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مقدمه
ماهی تیالپیا دومین ماهیان پرورشی جهان است. طبق آمار فائو تولید 
جهانی تیالپیا در سال 1394 به حدود 5/6 میلیون تن رسیده است. 
پرورش تیالپیا در بیش از 135 کشور جهان، در سیستم های مختلف 
پرورش انجام می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های ماهی تیالپیا 
آبزی پروران  توجه  مورد  به شدت  ماهی  این  است  شده  باعث  که 
قرار گیرد، مقاومت بیش تر این ماهی نسبت به دیگر ماهیان پرورشی 
در برابر بیماری ها به ویژه در شرایط پرورشی است. اما باید توجه 
کرد که عوامل بیماری زای عفونی متعددی می توانند ماهی تیالپیا 
را تحت تأثیر قرار دهند که ممکن است به مشکالت و خسارت های 

جدی منجر شود.
برای مدیریت بهداشتی ماهیان تیالپیای پرورشی پیشگیری 
از بیماری بر درمان ترجیح دارد. پیشگیری شامل مجموعه ای 
آبزی پروری خوب و مدیریت کارگاه هاست. جنبه های کلیدی  از 
مدیریت بهداشت آبزیان شامل کاهش احتمال قرارگیری در معرض 
پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( و کاهش عوامل استرس زاست که ماهی 
ازآنجاکه  می کنند.  مستعد  بیماری زا  عوامل  به  آلودگی  نظر  از  را 
کشور  آبزی پروری  صنعت  به  معرفی  نخست  مراحل  در  تیالپیا 
است، الزم است بررسی بیماری ها و برنامه ریزی اصولی پیشگیری 

و کنترل آن مورد توجه قرار گیرد.
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ضرورت مطالعات بهداشتی ماهی تیالپیا
پرورش ماهی تیالپیا )شکل های 1 و 2( در بیش از 135 کشور 
جهان، در سیستم های مختلف پرورش ازجمله استخرهای خاکی، 

قفس و پن، تانك ها، کانال هاي جریان دار انجام می شود.
 

 Oreochromis niloticus شکل 1- ماهی تیالپیای نیل سیاه

 

Oreochromis sp. شکل 2- ماهی تیالپیای هیبرید قرمز
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ماهی تیالپیا مقاومت بیش تری نسبت به دیگر ماهیان پرورشی 
در برابر بیماری ها به ویژه در شرایط پرورشی دارد. به همین دلیل 
خطر پذیری و تهدیدات ناشی از بیماری ها در پرورش این ماهی 
کم تر از دیگر ماهیان پرورشی است. مصرف ماهی تیالپیا به دلیل 
نقش حفاظت در برابر سرطان، افزایش پاسخ ایمنی و پیشگیری 
بیماری های قلبی و عروقی، در سالمت انسان تأثیر مطلوب دارد. 
این ماهی غنی از کاروتنوئیدهاست که عملکرد آنتی اکسیدان 
دارند. وجود منابع سرشار از کاروتنوئیدها در بدن ماهی تیالپیا 
عالوه بر فواید مصرف انسانی، عامل مهم مقاوم بودن این ماهی 
در برابر ابتال به بیماری ها نیز است. اما درعین حال باید توجه کرد 
که عوامل بیماری زای عفونی متعددی می توانند ماهی تیالپیا را 

تحت تأثیر قرار دهند.
ضرورت سالمت و کنترل بیماری ماهیان پرورشی با توجه به 
اهمیت جنبه های زیست محیطی، کنترل آلودگی، سالمتی انسان، 
کاربرد تکنولوژی های آبزی پروری، مراعات اصول بهداشتی، تشخیص 
و مداوای بیماری ها، فرموله کردن و اقدامات پیشگیری از امراض و 
تالش برای افزایش مقاومت آبزیان، بسیار روشن است. بیماری های 
آبزیان پرورشی و خسارات ناشی از آن به ویژه در سال های اخیر، 
صنعت آبزی پروری را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داده 
و در مواردی باعث توقف کامل فعالیت ها و هدررفتن سرمایه ها 
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شده است. به عالوه بیماری بر اقتصاد ماهی تیالپیای پرورشی و 
فروش و صادرات آن تأثیر می گذارد.

بیماری های مهمی تیالپیا را تحت تأثیر قرار می دهند که ممکن 
است به مشکالت جدی منجر شود. برای حفظ بهداشت و تولید 
ماهیان تیالپیای پرورشی سالم، پیشگیری از ابتال به بیماری بر 
بیماری های عفونی شامل  از  درمان آن ترجیح دارد. پیشگیری 
اعمال مجموعه ای از آبزی پروری خوب و مدیریت کارگاه هاست. 
کاهش احتمال قرارگیری ماهی در معرض عوامل بیماری زا و کنترل 
عوامل استرس زا که ماهی را از نظر آلودگی به عوامل بیماری زا مستعد 

می کنند، محورهای عمده مدیریت بهداشت کارگاه ها هستند.

پیشگیری از ابتالء تیالپیا به بیماری های عفونی
در مدیریت بهداشتی ماهیان تیالپیای پرورشی پیشگیری از بیماری 
از آبزی پروری  بر درمان ترجیح دارد. پیشگیری شامل مجموعه ای 
خوب و مدیریت کارگاه هاست. به منظور پیشگیری از بروز بیماری در 
کارگاه های تیالپیا، راهکارهای پیشگیرانه در مرحله ورود، زیرساخت ها 
و فضای پرورش ماهی، تغذیه و تأمین بچه ماهی ارائه شده و بر ضرورت 

آموزش، پایش و نظارت بهداشتی بر کارگاه ها تأکید شده است.



11 دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا

محیط، زیرساخت ها و تجهیزات

مدیریت کارآمد، اساس پیشگیری از بیماری ها و کنترل بهداشتی  _
با  آبزی پروری  ترکیب  با  تیالپیاست.  پرورش  و  تکثیر  کارگاه های 
مدیریت مناسب بیماری می توان صنعت تیالپیا را به بیش از 

90 درصد بازماندگی رساند.
بیماری  _ توسعه  برای  عاملی ضروری  بیماری زا،  عوامل  حضور 

است؛ اما به تنهایی برای بروز بیماری کافی نیست. توسعه بیماری 
در شرایطی روی می دهد که ترکیبی از عوامل محیطی غیرمعمول 
وجود داشته باشد و میزان استرس جمعیت در حال پرورش به 
نقطه ای برسد که برای ایمنی ماهی مضر است. مثاًل ممکن است 
درجه حرارت همراه با تغییرات فصلی زیاد یا کم شود و این امر 
به ماهی استرس وارد می کند. استرس به هر نحوی، باعث بروز 

بیماری می شود و باید از بروز آن تا حد امکان جلوگیری کنید.
شیوع و شدت بیماری بستگی به عوامل محیط زیستی  _

مانند شرایط اقلیمی، سیستم پرورش، تراکم، شرایط آب، 
و عوامل زیستی مانند سن، ژنتیک، تغذیه و استرس دارد. 
برای گونه تیالپیای نیل O. niloticus  دمای مناسب آب 2۴ تا 
 )ppt( 32 درجه سانتی گراد و شوری مناسب 5 تا 15 پی پی تی
است. دمای 10 تا 1۶درجه سانتی گراد باعث استرس 
می شود و این شرایط باعث کاهش تغذیه و بروز بیماری 
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 )mg/L( می شود. مقدار اکسیژن را 2 تا 3 میلی گرم بر لیتر
و نیتروژن آمونیاکی غیریونیزه را در سطوح پایین و کم تر 
کنید.  میلیون( حفظ  در  )بخش   )ppm( از 0/05 پی پی ام 

محدوده pH مناسب براي تیالپیا 7 تا 9 است.
تغییرات فصلی و آب وهوایی نقش مهمی در ابتالء ماهیان  _

ماهیان  آلودگی در  توسعه  و  بیماری ها  به  پرورشی  تیالپیای 
آب شیرین دارد، به ویژه در اواخر پاییز و زمستان که دما پایین 
است. بنابراین تدابیر الزم برای تثبیت و کنترل شرایط محیطی 
به ویژه تثبیت دمای کارگاه ها را قبل از تغییر فصل به کار ببرید.

استفاده  _ با  بسته  و سیستم های  استخرها  در  متراکم  پرورش 
از سیستم آب بازگشتی که با کاهش کیفیت آب همراه است، 
باعث استرس در ماهیان پرورشی می شود و احتمال بروز و شدت 
بیماری در تیالپیا را افزایش می دهد. تا حد امکان اولویت را در 

استفاده از سیستم های غیرمتراکم تولید قرار دهید.
واحدهای آبزی پروری یعنی تانک ها، استخرها، آبراهه ها و  _

دیگر محیط های آبزی پروری باید تمیز باشند. این واحدها را 
به نحوی طراحی کنید که مواد دفعی و غذای مصرف نشده 

تجمع نکند )شکل 3(.
برای حفظ شرایط قرنطینه، تمامی محیط های تکثیر و پرورش  _

را به شکل مناسب ضدعفونی کنید )شکل های ۴ و 5(.
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شکل 3- شست وشوی تانک پرورش تیالپیا

 
شکل ۴- حوضچه ضدعفونی کفش در ورودی کارگاه ها
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شکل 5- شخم زدن و آهک پاشی استخر خاکی پرورش تیالپیا 
به منظور کنترل و حذف عوامل بیماری زا

استخرهای خاکی متداول ترین و اقتصادی ترین سیستم  _
پرورش تیالپیا هستند و امکان پرورش نیمه متراکم تیالپیا در این 
سیستم ها وجود دارد. بروز بیماری های عفونی و مشکالت ناشی از 
بیماری ها و خسارات ناشی از آن در استخرهای خاکی پرورش  
تیالپیا به حداقل می رسد. تا حد امکان تولید را در این سیستم ها 

برنامه ریزی کنید )شکل ۶(.
توجه کنید که در سیستم بازگردش، تیالپیا خوب رشد می کند؛  _

اما در این سیستم ها انتشار ناخواسته عوامل بیماری زا مشکالتی را 
به وجود می آورند. سیستم بازگردشی محیط مطلوبی برای افزایش 
و چند برابر شدن پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( است؛ زیرا حرارت، 
مواد غذایی، آب غنی مکان های مناسب برای بروز امراض به میزان 

فراوان در دسترس است.
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شکل ۶- استخر خاکی پرورش تیالپیا

به منظور عملکرد بهتر مدیریت و کیفیت بهتر ذخیره در کارگاه  _
تکثیر، تانک های حاوی آب بازگردش را از یکدیگر جدا کنید، 
به طوری که هر مجموعه واجد سیستم بازگردش مخصوص خود 
باشد؛ زیرا باعث کنترل بیماری ها به ویژه آلودگی های انگلی می شود.

)عوامل  _ پاتوژن ها  انتقال دهنده  عوامل  دیگر  و  تجهیزات  تورها، 
بیماری زا( را مرتباً با استفاده از شوینده ها ضدعفونی کنید. در مزارع 
مکرراً یادآوری کنید که ماهی، آب، دست و کفش پرسنل راه های 
شخصی،  بهداشت  حفظ  هستند.  بیماری زا  عوامل  انتقال  عمده 
آلوده  و  و کفش ها  شست وشوی دست ها، ضدعفونی کردن ظروف 

نبودن وسایل حمل ونقل از موارد مهم است )شکل های 7 و 8(.
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شکل 7- ضدعفونی کردن ظروف مورد استفاده در کارگاه ها

شکل 8- استفاده از لباس و کفش مخصوص در کارگاه ها

تجهیزات پرورش باید بین مزارع مجزا باشد تا انتشار افقی  _
عوامل بیماری زا کاهش یابد.

شرایط محیطی را بررسی کنید. تثبیت عوامل آب نقش مهمی در  _
حفظ سالمت ماهیان تیالپیای پرورشی دارد )شکل های 9 و 10(.
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شکل 9- سازگاری در زمان ذخیره سازی بچه ماهیان 
به منظور پیشگیری از شوک عوامل محیطی

شکل 10- سنجش فاکتورهای آب

پیشگیری از بروز و شیوع عوامل بیماری زا

باکتری های اسـترپتوکوک از آب اسـتخر، گل والی کف اسـتخر،  _
کودهـای آلـی استفاده شـده بـرای بارورکردن اسـتخر و ماهی های 
بـه  اسـت  الزم  آمده انـد.  به دسـت  باکتـری  ایـن  بـه  آلوده شـده 
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روش هـای آماده سـازی اسـتخر، تأمین مناسـب آب، حذف سـریع 
نمونه های مشـکوک و اسـتفاده از کودهای پاک توجـه ویژه کنید.

توجه کنید که در سیستم های سرپوشیده آلودگی به باکتری  _
استرپتوکوک تشدید می شود.

باکتری ادواردزیال Edwardsiella در تیالپیاهای پرورشی شیوع  _
دارد و محیط منبع آلودگی به این باکتری است. شرایط نامتعادل 
محیطی مانند دمای نامناسب و درجه حرارت باالی آب بیش از 
32 درجه سانتی گراد، کیفیت پایین آب و مواد آلی زیاد در آب 

شرایط بروز آن را فراهم می کند.
بهتریـن گزینه بـرای اجتناب از ابتال بـه ادواردزیال مدیریت  _

اسـترس در محیط پرورش و پیشـگیری است.
معضل  _ مهم ترین  ساپرولگنیا  قارچ های  تکثیر،  کارگاه های  در 

هستند که روی تخم و نوازادان رشد می کنند و از طریق انتقال افقی 
منتشر می شوند. برای اجتناب از آلودگی قارچی مدیریت بهداشت 
آب، فضاها و ظروف کارگاه را با شست وشوی کارگاه، ضدعفونی کردن 
ابنیه و تجهیزات، حفظ کیفیت آب، ضدعفونی کردن تخم با جدیت 

دنبال کنید )شکل 11(.
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شکل 11- کارگاه تکثیر ماهی تیالپیا

ساپرولگینا قارچ شایعی است که پس از باکتری ها می تواند  _
باعث تلفات سنگین ماهیان تیالپیای پرورشی شود. این قارچ 
بر اثر مدیریت ضعیف به ویژه در شرایطی که کیفیت آب پایین 

و دمای آن نامناسب است، بروز می کند.
برای پیشگیری از شیوع قارچ های بیماری زا، باید از کودهای آلی  _

استریل که براي باروري استخرها به کار می روند، استفاده کنید.
قارچ آسپرژیلوس، آفالتوکسین هایی را تولید می کند که برای  _

ماهی ها و مصرف انسانی سمی است. نگهداری نامناسب غذای ماهی 
باعث رشد این قارچ می شود. خوراک ماهیان را در جای خشك و 
خنك و مجهز به تهویه، بر روی پالت های پالستیکی و دور از نور و 

دسترس جوندگان نگهداری کنید.
عوامل انگلی باعث افزایش پاسخ استرس می شود و این شرایط  _
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مقاومت در برابر بیماری را کاهش می دهد و ماهی را برای ابتال به 
انواع عفونت ها مستعد می کند. انگل ها می توانند حامل ویروس ها 
و باکتری های ماهیان باشند. احتمال انتقال عوامل بیماری زا از 
یك ماهی به ماهی دیگر از طریق آن ها وجود دارد. کاهش انگل ها 
خودبه خود شیوع بسیاری از عوامل بیماری زای دیگر را محدود 
می کند. الزم است ماهیان را از نظر ابتال به عوامل انگلی کنترل 

و پایش کنید.
را  _ کارگاه  و  مزرعه  به  جدید  ماهی  انتقال  یا  معرفی  هرگونه 

همراه با بررسی انگلی انجام دهید.
بهترین راه مبارزه با آلودگی انگلی ماهیان پرورشی جلوگیری  _

از معرفی انگل به سیستم جدید است. فرایند قرنطینه را به صورت 
قرنطینه شدن نمونه ها 3 هفته قبل از ورود به سیستم جدید 

اجرا کنید.
امکان قرنطینه ماهیان وجود نداشت، برحسب  _ در صورتی که 

گونه انگل آن ها را مدتی در آب شور یا شیرین که متضاد محیط 
طبیعی زندگی انگل باشد، قرار دهید. بدین معنی که ماهیان آب 
شیرین را در آب شور و ماهیان آب شور را در آب شیرین قرار دهید.

در برخی شرایط ممکن است انگل ها بخشی از محیط طبیعی  _
ماهی بوده و اجتناب ناپذیر باشند. طبیعت انگل ها بسته به سیستم 
بنابراین مهم است که روش های پرورش  پرورش متفاوت است. 
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به نحوی انتخاب شود که زیست شناسی انگل را تحت تأثیر قرار داده 
و فشار بروز انگل را کاهش دهد. مثاًل معموالً در هچری تیالپیا 
جمعیت  تا  می شود  داشته  نگه  1۰ پی پی تی  تا   5 بین  شوری 

مژک داران مضر مانند تریکودینا1 کنترل شود.
ماهیان در معرض استرس بیش تر به انگل ها مبتال می شوند.  _

به صورت قانونی طالیی به پرورش دهندگان یادآوری کنید که الزم 
است سطح استرس تا حد امکان کاهش یابد. به ویژه استرس های 
انتقال و جابه جایی، تغییرات فصلی و کیفیت آب بسیار اهمیت 
دارند. کنترل شیوع انگل ها )مانند نمونه گیری، شناسایی نمونه های 

رایج و ضدعفونی کردن( را به پرورش دهندگان آموزش دهید.

پیشگیری در ورودی های سیستم: خوراک، بچه ماهی

تهیه خوراک مطلوب از مهم ترین عوامل حفظ بهداشت و سالمت  _
ماهیان پرورشی است.

تغذیه مناسب باعث افزایش مقاومت ماهی به بیماری ها  _
می شود. به ویژه کیفیت غذا در سیستم تانک و آبراهه مهم است، 
چرا که ماهی در این سیستم ها به غذای طبیعی دسترسی ندارد. 
به غذای طبیعی وجود  ازاین رو در سیستم هایی که دسترسی 
ندارد، مانند تانک های پرورش و استخرهای بتنی، از خوراک با 
درصد پروتئین باال استفاده می شود. در حال حاضر که خوراک 

1. Trichodina
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فرموله شده تیالپیا در کشور به تولید تجاری نرسیده است، استفاده 
از خوراک قزل آال در این زمینه مناسب است. در سیستم های واجد 
غذای طبیعی مانند پرورش نیمه متراکم در استخرهای خاکی از 
خوراک دارای درصد پروتئین پایین مانند خوراک کپور یا پروتئین 

پایین تر تا 25 تا 30 درصد استفاده کنید.
فیله  _ به  دست یافتن  برای  تیالپیا  غذایی  جیره  مناسب  ترکیب 

دارای ارزش غذایی مناسب به ویژه از نظر ترکیب اسیدهای چرب 
اهمیت دارد. بر استفاده از خوراک مطلوب دقت کافی داشته باشید.

خوراک را از مرکز و کارخانجات معتبر دارای مجوزهای بهداشتی  _
الزم تهیه کنید.

نگهداری خوراک به صورت بلند مدت یا در اماکن نامناسب که  _
شرایط دمایی، نور و رطوبی مطلوب ندارند، ممکن است منجر به 
فساد آن شود. بیش تر خوراک های تجاری ماهی شامل چربی های 
اشباع نشده با پیوندهای دوگانه متعدد هستند. این خوراک ها که 
از روغن ماهی گرفته شده اند، با اکسیژن هوا واکنش می دهند 
و انواع ترکیبات سمی را به وجود می آورند. این شرایط می تواند 
موجب بیماری ماهیان پرورشی شود. در حفظ جنبه های کیفیت 

خوراک در مرحله تهیه و نگهداری توجه کنید.
برای پیشگیری از رشد و کنترل قارچ ها به نگهداری خوراک  _

ماهیان پرورشی در شرایط مناسب و رعایت بهداشت انبار، ظروف 
نگهداری خوراک و تغذیه ماهیان توجه ویژه کنید.
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کپك هایی که روی غذای انبارشده رشد می کنند، مواد سمی  _
تولید می کنند. از خوراک های باکیفیت استفاده کنید، غذا را بیش 
از 9۰ روز نگهداری نکنید و در ذخیره سازی خوراک به اندازه مصرف، 

برای پیشگیری از کاهش کیفیت غذا دقت داشته باشید.
سم  _ تولید  است.  انباری  و  محیطی  قارچ های  از  پنیسلیوم 

اوکراتوکسین توسط پنیسلیوم در شرایط نگهداری محصول در 
مکان های سرد و نسبتاً مرطوب روی می دهد. قارچ آسپرژیلوس، 
آفالتوکسین هایی را تولید می کند که برای ماهی ها سمی است. 
می شود.  قارچ  این  رشد  باعث  ماهی  غذای  نامناسب  نگهداری 
رطوبت انبار نگهداری خوراک ماهیان را کنترل کنید. استفاده از 

کولر گازی در این مورد مناسب است.
عمومی ترین راه بروز آلودگی معرفی ماهی آلوده به محیط  _

است. بنابراین الزم است در تهیه بچه ماهیان غیرآلوده حداکثر 
دقت را به کار برید و در هرگونه جابه جایی احتمال وجود آلودگی 

را مورد توجه قرار دهید.
عوامل بیماری زا عموماً همراه با بچه ماهیان از کارگاه تکثیر  _

منتقل می شوند. درصورتی که عامل بیماری زا بروز کند، نرخ آن 
به سرعت افزایش می یابد. بچه ماهیان را قبل از انتقال به مزرعه 

یا کارگاه هدف از نظر بهداشتی کنترل کنید.
ماهیان وارداتی را باید برای سنجش های مختلف احراز صالحیت  _



دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا2۴

و اخذ مجوز سالمت به مدت مناسب برای ارزیابی وضعیت سالمت 
در شرایط قرنطینه نگهداری کنید.

دستجات بچه ماهی نورس یا انگشت قد را باید از یکدیگر جدا  _
کنید تا در صورت بروز مشکل، کنترل شیوع بیماری ممکن 

باشد )شکل 12(.

شکل 12- دستجات بچه ماهیان نورس )راست( و انگشت قد )چپ(

برای تولید بچه ماهی تیالپیا با حجم انبوه، به مولدین، غذای  _
باکیفیت و برنامه کنترل بیماری ها توجه کنید. بیماری های تیالپیا 

عمدتاً به تراکم محیط های پرورشی مربوط می شود.
عالقه بهره بردار به افزایش تراکم با هدف تولید و سود بیش تر  _

است؛ اما در مقابل این امر خطر ابتال به بیماری و بروز خسارت 
را افزایش می دهد. در موارد غیرضروری از تکثیر و نگهداری 

انبوه بچه ماهیان اجتناب کنید.
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بهتر است از منابع محلی برای تهیه بچه ماهی استفاده کنید؛ زیرا  _
احتمال بروز بیماری ماهی کاهش می یابد. محققان بیماری هایی 
در گونه های مختلف تیالپیا گزارش کرده اند که ناشی از انتقال 
در  است.  بوده  مختلف  مناطق  بین  بیماری زا(  )عوامل  پاتوژن ها 
شرایط ایدئال باید هر کشور و حتی هر استان و هر منطقه از نظر 

تولید بچه ماهی خودکفا باشد.
باید  _ بچه ماهیان  شرایط حمل ونقل  و  غذا  و  آب  کیفیت 

باید بچه ماهیان نورس سالم که در معرض  باشد.  کنترل شده 
استرس قرار نداشته اند، در اختیار آبزی پروران محلی قرار گیرد.

هم نوع خواری  _ بلعیدن،  طریق  از  استرپتوکوکوس  باکتری 
منتقل  ماهی  به  محیط  از  انتقال  یا  پوست  جراحت های  و 
می شود. برای جلوگیری از هم نوع خواری، ماهیان هم اندازه را 

ذخیره سازی کنید.
ماهی تیالپیای نر جثه ای 2 تا 3 برابر ماهی ماده دارد. به منظور  _

تولید ماهیان هم اندازه در انتهای دوره، در اغلب محیط های پرورش از 
بچه ماهیان تک جنس نر استفاده می شود. مطابق دستورالعمل های 
بین المللی خلوص بچه ماهیان تک جنس شده نر به میزان حداقل 
95 درصد مورد پذیرش است. با نمونه برداری از بچه ماهیان قبل 
از ذخیره سازی و تعیین جنسیت به روش اسکواش، میزان خلوص 

را بررسی کنید )شکل 13(.
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شکل 13- جداسازی و گستردن غده جنسی به منظور تعیین جنسیت

چنانچه تکثیر تیالپیا در کارگاه با آب شیرین انجام می گیرد،  _
به منظور شناورسازی ابتدایی تخم های فاسد و آلوده از محیط 
آب نمک ۶  پی پی تی به مدت 20 دقیقه استفاده کنید. در 
انکوباتورهای آب لب شور شناوری تخم های ناسالم در 
انکوباتور صورت می گیرد و بردن به محیط آب شیرین 

ضرورتی ندارد )شکل 1۴(.
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شکل 1۴- انکوباتور تخم ماهی تیالپیا

برای ضدعفونی کردن تخم برای هر نوع جابه جایی در کارگاه  _
تکثیر از دو محلول استفاده کنید. محلول اول شامل 10 سی سی 
فرمالین خالص 37 درصد در 20 لیتر آب است و بالفاصله پس 
از آن به مدت 30 ثانیه با آب خالص شست وشو دهید. مدت زمان 
نگهداری تخم در حمام فرمالین بستگی به مرحله آن دارد. در 
مراحل اول و سوم تخم را به مدت 3 دقیقه، در مرحله دوم تخم 
را به مدت 2 دقیقه و در مراحل چهارم و پنجم تخم را به مدت 
1دقیقه در محلول قرار دهید. در ادامه کار از محلول دوم شامل 
200 لیتر آب با 1 گرم اکریفالوین )HcL( استفاده کنید. تخم ها 
را به مدت 30 تا ۶0 ثانیه در این محلول نگه دارید. سپس تخم ها 

را بالفاصله به مدت 30 ثانیه با آب خالص شست وشو دهید.
از  _ قد،  انگشت  و  نورس  بچه ماهیان  شست وشوی  برای 
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به مدت  میلیون(  فرمالین 2000 پی پی ام )بخش در  محلول 
استفاده کنید. در مرحله معرفی بچه ماهیان  تا 3 دقیقه   1
تا   5 به مدت  را  آن ها  پرورش  حوضچه های  به  انگشت قد 
در  ۴00 سی سی  به میزان  فرمالین  محلول  در  10 دقیقه 

100 لیتر آب قرار دهید )شکل 15(.

  

شکل 15- حمام فرمالین و شست وشوی بچه ماهیان به منظور انتقال

آموزش های بهداشتی

و  _ بیماری  بیماری، شناسایی عوامل  از  به منظور پیشگیری 
آموزش  دارد.  اهمیت  بیماری  توسعه  همه گیرشناسی  عوامل 

بهداشتی پرسنل مرتبط با کارگاه را در برنامه ها قرار دهید.
آمـوزش رعایت بهداشـت فردی به کارکنـان مرتبط برای  _



29 دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا

اسـتفاده از لباس و کفش مشـخص و اسـتریل ضرورت دارد.
به کارکنان کارگاه ها، در زمینه عوامل استرس زا در کارگاه های  _

تکثیر و پرورش، راه های متداول انتقال و شیوع عوامل بیماری زا 
پرورشی  ماهیان  و  انسان  بین  مشترک  بیماری زای  عوامل  و 

آموزش بدهید. 
تشخیص رفتارهای غیرطبیعی ماهیان پرورشی و شناسایی  _

کلی عوامل بیماری زا به ویژه انگل ها را به کارکنان آموزش دهید.
لوازم،  _ ضدعفونی کردن  روش های  درباره  کارگران  به  باید 

تجهیزات، فضاها و ماهیان مشکوک به بیماری آموزش داده شود. 
در سایت های تکثیر و پرورش، از ترددهای غیرضروری جلوگیری  _

کنید و تا حد امکان کارکنان مشخص آموزش دیده امکان تردد به 
مکان های مزبور را داشته باشند )شکل های 16 و 17(.

 

شکل 1۶- کارگاه نگهداری مولدین تیالپیا
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شکل 17- استخر گلخانه ای پرورش تیالپیا

پایش و بررسی شرایط بهداشتی و نظارت بر 
وضعیت کارگاه ها

نظارت بر وضعیت بهداشت و سالمت کارگاه ها و مزارع در  _
فواصل زمانی منظم ضرورت دارد.

بررسی یکنواخت می تواند شاخص سالمت جمعیت را نشان  _
دهد. برای شناسایی کامل عوامل بیماری زا باید نمونه گیری از 
ماهی و بررسی همه گیری در چند مزرعه به مدت 1 تا 2 سال 

صورت گیرد.
از  _ که  آلوده  آب  از  را  آلودگی  پرورش دهندگان  از  برخی 

مکان های دیگر گرفته اند، دریافت می کنند. کانال هایی که آب 
را از یک مزرعه به مزرعه دیگر می برند، انواع عوامل بیماری زا را 

دارند و باید از نظر بهداشتی آن ها را بررسی کنید.
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آلودگی های باکتریایی یکی از عوامل مهم بروز تلفات و خسارت  _
در مزارع پرورش تولید تیالپیا به ویژه در پرورش متراکم هستند. 
توجه کنید که ابتالء تیالپیا به باکتری ها می تواند بدون عالمت 
بیماری باشد و مشاهده نکردن عالمت خاص بیماری دلیل بر 
نبودن عامل بیماری زا نیست. بدین ترتیب بررسی باکتریایی را 

با جدیت دنبال کنید.
بررسی انگل ها بخش مهمی از مدیریت سالمت است و باید مدام  _

آن را دنبال کنید تا در صورت بروز، واکنش مناسب اتخاذ کرد.

کنترل عوامل بیماری زای عفونی
با توجه به احتمال ابتالء ماهیان تیالپیا به انواع بیماری های عفونی 
و احتمال انتقال برخی از پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( به محیط و 
کارکنان کارگاه ها، کنترل بیماری ها از طریق مدیریت بهداشتی 
سیستم های پرورش و کنترل عوامل بیماری زا، از نظر شیوع در 
ماهیان پرورشی،  به منظور حفظ سالمت محیط،  فعالیت  منطقه 

دیگر موجودات زنده و انسان ها اهمیت زیادی دارد.

مدیریت و کنترل سیستم پرورش

مدیریت بهینه پرورش و حفظ شرایط مطلوب محیط پرورش  _
اولیه  عالئم  بروز  از  پس  به ویژه  بیماری  کنترل  راه  مهم ترین 

بیماری های عفونی است.
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تغییرات فصلی بر بروز آلودگی در گونه های مختلف تیالپیا  _
تأثیر دارند. آلودگی انگلی شدید در زمستان مشاهده می شود 
و کم ترین آلودگی در تابستان گزارش شده است. با بررسی 
آلودگی ماهیان به انگل ها به ویژه در فصل سرد شیوع بیماری 

را کنترل کنید.
در کشت متراکم مثاًل در پرورش تیالپیا در سیستم بازگردش  _

می توان با فیلترکردن آب، پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( را کاهش 
داد. استفاده از نور فرابنفش )Ultra Violet, UV( و ازون هم در 

این سیستم ها مناسب است.
مزرعه دار باید بر اساس بررسی و سیستم هشدار در مراحل  _

اولیه بیماری را شناسایی و به سرعت اقدام کند. وقتی تلفات 
به سطح هشداردهنده برسد، باید از نظر بیماری نمونه برداری 

انجام شود.
صید و انتقال تیالپیا از یک استخر به استخر دیگر، ماهی را  _

تا 50 درصد بیش تر در معرض بیماری قرار می دهد. بنابراین تا 
حد ممکن از جابه جایی ماهی پرهیز کنید.

تا حد امکان باید ماهی را از مرحله بچه ماهی نورس نابالغ در  _
سریع ترین زمان پرورش دهید.

دمای زیاد آب استرس آور است و بیماری را تشدید می کند.  _
چنانچه کاهش دما امکان پذیر باشد، روش مناسبی است، مثاًل 
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در مزارع کوچک ایجاد سایه و آب پاشی می تواند مؤثر باشد.
در روش پرورش تیالپیا در قفس )شکل 18( استفاده از روکش  _

بر روی قفس ها به ویژه در شرایط تراکم زیاد، در کنترل شرایط 
بهداشتی مؤثر است؛ اما برای قفس های بزرگ کاربرد ندارد.

 

شکل 18- قفس های پرورش تیالپیا

در روش تولید تیالپیا در قفس، موقعیت قرارگیری قفس ها،  _
وضعیت هوا، کیفیت آب، مقدار و جریان آب، دانش و تجربه، 
کیفیت و اندازه بچه ماهی و تلفات همگی از عواملی هستند که 
می توانند سیستم پرورش را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل 

را به دقت بررسی و مدیریت کنید.
در روش پرورش تیالپیا در قفس، با حرکت دادن قفس به قسمت  _
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عمقی تر آب می توان از آلودگی انگلی آن ها جلوگیری کرد.
حوضچه ها و استخرهای پرورش باید مرتباً از نظر وجود تلفات  _

عوامل  باشد،  مرده  بیماری  اثر  بر  ماهی  کنترل شوند. چنانچه 
از  باید  بیماری زا را منتشر می کند. ماهیان تلف شده و بی حال 

سیستم خارج و دفن شوند.

کنترل عوامل بیماری زا

در هـر مرحلـه از جابه جایـی نمونه هـا از حمـام فرمالیـن  _
اسـتفاده کنید.

ماهیان جوان در برابر مواد شیمیایی نسبتاً حساس تر از بالغین  _
هستند و به کاربرد تراکم مواد مشابه از مواد شیمیایی واکنش 

یکسان نشان نمی دهند. در مورد آن ها دقت ویژه به کار ببرید.
در هر شرایط به محض مشاهده آثار بیماری در ماهیان الزم  _

است اقدامات ممکن کنترلی آغاز شود و با هماهنگی کارشناسان 
مرتبط، برای رفع مشکل اقدام کنید.

نمونه های مشکوک به آلودگی را جداسازی کنید. از دست کاری  _
و آسیب فیزیکی ماهی جلوگیری کنید. بهداشت استخر و آب را 

برای کنترل باکتری ها با جدیت رعایت کنید.
باکتری  _ تیالپیا  در  مهم  )بیماری(  پاتوژن  عامل  دو  کلی  به طور 

استرپتوکوس اینیی Streptococcus iniae عامل تلفات شدید در 
 Gyrodactylus سیستم های متراکم تیالپیا و دیگری ترماتود منوژن
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مشکل ساز در ذخایر تیالپیای جوان و متراکم در آب های غنی 
یوتروفیک هستند. پیشگیری و کنترل بیماری ها را با توجه 

خاص به این دو عامل برنامه ریزی کنید.
باکتری استرپتوکوک همه مراحل زندگی ماهی را تحت تأثیر  _

قرار می دهد؛ اما ماهیان در وزن های 100 گرم تا اندازه های بازاری 
برای ابتال مستعدتر هستند. بررسی ماهیان باالی 100 گرم از نظر 

آلودگی باکتریایی را با جدیت دنبال کنید.
آب،  _ زیاد  یا  کم  حرارت  درجه  مانند  محیطی  عوامل  برخی 

شوری زیاد، قلیایی بودن آب و pH بیش از 8، کاهش اکسیژن 
محلول در آب، تراکم باالی نیتریت و نیز تراکم باالی ماهی عوامل 
و  می شوند  محسوب  پرورشی  تیالپیای  ماهیان  برای  استرس زا 
آب  کیفیت  می شوند.  استرپتوکوکوس  به  ماهی  ابتالء  موجب 
از  استفاده  همچنین  هوادهی،  آب،  گردش  تعویض،  ازطریق  را 

سیستم های نیمه متراکم پرورش حفظ کنید.
استرپتوکوک بیش تر در سیستم های آب بازگردشی و متراکم  _

رخ می دهد. بنابراین کاربرد این روش ها باید کارشناسی شود.
برای درمان آلودگی به استرپتوکوکوس مدیریت استرس بسیار  _

برای  استرس  بروز  عوامل  مهم ترین  از  یکی  تراکم  دارد.  اهمیت 
ماهیان است. در پرورش تیالپیا در سیستم های بسته و استخر با 
تراکم ذخیره سازی باال، شرایط برای بروز بیماری های استرپتوکوکی 
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مستعد است و تلفات تا 75 درصد در سیستم بسته و 5۰ درصد 
در استخر رخ داده است. تا حد امکان از به کاربردن تراکم های زیاد 

ذخیره سازی ماهیان اجتناب کنید.
این  _ انسان منتقل می شود.  به  از ماهی  باکتری استرپتوکوک 

شود.  انسان  بدن  وارد  ازطریق جراحت دست  می تواند  باکتری 
عمل آوری و تمیزکردن تیالپیای مبتال به بیماری استرپتوکوکوس 
باید با دقت و احتیاط انجام شود. رعایت اصول بهداشتی و به ویژه 
بسیار  امکان  حد  در  ماهی  لمس نکردن  و  دستکش  از  استفاده 
اهمیت دارد. در زمینه انتقال استرپتوکوک از ماهی آلوده به انسان، 

اطالعات و آموزش کافی به کارکنان مرتبط بدهید.
باکتری های استرپتوکوکوس می توانند توانایی تجاری مزرعه دار  _

را تحت تأثیر قرار دهند. استرپتوکوک روی رشد ماهی اثر می کند 
و نرخ رشد را به طور معنی داری کاهش می دهد. این عامل بیماری زا 
خطری جدی محسوب می شود. استرپتوکوک می تواند به سرعت 
شدت یابد و طی 2 تا 3 هفته با افزایش دما باعث مرگ ومیر شود؛ 
اما در دمای پایین اغلب مزمن است و تلفات تدریجی و مداوم 
ایجاد می کند. برنامه ریزی کنترل دما در کارگاه ها در این زمینه 

بسیار مهم است.
در هر شرایط تجمع جلبکی یا قارچی در سیستم های آبزی پروری  _

نباید روی دهد. فضاهای پرورش را برای اجتناب از تجمع جلبکی 
و قارچی کنترل کنید.
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تغییر فصل که باعث کاهش دما می شود، در ابتالء ماهیان  _
تیالپیا به قارچ ها مؤثر است. حفظ دما و کیفیت آب را در زمان 
تغییر فصل و نوسانات دمای هوا با جدیت بیش تری دنبال کنید.

قارچ ها باعث تولید سموم مختلف می شوند. رشد قارچ آسپرژیلوس  _
 A و تولید سم آفالتوکسین توسط آن و تولید سموم اکروتوکسین
و پاتولین توسط قارچ پنیسلیوم، بستگی به کیفیت آب و میزان 
دما دارد. البته این دو عامل در رشد همه عوامل قارچی و تولید 
 A میکوتوکسین ها مؤثرند. پاتولین، اسید پنیسلیوم و اوکراتوکسین
در شرایط آب با جریان کم و دمای پایین آب تولید می شوند. بدین 
ترتیب تثبیت شرایط محیطی و جریان مناسب آب را برای اجتناب 

از رشد قارچ ها و تولید سموم کنترل کنید.
مواد دفعی و باقی مانده غذای ماهیان، نمونه های تلف شده و  _

اجزاء الشه گیاهان محیط هایی مناسب برای رشد قارچ ها هستند. 
از ورود یا انداختن آن ها توسط کارگران به درون زهکش های خروج 

آب جلوگیری کنید.
تأثیر آلودگی قارچی آب بر جانوران پرورشی در هچری ها  _

مشکلی عمومی است. به طور خاص مشکل ساپرولگنیا که بیماری 
قارچی شایعی است، مطرح است. ساپرولگینا می تواند باعث تلفات 
سنگین ماهیان شود و در اکوسیستم های آب شیرین مشکل ساز 
می شود. این قارچ بر روی ماهیان محیط های طبیعی و پرورشی 
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و نمونه های زنده، تلف شده و تخم ها یافت می شود. توجه کنید که 
ازته حاصل  ترکیبات  از  کارگاه ها  آب خروجی  بودن  غنی  به دلیل 
از متابولیسم، محیط مناسبی برای فعالیت قارچ ها به وجود می آید. 
برای پیشگیری از بروز و تجمع قارچی، زهکشی صحیح و هدایت 
آب خروجی به حوضچه های ذخیره را انجام دهید. آب قبل از خروج 

از مزرعه باید در حوضچه های ذخیره ضدعفونی شود )شکل 19(.

 
  

شکل 19- استفاده از سیستم UV ، هوادهی و انتقال هدایت شده آب 
بازگشتی کارگاه ها

با کنترل عوامل محیطی، پیشگیری از عوامل بیماری و کاربرد  _
مواد شیمیایی می توانید عوامل بیماری زای انگلی را از بین ببرید.

انگل مؤثرند.  _ باید توجه داشت که عوامل مختلفی در شیوع 
نمونه های کوچك تر در برابر انگل آسیب پذیرترند. استرس از جمله 
تغییر کیفیت آب و افزایش تراکم می تواند سیستم ایمنی را تحت 
تأثیر قرار دهد و ماهی را در برابر انگل مستعد کند. تراکم باعث 
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باعث  و  تسهیل می کند  را  انگل  و شیوع  استرس می شود  بروز 
تسریع انتقال انگل از ماهی به ماهی دیگر می شود. تغذیه نامناسب 
به ویژه در مراحل اولیه موجب تضعیف سیستم ایمنی و کاهش 
مقاومت ماهی می شود. عوامل محیطی به خصوص شوری آب و 
نوع سیستم پرورش در شیوع انگل ها مؤثرند. برای مثال پرورش 
در تانك یا قفس به دلیل تراکم زیاد باعث افزایش شیوع انگل ها 
به ویژه منوژن ها می شوند. برای پیشگیری و کنترل شیوع انگل ها، 
تغذیه  و  محیطی  عوامل  مدیریت  پرورش،  سیستم  درخصوص 

برنامه ریزی مناسب داشته باشید.
در سیستم های پرورش غیرمتراکم در استخر خاکی، کنترل حلزون ها  _

و پرندگان مهم ترین استراتژی برای نابودسازی چرخه ترماتودهای دیژن 
است تا از حضور آن ها در استخر جلوگیری شود.

انگل منوژن ژیروداکتیلوس )Gyrodactylus( در آب های غنی  _
از مواد غذایی یافت می شود و بیش تر ذخایر ماهی های جوان را 
ژیروداکتیلوس  انگل  برابر  در  تیالپیا  قرار می دهد.  تأثیر  تحت 
مقاومت ندارد و این آلودگی می تواند باعث تلفات شدید در مدت 

کوتاه شود. بنابراین باید به سرعت آن را کنترل کنید.
ژیروداکتیلوس زنده زاست. این انگل به وسیله قالب بزرگ و  _

قالبچه های زیاد به آبشش ها، باله ها و پوست ماهی می چسبد. 
توجه شود. جابه جایی  اندام ها  این  به  باید  ماهیان  بررسی  در 
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انگل از یك نقطه به نقطه دیگر بدن ماهی سبب جراحت الیه 
انگل  می شود.  تهاجمی  باکتری های  ورود  و  پوست  سطحی 
منوژن داکتیلوژیروس )Dactylogyrus( روی آبشش ماهیان 
یافت می شود و تخم گذار است. این موارد را برای تشخیص 

سریع انگل های متداول به کارکنان آموزش دهید.
توجه کنید که آب شور برای کنترل مژک داران مضر مفید است؛  _

اما پمپاژ آب دریا به مزرعه بدون فیلتر می تواند باعث بروز باکتری ها 
یا دیگر عوامل ناخواسته بیماری زا شود.

برای کنترل مژک داران از فرمالین استفاده کنید. فرمالین را  _
می توان با دقت در استخرهای پرورش به کار برد؛ اما استفاده 
زیاد از فرمالین می تواند باعث مرگ پالنکتون ها شود. کاربرد 
مواد شیمیایی مجاز مانند نمك، فرمالین، پروکسید هیدروژن و 
پرمنگنات پتاسیم برای کنترل انگل ها مفید است؛ اما ُدز و مدت 

کاربرد آن ها بسیار مهم است.
اکسیژن محیط کاهش  _ اثر کاربرد مواد شیمیایی میزان  در 

می یابد. برای ایجاد توازن و رفع این مشکل الزم است هوادهی و 
اکسیژن دهی انجام دهید. در این مورد نوع سیستم هواده اهمیت 
دارد. اکسیژن دهی در طی درمان با حمام فرمالین با توجه به 

کاهش میزان اکسیژن بسیار ضروری است.
ماهیان آلوده در زنده فروشی به شدت تلف می شوند. شکل  _



۴1 دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا

ظاهری ماهی آلوده و غیرآلوده در هنگام عرضه در بازار متفاوت 
است. ماهیان آلوده یك یا هر دو چشم را ندارند، بدن آن ها 
پوشیده از لکه قارچی است، در سراسر بدن خون ریزی دارند 

و زود می میرند.
نگهداری ماهی بعد از رسیدن به وزن تجاری موجب ابتال به  _

بیماری می شود و باید زودتر آن را برداشت کنید.
پس از هر دوره پرورش سیستم های نگهداری ماهی را ضدعفونی  _

کنید تا عوامل بیماری از یك دوره به دوره بعد منتقل نشود.

درمان 
توجه کنید که اگر عامل بیماری زا وارد سیستم بازگردش آب 
شود، ریشه کنی آن تقریباً ناممکن است. ریشه کن شدن عامل 
ضدعفونی کردن  پرورشی،  جمعیت  حذف  مستلزم  بیماری  زا 
پرورش دهنده  و تجدید جمعیت است و در این شرایط قطعاً 
بیماری زا  عوامل  نابودی  با ضدعفونی کردن،  خسارت می بیند. 

صددرصد انجام نمی شود.
یافتن  _ به دنبال  با مشاهده هرگونه عالمت ظاهری در ماهیان 

علت، کنترل شرایط محیطی و بررسی عوامل احتمالی بیماری 
و  لکه ها  بدن،  فرم  و  رنگ  تغییر  از  عبارت اند  این عالئم  باشید. 
عالئم پوستی، پیگمانتاسیون، خون ریزی، تورم در شکم و چشم ها، 
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اختالل چشمی یا بیرون زدگی، تغییرات رفتاری در تعادل ماهیان 
و شنا، بی حالی، تجمع در سطح آب، تغییر در رفتار تغذیه ای، 

بی اشتهایی، افزایش تلفات )شکل های 20 و 21(.
 

شکل 20- خون ریزی پوستی در تیالپیای پرورشی

شکل 21- خوردگی باله دمی و ریزش پولک های تیالپیای پرورشی
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در صورت مشاهده عالئم فوق و وجود ماهیان مشکوک به  _
بیماری زا  احتمالی  یافتن عوامل  برای  بیماری، نخستین گام 
بررسی ماهیان از نظر وجود انگل ها و سپس بررسی باکتری ها 
و قارچ هاست. در شرایط ابتال به بیماری های ویروسی، اغلب 

تلفات سنگین به عنوان نخستین عالئم آلودگی نمود می کند.
تغییر  _ یا  عالمت  باعث  است  ممکن  بیماری زا  عوامل  برخی 

خاص ظاهری یا رفتاری در ماهیان پرورشی نشوند و درنتیجه 
را  درمانی  برنامه های  شوند.  گزارش  بیماری  زا  عوامل  بررسی 

برای کنترل و درمان این عوامل انجام دهید.
از  _ استفاده  با  امکان  حد  تا  باکتریایی،  آلودگی  شرایط  در 

استراتژی های عملکردی استرس ماهی را کاهش دهید. استفاده 
از آنتی بیوتیك ها را در اولویت بعد قرار دهید. کاربرد واکسن ها و 
آنتی بیوتیك ها روش های درمانی فعال هستند و در موارد لزوم 

می توانند به کار روند.
مشخصات کلینیکی ابتالء ماهی به استرپتوکوک شامل عالئم  _

مختلف رفتاری، ظاهری و احشایی هستند. مهم ترین عالئم رفتاری 
شامل بی حالی و ضعف، حرکت نامنظم، شنا و حرکت مارپیچی، 
کاهش اشتها، تغذیه غیرطبیعی می شوند. عالئم ظاهری عبارت اند 
از انحناء بدن، بادکردن شکم، وجود مایع یا آب آوردگی شکم، 
چشم،  در  خون ریزی  چشمی،  اختالالت  مخرج،  بیرون زدگی 
مات شدن قرنیه یك یا هر دو چشم، بیرون زدگی یا درون رفتگی 
چشم، خون ریزی پوستی به ویژه در اطراف دهان و قاعده باله ها، 
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 گاهی پیگمانتاسیون قرمز در اطراف مخرج و خون ریزی.
عالئم داخلی عبارت اند از سپتی سمی هموراژیك، عفونت خونی، 
لوله گوارش خالی همراه با کیسه شنای بزرگ که عالمت مهم نبودن 
داخلی،  اندام های  در  لکه های خون  وجود  است،  گوارشی  فعالیت 
عضالت و ناحیه شکم، تورم کلیه ها، طحال و کبد. به تمامی این 

عالئم باید توجه شود )شکل 22(.

 

شکل 22- خوردگی باله دمی، بیرون زدگی چشم و رکتوم و تورم شکم
Streoptococcus در ماهی تیالپیای آلوده به 

چرخشی،  _ شنای  شامل  عالئمی  ادواردزیال  به  مبتال  ماهیان 
حرکات مارپیچی و شنا نزدیک به سطح آب، کاهش رنگ دانه ها، 
لکه ای  خون ریزی  شکم،  تورم  چشم،  تیرگی  چشم،  بیرون زدگی 
پوست و باله ها، فتق رکتوم، آب آوردگی شکم و جمع شدگی کبد و 
طحال و کلیه را نشان می دهند که باید بدان ها توجه شود )شکل 23(.
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Edwardsiella شکل 23- بیرون زدگی چشم ماهی تیالپیای آلوده به

در موارد آلودگی شدید استرپتوکوکی با کاهش تدریجی یا  _
کامل تغذیه، تلفات را کنترل کنید.

با  _ بیماری می توان  آثار  برای کاهش  بیماری حاد  موارد  در 
تغییر سیستم پرورش، استراتژی های پرورشی دیگری به کار برد.

برای بررسی مزارع مشکوک به بیماری باکتریایی حداقل 5 تا  _
1۰ ماهی از مزرعه باید آزمایش شوند )شکل های 24 و 25 و 26(.
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شکل 2۴- کشت میکروبی برای بررسی آلودگی باکتریایی

 

شکل 25- نمای میکروسکوپی کوکسی گرم مثبت
)×100( Streoptococcus 
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شکل 2۶- نمای میکروسکوپی باسیل گرم منفی
)×100(  Edwardsiella 

از  _ استفاده  باکتریایی  بیماری های  درمان  و  کنترل  برای 
را  آنتی بیوتیک  با  باشد. درمان  باید مسئوالنه  آنتی بیوتیک ها 
و  دز  با  دام پزشکان،  و  ماهی  بهداشت  متخصصان  نظر  طبق 
دوره کاربرد مشخص تا حد امکان در مدت کوتاه انجام دهید.

استرپتوکوک به وسیله آنتی بیوتیک کاماًل کنترل نمی شود.  _
استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک می تواند باعث مقاومت باکتری 
شود و صادرات محصول را با مشکل روبه رو کند. در کاربرد نوع و 

مقدار آنتی بیوتیک ها دقت کافی کنید.
درمان برخی بیماری های عفونی با استفاده از آنتی بیوتیك ها  _
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صورت می گیرد؛ اما ابهامات زیادی درباره کاربرد آنتی بیوتیك ها 
در غذاهای دریایی وجود دارد که بیش تر مرتبط با مقاومت در 
برابر آنتی بیوتیك ها و باقی مانده های آنتی بیوتیکی در محصوالت 
است. انتخاب آنتی بیوتیك باید بر اساس حساسیت آنتی بیوتیك 

و قوانین موجود صورت گیرد.
برای جلوگیری از توسعه مقاومت ماهی در برابر آنتی بیوتیك ها  _

آن ها را به طور صحیح به مقدار مناسب و در زمان معین به کار برید.
هرگز از آنتی بیوتیك های کنار گذاشته شده استفاده نکنید.  _

آنتی بیوتیك ها را از منابع قابل اعتماد تهیه کنید تا از نظر کیفیت 
مطمئن باشد و تراکم مدنظر در محصول حاصل شود.

توجه کنید که برای درمان بیماری های باکتریایی یا ویروسی  _
با استفاده از واکسیناسیون الزم است میکروارگانیسم در سطح 

گونه شناسایی شود.
منظورکردن دوره های قطع دارو که هنوز امکان دارد باقی مانده  _

آنتی بیوتیك در ماهی یافت شود، قبل از صید و مصرف ماهیان 
پرورشی بسیار مهم است.

واکسیناسیون یکی از راه های پیشگیری از ابتال به استرپتوکوک  _
و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی آن است. ماهیان واکسینه شده در 
مناطق آلوده همانند ماهیان غیرواکسینه در محیط های غیرآلوده 

عمل نمی کنند. استفاده از این روش توصیه می شود.
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واکسن های تجاری در دسترس چندان متنوع نیستند، درحالی که  _
واکسیناسیون  )مثاًل  است  خاص  پاتوژنی  به  مربوط  واکسن  هر 
گونه  همین  روی  فقط   Streptococcus iniae باکتری  برابر  در 
اثر می کند(. حتی واکسن مؤثر برای هر نژاد و هر منطقه متفاوت 
است. بنابراین خرید واکسن آماده از کشورهای دیگر برای پیشگیری 
چندان مفید نیست و برای تأثیرگذاری مناسب باید خاص هر منطقه 

ساخته شود.
واکسن زدن تا قبل از بچه ماهی 2۰ گرمی امکان پذیر نیست،  _

درحالی که بچه ماهیان نیز در معرض آلودگی هستند. برای اجتناب 
از بیماری در بچه ماهیان بر استراتژی های دیگر از جمله پیشگیری 

از بروز بیماری تأکید کنید.
در استراتژی پیشگیرانه نوین بیماری، هدف کاهش استرس  _

در مزارع به منظور اجراء یك برنامه آبزی پروری خوب، استفاده 
از تقویت کننده سیستم ایمنی ماهی و استفاده از واکسن های 
جانوران  دیگر  متراکم  پرورش  در  است.  دسترس  در  تجاری 
پرورشی مأکول مشخص شده است که کاربرد وسیع واکسن ها 
پیش از آنکه جانوران در معرض بیماری قرار گیرند، بیماری های 

مخرب را کنترل می کند و مفید است.
درعین حال واکسیناسیون در کنار مزایا، محدودیت ها و معایبی نیز  _

 دارد. افزایش هزینه یکی از مهم ترین معایب کاربرد واکسن هاست. 
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قیمت هر واکسن تیالپیا 6۰ درصد قیمت هر بچه ماهی است 
و چندان به صرفه نیست. در این زمینه الزم است قبل از کاربرد 
واکسیناسیون، تجزیه و تحلیل اقتصادی بر اساس شرایط و برنامه 

تولید انجام دهید.
ماهی سالم به ندرت مورد تهاجم بیماری های قارچی  قرار می گیرد.  _

ماهیان عفونی که تحت استرس شوک دمایی، کاهش فصلی دما، 
دیگر  بیماری های  به  مبتال  یا  قرار می گیرند  مکانیکی  آسیب 
بدین   .)28 و   27 )شکل های  می شوند  مبتال  قارچ  به  هستند، 
ترتیب مشاهده عالئم بیماری قارچی می تواند هشداردهنده وجود 
عوامل بیماری زای دیگر باشد. در این موارد وجود دیگر عوامل 

بیماری زا را نیز بررسی کنید.

                    )الف(                                        )ب( 
شکل 27- نمای ماکروسکوپی قارچ آسپرژیلوس در محیط کشت )الف(،

 نمای میکروسکوپی آسپرژیلوس )ب(.
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                     )الف(                                         )ب(
شکل 28- نمای ماکروسکوپی قارچ پنیسلیوم در محیط کشت )الف(،

 نمای میکروسکوپی پنیسلیوم )ب(.

ماهیان آلوده به قارچ ساپرولگنیا بی حال هستند و تغذیه مناسب  _
ندارند و عالئم لکه پنبه ای توده ای سفیدرنگ در سطح بدن آن ها 
با  اغلب هم زمان  پوست  و  دهان  باله،  روی  آسیب  و  دیده شده 
و  قارچی  آلودگی باکتریایی در آن ها مشاهده می شود. آلودگی 
تخم های فاسد  در  به شدت  سفید  پنبه ای  و  رشته ای  لکه های 
شیوع دارد و می تواند به تخم های زنده منتقل شود و سبب مرگ 

آن ها شود. الزم است به سرعت آن را کنترل کنید.
استفاده از ماالشیت گرین )به عنوان قارچ کش( ممنوع است.  _

این ترکیب روی اکوسیستم تأثیر مستقیم دارد و سبب سرکوب 
سیستم ایمنی ماهی به ویژه درصورت کاربرد مکرر می شود. آثار 
تراتوژنی و باقی ماندن این ماده در بافت ماهی از دیگر تأثیرات 
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آکریفالوین  و  هیدروژن  پراکسید  از  استفاده  است.  آن  مخرب 
به میزان 1 گرم در لیتر به دلیل سازگاری بیش تر با محیط زیست 

برای مبارزه با آلودگی های قارچی تخم و ماهی مناسب است.
پرمنگنات پتاسیم می تواند باکتری های کالمناریس و قارچ ها را که  _

آسیب های پوستی می رسانند، کنترل کند. کاربرد پرمنگنات پتاسیم 
به صورت بلندمدت  2 میلی گرم بر لیتر و در کوتاه مدت 10 میلی گرم 

بر لیتر به مدت 30 دقیقه است. 
مرگ ومیر ناشی از منوژن ها در کارگاه ها و مزارع تیالپیا بر اثر  _

تراکم شدید، کاهش کیفیت آب و رعایت نکردن اصول بهداشتی 
پیش می آید. الزم است این عوامل را کنترل کنید.

منوژن ها میزبان حد واسط ندارند و انتقال آن ها از یک ماهی  _
از طریق تماس مستقیم روی می دهد. به عالوه  به ماهی دیگر 
را  نوزادان  یا  تخم  و  هستند  )نرماده(  هرمافرودیت  منوژن ها 
در آب رها می کنند. نوزاد فوراً به میزبان دیگر می چسبد. این 
شرایط احتمال شیوع بیماری را افزایش می دهد. بنابراین عوامل 

هر گونه آلودگی مستقیم را کنترل و کاهش دهید.
آلودگی به انگل ممکن است منجر به آلودگی به باکتری یا  _

ویروس شود که می تواند مستقیماً به دلیل آسیب دیدگی پوست 
یا به طور غیرمستقیم به دنبال تغییرات فیزیولوژیك و سرکوب 
سیستم ایمنی روی دهد. بنابراین درصورت بروز انگل ها، باید 

عوامل باکتریایی و ویروسی را بررسی کنید.



53 دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا

حضور یك یا تعدادی انگل در یك ماهی عالمت نگران کننده  _
نیست؛ اما تعداد انبوه انگل در ماهی نیاز به درمان جدی جمعیت 

دارد و باید در برابر آن واکنش سریع نشان دهید.
موارد نیاز برای تشخیص مؤثر انگل در مزرعه یك میکروسکوپ  _

مربوط  پایه ای  دانش  و  آن  شکل شناسی  و  اندازه گیری  برای  نوری 
به شناخت انگل هاست. کرم های پهن منوژن و مژک دار تریکودینا 
شایع ترین انگل هایی هستند که ماهیان تیالپیا را آلوده می کنند 
برای  در سطح جنس  انگل  شناسایی  و 31(.  و 3۰  )شکل های 29 
استفاده از روش های درمانی کافی است و نیازی به شناسایی گونه نیست. 

این موارد را در مزرعه مهیا کنید و به کارکنان مرتبط آموزش دهید.
 

شکل 29- انگل منوژن Gyrodactylus جداسازی شده از پوست
 بچه ماهیان تیالپیا



دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا5۴

 

شکل 30- انگل منوژن Dactylogyrus جداسازی شده از آبشش
 بچه ماهیان تیالپیا

 

شکل 31- انگل مژک دار Trichodina جداسازی شده از
 پوست ماهی تیالپیا

برای استفاده از هر ماده شیمیایی برای مبارزه با انگل ها ابتدا  _
باید آن را در مقیاس کوچک ارزیابی کنید تا نتیجه کاربرد قبل از 

استفاده در مزرعه مشخص شود.
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برای درمان منوژن ها از فرمالین استفاده کنید. دز مورد استفاده  _
فرمالین به صورت بلندمدت حمام 25 میلی گرم بر لیتر، یا در کوتاه مدت 

حمام 15۰ تا 25۰ میلی گرم بر لیتر به مدت 3۰ دقیقه است.
برای درمان انگل منوژن جنس داکتیلوژیروس معموالً درمان های  _

3 تا ۴ هفته ای توصیه می شود؛ اما جنس ژیروداکتیلوس با 
یک تیمار از محلول های ضدعفونی کننده نابود می شود.

برای درمان تریکودینا از حمام فرمالین به مقدار 250 میلی گرم  _
بر لیتر به مدت 1 ساعت استفاده کنید.

طی فرایند ضدعفونی با فرمالین ماهیان بیمار وارونه می شوند  _
که باید بالفاصله آن ها را به وان حاوی آب تمیز منتقل کنید.

استفاده از اکسیژن طی درمان با حمام فرمالین با توجه به کاهش  _
میزان اکسیژن بسیار ضروری است.

بلندمدت 2 میلی گرم بر لیتر و  _ پرمنگنات پتاسیم به صورت 
در کوتاه مدت 10 میلی گرم بر لیتر به مدت 30 دقیقه نیز برای 
ازبین بردن منوژن ها به کار می رود. استفاده از پراکسید هیدروژن، 
ترکیبات ارگانو فسفوره و تغییرات شوری راه های دیگر مبارزه با 

انگل هاست و کاربرد آن ها توصیه می شود.
برای بیماری های ویروسی تیالپیا درمان چندان مؤثری به جز  _

راه  بهترین  ندارد.  وجود  بیمار  ماهی  ازبین بردن  و  جداکردن 
پیشگیری،  برای  که  است  آن  ویروسی  بیماری های  از  اجتناب 



دستورالعمل فنی پیشگیری از بیماری ها... ماهی تیالپیا5۶

قرنطینه کردن نوزادان و جلوگیری از وارد شدن ماهی های دارای 
سابقه بیماری ویروسی به کارگاه های پرورش ماهی اقدام کنید.

درصورت استفاده از فراورده های دارویی در حوضچه های پرورش  _
و نگهداری تیالپیا، انجام مطالعه تکمیلی برای بررسی و پاالیش 
باقی مانده های دارویی ضرورت دارد. در این شرایط برای انجام 

آزمایش های مربوط اقدام کنید.
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