
1 
 

 مدیریت بهداشت و پیشگیری از بیماریها ی ماهی در شرایط  پرورش در قفس

 دکتر مهدی سلطانی

 استاد دانشگاه تهران 
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 وبینار شامل مرور کلی و خالصه بر:

 مشکالت بهداشتی ناشی از عوامل غیرعفونی -الف

 آنهای  امدی پ و   در پرورش ماهی  زاتنش  عوامل و  استرس

 هایشکارچ  

 ی جلبک ییشکوفا  

 مضر  یهازئوپالنکتون 

 از هچری به مزرعه پروار  حمل و نقل بچه ماهیان 

 هی تغذخوراک و 

 )اجرام بیماری زا( مشکالت بهداشتی ناشی از عوامل عفونی -ب

 هابیماریهای شایع در مزارع قفس و روشهای پیشگیری و کنترل آن 

 قارچی انگلی ویرال  باکتلایر

 واکسیناسیون علیه بیماریهای با اهمیت اقتصادی -ج

 نوع واکسنها

 استفاده هایروش

 انواع واکسنهای موجود در بازارهای خارجی و داخلی

 ارزش اقتصادی
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  سی باس فیزیولوژیمرتبط با پرورش و چند نکته با توجه به تاکید سمینار بر سی باس 

A fish with aggressive, gluttony, voracity and predatory behavior 

 درجه 35-16حرارت فیزیولوژی:  هدامنه درج

 هم خوبه  26البته  درجه 32-28دمای مطلوب رشد: 

  (41-40خلیج فارس حدود )تحمل را  ppt 50تا  و   36ppt  -0دامنه تحمل شوری: 

 10ppmو کدورت زیر  دارندبچه ماهیان در شوری پایین رشد سریع تری 

 8.5-7.5متمایل به قلیایی  pHو درصد اشباع 110و تا    mg/l 6<اکسیژن مناسب 

به مراتب نستبت به مباحیی چون درمان ارج  می  پرورش در قفس   شترایط در  از بیماریها  پیشتگیری  ا هدفب  بهداشتتی مدیریت اعمالبطور کلی 
 باشد. 

 .است ستیز طیمح با سازگار نا و داریناپا  و  نیسنگ  یاقتصاد نظر  از ،مشکل یک یلجست  نظر از  قفس   طیشرا در درمان  رایز   
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 مشکالت بهداشتی ناشی از عوامل غیرعفونی  -الف

 مانند:پرورش  تی ری مد جزا ا تمامبه  توجه مستلزم قفس درآبزیان و بهداشتی  موفق  پرورش

  مناسب انمک انتخاب

 ای در امواج 

  انی رچشکا 

 جلبکها  

 و به هنگام ،تی فی ک از نظر کمیت و  مناسب هی تغذ

 و دستکاریها تراکم 

 رهی ج در یمن ی ا کمک مواد از استفاده

 و سایز مناسب  تی فی ک با یماه بچه از استفاده

  منظم و   موقع به  ونی ناسی واکس

 چرا ؟
 می شود استرسکردن این مسایل منجر به بروز  استانداردزیرا عدم 

 اولین و ضروریترین موضوعی است که یک  پرورش دهنده ماهی باید بداند. زااسترس عوامل  و  (تنش ( استرسلذا شناخت 

راههای   -استتترس زا به خوبی بشتتناستتدعوامل  -ف جامع داشتتته باشتتداستتترس تیری   :یک پرورش دهنده خوب باید از  به عبارت دیگر

 کاهش و حذف عوامل استرس زا بداند
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                        چارت - و نتیجه آن در پرورش ماهی تیریف عملیاتی استرس 
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  ، نیی پتا  تیت فی ک  بتا  آب  ،حتد از  شی ب   هیت تغتذ  ،هیت تغتذ  ستتتتتو   ،تراکم  جمع آوری تلفتات،،درمتان  ،یبنتد  رقم  ،نقتل   و   حمتل عوامتل تنش زا متاننتد پس  

  بلوم جلبکی ،هایشکارچ ،صدا و  سر ،یکی زی ف یتروما ،هاندهی آال ،یشور ،دما ،نور شدتدر ریی تغ مانند یطی مح  راتیی تغ

 برای پرورش چون سمی کشنده است

 :مانند زیرا پیامدهای غیر قابل جبران 

 یماه یانرژ ری ذخا هی تخل

 افزایش متابولیسم پروتین و چربی

 الکترولیتی ماییات بدنبه هم خوردن تیادل 

  یاسمز می تنظ در  اختالل  

  ذاتی یمن ی ا یهاپاسخ سرکوب

  ی بیماری زا عوامل  به انی ماه شدن مستید 

  و نهایتا کاهش راندمان تولید

و  در انجام  وظایف کارشناسی در یک مزرعه ماهی یینی ایجاد استرس   فراموشی  و کم کاری، بی نظمیهر نوع پس 

 ورشکستگی مزرعه داریینی کاهش تولید و تداوم آن  

 ل میایک اشد. بکارشناس کار تا حدی به همین دلیل میتقدم یک پرورش دهنده باید خودش 
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 در شرایط پرورش در قفس  شایعغیر عفونی   بهداشتی  مسایل -الف

  یرفتار مشکالت .１

 یک پرورش دهنده خوب باید رفتارهای گونه پرورشی را به خوبی بشناسد

 چرا؟ 

 ماهیان بسیار مهم  سالمت یاب ی ارز یبرا یرفتار یهاشاخص از استفادهزیرا  

 بیماری/ییی طب  ری غ موارد از آنها کی تفک ماهی قادر به ییی طب  یرفتارها شناختمزرعه دار با 

 مانند سی باس نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند  و حریص پر خور -شکارچی  -رفتار تهاجمی  با ماهیان

 بر اشتها و هضم وجذب غذا ایر مستقیم دارد شنا و  تهاجم ،تنفس ،هی تغذ به مربوط یرفتارها

 باسسی توسطبالیسم کانی و  گازگرفتگی تورها توسط روغن ماهی :میال 
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 کانی بالیسم یک رفتار برجسته و مشکل آفرین در سی باس

 

 متری  میلی ۱۵بویژه در سایز تا 

 را زخمی یا به عنوان غذا مصرف   کوچکترها % ۷۵بزرگترها قادرند تا  

 یک ماهی بزرگتر قادر به مصرف دو ماهی کوچکتر در روز

 علت اصلی کانی بالیسم:

 باال  و لذا اگرمنابع انرژی به موقع در اختیار نباشد شروع به کانی بالیسم.به دلیل رشد سریع نیازمند انرژی .۱

 ر هاجمی و لذا دنبال ضربه زدن به همدیگت رفتار  واجد  ماهی ذاتا .۲

 عدم تغذیه یکنواخت و منظم منجر به بروز اختالف سایز و در نتیجه کانی بالیسم .۳

 برای کنترل کانی بالیسم:

 ای  میلی متری هفته  ۱۰۰-۵۰روز یک بار و در سایز  ۴-۳میلی متری هر  ۲۰سایز  زمویرترین روش: گریدینگ منظم ا .۱
 یک بار 

 حفظ تغذیه ماهیان به صورت منظم و به میزانی که ماهیان سیر بشوند.۲
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  به منجرمی تواند ماهیان  یتهاجم یرفتارهابطور کلی 

 ،هاباله تخریب و   یدگی پوس

 ها چشم تروما درو  یپوست جراحات  

 و تلفات  ییانو  یهاعفونتتیبیت   

 کاهش تولیدیتا  هان  و 

 یرفتار مشکالت بروز از یری گشی پ  یهاروش جمله از

خود داری از دستکاری    ،تراکم  تی رعااستفاده از غذای با کیفیت، توزیع مناسب غذا در هنگام غذا دهی،    ،یکاف  یده  غذا  ،موقع  به  هی تغذ

 در یک قفس با همسازگار یهاگونه پرورش تک گونه ای یا پرورش بیش از حد،
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 هایشکارچ -2

 ان قفسی شکارچ یاصل عوامل از  یشکارچ پرندگان و  یآبز پستاندارانماهیان، 

 ؟؟؟؟؟؟؟ تماعی نباشد شکارچی از نوع انسان هم داریمجالبته اگر امنیت ا

 انی شکارچعوارض ناشی از 

 و پیامدهای اشاره شده ناشی از استرس استرس جادی ا  -１

 بر ماهیان یکی زی ف یتروما  -２

 تروما محل از طریق   هی یانو  یهاعفونت گسترش -３

 قفس از انی ماه فرار و  تورها بی تخر  -４

  موجب انتقال برخی بیماریها به محل قفسشکارچی ها  -５

 تورهای محافظ -خطرری آژ- هاقفسروی   یتورکش مانند یاقدامات 
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 یجلبک ییشکوفا -3

 تورها هچشم در و  آب سط  در یسمری غ/یسم توپالنکتونی ف گونه چند ای  کی  ری تکی  و  رشد یینی قرمز کشند و  رضم یجلبک ییشکوفا-

  شده شناخته مضر  توپالنکتونی ف گونه ۲۰۰ از  شی ب -

 انوباکترهای س و  هافیتدو ی راف ،هاتی فو وکی کت ی د ها،داینوفالژل  ،هاه اتومی د یهاگروه در و  توکسین زا آنها گونه ۸۰ بیش از 

 .ماهیان ته جمییسد تتلفاو  هاقفس در یپوکسی هاشرایط  ادایج موجب در ماهیان مسمومیتایجاد  بر عالوهجلبکها  -

 جلبکها باعث تخریب تورها می شوند  -

 در قفسهای درگیر با بلوم جلبکی یکل  عالئم -

 (نکروز و  یپرپالزی ها) یآبشش یاتی ضا ،ییاشتهایب  ،یناگهان  حرکات ،تنفس در مشکل  ،سط  در شنا ،تیادل  عدم

 برای میال:

 :هاهاتومی د

 )هایپوکسی( شوندیم هاآبشش بی تخر موجب سفت یسی لی س یخارها ق ی طر از

 :هانوفالژلهی دا

 )ایجاد مسمومیت(  هانی نوروتوکس دی تول ق ی طر از

 :هاتی دوفی ف را

 )ایجاد مسمومیت (  کننده زی همول باتی ترک و  فیال  ژنی اکس یهاکال ی راد دی تول  ،هانی وتوکسی کت ی ا دی تول ق ی طر از

 :انوباکترهای س

 )ایجاد مسمومیت( هانی کسو هپات  مانند  ییهانی توکس دی تول ق ی طر از
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 استفاده از تورهای آنتی فولینگ مانند تورهای حاوی ذرات نانو اکسید روی  -: نظافت روتین با برس زدناز شکوفایی جلبکی  پیشگیری

 

 نمونه هایی از تور نایلونی قفس: 

a-  دریایی کوچک شکارچی( در چشمه های تورزآ مانند عروس واری از موجودات هایدریدی )یک مرحله از زندگی بسمواد هایدرویرشد و تیبیت 

b- رشد جلبکها در چشمه تور 

c- ( و مشکل آبشش طی روزهای آتی  بآآلودگی ذرات پخش شده در هنگام نظافت تور) 

d- ( تور نایلونی حاوی پوشش مسی : قبل)( ازتمیز کردن تورراستو بید ) چپ 
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 تفاوت دو نوع تور از نظر بهداشتی 

 

 اکسید مس( و سر شار از جلبک یک هفته پس از استقرار در آب. فاقد پوششتور میمولی )

 

 اکسید مس سه ماه پس از استقرار در آب.   حاوی پوشش تور 
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 تقرار تور در آب. ماه پس از اس ۳اکسید مس نانو مقایسه ایر  با بزرگنمایی باال:

 polyethylene-polyaniline (PE-PANI) matrix and nano-copper oxide  

Paper : P. Muhamed Ashraf et al. 2020. Biofouling resistant polyethylene cage aquaculture nettings: A new approach 

using polyaniline and nano copper oxide. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.08.006 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535217301600#!
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.08.006
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 (انی زفنجان سان زیان،آب ) :ییای در عروس مانند مضر  یهازئوپالنکتون-4

  

 لذا  می باشد ورت  یهاچشمه از قادر به عبور کوچک ییای در عروس

 ماهیان  آبشش و  چشم ،پوست در زشگ موجب هاکشاخ ق ی طر از.۱

 ماهیان یخفگ موجبها  آبشش در یهی ضا ایجاد ق ی طر از.۲ 

  در ماهیان تلفات موجب  ک(ی توتوکسی س و   کی نوروتوکس - کی ت ی همول) وممس یبرخ ترش  با  .۳

 (.دو بیماری مهم در قفس) ودشموجب انتقال برخی بیماریها از جمله تناسی باکولوزیس و پاراآموبا به ماهیان قفس می  .۴

 :با عروس دریایی انی ماه درگیری  عالئم

  موکوس   ادی ز  ترشت  ،هاآبشتش  در  یزی رخون  ،کردن  عطسته و  سترفه  حاالت ،هوا بلع ،پرش  ،یحالیب  ،هی تغذ  کاهش  ،ییی رطب ی غ یشتنا-
 و نهایتا تلفات یچشم جراحات ،آبشش  و   پوست

  .بروز صورت در هی تغذ توقف ،روزمره یهانظارت ،قفسها مرتب شی پا ،مناسب مکان انتخاب :یری گشی پ 

 زیر:برای اطالعات بیشتر به مقاله 

Belmar et al. 2021. Jellyfish Impacts on Marine  Aquaculture and Fisheries.  
Reviews in Fisheries Science & Aquaculture  

https://www.tandfonline.com/author/Bosch-Belmar%2C+Mar
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 و در قفسها هاقفس  محل  به  انیماه  بچه نقل و  حمل  زمان در آب  تیفیک  بهداشت .5

 اجزا الینفک آبزی پروریو مولد یکی از  بهداشتی بچه ماهیحمل و نقل 

  ژنی اکس کمبود

 قفس پرواریاز هچری به مزرعه   تنظیم دمای آب مخازن حمل عدم 

 عدم هم دمایی در مقصد

 در زمان حمل  استفاده از مواد آرام بخشعدم 

 رعایت تراکم حمل عدم 

 قطع غذا قبل از حمل  یزمان  عدم رعایت دوره

 در زمان حمل  TDS  TSSعدم کنترل میزان 

 ، دی اکسید کربنتی تری ن  ،اکی آمون  یسم یگازها کنترل عدم 

  حباب گازی عدم کنترل 

 حمل در روشنایی یا تاریکی؟: رعایت زمان حمل عدم 
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 :هی تغذبهداشتی ناشی از خوراک و  مشکالت-6

 و ایر آنها بر مدیریت بهادشتی مزارع )بحث مفصل(  غذا ینگهدار طی شرامناسب و  یتفی کارایه خوراک با کمیت و 

 که متاسفانه آبزی پروری ایران عقب است اما یک نکته مهم در آبزی پروری مدرن:

متاننتد   خوراکهضتتتتتم و جتذب  دهنتده  بته بیمتاریهتا و بهبود    مقتاومتت  و   ونولژیتکمن ی اپتاستتتتتخهتای    دهنتدهرتقتا ا  مواداز    استتتتتتفتاده روتین

   هاکی وت ی ب پر  ،هاکی وت ی توب ی ف  ،هاکی وت ی پروب 

 گوش شنوا ؟؟؟ 

اید از عرضه خوراک بدون این افزودنیها خود داری و مزرعه داران هم از ب کارخانجات خوراک  آبزی پروری مدرن دیکته می کند که 

 .افزودنیها خود داری نماینداستفاده خوراک  فاقد این 

 

 رشدو نهایتا  هضم و جذب غذاو  واکنشهای ایمنولوژیکبهود سالمت ماهیان از طریق بهبود 

 .% افزایش بقا30و تا بسته به بیماری تا  % افزایش رشد10استفاده روتین از یک پروبیوتیک خوب در طول دوره پرورش تا  میال 

 

Mehdi Soltani 2019 Genus bacillus, promising probiotics in aquaculture: Aquatic animal origin, bio-active components, bioremediation and efficacy in fish 

and shellfish. RFSA 

Hein Van Doan, Mehdi Soltani, Einar Ringø 2021. In vitro antagonistic effect and in vivo protective efficacy of Gram-positive probiotics versus Gram-

negative bacterial pathogens in finfish and shellfish. Aquaculture. 
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 برخی موارد بهداشتی مرتبط با خوراک

 :رهی ج  نی پروتئ  کمبود عوارض

 و  نی ون ی مت  کمبود از یناشتت ) کاتاراکت ،یاستتکلت  راتیی تغ ،هی یانو  یهاعفونت به تی حستتاستت  شی افزا، مصتترف غذاافزایش    ،رشتتد کاهش

 (.پتوفانی تر

  ، تراونین  ،نی آالن ل ی فن   ،نی ون ی مت  ،نی زی ل  ،نی زولوستتت ی ا  ،نی لوستتت   ،نی دی ستتتت ی ه  ،نی آرژن )  -در جیره  یضتتترور نهی آم  یدهای استتت توجه به   پس

 .(تریپتوفان و والین 

 .(شوندیم ساخته  نی آالن ل ی فن  ین و ون ی مت  یهاازسشاز پی  که نی روزی ت   و  نی ستئ ی س) –  یضرور مهی ن  نهی آم یدهای اس  و نیز

 اجباری است  انی ماه یهاگونه همه یبرا

 رهی جضروری یا چربی بیش از حد  اسیدهای چربکمبود 

 هایماری ب  به مقاومت افزایش ،میل  دی تول ،رشد در  یضرور چرب یدهای اسنقش 

  یمن ی ا  ستمی س می تنظ درکه  هاترومبوکسان و  هانی پروستاگالند مانند ییدهای کوزانوئ ی ا سازشی پ آنها به عنوان   نقش  میال  یبرا

 ضروری اسیدهای چربکمبود  عوارض

 پاستخ عدم  ،هایماری ب به   تی حستاست   ،یخون  کم  ،)چربی غیر اشتباع باال(  چرب کبد ،کبد  شتدن  بزرگ  ،میل  دی تول کاهش  ،تلفات  ،رشتد کاهش

 ،هاواکسن به الزم
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 کمبود ویتامین ها

 ها در واکنش های سلولی و سوخت و ساز ویتامیناهمیت  -

  Cو  A ،Eهای به ویژه ویتامین -

زیرا ماهیان قادر    C  به اندازه کافی در جیره باشد به ویژه ویتامین  ی مورد نیازهابحث مفصلی است و بسیار مهم ؛ باید همه ویتامین-

 به سنتز آن نمی باشند

 : Cبرای میال در کمبود ویتامین 

 عدم ترمیم تروماها به علت عدم ساخت کالژن(همواره مشکالت پوست و باله )

 بشش و کمانهای آبششآسرپوش  -زیاد شدن تغییرات اسکلتی 

 رشد ضییف و تیره شده پوست 

 کاهش ایمنی غیر اختضاصی و مستید شدن به بیماریهای متیدد 

 طحال و کلیه -مصرف تیروزین و در نتیجه بروز تیروزینمیا یا تشکیل بلورهای تیروزین در کبد ماهیان دریایی موجب توقفدر  

  قوی ان: آنتی اکسید Eویتامیندر کمبود  یا

 آبشش رنگ پریده و چماقی شکل و کاهش رشد و حتی تلفاتو اگزوفتالمی و آسیت و حساست به بیماریها 
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 :کمبود مواد میدنی

 .شدتغییرات اسکلتی، اختالل در سوخت و ساز و کاهش رموجب  کلسیمکمبود فسفر و  

 جایگزینی پودر ماهی با آرد گیاهی احتمال کمبود فسفر  -

 منگنز و منیزیم را مختل کند -آهن-کلسیم ممکن است جذب روی  -

 استمهم سلنیم جزیی از گلوتاتیون پروکسیداز که یک آنتی اکسیدان  

 .شود لذا باید مکمل سلنیم دریافت کندماهی دچار کمبود سلنیم می های مزمناسترسمیال: در   

 موجب کاتاراکت کمبود روی، منیزیم، منگنز و مس - 

 کمبود منیزیم موجب نفروکلسینوزیس، تغییرات اسکلتی -

 )سلول های کشنده(  kTکمبود روی و منگنز موجب کاهش - 

 ها فیالیت گلوتاتیون پراکسیداز و در نتیجه کاهش پاسخ ایمنی و مستید شدن به عفونت کمبود سلنیم موجب دیستروفی عضالنی و کاهش   -

 عدم تیادل کلسیم و فسفر در جیره موجب تغییرات اسکلتی  -

 .افتدو یا دیستروفیک )در بافت( اتفاق می )عمومی( به صورت متاستاتیکمی تواند کلسیفیکاسیون - 

  یسکلسینوزناشی از هایپر  فرم متاستاتیک -

 مسمومیت با سلنیم  در آب، کمبود منیزیم ، 2OC فرم دیستروفیک ناشی از علل گوناگونی مانند افزایش

 

 



21 
 

 توکسیک در غذا ترکیبات عالی 

 ها: مایکوتوکسین

  خوراکدر  ٪۱۴درجه و رطوبت باالی  ۲۷آفالتوکسین ناشی از آسپرژیلوس فالووس مشکل در دمای باالی 

 ها به ویژه کبدموجب نئوپالزی بافت-

 نگهداری )شرایط انبار( و شرایط تولید خوراک بسته بندی و حمل و نقل -

 در خوراک سویا با پودر ماهیالتهاب روده ناشی از جایگزینی بیش از حد  مشکل 

 آب   شدت التهاب بسته به منبع سویا، مقدار سویا و درجه حرارت 

   درصد مشکل زا ۱۰وبه میزان درجه  ۹دمای باالتر میال: در سالمون در   
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 مشکالت بهداشتی ناشی از عوامل عفونی -ب

 .فونگال  و  ، ویرال، پارازایتباکتلایربا عامل  های متیددبیماریبروز  در شرایط قفس -

 .افتند ها کمتر اتفاق میها فراوان و گسترده و برخیبرخی -

 ویروس بیماری زا یا بالقوه بیماری زا در ماهیان  ۱۲۵بیش از  

 باکتری بیماری زا و یا بالقوه بیماری زا در ماهیان  ۱۰۰بیش از  -

 دهها انگل تک یاخته و یا پریاخته-

 بیماریزایی آنها وابسته به-

 مانند استرسهای ناشی از سو مدیریت پرورش )عوامل انسانی( رورش پ عوامل مدیریت   -1

 )عوامل محیطی( دما  عوامل محیطی شامل کیفیت آب مانند-2

 میزبانی )برخی بیماریها اختصاصی برخی گونه های ماهیان(. عوامل  3

 پرورش سی باس در آب شیرین هم بیماریهای خاص خود را دارد  
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 از جمله سی باس آبیهای ویروسی شایع در قفس ماهیان دریایی گرمبیماری

 تر تر خطرناکها در ماهیان جوانبه طور کلی ویروس -

 از آنها از نظر میزبانی اختصاصی عمل می کنند  برخی-

 ( Lymphocystivirus)  لنفوسیستیس

 از جمله سی باس بیماری ماهیان دریایی و آب شیرین

 جلدی عامل ایریدو ویروس، راه انتقال آب و سطوح  -

 های فیبروبالستی و ایجاد هایپرتروفی )خوشه زگیل مانند( درگیری سلول  -

 : سیر خوش خیم اما با بیماری مزمن و  -

 .مشکل عوامل یانویه، مشکل بازارپسندی، مشکل بهداشت عمومی، مشکل به هم خوردن تیادل اسمزی 

 واکسن ندارد -

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocystivirus
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 ویروسانسفالوپاتی و رتینوپاتی = نکروز عصبی 

 نوداویروس عامل بتا-

 خانواده(  ۲۰طیف وسییی از ماهیان حساس )بیش از -

 ( و اسکلتی تا حدی عالئم: عالئم نورولوژیکی )عصبی و چشمی-

 .ترند، بالغین کمترها حساسالروها و جوان-

 نقش بالغین به عنوان حاملین ویروس-

   واکسن دارد-

 در کفال مازندران  سابقه در ایران-

 

  



25 
 

  

 بیماری اریدوویروسی شانک و سایر سوف، گیش دم زرد، هامور 

، خونریزی در آبششحایل، کمب  -
ی
 پوست ،شنای آهسته ،آبششهای کم رنگ ،ها خوب

ی
گ    واکسن دارد )ژاپن(. افزایش تنفس ،تیر

 

  فلسها عامل ریزش بیماری ویروسی

 Scale drop viral disease in Asian seabass 

 یروسهاو عامل: مگالوسایتوویروس از خانواده اریدو 

 اولین بار در سنگاپور بید در اندونزی و تایلند و اخیرا در مالزی 

 تلفات باال  -ریزش فلسها -نقاط خون ریزی در ناحیه شکم -شنا در سط  -ی بی حال -تیرگیعالم: 
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Scale drop viral disease 
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 :های باکتریایی شایعبیماری

 وزیسیویبر

 )بسیار مهم( یک بیماری مشترک و بیماری زایی  و به عنوان دامنه میزبانی اکولوژید و عامل مولاز نظر

 دارد  واکسن-
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 (پیسی سیدا  های دمسال و  فتوباکتر دمسال زیرگونه) )پاستورلوز(فتوباکتریوزیس 

 انتقال عمودی -

 و بیماری مشترک مشابه ویبرویوزیسعالئم -

 واکسن دارد اما با ایر بخشی متوسط
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 سپتیسمی ادواردزیالیی

 تاردا و ایکتالوری -پیسی سیدا -با عامل گونه های تاردا   

 و سی باس و گربه ماهی  های شور و شیرین به ویژه هاموردرآب-

ی ها ریزی در اندامهای پوستی، پوسیدگی باله، تورم شکم، خونزخم  ،اگزوفتالمی  ،موجب ضاییات گرانولوماتوز در بافتهای خون ساز  -

 ندولهای ارزنی در کبد و طحال.  ،، آمفیزم چرکیداخلی و سطوح جلدی 

 سی باس در امریکا و آسیا گزارش از -

 در خاویاری از ایران 

 یون واکسیناسپیشگیری با 
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 تناسی باکولوم مریتیموم

 نکروز لکه سیاه، بیماری دهان ساییده شده  -

 عامل  -

 عالئم  -

 واکسن لوکال -رعایت تراکم  – کنترل آموبا  -سایه بان تابستانپیشگیری:  -
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   )در آب شیرین( فالوباکتریوزیس

 عامل -

 مشابه تناسی باکولوزیس  :عالئم-

 لوکال واکسن -
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 الکتوکوکوزیس و  استرپتوکوکوزیس

 عامل -

 عالئم -

 واکسن داخلی و خارجی  -
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 یرسینیوزیس

 این بیماری تا چندی پیش عمدتا مشکل آزاد ماهیان بویژه قزل آال -

گربه   -مارماهی -کد-تیالپیا -اردک کاهی -خاویاریاری -ماهیانو کپور  -اما اکنون یکی از مشکالت گونه های متیددی مانند  سی باس-

 ماهی و....

 عامل -

 عالئم -

 واکسن داخلی و خارجی  -

 سپتی سمی های ایروموناسی

 عامل -

 ادم فلسها و سپتس سمی عمومی -یک بیماری عامل پوسیدگی باله -

 اپیتلیوسیستیس

   هاپوست و آبششهای گرد/بیضوی شفاف در کالمیدیاها، موجب کیست -
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 زیسمایکوباکتریو 

 عامل 

 عالیم  

یا تولید سی باس و هامور در   مشکل زمانی که ماهیان برای اوزان باال پرورش داده می شوند مانند خاویاری برای مولد سازی

 وزنهای باال 

 بیماری مشترک 
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 های انگلی بیماری-۳

 های خارجی از نوع تک یاختهانگل  ۳-۱

 های تک یاخته فراوانی در آب شورانگل 

 عفونتهای انگلی هم زمان خطرناک  مانند ترکودینا ها زابرخی مخرب و تلفات  -

 باالنتیدیوم  -گلوساتال -ورتیسال -اپیستیلیس -بروکلی نال -کایلودنال  -یورونما مانند خوارکیافت هایانگلگروه یک 

 

 تریکودنیازیس
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 آمیلواودینیوزیس عامل بیماری مخملک 

 

 عامل آمیلواودینیوم اوسالتوم  -
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 کریپتوکاریوزیس عامل بیماری لکه سفید

 

 در آب شور و ایکتیوفیتیریوس در آب شیرین  تنسری عامل کریپتوکاریون ای
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 )تریپانوزوما ( اای تاژک دار از جمله کریپتوبی هتک یاخته  

 خونی و ممانیت از رشد  کممشکل 
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 های تک یاخته داخلی انگل 

 عامل میکروسپوریدیوزیس  یامیکروسپورید

 

 ( کاباتانا -سریوال -نوکلوسپورا -لوما -گلوژه آ -)پلیستوفورا داخل سلولی تولید کننده اسپور 

 امروزه بیشتر به عنوان قارچ یا تک یاخته های خواهر قارچها می شناسند.

 ماهیان و حتی انسان بیماری زا(  -سخت پوستان -)در حشرات   میزبانهعمدتا تک  -

 گونه آنها نام گذاری شده  1500بسیار متنوع و گسترده فقط -

 ددهن ها را تحت تاییر قرار میبسیاری از بافت  -

 انتقال از راه بلع اسپورهای رهاسازی از ماهیان بیمار -

  ماهیانیدد در عضالت ت موجب ایجاد کیستهای م -
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 ها ایمویاها و  گوسیا )آیمریاها(  و   کوکسیدیاها

 تنوع میزبانی باال  و با  های مختلف از جمله دستگاه گوارشبافت -

 وارشیگاختالل  و مانع رشد ماهی -

 

 

 

 ها کریپتوسپوریدی

 کریپتوسپوریدیوم مولناری در دستگاه گوارش -

 تنوع میزبانی باال-
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 های داخلی: پریاخته

 ( بدون نیاز به اکسیژن و احتماال سرنخ حیات فرازمینی) ها میکسوزوآ = میکسوسپوریدی-

 گونه شناسایی شده  2200گونه که تنها  30000بیش از احتماال -

 انگلهای اجباری ماهیان در آبهای شور و شیرین  -

  (شیری  عضلها )بیماری کودوآ، هنگوی انترومیکسوم، میکسوبولوس، سراتومیکسا، اسفروسپور،  )زاهای مهم هستندبرخی بیماری  -

 ها، کبد، عضالت، مغز و سیستم اعصاب.بطورکلی: مشکالت گوارشی، مشکالت اسکلتی، مشکل در شنا، تخریب کلیه 

   

   



42 
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 :دریاییهای  ها و شپشککرم مشکالت ناشی از 

 و کم خونی و خون خواری ایجاد جراحات پوستی و آبشش -

 موجب به هم زدن تنظیم اسمزی  -

 های یانویهگسترش عفونت تیبیت و موجب  -

 .بر ماهیان از طریق ایجاد استرس مداومماهی موجب جلوگیری از رشد  -

  

 تک میزبانه و چرخه زندگی مستقیمها: مونوژن-

 .خوار هستندها و گروه دوم که خونکنند مانند ژیروداکتیلوسیا از پوست و آبشش و موکوس تغذیه میدو گروه هستند: 

 میال: 

 انگل ماهی سی باس و پنانگی وم آکوانسن دیپلکتاانگل 

 دریایی مهم ماهی سیم هایانگلو ژیرو داکتیلوس  کوتیل  اسپاری هایانگل

 تن ماهیان پرورشی سی باس و انگل مهم  الکتیکوالو انگل    نئوبندیناانگل 
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Neobenedenia 

 

N 
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 دیژن   ترماتدهای

 Madhavi et al. 2018 Digenetic Trematodes of Indian Marine Fishes 

 ،  )کرم خون(کوالی ، سانگوئین)کوری انگلی در سی باس آب شیرین(   ریپتوکوتیل، دیپلوستومومکمانند  چند میزبانه ترماتدهای  

 های یانویه.خواری، توسیه عفونتجراحات پوستی، آبشش، خون

  

 

 

( ترشحی داخل کیست )ناحیه دهان مکنده و نای و کیسه های   زندهمتاسرکاریای مرده داخل کیست. متاسرکاریای کریپتوکوتیل لینگوا داخل کسیت.  
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 های دریایی  شپش

 ایزوپودها و از کوپه پدها  شامل تیداد زیادی 

 شناخته شده گونه ایزوپود  500و گونه کوپه پود دریایی  1700بیش از -

 پنلیدها  ،لرنه ها  ،گالیکوسها  ، ارگازیلوسهاکوپه پودهای میال: -

 در سی باس ناتیا ،سراتوتوآگونه های ایزوپودهای 

 ایزوپدها
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اهد کوپه پو  
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 انگل لرنه آ تروپوس در سی باس

 ارگازیلوس
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 گالیکوس
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 واکسیناسیون به عنوان جز الینفک صنیت ضرورت آبزی پروری مدرن و 

 

 میال . پروریاقتصاد واکسیناسیون در آبزی = واکسیناسیون علیه بیماریهای با اهمیت اقتصادی

 با حذف تلفات ماهی 50000 حدود گرمی بازاری نیاز به 500با تولید ماهی   تنی سی باس 100یک مزرعه برای 

  ی کندمایجاد  درصد 30درصد با میانگین حدود  60تا  5بین شود تلفاتی استرپتوکوکوزیس  مزرعه دچار این اگرحال 

100 tons x 30%= 30 tons =30 000 kg  loss 

Now: 

If fish received anti-strep vaccine, bath 1 L/100 kg b.w. 

 Can save 70% of the loss 

Means 30000 kg x 70% = 21000 kg product is saved 

 21000 kg x 60000 tomans= 1 260 000 000 tom is saved 

 If fish treat with antibiotic e.g. Eryth 

Can save only 30% of  the loss 

Means 30000 kg x 30% = 9000 kg 

9000 x 60000 tomans = 540 000 000 tomans 
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Now: 1260 000 000- 540 000 000= 720 000 000 tomans save 

Now the cost of vaccine and drug: 

Vaccination: 

If fish are vaccinated at 5 g size then 5 x 50000=250 kg biomas 

For booster if fish vaccinated at 50 g size then 50 x 50000 fish= 2500 kg biomas 

250+ 2500 kg= 2750 kg means about 30 Liters vaccine 

If 1 L vaccine is 1000 000 tomans then totally 30 million tomans 

If fish treat with antibiotic e.g. Eryth. at 200 mg/kg bw/day/10/ 4 repeats and disease outbreak happens 

at 150 g size 

Then 150 g x 50000 fish= 7500 kg biomass 

7500 kg x 200 mg drug x 10 days x 4 repeats= 60 kg drug 

I kg drug 1000 000 million tomans then totally 60 000 000 million tomans 

Differences= 720 milion + 30 milion= 750 milion 

ناشی از درمان و هزینه های  المللی عوارض زیست محیطی ناشی از درمان و مشکل باقی مانده دارویی و مشکل بازار بین  بماند

 ... تشخیص به موقع بیماری و 
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 اما 

 : چهار نسل واکسنها اما.. ع واکسنهاانو ا

 تزریقی ،حمام ،: خوراکیروشهای استفاده

 بسیار مهم :عوامل مویر بر کارایی واکسنها

 جداگانههمه اینها نیازند یک وبینار  نکات بهداشتی در زمان واکسیناسیون:

 اطمینان از سالمت ماهی

 قطع غذا 

 هوادهی  

 رعایت تراکم

 شرایط نگه داری واکسن

 عدم دارو درمانی قبل  و بید از واکسیناسیون  

 یاد آور واکسن ضرورت  

 استفاده در تجربه 

 

 

 



54 
 

 واکسنهای تولید داخل:

 بیوژن  آنتی یرسین 

 بیوژن توکوکوزیس دو ظرفیتیاسترپ 

 بیوژن  کوکوزیسالکتو 

 بیوژن سه ظرفیتی   استرپگارو 
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 با تشکر از حوصله ای که به خرج دادید 


