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  چکیده

توسـعه  شـوند،  هاي استفاده مجدد از آب نیز شـناخته مـی  هاي باز چرخشی پرورش آبزیان از جمله آبزیان زینتی که به عنوان سیستمامروزه سیستم
ـ ماهیی از امکانات نگهداري یتمام یا جزدر محیط و امکانات کشت آبی و  مو الًها معسیستماین . اندزیادي یافته هـاي  موهاي گرمسیري و آکواری

در این مقاله پتانسیل . ها، درك صحیح از مدیریت بهداشتی و سالمت ماهی بسیار ضروري استاین سیستمبراي عملکرد بهینه . شوندعمومی دیده می
هاي ستمپیشگیري بیان شده و اهداف ساخت سیعالوه بر این، قواعدکلی . گیرندهاي یاد شده مورد بررسی قرار میستمدر سی هامزایی ارگانیسبیماري

  .مند باشدافراد عالقه يبراتواند  نقطه آغاز مناسبی  این مجموعه می. دهدچرخشی براي موارد مختلف را توضیح می
  

  .هاي آبزیان، مدیریت بهداشتی، بیماريپروريبسته، آبزيهاي مدار سیستم :کلمات کلیدي
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  چرخشی هاي بازاتوژن ها در چرخهپ

ثبـاتی  بـی ، )1شـکل  (هـاي  بـاز چرخشـی    کیفیت آب در سیسـتم 
هاي جریان مسـتقیم  ستمي بزرگ یا سیاستخرهاي نسبت به شتربی

، بـه طـور مثـال افـزایش موقـت      ت آبافت و خیزهاي کیفیـ . دارند
هـاي  ن نوسـان توانند قابـل توجـه باشـند، ایـ    آمونیاك یا نیتریت می

ایمنی و حساسیت بیشتر به  محیطی اغلب منجر به سرکوب سیستم
هـا،  ، یـا بـاکتري  زاهـاي بیمـاري  ، ارگانیسمبه عنوان مثال(ها پاتوژن

  .گرددها میيمارو شیوع بی) ها روسها و ویها، قارچانگل

  
  هاي باز چرخشیسیستم: 1شکل 

  
هـاي  ي باز چرخشی به نفع رشد خیلی از ارگانیسـم هاسیستم

ش و چندین دلیل براي این گرای .ستهازا و گسترش بیماريبیماري
 هـاي ستم، تراکم باالي ماهی در مقایسه با دیگر سیگفته وجود دارد

ها در مخزن، لجـن  اتوژنها و رسوبات و متعاقباپلمفیو، بیساخته شده
لـو ژیـک و   وهـاي بی لترفی اًمخصوصـ (ون اسیلتریا اجزاي فی ،و کثافت
وانند به تمرکز ت، میآب در طول زمان يو چرخش آهسته )مکانیکی

هاي فرصت طلـب  تها در جمعیاتوژنبیشتر پ. ها کمک کنندپاتوژن
ها با از کار انداختن سیسـتم دفـاعی، متمرکـز    زایی در ماهیريمابی

تو انند در ماهی یها به قدر کافی تکثیر شوند ماتوژناگر پ. شوندمی
  . سالم ایجاد بیماري کنند

صأ در یـک سیسـتم فاقـد    ب مخصواز آ ، جریان دائمیعالوه هب
ماوراي بنفش یا اوزون در سرتاسر یـک سیسـتم    پرتواستریلیزاسیون

هـا و  ها، قارچها، انگلباکتري .منتشر کند اًعها را سریاتوژنتواند پمی
یـک سیسـتم بـاز چرخشـی متمرکـز       توانند درها همگی میویروس

نظـر درون یـک سیسـتم بـاز چرخشـی       هایی کـه بـه  باکتري. شوند
بیمـاري  (وم کتریفالوبـا توانند تا تعداد زیادي تکثیر شوند شـامل   می

سـاده   اًل به رشد و گسـترش نسـبت  هایی که تمایانگل ،)کلومناریس
دینـا آئرومونـاس،   کوهاي باز چرخشی دارند شـامل تری ستمدرون سی

چنـین  تواننـد هـم  هاي بسـته نیـز مـی   ستمسی. هستند ...کوستیا و 

ها درون یک اتوژنرش دهند کنترل کافی پها را پروروسها و وی قارچ
ك از بـه در ، نیهاستمو به تبع آن کاهش بیماري در این سی ستمسی

ها ممکن است پیدا ها پاتوژنآن رکه د هاییاز محل و شناخت کافی
، چگونه ممکن اسـت تعـداد   ندگردچگونه به ماهی منتقل می شوند،

مناسـب از مـواد    ، در شـناخت اسـتفاده  عـالوه  بـه . آنها کـاهش یابـد  
ها یک بخش بسیار مهـم و  اتوژنشیمیایی براي کم کردن یا حذف پ

  .باشددر مدیریت خوب می ضروري،
امنیت زیستی در قسمت اول از این مجموعه توضیح داده شد 

هـدف از یـک برنامـه    . ردگیاما اهمیت آن بیشتر مورد بحث قرار می
هـاي  مسـ ارگانی(هـا  وژني از ورود برخی پاترگیجلو سیکیورتینیوبای

کـه باعـث بـروز    ) هـا ا قـارچ ویروس ی ،انکل ، مانند باکتري،زابیماري
در برخی موارد این عملکرد به . هاي قابل توجهی شوندبرخی بیماري

قیمت بر روي مـاهی قبـل از   نه و گرانهزیپر يهاله انجام تستوسی
السـیون و  زوکننـده یـا در طـول ای   نهـا از یـک تـأمی   افت ماهیبدر 

، قبل از قـرار دادن آنهـا در سیسـتم در نظـر گرفتـه شـده       نهقرنطی
  .آیدبرایشان به دست می

توان حذف مطلـق ریسـک و   این را نمی ،هاپاتوژن براي برخی
رود دانست اما در درجه اول یک کاهش کلی اسـت از تعـدادي کـه    

به طوري کـه مـاهی در مجموعـه بـار      .ستم شوندتوانند وارد سیمی
  .  کنددریافت نمی طاقت فرسایی

هاي امنیت زیستی فقط هنگامی که مـاهی جدیـد   يرگیاندازه
شود مهم نیست بلکه در کم کـردن تعـداد تمـامی    وارد مجموعه می

گیري از جلـو  هاي پاتوژن در یک سیستم داده شده و بـراي لپتانسی
به همین . باشدمهم می ها از یک سیستم به یکی دیگر،انتقال پاتوژن

چـرا   ،شوندها یافت میهایی پاتوژننستن اینکه در چه مکان، دالدلی
ضد عفونی کردن و بهسازي براي یک برنامه خـوب امنیـت    ،نهقرنطی

  .مهم است زیستی
  

  مخزن پاتوژن
هـاي بـاز چرخشـی، بـه عنـوان      سـتم مناطق بسیار زیادي درون سی

هـا خـود   ن مخـزن مهمترین ای .کنندها عمل میپاتوژن مخزنی براي
هاي بدون عالمت عمـل  توانند به عنوان ناقلها میماهی. استماهی 

کنند اما هنوز قادر به آلـوده کـردن دیگـر موجـودات درو ن آب یـا      
مـاهی مـریض یـا    . هستند ي تماسلهها به وسیانتقال به دیگر ماهی

بـه  . زا هسـتند هـاي بیمـاري  ترین مخزن ارگانیسممرده اغلب بزرگ
و مــاهی مــرده  )مــرده(گ بــودن رو بــه مــر مــریض، همـین دلیــل، 

شـوند و   آوريسـتم جمـع  چـه ممکـن از سی  ست به سرعت هربای می
  . براساس مقررات دفع شوند
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در اکثر موارد ،دفع می تواند به سادگی قراردادن ماهی مـرده  
ب نیز ن درون سطل زباله باشد آک و قرار دادن آدرون کیسه پالستی

توانـد  آب مـی  .دک مخـزن عمـل کنـ   تواند خودش بـه عنـوان یـ   می
  . ها را به هر چیزي که با آن در تماس است منتقل کند پاتوژن

هـاي حـاوي آبـی باشـد کـه داراي      تواند شامل چالهزمین می
هـا نیـز   فونهاي شیلنگ و سیشبکه تجهیزات از جمله. پاتوژن است

این دلیـل  بنـابر . زا باشندهاي بیماريتوانند محلی براي ارگانیسممی
ا هـا یـ  ظـرف هـا یـا   ثدن طبقات و استفاده از فوت بـ ضد عفونی کر

ــک ــاي تش ــواد  کو ه ــک داراي م ــدچ ــده در ورودي و عفونیض کنن
کننـده  عفونیشود، به عنوان ضدهاي اتاق سیستم توصیه می خروجی

ها  شبکه. شودبراي تمامی تجهیراتی که همزمان با ماهی استفاده می
 گونـه آلـودگی  هرز  بـه دور از  باید بـرروي زمـین و در محلـی تمیـ    

  . داري شودنگه
تـایی آمونیـوم    4عفونی تجهیزات معموأل از ترکیبات ضد براي

گردد اما قبل از اسـتفاده مجـدد از ایـن تجهیـزات بایـد      استفاده می
 .اسـت  کامأل شسته شود چون این ترکیبات براي ماهی بسیار سـمی 

یـا  . کنـد ها را نابود مـی اما شبکه توان استفاده کرد،کلرین را نیز می
گیري جلـو  باید خنثی شوند یا کامأل شتشو شوند تا از کشتن مـاهی 

انـد نیـز   شده عفونید ضدتجهیزاتی که نیز با تر کیبات حاوي ی. شود
بـا یـک   . باشـند  توانند سمیباید قبل از استفاده تمیز شوند زیرا می

هـایی در  همتخصص سالمت ماهی یا دامپزشک آبزیـان بـراي توصـی   
  .ها مشورت بگیریدزات و طبقات و کفعفونی تجهیضد هاينهزمی

تواند محل غذاي خورده نشده ته نشین شده در کف مخزن می
ت خود ، به دلیل ماهیلترهاصافی فی. ها باشدرشد پاتوژن خوبی براي

د انیکی بایـ کم فیلترهاي. کندها را متمرکز میمسگانیکروار، میذرات
بـراي کـم کـردن     شـوند، Backwashed چـه ممکـن   به سـرعت هر 

ـ هابارهایی از باکتري گـر  پتانسـیل دی  مطلوب و نیـز کـم کـردن   اي ن
  .هاپاتوژن

  
  هاانتقال پاتوژن

ها از طرق مختلفی درون یک سیسـتم بـاز چرخشـی انتقـال     پاتوژن
ــی ــه مــاهی   -2، درون آب -1 :یابنــد م             ،درون غــذا -3، مــاهی ب

  .Fomitesها و ناقل يلهوسی به -4
و نقل اغلب شامل تعداد زیادي از باکتري و تعدادي  آب حمل

ها به سادگی از یک مخـزن  پس ارگانیسم. هاستانگل و دیگر پاتوژن
ــر درون سی  ــزن دیگ ــه مخ ــتمم بازب ــی س ــه وس ــا ب ــی ی  يلهچرخش

ــازي  افشــانه ــا اســپري ( )Aerosolization(س ــار ی ــل ) در غب منتق
  .شوند می

ک ماهی مستقیمأ بـه  توانند از یها میدرون یک مخزن پاتوژن
هاي باالتر و بیشتر شـدن تمـاس   در تراکم. گر منتقل شوندماهی دی

هـاي مهـاجم دیـده    طور کـه در گونـه  همان(فیزیکی ماهی به ماهی 
  .ها را بیشتر کندتواند میزان انتشار پاتوژنمی) شود می

زا را از یک هاي بیماريتوانند ارگانیسمناقالن و موجوداتی می
 پوسـت  مثال انگـل سـخت   براي. گر منتقل کنندحیوان دیحیوان به 
. شـود ي خودش باعث ایجاد خسارت و لطمه میبه وسیلهآرگولوس 

-Blood(توانند انگل خون آلوده  ها ناقالن دیگري هستند که میزالو

borne( انسـان نیـز   نچنیهم. ها منتقل کند و باکتري را بین ماهی ،
 يلهک مخزن به دیگر جاها به وسـی ها را از یتواند خودش پاتوژنمی

  .بازوانش منتقل کند دستان و
Fomites زا اجرام بیماريتوانند جان هستند که میاجزایی بی 
ات زتجهیـ  هـاي آبـزي،  ستمها در سیمورد مثال این .را منتقل کنند

گر هایی هستند که قبل از استفاده در یک مخزن دیفونها و سیلوله
  .دانشده ضدعفونی کامالً

ـ  . ها باشدتواند مخزنی از بیماريغذا نیز می زده و خغـذاهاي ی
بـه  . انگل و ویروس و قارچ را منتقل کنند توانند باکتري،زنده نیز می

انـد  ره شـده درسـت ذخیـ  که به طور نامناسـب و نا  هاییهعالوه اغذی
تواننــد شـامل بــاکتري پاتوژنتیـک یــا مـایکو توکســین و مــواد     مـی 

  .ي درون غذا باشدهاقارچ يلهشده به وسیدلیشیمیایی خطرناك تو
هـا را  تواند پـاتوژن توضیح داده شده آب می طور که قبالًهمان

آب از . منتشر کند و همچنین به عنوان یک مخزن بـراي آنهـا باشـد   
ــادي      ــیار زی ــداد بس ــامل تع ــرده ش ــاهی م ــاوي م ــزن ح ــک مخ ی

ک زا اسـت هنگـامی کـه همـین آب وارد یـ     ارگانیسم بیمـاري روکمی
معـــرض خطـــر  را  در مخـــزن دیگـــر شـــود مـــاهی آن مخـــزن

زایـی بسـیار زیـاد    دهد و احتمال بیمـاري ها قرار می ارگانیسمکرومی
  .گردد می

ــد  ــول در ضـ ــد از  دو روش معمـ ــردن آب عبارتنـ عفونی کـ
  .وناستریلیزاسیون ماوراي بنفش و اوزو ناسی

  
  ماوراي بنفشون استریلیزاسی

بـنفش بـه طـور معمـول شـامل       ي ماورايکردن با اشعه ضد عفونی
آب از جلوي . درون یک شیشه کوارتز است UVي د اشعهالمپ تولی
جی در طـول مـو  (کنـد  منتشر میUVي المپ اشعه. گذردالمپ می

کـه بـه سـلول نفـوذ     ) شودنظر گرفته میمطلوب در 254nmحدود 
هـا آسـیب   نو پـروتئی DNA  و RNAي ژنتیکـی  کند و به مـاده  می
  .رساند می
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شـده  گیـري اندازه خاص، زودیک  ،مسگانیکروارزاي نوع میبه ا
از براي سـترون انتخـابی مـورد نیـ     ،متر مربعمیکروات ثانیه بر سانتی

  .)ناخواسته هايبراي مثال کشتن ارگانیسم(است 
ــیات بی ــک میولوخصوص ــگانیکروارژی ــدف   مس ــورد ه ــد م بای

  . از دارندهاي بزرگتر به دزهاي باالتر اشعه نیپاتوژن. شناسایی شود
ورکلی بسـیار  طـ  کـه بـه  (ساختار خاص یک ویروس مشـخص  

جودات کار کشتن آنها را نسبت به مو) ندها هستتر از باکتريکوچک
مـورد   ز اشعهوطور عمومی و کلی دتر کرده است و بهتر سختبزرگ

  .تر استنیاز براي باکتري گرم منفی نسبت به باکتري گرم مثبت کم
  

  ازوناسیون 
پـذیر بـاال   را به عنوان مولکـول واکـنش   O3ازون  ،دعفونیسیستم ض

 UVعفونی خیلــی از واحــد ضــد O3ژنراتــور . معرفــی کــرده اســت
  .تر است پیچیده
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