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شرکت  ییمکنتاش، معاون اجرا نیراب (،2019متحده، مارس  االتیا واورلئان،ی)ن 2019 یپرور یآبزرویداد در 

Charoen Pokphand Foods (CPFسهامی عام )،ی گویم چند منظورهکننده  دیتول نیبزرگتر ، تایلند

در  د.دنکربرگزار  گویمنیت زیستی با ام ارتباطدر را  یسانز، جلسه ا یآلدا ایکتوریهمزمان با و در جهان، پرورشی

 "و جامع افتهیتکامل  یکردی: روایدر آسمیگو  رعامز زیستی تیامن"با عنوان  سخنرانی نتاشیجلسه، مک نیا یط

 ارائه کرد.

 اوست: یشفاه یشده از سخنران شیرایمتن و کی، می خوانیدآنچه در ادامه 

 نیشماست، بنابرا یگویم یحفظ سالمت امنیت زیستی یاصلهدف  :نموداز آغ جمله نیخود را با ا ارایه نتاشیمک

 ادامه داد: ریاو سپس با موارد ز !دیبپرداز را یشتریپول ببابت آن  دیتوان یم

 ،ی زا هستندماریبعوامل ها و  یماریابتدا دشمنانم که ب ،اجرا می کنمرا  زیستی امنیتبرنامه  کیکه من  زمانی

را  دیسفلکه  روسیما و لند،ی( در تاEMS) زودرس ریاز آغاز سندرم مرگ و م شیپ .قرار می دهم یبررسمورد  را

 یاحتماال ناشکه  EMSبا شروع  از حوضچه بود. روسیکنار گذاشتن حامالن و یبه معنا زیستی تیو امن م،یداشت

 .اقدامات مدیریتی خارج می شوداز  حاملین خروجعمال سم است،  کیاز 

 :دیرا از خود بپرس ریز سواالت ،زیستی تامنیبرنامه  ی یکقبل از طراح

 شود؟ یشما م برای یمشکل چه و باعث ستیپاتوژن چ 

  ؟می شودآب  وارد از کجا و چگونهپاتوژن 

 ؟می یابد انتقال یبه صورت افقیا دهد؟  یانتقال م یرا به صورت عمود یماریپاتوژن ب ایآ 

 است؟ یعفونبیماری  این اآی 

 آن چه اقدامی می  گسترش جلوگیری از یبرایا ن آن در دسترس است؟ برد نیاز ب یبرا ییچه روش ها

 ؟توان انجام داد

  تواند در حوضچه زنده بماند؟ یچه مدت مپاتوژن 

 برسد؟ یرا آلوده کند، به سطح خاص گویم نکهیقبل از ا دیپاتوژن با ایآ 

 شود؟ یم یماریحوضچه شما باعث گسترش ب یطیمح ستیز یپارامترها ایآ 



 

 

که راه  میما متوجه شد خواهد بود.مشکل قابل اجرا  امنیت زیستیبرنامه  کی طراحیسواالت،  نیخ به ابدون پاس

حامل بیماری خروج در این موارد،  وجود دارد. AHPNDو  EMSمانند  ییبا پاتوژن ها برای مقابله یسخت

اگر شما در اکوادور  .هستندبا توجه به مکان و نوع مزرعه متفاوت  امنیت زیستی یبرنامه ها .جواب نمی دهد

که حوضچه  هنگامی است. مقاوم واناتیکم و ح یساز رهیبزرگ، تراکم ذخ یها چهحوض ،زیستی تیامن د،یهست

هر نوع از اما  شود. یتر م دهیچیپ زیستی تیامن ابد،ی یم شیآنها افزا یساز رهیشوند و تراکم ذخ یها کوچکتر م

 وجود دارد. ستمیس نیا یمناسب برا زیستی تیمنمدل ا کی د،یکن یکه استفاده م یستمیس

 سازی و محدود دفع

 یمارینگه داشتن حامل ب ی بیرونبه معن دفع .سازی و محدود دفعمزرعه دو مرحله دارد: ی ستیز منیتامروزه ا

دار آنها ما باید مق م؛یکن دفعآن را  میتوان ی، ما نمباشدسم  ای یباکتر کیاما اگر پاتوژن  خود است. یاز استخرها

 بیماری محدود سازیم. را در زیر حد آستانه

در مورد آن فکر  دیکه با یزیچ نیاول د،یکن یم جادیا خود ت زیستی برای مزرعهیمنا یک برنامهکه شما  یهنگام

 یاریبسمتوجه می شویم که ، 1980در دهه  یماریبا در نظر گرفتن مشکالت ب است. (PLs) پست الرو  د،یکن

 من آرزو می بارها از بین رفت.محصول مزارع در پی آن  حوضچه ها شدند.ها وارد از طریق پست الروها  یماریاز ب

 ورود یدر حال حاضر ما در مورد چگونگ رایز دانم قبال می دانستم م کاش چیزی که االن درباره بیماری میکرد

من فرصت به که تا زمانی نبود  موجود 1996سال  اطالعات تا نیا  .مداری یشتریب اطالعات به حوضچه یماریب

 کردم.( SPF) عاری از بیماری الروهای پست زمان بود که من شروع به استفاده از نیداده شد، و ا زیچند چ رییتغ

کردم، من  بیکوچکتر ترک یرا با حوضچه ها عاری از بیماری یهاپست الروکه  یوقت شب و روز بود. مانند تفاوت

 مولدین از یستیز امنیت برنامه های نقطه، متوجه شدم که تمام نیاز ا دست آوردم.را به بزرگی  تیشبه موفق کی

 شود. یها آغاز مپست الروو 

اکوادور،  ژهیبه و ن،یالت یکایدر آمر ضرورت مطلق است. کیمن  یبرا عاری از بیماری یهاپست الرواستفاده از 

دهند و سپس  ی( قرار مAPEپاتوژن ها ) ض تمامیدر معر خود را هایمیگوآنها  متفاوت دارند. کردیرو کیآنها 

که شما  زیرا که من انجام خواهم داد ستین یزیچ نیا کنند. یاستفاده ممیگو های مقاوم تر را به عنوان مولد 

پاتوژن ها را در حوضچه  دیتوان یشما مبا این روش  .دیمی دهخود قرار  چه چیزی را در حوضچهکه  دیدان ینم

 میالزم است که ما درک کن نیاست، و همچن یضرور عاری از بیماری یهااستفاده از پست الرو .دیخود قرار ده

 یادیز یکیژنت یما کارها .میدار عاری از بیماری واناتیح دیاز تحمل / مقاومت در هنگام تول یکه ما مقدار مشخص

 شیرا افزا واناتمانیح یها ییتوانا هیما کل ند،یفرآ نیو در ا میانجام داده اعاری از بیماری  بر روی میگو های



 

 

 عاری از بیماری واناتیما ح .EMSو  دیسف لکه شتریو تحمل ب بریویمقاومت در برابر و ییاز جمله توانا م،یداد

  کنند. ینم افتیدر یماریکه بکنند  یتحمل م ینقطه ا تا ی راطیمح یکه تنش ها میدار

 

 کند. یو قارچ ها کار م ها یدیکروسپوریم ،یسلول نیب یاه یها، باکتر روسیو یبر رو امنیت زیستی دفعمدل 

به منظور را  یما آب ورود بود. دیسفلکه مانند  ییها یماریبمقابله با  یبرا زیستی تیامن یمدل اصل نیا نیبنابرا

 روش نیا .میکرد رهیذخرا در حوضچه ها  عاری از بیماری یهاپست الروو بررسی نمودیم  روسیحامالن و یافتن

 هپاتوپانکراسنکروز حاد بیماری  که یاما هنگام خوب کار کرد. یلیخ 2016به مدت هشت سال تا  آسیا در

(AHPND ) همه فکر کردند  در ابتدا، داشت.ی ناثرهیچ گسترش آن  یبر روروش دفع ، کرد ضربه زدنشروع به

ما  نیبنابرا ،نشناخته بودیمرا  یماریب نیبود که ما ا نیا یمشکل واقع .ه استمشکل شدبروز باعث  پست الروکه 

 ییایدیکروسپوریم هایاسپور یبر رو یضد عفونروش های  .میکن نیگزیرا جاصحیح  یتیامنراهکار  میتوانستی نم

از  دیخواه یاگر م است. نهیپر هز حلراه  کی نیا. دیاستفاده کن ونیلتراسیاز اولتراف دیشما با .نکردکار 

Enterocytozoon hepatopenai (EHP)  ،یلیشما خ د،یکن یریجلوگ ،ییایدیکروسپوریانگل م نوع کی 

 نظارت داشته باشد، حتی ذرات کمتر از یک میکرون. ونیلتراسیاولتراف بر روی دیبا

حوضچه  در باالیحشرات را ریز ضد  یهاتورما  برد دارد کهکارزمانی تنها  روش دفع، کله زرد روسیو وجودبا 

 یکه شما م یهنگام د.نکن یم یریجلوگ، انتقال می دهندآب به درون  را روسیکه و یآنها از حشرات .تعبیه کنیم

استفاده  از آنها تظاحف یبرا یتکنولوژ نیاز بهتر دیتوان یم ،چیزی هستیدچه  در تالش برای محافظت از که دیدان

 .دیکن



 

 

 

 

ها،  روسیو یبرا سازیمحدود است. سازیکه من در مورد آن صحبت خواهم کرد، مدل محدود یگریمدل د

 روش دفعهستند،  یکه آزاد و سم ییها یباکتر یدارد( خوب است، اما برا زبانیم کیبه  ازی)که ن ایدیکروسپوریم

 EMS بیماری که در مورد یزیچ نیاول ،میکرد محدودسازی آغاز مدلتوسعه  زمانی که ما است. راهکاری ناکارآمد

 د.وشمی مبتال ن یماریب نیبه ا گویم رسد،ن یبه سطح مشخص یرباکت تیکه جمع یتا زمانبود که  نیا میآموخت

است که ما با  لیدل نیبه هم است.موجود  یدر مورد سطح باکتر بلکه ست؛ین یباکتر دفعموضوع در مورد  نیا

 .میدار ینگه م زیتم اریرا بس بستر حوضچهما  .میها خالص شو یاز باکتر میتا بتوان میکنار آمد گویتوالت م دهیا

گسترش احتمال  وضعیت نیا هستند. عاری از مواد حاصل از پوست اندازی میگو و غذای خورده نشدهحوضچه ها 

 کند. یمحدود مرا سموم  دیتول یبرا یبه اندازه کاف ییایباکتر یها تیجمع



 

 

 

 

 ت میگو مواد زائد آلی را حذف می کندی دهد و توالغذاده های خودکار تلفات خوراک را کاهش م



 

 

  امنیت زیستیاصول 

 آب:  تعویض

سیستم بدون تعویض به  سیستم پرورش رییها، تغ حوضچهپاتوژن ها به ورود از  یریجلوگ یراه ها نیاز بهتر یکی

صرفه  برای شتریبلکه ب ،زیستی تیامن با هدفنه  م،یکرد جادیما سیستم بدون تعویض آب را ا ز،یدر بل است.آب 

افزایش هزینه ، که باعث داخلی و تا حدودی مرتفع واقع شده بود بخش ردمزرعه  پمپاژ. یها نهیهز یی درجو

از پاتوژن  یریجلوگ یرفتم، متوجه شدم که سیستم بدون تعویض آب در ابتدا برا ایسبه آ یاما وقت پمپاژ آب شد.

ره و دوباره از همان دوبا پرورش دهندگانبرداشته شد و  یلندیتا یحوضچه ها ورودیناگهان،  شود. یها استفاده م

بود  یهشت سال اول یابر امنیت زیستی یبرااولیه مدل  نیا مزارع بسته شدند.ورودی تمام  کردند.آب استفاده 

 بودم. لندیکه من در تا

 : غذاده های خودکار

استفاده  اصولیاگر از آنها به صورت  رایمن هستند، ز زیستی تیامن یاز استراتژ یبخش زین غذاده های خودکار

 ازتغذیه تواند در صورت  یم گویم .دیکن یریجلوگ در بستر حوضچه یاضاف ییمواد غذااز تجمع  دیتوان یم د،یکن

حاصل  نانیاطم میخواه یما م .شده، بمیرد احاطه ایییباکترکلونی های حوضچه که توسط  بستر مازاد یغذا

 عمل نیا .میکن یمصرف مخوراک  یکمترمقادیر اغلب  نی، بنابرابستر حوضچه تمیز باقی می ماندکه  میکن

 شود. یمزرعه م یو کارآمد نهیدر هز ییموجب صرفه جو

  ها: کیوتیپروب

از مواد  یاریشروع به استفاده از بس پرورش دهندگان است. بروز نموده کیوتیپروببکارگیری با  اهاتاشتب

 تیواقع کند. ینم کیرا تحر بریویاست و و یکامال خنث مالسکردند که  تصور کردند، آنها مالس و ی کیوتیپروب

به حوضچه ها، تعداد  ها کیوتیپروبو  ها مالس اضافه کردنبا  .می شود ویربیوموجب تحریک است که مالس  نیا

استفاده  کیوتیاز مواد مالس و پروب دیباشد، نبا یاییپاتوژن باکتر کی یاگر حوضچه حاو .ابدی یم شیافزا ویبریو

پست از  یتوانند مجموعه ا یم AHPND حاوی بیماری یباکتر کیدهد  ینشان م که میدار یما اطالعات .دیکن

 دیخواه AHPNDسلول  اردیلیم کیشما  ،شوند  PCRشما  یمالس های کیوتیپروباگر  د.ببر نیها را از بالرو

 .افتی

 کاهش سطوح استرس: 



 

 

نوسان که  فاکتوریهر  دارند. یمارینسبت به ب یشتریشما مقاومت ب واناتیدر صورت کاهش سطح استرس، ح

 فیبدن را تضع یمنیا ستمیاسترس س کند. یم جادیاسترس ا -ژنیو سطح اکس pHدرجه حرارت، -،داشته باشد

نوسانات  دار  هیسا را در مکان های ها چهحوضبا احداث ما  کند. یم یماریبمستعد  شتریرا ب گویکند و م یم

 د.یاب یم تقلیل یماریبروز ب زانیو م میده یکاهش مرا  pHو  ییدما

  :هوادهی

 یماریب ابتال به احتمالکمتر باشد، چه سطح اکسیژن  . هرمینگه دار ppm 6را در  ژنیح اکسسط مایلیمما 

 .افزایش می یابد  واناتیح

 : بستر آلوده

 بسترنگهداشتن  زیکه تم می، اما بعد متوجه شدخاصی نداشت مفهوم بستر آلودهمن، فعالیت کاری از  مقطعیدر 

 یم جمع بستر حوضچهکه در  ییزهایاز چ یبرخ کند.می  یریجلوگ بحرانیبه سطوح  EMSبیماری  دنیاز رس

 .محسوب می شوند گویقاتالن م گی ازهم، که ها هستند یو باکتر ندیناخوشا یها، مواد آل دیشوند، سولف

 

 هیتخل ،غذاده های خودکار ،های شناور هوادهکاهش استرس  یبراتوانم  یمن م د،یجد امنیت زیستیواحد  کیدر 

 دیتول ،%85تا  درصد بازماندگیها با  ستمیس نیا را داشته باشم. دار هیحذف ثابت لجن و پارچه سا یبرا یمرکز

 .خواهد داشتخوب  اربسی



 

 

، monodon میگوی شده PCR ری از بیماری اهای عذخیره سازی پست الروپس از  لند،یدر تا 2001در سال 

 vannameiمیگوی سپس  .میداشتلکه سفید را از  ی حاصلدرصد 28 خسارتنرخ  در حوضچه ها ما همچنان

وارد شده  بیشتر بیماری لکه سفید بودند. vannamei توسعهدر حال  مزارع شتریب 2005ل و تا سا شد یمعرف

 قیدق شدر حال حاضر با خوان نیبنابرا .بودها الرو پست در کاذب یمنف PCRخوانش  لیها به دل به حوضچه ها

PCRبه  حاصل از لکه سفید تانرخ خسارت  .میده ینم راهرا به حوضچه ها  دیسفلکه  حاوی الرو پست چی، ما ه

گونه  چیه بایتقر .ستیبه درمان ن یازین دیکن جادیا گویم یبرا یسالم یها طیمحشما اگر  .افتی کاهش درصد 5

 !ستین درمانبه  یازیسالم هستند و ن گویم رایوجود ندارد ز لندیدر تا یکیوتیب یآنت


