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چکيده 
مراکز مولدسازی از مهم ترين ارکان توليد بچه 
ميگو به حساب می آيد. گردآوري پيش مولد، 
به گزيني ، نگهداري در شرايط استاندارد، تراکم 
بهينه ذخيره سازی ، انتخاب براي جفت گيری 
تغذيه  موردنظر،  اهداف  با  نسل هاي  توليد  و 
مناسب به منظور دستيابي به رسيدگي جنسي 
از بخش هاي مهم در مديريت مولدسازی ميگو 

می باشد.
منابع  بررسی  از  ضوابط  اين  تدوين  برای 
علمی مرتبط از قبيل جستجوی کتابخانه ای، 
اينترنتی مقاالت و مجالت علمی استفاده شده 
است. همچنين استانداردهای ملی سازمان های 
دولتی از قبيل سازمان ملی استاندارد، سازمان 
دامپزشکی کشور و سازمان شيالت ايران مورد 
استفاده قرار گرفت. در مقاله حاضر ضوابط فنی 
و معيارهای مديريت بهداشتی مولدسازی ميگو 
شامل ضوابط مربوط به انتخاب مولد، مديريت 
قرنطينه، شرايط قرنطينه  مديريت بهداشتی 
اين  است.  گرديده  تدوين  زيستی  ايمنی  و 
گزارش می تواند برای کارگاه های تکثير ميگو، 
عالقه مند  افراد  و  دانشجويان  متخصصين، 

مورداستفاده قرار گيرد.

كلمات كليدي: ميگو، مولد، استاندارد ملی،  
ضوابط، مديريت بهداشتی

مقدمه
ميزان توليد آبزيان در سال 2017 در جهان 
165 ميليون تن، که 93 ميليون تن آن از طريق 
از طريق آبزی پروری  صيد و 72 ميليون تن 
ميگوي  جهاني  صيد  ميزان  است.  توليدشده 

دريايي در سال 2018 برابر  3/4 ميليون تن، 
ميزان توليد ميگوي پرورشي 3/6 ميليون تن 
و کل توليد جهاني ميگو )آبزی پروری و صيد( 
در اين سال حدود 8 ميليون تن بوده است. 
گونه سفيد  به  متعلق  پرورشی  ميگوی   ٪80
غربی )وانامی( و 15٪ متعلق به ميگوی ببری 
سياه )منو دون( بوده است. ارزش توليد ميگو 
در سال 2017 حدود 39 ميليارد دالر،  ازنظر 
حجمی توليد ميگو 6 درصد از توليد جهانی 
با  و  جهانی ٪16  محصول  ارزش  ازنظر  ولی 
رشد ميانگين 5/7٪ از طی سال های 2017 تا 

.)FAO, 2018( 2020 بوده است
عدم توازن در رشد بخش هاي مختلف تکثير و 
پرورش ميگو از سويی و فراهم شدن امکانات و 
زيرساخت های الزم براي ايجاد ساختار مناسب 
تحقيقاتي از سوي ديگر، سبب فراز و نشيب هاي 
متعددی در روند توليد شده و چرخه توليد را با 

مشکل مواجه نموده است. 
حلقه هاي  شامل  پرورشي  ميگوي  توليد 
مولدسازي،  شامل  توليد  زنجيره  از  متعددي 
تکثير و توليد پست الرو ميگو، ذخيره سازی 
و پرورش، مديريت آب، مديريت غذا و تغذيه، 
و  صيد  زيستي،  ايمني  و  بهداشتي  مديريت 

بهره برداری، فرآوري و بازاريابي می باشد.
نيازمند  توليد  زنجيره  حلقه هاي  از  يک  هر 
اعمال و برقراري سامانه مديريت بهينه است 
توليد  محور  بر  نقص،  بدون  توليد  چرخه  تا 
پايدار حرکت کند. لذا، نخستين و مهم ترين 
نياز براي دستيابي به اين اهداف، تدوين ضوابط 
و معيارهاي متناسب با بيولوژي گونه و شرايط 
محيطي و اقليمي می باشد. در اين مقاله  اصول 
مديريت  معيارهاي  و  ضوابط  تدوين  اوليه 

ضوابط و معيارهاي مديريت بهداشتی مراکز مولدسازي ميگو
سید رضا سید مرتضايی1، عباس متین فر2، محمود حافظیه3، بابک قائد نیا4 و منصور شريفیان5

rmortezaei@yahoo.com 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج جهاد کشاورزی، تهران، ايران.

هر یک از 
حلقه هاي زنجیره 
تولید نیازمند 
اعمال و برقراري 
سامانه مدیریت 
بهینه است تا 
چرخه تولید بدون 
نقص، بر محور 
تولید پایدار 
حرکت کند.
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و  شاخص ها  به  دستيابي  به منظور  مولدسازي 
زنجيره  از  نخست  حلقه  در  استاندارد  معيارهاي 

توليد ميگوي پرورشي موردتوجه مي باشد. 
دستيابي به مولدهاي باکيفيت مناسب و منطبق بر 
قوانين و استانداردهاي زيست محيطی، بهداشتي و 
فني کشور و تعهدات بين المللي با توجه به تمامی 
جوانب فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطی 
پايدار  توسعه  به  دستيابي  در  پايه  نيازهاي  از 

آبزی پروری ميگو در کشور هست.

نتايج و ضوابط بهداشتی
بخش های مختلف مركز مولد سازی

مرکز مولدسازی ميگو شامل بخشهای مختلف و 
مستقل از يکديگر است که شامل: منابع آب سالم 
و باکيفيت، سازههای نگهداری، گرمايش و انتقال 
آب، سيستم هوادهی، آزمايشگاه ارزيابی کيفيت 
باکيفيت،  و  موردنياز  غذای  تأمين  و  توليد  آب، 
رسيدگی  و  نگهداری  مطلوب  شرايط  قرنطينه، 
پشتيبانی،  تأسيسات  پرسنلی،  مولدين،  جنسی 
موتورخانه و انبار مناسب برای نگهداری غذا و مواد 

شيميايی می باشد.
1- آب موردنياز مرکز مولدسازی بايستی از منابع 
آبی مطمئن و عاری از انواع آلودگيهای بيولوژيک، 
فيزيکی و شيميائی باکيفيت و کميت مناسب تهيه 
گردد. بهتر است، آب دريا از سواحل غير گلی و 
ترجيحاً سواحل ماسه ای يا صخره ای که مواد معلق 
جامد کمتری دارند، تأمين گردد تا نياز به تصفيه 
بايستی  يابد. آب موردنياز  فيلتراسيون کاهش  و 
و  آلی  امالح   ،pH شوری،  درجه  نوسان  حداقل 
 Boyd and ( معدنی در طول سال داشته باشد

.)fast, 1992
مناسب  آب  به  دسترسی  عدم  صورت  در   -2
يا  مدی  و  جزر  منطقه  در  چاه  آب  از  ساحلی، 
باالتر از خط حداکثر مد نيز می توان برای مرکز 
مولدسازی استفاده نمود، مشروط به اينکه کيفيت 
.)Boyd and fast, 1992( آب دريا را داشته باشد

و  فيلترها  انواع  شامل:  آب  انتقال  سامانه   -3
و  شيرآالت  آبرسان،  لوله های  پمپ ها،  صافی ها، 
بست ها بايستی از جنس مناسب و مقاوم در مقابل 
خوردگی و زنگ زدگی باشد. قطر و اندازه لوله ها و 
اتصاالت بايستی متناسب با حجم آب موردنياز در 
سالن برای پر کردن مخازن، تعويض روزانه آب، 
شستشو و تميز نمودن فضاهای مرکز مولدسازی 

و  غيرفلزی  اتصاالت  و  لوله  از  است  بهتر  باشد. 
پمپ های مخصوص آب شور استفاده نمود. عالوه 
بر آن، وجود مخزن ذخيره آب متناسب با حدود 
دو برابر حجم مخازن نگهداری مولدها در مرکز 

مولدسازی ضروری است.
4- با توجه به موقعيت جغرافيائی مرکز مولدسازی، 
ممکن است به حوضچه ته نشينی و ترسيب مواد 
معلق يا حوضچه ضد عفونی و گند زدايی آب قبل 
اين حالت، وجود  باشد. در  نياز  به مرکز  از ورود 
استخر رسوب گذاری قبل از سيستم فيلتراسيون 
موردنياز است. استفاده از فيلترها و صافی های با 
اندازه چشمه متفاوت در طول مسير انتقال آب به 
تانک های مولدسازی به منظور حذف انواع و اقسام 
مواد معلق ازجمله ريز ذرات ميلی متری و ميکرونی 

.)Boyd and fast, 1992( ضروری می باشد
5- سيستم هوادهی به تانک های نگهداری ميگو، 
بايستی به صورت مستمر آماده به کار و فعال باشد.  
آلودگی های  و  چربی  انواع  فاقد  و  خشک  هوای 
تأمين  و  تانک ها  در  آب  گردش  برای  محيطی 
ليتر  در  ميلی گرم   5 از  بيش  موردنياز  اکسيژن 
موردنياز است. بهتر است که بخش های مختلف 
مرکز مولدسازی از سيستم های مستقل هوادهی 
استفاده نمايند. وجود دستگاه هواده اضطراری در 

مرکز مولدسازی الزامی است.
6- با توجه به شرايط اقليمی منطقه محل احداث 
مرکز مولدسازی، تأمين درجه حرارت مناسب در 
زمستان به منظور ثبات درجه حرارت آب تانک های 
نگهداری ميگو در سطح 28-26 درجه سانتی گراد 
به جای  است  بهتر  است.  الزامی  سال  طول  در 
گرم کردن فضای سالن، از سيستم های گرمايش 
 Boyd and fast, ( غيرمستقيم آب استفاده نمود

.)1992
7- بهتر است از تانک های بيضی شکل و گرد در 
گرچه  گردد.  استفاده  ميگو  مولدسازی  فرآيند 
پلی اتيلنی،  بتونی،  شامل:  مختلف  تانک های  از 
برای  ممبران  الينرهای   ، برزنتی  فايبرگالس، 
ذخيره سازی و نگهداری پست الرو، پيش مولد و 
ميگوی مولد می توان استفاده نمود، اما تانک های 
به  تانک ها  اندازه  دارند.  بيشتری  اولويت  بتونی 
تراکم  بايستی  اما  دارد،  بستگی  عمليات  حجم 
ذخيره سازی حدود 300 گرم در مترمربع را رعايت 

نمود. 
8- نور مناسب در مرکز مولدسازی از نظر شدت 

آب موردنیاز 
مرکز مولدسازی 
بایستی از منابع 

آبی مطمئن و 
عاری از انواع 

آلودگیهای 
بیولوژیک، 
فیزیکی و 
شیمیائی 

باکیفیت و کمیت 
مناسب تهیه 

گردد.
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ضوابط و معیارهای مديريت بهداشتی مراکز مولدسازی میگو/ سید مرتضايی، متین فر، ...

)لوکس( و پريود نوری )L/D(  می بايست با استفاده 
از نور طبيعی يا نور مصنوعی با طول موج مناسب 
تأمين نمود. استفاده از نور طبيعی از طريق نصب 
پنجره و نورگيرهای مناسب در سقف و ديوارهای 

مرکز مولدسازی تأکيد می گردد.
9- با توجه به نوع و ابعاد فعاليت، مرکز مولدسازی 
مستقل  و  مجزا  سالن  چند  است  ممکن  ميگو  
سالن  قرنطينه،  سالن  شامل  که  باشد  داشته 
پرورش پست الرو تا رسيدن به  اندازه پيش مولد، 
سالن مولدسازی و رسيدگی بلوغ جنسی و سالن 

بسته بندی و عرضه می باشد.
10- سالن قرنطينه، بخش مستقل و غير مرتبط 
اين  است.  مولدسازی  مرکز  بخش های  ساير  با 
سالن بايستی کاماًل ايزوله باشد تا ميگوها دوران 
سپری  هفته  دو  مدت  به  حداقل  را  سازگاری 
قرنطينه،  بخش  به  ورود  از  پس  ميگوها  نمايند. 
تحت مراقبت مستمر بهداشتی قرار می گيرند و 
طی دوره قرنطينه عمليات پرورش شامل مديريت 

آب و مديريت تغذيه با دقت رعايت می گردد.
اندازه مناسب  با شرايط و  انبارهای مجزا و   -11
برای نگهداری انواع خوراک تازه و کنسانتره، مواد 
مولدسازی  مرکز  نيازهای  از  داروئی  و  شيميائی 

.)Boyd and fast, 1992( ميگو است
12- تأسيسات پشتيبانی شامل: پمپ های انتقال 
هوادهی،  ذخيره  و  عملياتی  دستگاه های  آب، 
و  تصفيه  دستگاه های  اضطراری،  موتوربرق 
ضدعفونی آب، آزمايشگاه ميدانی برای نمونه گيری 
بهداشتی و کنترل کيفيت آب، انواع تور و ساچوک، 
انواع سطل و تشت و ظروف کارگاهی و آزمايشگاهی 

بايستی در مرکز مولدسازی تأمين شده باشد.

قرنطينه مولدين
تعداد زيادي از بيماري ها از طريق واردکردن مولد 
آلوده و ناسالم در کشور معرفی و گسترش می يابد. 
از  اطمينان  و  دقيق  نظارت  و  کنترل  بنابراين، 
سالمت مولدهای وارداتی از سوی نهادهای مسئول 
ضروری است. همچنين انتقال ميگوی زنده بين 
مناطق مختلف کشور نيز بايد به حداقل کاهش 
شود.  جلوگيري  بيماري ها  گسترش  از  تا  يابد 
ضرورتاً محيط قرنطينه بايد کاماًل محصور و بسته 
باشد  و تا زمان غربال گری ازنظر ويروس و باکتری، 
جداگانه  تانک های  در  انفرادی  به صورت  ميگوها 

نگهداری شوند.

مشخصات واحد قرنطينه:
توليد  بخش های  ساير  از  بايد  قرنطينه  واحد   *
با نصب عالئم هشداردهنده  و  و پرورش جدا و 
اجتناب  منطقه  اين  به  نزديکی  از  حتی المقدور 

گردد.
* محيط کاماًل بسته بوده  و ساختمان از پوشش 
کافی برخوردار باشد تا دستيابی برای ورود و خروج 

مستقيم از محوطه امکان پذير نگردد.
کردن  ضدعفونی  برای  ورودی  در  امکاناتی   *
منطقه  به  ورود  به  مجاز  که  افرادی   کفش های 
هستند، تعبيه شود  و در اين حوضچه ضدعفونی از 
محلول هيپوکلريت فعال ppm ا 50 استفاده شود و 
دست ها نيز قبل و بعد از ورود به محوطه  با محلول 
ppm 20 يد يا الکل 70 درصد شتشسو داده شود .
* ورود پرسنل به اين محوطه بايد انحصاری باشد 
و پرسنلی ويژه برای اين بخش بکار گمارده شوند.

* کارکنان مجاز به ورود در منطقه قبل از ورود 
در اطاق رخت کن ويژه، اقدام به  تعويض لباس ها 
نموده  و پس از استحمام  از لباس کار مخصوص 
بخش استفاده کنند  و مجدداً در پايان نوبت کاری 
و هنگام خروج نيز عکس مراحل مذکور  را انجام 

دهند.
* تعدادی سبد يا ظروف مناسب پالستيکی  برای 
کارهای روزانه و جابجايی ميگوها در واحد قرنطينه 

در دسترس باشد.
* آب  و هوای مورد استفاده در تأسيسات قرنطينه 
بايد از منبع مستقل تأمين گرديده و به طور جداگانه 
نيز ضدعفونی گردد  و برای جلوگيری از سرايت 
عوامل بيماريزا  به خارج نيز کليه لوازم و پساب های 

خروجی به طور جداگانه درمان و ضدعفونی شود.
* آب دريا مورداستفاده در واحد قرنطينه قبل از 
ورود بايد در تانک ذخيره  با محلول هيپوکلريت 
مدت  در  فعال  ماده   20 ppm کلسيم  يا  سديم 
برای  و  گردد  ضدعفونی  دقيقه   30 از  بيشتر 
خنثی سازی و رسوب دهی کلر نيز از تيوسولفات 
سديم )ppm 1( همراه با هوادهی شديد استفاده 

شود .
با  جداگانه  تانک  يک  در  بايد  نيز  پساب ها   *
محلول هيپوکلريت ppmا20  بيشتر از 60 دقيقه 
خارج  محيط  به  ورود  از  قبل  و  شده  ضدعفونی 

کلرزدايی شود.
* تمام ميگوهای آلوده يا تلف شده بايد سوزانده 

شده و  يا  با دفن کردن معدوم گردند.

ضرورتاً محیط 
قرنطینه باید 
کامالً محصور و 
بسته باشد  و تا 
زمان غربال گری 
ازنظر ویروس و 
باکتری، میگوها 
به صورت 
انفرادی در 
تانک های 
جداگانه 
نگهداری شوند.
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از  قبل  پالستيکی  ولوله های  ظروف  تمام   *
استفاده مجدد بايستی شستشو و  با محلول 
شوند  ضدعفونی   20  ppm هيپوکلريت 
)Jahncke etal, 2002 ؛ سازمان دامپزشکی، 

)1387
قرنطينه  واحد  در  مورداستفاده  ابزار  تمام   *
در  و  شده  عالمت دار  مشخص  کاماًل  بايد 
بخش مربوطه نگهداری شوند و امکانات الزم 
روز   هر  پايان  در  لوازم  کليه  گندزدايی  برای 

قابل دسترس باشد.

در  مختلف  مناطق  مولدين  نگهداري 
تانک های جداگانه 

1- به منظور جلوگيري از آلودگي بين ميگوهاي 
مولد منابع مختلف، ميگوهای هر منطقه را بايد 
در مخازن و سالن های جداگانه نگهداری نمود. 
2- در صورت استفاده از جمعيت های مختلف 
پيش مولد، الزم است هر جمعيت طی دوران 
قرنطينه و سازگاری جدا و مستقل از يکديگر 

نگهداری شوند.
بخش  به  ورود  به محض  مولدها  پيش   -3
قرنطينه بايستی با محلول ضدعفوني فرمالين 
 20 )PVP( 100-50 ميلي گرم در ليتر يا يد

ميلي گرم در ليتر ضدعفونی گردند.
مولدين  سالمتي  وضعيت  که  زمانی  تا   -4
به وضوح مشخص نشود، نبايد از قرنطينه خارج 

شوند.
5- مولدها می بايست پس از طی دوره قرنطينه 
و تحت نظارت مرجع ذيصالح و صدور تأييديه 
توسط نهادهای مذکور مورداستفاده قرار گيرند 
)Jahncke etal, 2002 ؛ سازمان دامپزشکی، 

.)1387

 مديريت بهداشتی ايمنی زيستی
تهيه  از چالش هاي مهم پرورش ميگو،  يکي 
سالم  الرو  پست  آن  به تبع  و  سالم  مولد 
مي باشد.  از زمان شيوع بيماري های مختلف 
ميگو )بخصوص بيماری های ويروسی( تأمين 
مولدهای سالم و عاری از بيماری همواره يکی 
از مهم ترين دغدغه های صنعت پرورش ميگو 
بوده است. در ايران نيز پس از وقوع بيماری 
دهه 80 شمسی،  اوايل  در  ميگو  لکه سفيد 
تأمين مولد سالم ميگو همواره يکی از نيازهای 

است.  ميگو محسوب می شده  پرورش  اصلی 
نظر به اهميت توليد مولدهای سالم پرورشي و 
تأمين پست الرو عاری از بيماری های مختلف، 
مولد  توليد  بهداشتی  و  اجرايی  دستورالعمل 
عاری از بيماری بر اساس منابع مهم داخلی 
و  دامپزشکی  اجرايی  )دستورالعمل های 
شيالت( و منابع خارجی به شرح ذيل می باشد 
دامپزشکی،  سازمان  )HACCP, 2002؛ 

:)1387
1- مراکز توليد مولد پرورشی، بايستی دارای 

مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح باشند.
مهم  بيماری های  دوره ای  های  پايش   -2
)ليست OIE( در مراحل مختلف توليد مولد 

پرورشی الزامی است.
ميگو  تکثير  مرکز  در  پيش مولدها  اگر   -3
آن  امکانات  تمامی  می شوند،  داده  پرورش 
بايستی مجزا از فضاها و تجهيزات مرکز تکثير 

باشد.
4- عالوه بر جدا بودن امکانات مولدسازی از 
هچری، فاصله مناسب بين آن ها نيز بايستی 

حفظ شود.
بايستی  مولد  پيش  و  الرو  پست  منبع   -5

مشخص باشد.
6- اگر پيش مولدها از مزارع پرورشی تأمين 
می شوند، بايستی با هماهنگی مراجع ذيصالح 
و از مزارع فاقد سابقه بيماری طی سه سال آخر 

جمع آوری شوند.
بايستی  مولد،  پيش  تأمين کننده  مزارع   -7
مستندات ثبت شده دوره پرورش داشته باشند.

بايستی  تأمين آب پرورش مولدها  8- منبع 
مراجع  تائيد  مورد  ميکروب شناسی  ازنظر 

ذيصالح باشد.
9- ثبت داده های دوره مولدسازی شامل کليه 
تاريخ  مورداستفاده،  شيميايی  مواد  و  داروها 
پايش های ميکروبی به همراه نتايج آن ها، منبع 
تأمين غذا و تاريخ توليد آن ها و ساير موارد 

پرورش الزامی است.
ايمنی زيستی بر اساس  10- رعايت شرايط 
پروتکل های موجود در کليه مراحل و اماکن 

مرکز مولدسازی بايستی انجام شود. 
11- پرسنل شاغل در مرکز بايستی گواهی 
شرکت در دوره های آموزشی از جمله ايمنی 

زيستی داشته باشند.

از زمان شیوع 
بیماري های 

مختلف میگو 
)بخصوص 

بیماری های 
ویروسی( تأمین 
مولدهای سالم و 

عاری از بیماری 
همواره یکی 
از مهم ترین 
دغدغه های 

صنعت پرورش 
میگو بوده است. 
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12- گواهی سالمت بهداشت فردی پرسنل 
شاغل بايستی موجود باشد.

بيماری های  با  آلودگی  بروز  در صورت   -13
دام،  بهداشت  جهانی  سازمان  کردنی  اخطار 
تصميم گيری به عهده مراجع ذيصالح محلی 

)HACCP, 2002( است
14- کليه مراکز توليد مولد پرورشی بايستی 
معدوم سازی  برای  مناسبی  مکان  دارای 

بهداشتی الشه های احتمالی آلوده باشند.
15- پساب مرکز مولدسازی بايستی قبل از 

رهاسازی، تحت درمان قرار گيرد.
تکثير  مراکز  به  مولدين  انتقال  از  قبل   -16
عمليات شستشو و ضدعفوني سالن ها ، تانک ها، 

وسايل و تجهيزات به دقت صورت گيرد .
17- فعال نمودن حوضچه های ضدعفوني در 
ورودي سالن ها  با غلظت باالی ppm 50 کلر 

فعال 
18- فراهم نمودن ظروف ضدعفوني دست ها 
و پر کردن آن ها با غلظت 20ppm   ترکيبات 

يد و يا الکل 70 ٪

تبصره: از جابه جائی وسايل بين قسمت های 
مختلف )سطل ها، توری ها، لوله های هوادهي و 

....( جلوگيري به عمل آيد.
واحدهاي  بين  کارگران  رفت وآمد  از   -19

مختلف ممانعت به عمل آيد.
20- تمام اطالعات روزانه به ويژه وضعيت تلفات 

مولدين، الروي و پست الروي ثبت گردد.
21- آزمايش دوره ای ميکروبي آب قسمت های 
مختلف بخصوص آب تانک نگهداري مولدين 

صورت پذيرد.
22- مولدين قبل از انتقال به سالن تکثير از 
 20 ppm يک حمام پويدين آيودين با غلظت
و يا فرمالين ppm 50-100 عبور داده شوند. 
23- اتاق نگهداري مولدين بايستي داراي نور 
ضعيفی باشد )از نور شديد و يا تغييرات شديد 

نوري جلوگيري به عمل آيد(
تخليه  روزانه  بايد  نگهداري  تانک های   -24

)سيفون( و به طور منظم تميز شوند.
بايد  فاضالب  لوله های  هرروز  پايان  در   -25
 ppm شستشو و با محلول هيپوکلريت کلسيم

20  ضدعفوني شوند.
از  قبل  بايد  تانک ها  موردنياز  وسايل   -26

 ppm  استفاده شستشو و با محلول يد و يا کلر
دامپزشکی،  )سازمان  شود.  ضدعفوني   20

)1387
27- الزم است از مولدين پس از هر بار تخم ريزی 
نمونه برداری  استرس(  افزايش  دليل  )به 
مولکولی انجام  و در صورت مثبت بودن ازنظر 
بيماري موردنظر ضمن رعايت اصول بهداشتي 
از  نمونه برداری  شوند.  معدوم  -قرنطينه ای 
مولدين بايستي از پاي شنا + قسمتي از عضله 
 FAO,( همراهش + يک قطعه آبشش باشد

1995؛ سازمان دامپزشکی، 1387(.

مركز  در  محيط  بهداشت  مديريت 
مولدسازی

1- الزم است از ورود جانوران موذی يا ولگرد 
به محوطه مرکز مولدسازی جلوگيری به عمل 

آيد.
2- کليه مراکز مولدسازی فعال قبل از آغاز 
فعاليت در هر دوره، مسئول فنی مستقر در 
مرکز را به نهادهای ذيصالح معرفی نمايند تا 
کليه هماهنگی ها جهت اعمال نظارت و رعايت 
فرد  با  الزم االجرا،  صادره  دستورالعمل های 

مذکور انجام گردد.
شيميايی  ترکيبات  و  داروها  منحصراً   -3
نهادهای  توسط  آن ها  به کارگيری  مجوز  که 
صنعت  بر  نظارت  که  بهداشتی  ذيصالح 
آن ها  به  قانون  توسط  صراحتاً  آبزی پروری 
تفويض شده باشد، امکان استفاده را در مرکز 

مولدسازی خواهند داشت .
شيميايی  مواد  کليه  نگهداری  شرايط   -4
مرکز  در  استفاده  مورد  دارويی  ترکيبات  و 
مولدسازی الزم است بر اساس مندرجات روی 

بسته رعايت گردد .
5- استفاده از هرگونه غذا و مکمل غذايی در 
فرآيند مولدسازی می بايست طبق دستورالعمل 
و تحت نظارت مسئول فنی مستقر در مرکز 
مخاطرات  و  موارد  به  عنايت  با  مولدسازی 
 FAO,( بهداشتی و زيست محيطی  انجام شود

2003 ؛ سازمان دامپزشکی، 1387(.

ديده  نيز  باکتری  زيادی  مقادير   اسپورها 
می شود.

الزم است 
از مولدین 
پس از هر بار 
تخم ریزی )به 
دلیل افزایش 
استرس( 
نمونه برداری 
مولکولی انجام  و 
در صورت مثبت 
بودن ازنظر 
بیماري موردنظر 
ضمن رعایت 
اصول بهداشتي 
-قرنطینه ای 
معدوم شوند.

ضوابط و معیارهای مديريت بهداشتی مراکز مولدسازی میگو/ سید مرتضايی، متین فر، ...
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