثبسص هتوشوض هي-
ؿَد.
تؼذاد ػَاهل خغش دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ  15ثَد دس
كَستيىِ تؼذاد  13ػبهل خغش دس ايؼتگبُ خليج فبسع
ؿٌبػبيي ؿذ .تؼذاد ثيـتش ػَاهل خغش دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ
ًؼجت ثِ ايؼتگبُ خليج فبسع ثذليل ػغح پبئيٌتش ايوٌي
صيؼتي ايؼتگبُ ثٌذسگبُ ٍ ٍجَد دٍ وبًَى احتوبلي ثشٍص
آاليٌذُ ّب يؼٌي ًيشٍگبُ اتوي ثَؿْش ٍ اػىلِ كيبدي
ثٌذسگبُ دس ًضديىي ايي ايؼتگبُ هيثبؿذ .ثبالتشيي ػذد
اٍلَيت جٌجِ ) (APNهحبػجِ ؿذُ دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ
 42ثَد دسكَستيىِ ثيـتشيي همذاس ػذدي اٍلَيت جٌجِ دس
ايؼتگبُ خليج فبسع 30ثَد .ايي ًتيجِ ثذيي هؼٌي اػت
وِ ػغح خغش دس ايؼتگبُ خليج فبسع پبئيٌتش اص همذاس آى
دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ اػت .ثب تَجِ ثِ ػغح ثبالتش ايوٌي
صيؼتي ٍ ػبختبس فيضيىي پيـشفتِ تش ايؼتگبُ خليج فبسع،
ايي ًتيجِ هٌغمي اػت.
ويفيت آة ّش دٍ ايؼتگبُ هٌبػت پشٍسؽ هيگَي
ػبسي اص ثيوبسي هي ثبؿذ (ويبى اسحي ٍ 1392 ،صًذُ ثَدي،
ّ )1390ش چٌذ عجك تحميمبت ٍ Aein Jamshid
ّوىبساًؾ ( )2016ثذليل احتوبل ثشٍص پذيذُ
يَتشيفيىبػيَى دس آثْبي ػبحلي خغش ثشٍص ؿىَفبئي
جلجىي دس آةّبي ػبحلي ًضديه ّش دٍ ايؼتگبُ ٍجَد
داسد.
دس ّش دٍ ايؼتگبُ ثبالتشيي ػذد اٍلَيت سيؼه هشثَط
ثِ احتوبل اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا اص عشيك تغزيِ هيگَ
هيثبؿذ .دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ سيؼه اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا
اص عشيك ٍسٍد ثبصديذ وٌٌذگبى ثِ ايؼتگبُ ٍآة ٍسٍدي دس
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دسجِ ثؼذي اّويت اػت دس كَستيىِ دس ايؼتگبُ خليج
فبسع آلَدگي آة ٍسٍدي ًبؿي اص احتوبل ٍسٍد هجذد
پؼبة تخليِ ؿذُ ايؼتگبُ ٍ آلَدگي آة ٍسٍدي ثِ هَاد
ؿيويبيي ثب اّويت تش اػتً .تبيج تحميك حبضش ثب ًتبيج
آًبليض سيؼه ػَاهل ثيوبسيصا ثشاي آثضيبى وِ تَػظ
()Umesh, 2008( ٍ )Diggles & Arthur, 2010
اًجبم ؿذ ٍ خغش اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصاي ٍ ثيوبسيّبي
هْن ثيي گًَِّبي تجبسي سا هْوتشيي خغش فؼبليت ّبي
آثضيپشٍسي هي داًذ ،هٌغجك اػت.
همذاس  APNاًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا ًبؿي اص اًتمبل
هيگَ ثِ ايؼتگبُ ثٌذسگبُ  28اػت دس كَستيىِ همذاس ايي
ؿبخق دس ايؼتگبُ خليج فبسع  21اػت .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ
ايؼتگبُ ثٌذسگبُ ثِ ػٌَاى لشًغيٌِ اٍل دس فشايٌذ تَليذ
هيگَي ػبسي اص ثيوبسي اػت ٍ ،هيگَّبي اًتخبة ؿذُ اص
ػغح هضاسع ثِ ايي ايؼتگبُ هٌتمل هي ؿًَذ ،سيؼه خغش
ايي ػبهل ًؼجت ثِ سيؼه آى دس ايؼتگبُ خليج فبسع وِ
هيگَّبي ٍسٍدي ثِ آى اص ايؼتگبُ ثٌذسگبُ هٌتمل هي-
ؿًَذ ،ثيـتش اػت.
همذاس  APNايجبد آلَدگي هٌبثغ دس احش فؼبليت ثخؾ-
ّبي اداسي ٍ وبسوٌبى دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ  20اػت دس
كَستيىِ همذاس ايي ؿبخق دس ايؼتگبُ خليج فبسع 15
اػت .ثب تَجِ ثِ ػغح ثبالتش ايوٌي صيؼتي دس ايؼتگبُ
خليج فبسع ٍ تفىيه ثْتش فضبّب دس ايي ايؼتگبُ ،سيؼه
خغش ايي ػبهل دس ايؼتگبُ خليج فبسع پبئيٌتش اصاحتوبل
ثشٍص ايي خغش دس ايؼتگبُ ثٌذسگبُ اػت.
ّوبًغَس وِ دس هَسد تؼشيف سيؼه ًيض دس هٌبثغ
هختلف ٍ هؼتجش ٍجَد داسد ،سيؼهّب اص عشيك احتوبل
ٍلَع ؿٌبػبيي هيؿًَذ (جاللي .)1391 ،لزا ثِ دليل
احتوبل ثشٍص آلَدگي دس ًيشٍگبُ اتوي ثَؿْش ،تَجِ ثِ ايي
وبسثشي دس ًضديىي ايؼتگبُ ثٌذسگبُ ضشٍسي اػت.
خغش اًتمبل ػَاهل ثيوبسيصا ٍ آلَدگي آلي آة ،دٍ
ػبهلي ّؼتٌذ وِ احتوبل ثشٍص آًْب دس فشايٌذ تغزيِ هيگَ
دس ّش دٍ ايؼتگبُ ٍجَد داسد .ثب تَجِ ثِ ػيؼتن دفغ
پؼبة دس ايؼتگبُ خليج فبسع ،سيؼه آلَدگي آة ٍسٍدي
دس احش تخليِ پؼبة ايؼتگبُ تَليذ هيگَي ػبسي اص ثيوبسي
ٍجَد داسد.
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ثِعَسولي دس هَسد توبهي سيؼهّبي ؿٌبػبيي ؿذُ ثبسص ٍ
غيش ثبسص ثبيؼتي الذاهبت وبّؾ ػذد سيؼه ،الذاهبت
اكالحي ٍ ًيض هذيشيتي ٍ پبيؾ آىّب اًجبم ؿَد ٍ ايي
تمؼين ثٌذي تٌْب اصًظش تؼييي اٍلَيتّبي ثشًبهِسيضي ٍ
اّويت سيؼهّب هيثبؿذ.
ًىتِ حبيض اّويت دس خلَف سيؼهّب ؿبهل پبيؾ
هٌظن فؼبليتّبي حيبتي دس تَليذ هيگَي ػبسي اص
ثيوبسي ،ثشسػي دليك وبسثشي ّبي پيشاهَى ايؼتگبُ هَسد
هغبلؼِ ٍ ثِ سٍص سػبًي ثشًبهِ ّب هيثبؿذ.
منابع
ادارُ کل َّاشٌبسي استبى ثَشْر .1333 ،دادُّبي
َّاؿٌبػي دٍسُ صهبًي  28ػبلِ ،اص ػبل  1364الي
 ،1393آهبس ايؼتگبُّبي اللين ؿٌبػي ٍ ثبساى ػٌجي
ثَؿْش.
استبًذارد هلي ایراى  .1381 ،4204آييي وبس
آصهَىّبي هيىشٍثيَلَطي آة ،هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ
تحميمبت كٌؼتي ايشاى 46 .كفحِ.
استبًذارد هلي ایراى ً .1381 ،4208وًَِثشداسي اص
آة ثشاي آصهَىّبي هيىشٍثيَلَطي-آييي وبس ،هَػؼِ
اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى 31 .كفحِ.
هسعَديآشتيبًي ،ا.م ،.علياکجريرسب ،ص،.
ديشثيي ،س.ا ٍ .هحوذصبدق یَسفزادگبى،
م.ص .1333 ،.هذيشيت سيؼه ٍ تىٌيهّبي
ؿٌبػبيي هخبعشات ٍ اسصيبثي سيؼه .اًتـبسات جْبد
داًـگبّي (داًـگبُ فشدٍػي هـْذ) 164 .كفحِ.
جاللي ،ع ،.ثسين ،ي ،.خَشٌَد ،ر ،.رکبثي ،ع،.
اثيض ،م ٍ .هيرزایي ،ي .1331 ،.هغبلؼبت اسصيبثي
احشات صيؼتهحيغي ٍ سيؼه عشح احذاث خظ 2
لغبس ؿْشي اَّاص ( 4جلذ) .ؿشوت هٌْذػيي هـبٍس
ػبصآة پشداصاى .ػبصهبى لغبس ؿْشي اَّاص388 .
كفحِ.
زًذُ ثَدي ،ع ٍ .قرثبًي ٍاقعي ،ر .1330 ،.ثشسػي
اهىبى پشٍسؽ هيگَي ػفيذ غشثي ) Litopenaeus
 (vannameiدس آة لت ؿَس صيش صهيٌي .هجلِ ػلوي
ؿيالت ايشاى.20)4(: 63-70 .

عجذلي ،ا ،.کيبثي ،ة ،.ليبقتي ،.ُ ،هصطفَي ،ح،.
هحراثيبى ،ا ،.خَشجخت ،ک ،.هَسَي ،ة،.
رسَلي ،ح ،.احوذ زادُ ،ف ،.دلشت ،ح ٍ .هرادي،
آ .1388 ،.اعلغ عجيؼت گشدي اػتبى ثَؿْش،
تْشاىً ،ـش هؼبسف 124 .كفحِ.
قْرهبًي ،ا .1384 ،.اسصيبثي سيؼه آتؾ ػَصي ،دٍهيي
ّوبيؾ هلي ايوٌي دس ثٌبدس ،تْشاى ،ػبصهبى ثٌبدس ٍ
وـتيشاًي 1 .كفحِ.
کيبى ارثي ،ف ،.هسرعبٍي ،م ،.دّقبى ،د ،.زرشٌبس،
غ ٍ .فرخي هقذم ،ص .1332 ،.ثشسػي سًٍذ
تغييشات ثشخي اص فبوتَسّبي فيضيىي ٍ ؿيويبيي دس
اػتخشّبي پشٍسؿي هيگَي پبػفيذ غشثي
( .)Litopenaeus vannaemiهجلِ ػلوي ؿيالت
ايشاى.21)2(: 115-124 .
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Abstract
This study is a part of the national and technology master plan entitled "Attain to technical
knowledge of specific pathogen free shrimp production and cut off to dependence on foreign
products". The goals of this work were to assess and analysis the risk factors of production of
specific pathogen free Litopenaeus vannamei shrimp in its all stages (broodstocking, laravl
production, shrimp farming, feeding and water quality), determining the pattern of outcomes
monitoring, management and control of outcomes from April 2012 to September 2015 in
Bandargah research station and Persian Gulf SPF Shrimp research station and their
environment, belonging to Shrimp Research Center, located in Bushehr. Identification and
screening of risk factors have been done based on Environment Aspect and Effect Analysis
method, (EA)2, using a fine statement questionnaire and quantification of risks. The number
of identified risk factors in Bandargah research station was 15 while it was 13 in Persian Gulf
SPF Shrimp research station. The more risk factors in Bandargah station in respect to its risk
factors in Persian Gulf station is might due to lower level of biosecurity, physical structure
and aging of Bandargah station and existence of two possible source of contamination, the
Bushehr nuclear power plant pollutants and Bandargah fishing harbor, near to the station. On
the basis of results, the maximum values of APN in Bandargah station was 42 while it was 30
in Persian Gulf station. These results revealed that the level of risk in Persian Gulf station is
lower than that in Bandargah station. The most probable risks in both studied research stations
are related to transmission of pathogens in shrimp feeding and water intake pollution.
Keywords: Environmental risk assessment, Shrimp, Specific pathogen free, Bushehr
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