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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

مقدمه

ــروز  ــی از ب ــد ناش ــش رش ــات و کاه ــوع تلف ــه وق ــوان ب ــان، میت ــروري در جه ــي آبزي پ ــهاي اصل از چالش
بیماریهــاي آبزیــان اشــاره کــرد کــه ســالیانه موجــب تحمیــل میلیاردهــا دالر خســارت بــه پــرورش دهنــدگان 
ــر در  ــز تاخی ــران نی ــود.  در ای ــی میش ــای داخل ــع آبه ــی و مناب ــان دریای ــمند ماهی ــر ارزش ــان و ذخای آبزی
ــات  ــا و تلف ــی، موجــب انتشــار همــه گیریه ــزای عفون ــل بیماری ــق و ســریع بســیاری از عوام شناســایی دقی
ــت اصــول بهداشــتی توســط دســت  ــزارع پرورشــی شــده و عــدم رعای ــر و م ــان در مراکــز تکثی شــدید آبزی

ــرار داده اســت.  ــد جــدی ق ــرض تهدی ــروری را درمع ــزی پ ــت آب ــدرکاران مربوطــه، متاســفانه صنع ان
بــه اســتناد بنــد 11 از مــاده 2 اساســنامه موسســه تحقیقــات شــیالت ایــران مصوبــه 1381/12/10 شــورای 
ــات  ــا، ، موسســه تحقیق ــت امن ــب هیئ ــاوری و تصوی ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــوزش عال گســترش آم
ــال  ــد و از س ــی باش ــور م ــان در کش ــای آبزی ــت وبیماریه ــات بهداش ــی تحقیق ــور متول ــیالتی کش ــوم ش عل
1368 در زمینــه بهداشــت و بیماریهــاي آبزیــان پــروژه و طــرح منطقــه ای و ملــی زیــادی در ایــن موسســه 
ــا  ــی و ی ــق انتشــار مقــاالت علمــی، گزارشــات نهای ــه از طری ــده اســت کــه دســتاوردهای حاصل انجــام گردی
انتقــال اطالعــات و یافتــه هــاي علمــي و فنــي بــا ارائــه آموزشــهاي ترویجــي و تخصصــی مدیریــت بهداشــتی 
پــرورش آبزیــان بــه بخشــهاي اجرایــي، ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســازمان شــیالت ایــران جهــت رشــد 
فعالیتهــاي تولیــدی بخشــهاي ســه گانــه اقتصــادي کشــور )دولتــی، تعاونــي و خصوصــي( انجــام شــده اســت. 
ــگیری  ــان، پیش ــخیص، درم ــهای تش ــردي روش ــات کارب ــش و تحقیق ــترش پژوه ــعه و گس ــتای توس در راس
ــتان،  ــخت پوس ــایر س ــو و س ــی، میگ ــرم آب ــردآبی، گ ــاری، س ــی، خاوی ــان دریای ــای ماهی ــرل بیماریه و کنت
ــات،  ــش تلف ــای کاه ــه راهکاره ــوص ارائ ــی در خص ــل توجه ــتاوردهای قاب ــی، دس ــان زینت ــان و ماهی نرمتن
افزایــش تولیــد و ارتقــای ســالمت آبزیــان جهــت توســعه پایــدار، ایجــاد امنیــت غذایــی و حفاظــت از محیــط 
زیســت بدســت آمــده اســت. مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــای بخــش بهداشــت و بیماریهــای آبزیــان موسســه 
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــای آبزی ــا بیماریه ــارزه ب ــات مب ــعه تحقیق ــامل توس ــیالتی کشــور ش ــوم ش ــات عل تحقیق
روشــها و فناوریهــای نویــن، بررســی عوامــل خطــر ســاز و مســتعد کننــده بیماریهــای آبزیــان در منابــع آبهــای 
داخلــی ودریایــی، بهبــود روشــهای ارتقــای امنیــت زیســتی در مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش آبزیــان کشــور، 
انجــام پژوهشــهای کاربــردی و مطالعــه همــه گیــري شناســي و ســبب شناســي بیماریهــاي خطرنــاك اخطــار 
کردنــی Notifiable در آبزیــان پرورشــي، امــکان ســنجي ســاخت کیــت هــاي تشــخیص ســریع و واکســن 
بیماریهــاي مهلــک آبزیــان، بررســی تاثیــر آالیندهــا بــر ســالمتی آبزیــان و بهداشــت عمومــی، مطالعــه تاثیــر 
عوامــل تغذیــه اي، متابولیــک، مســمومیت هــا و وراثتــي، بررســی فارمــي داروهــا، مــواد شــیمیایي و واکســن 
هــاي معرفــي شــده جهــت مصــرف در مراکــز تکثیروپــرورش آبزیــان، مطالعــه امــکان تولیــد گونــه هــاي مقاوم 
ــرورش  ــه مراکــز تکثیروپ ــراي معرفــي ب ــه بیماریهــای خــاص SPR و عــاری از بیماریهــای خــاص SPF ب ب
آبزیــان، مطالعــه راههــاي کنتــرل و پیشــگیري از بــروز بیماریهــاي عفونــي همــگام بــا پیشــرفتهای علمــی و 
فنــی جهانــی، انجــام مطالعــات ایمنــي شناســي آبزیــان اقتصــادي کشــور و اســتفاده از محرکهــای سیســتم 
ــان، بررســی  ــرد گیاهــان دارویــی وجلبــک هــا در پیشــگیری ودرمــان بیماریهــای آبزی ایمنــی، توســعه کارب
تاثیــر پروبیوتیکهــا، پــري بیوتیکهــا، ســین بیوتیکهــا و فیتــو بیوتیکهــا جهــت افزایــش رشــد، بازماندگــی و 
ــان،  ــدن آبزی ــی در ب ــده هــای داروی ــی مان ــان،     بررســی تجمــع باق ــر بیمــاری هــای آبزی مقاومــت در براب
مشــکالت انســانی و محیطــی ناشــی از مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا و ســموم شــیمیایی، ایجــاد و راه انــدازي 
آزمایشــگاههای رفرانــس تحقیــق و تشــخیص بیماریهــاي آبزیــان و اخــذ تائیــد صالحیــت از ســازمان  بیــن 

المللــي بیمــاري هــاي واگیــردار دام  )OIE( و اتحادیــه اروپــا مــی باشــد.
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در ایــن کتــاب بــه بخشــی از یافتــه هــای تخصصــی و دســتاوردهای موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 
در خصــوص جــدا ســازی و تشــخیص هویــت عوامــل بیماریــزای عفونــی ماهیــان دریایــی، ماهیــان خاویــاری، 
، کفــال ماهیــان، میگــو، شــاه میگــوی آب شــیرین، ماهیــان ســردآبی و ماهیــان گــرم آبــی پرداختــه خواهــد 

شــد و راهکارهــای مدیریتــی و تخصصــی نحــوه پیشــگیری، کنتــرل و درمــان آنهــا شــرح داده مــی شــود.
امیــد آنکــه بــا رعایــت اصــول بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای آبزیــان در کشــور شــاهد رشــد و شــکوفایی 
تولیــدات آبزیــان پرورشــی و دریایــی کشــور بــر اســاس برنامــه هــای توســعه ای ســازمان شــیالت ایــران و 
ــای توســعه  ــه ه ــط زیســت در راســتای برنام ــظ محی ــا حف ــه، همــگام ب ــای ســالمت و بهداشــت جامع ارتق

ــدار و امنیــت غذایــی کشــور باشــیم.  پای



9 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای 
عفونی ماهی آزاد دریای خزر

فصل اول
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بیان مسئله:
ماهــي آزاد دریــاي خــزر بــا نــام علمــی)Kessler, 1877( )Salmo trutta Caspius(  زیرگونــه ای مهاجــر، 
ــوم شــناختی و اقتصــادي  ــای خــزر مي باشــد کــه از ارزش زیســتی- ب رود رو )Anadromus( و بومــی دری
ویــژه اي برخــوردار اســت . ماهیــان بالــغ جهــت تولیــد مثــل در دو فصــل بهــار و پاییــز بــه برخــی رودخانــه 
هــای گیــالن ) شــفارود ، نــاورود ،گرگانــرود و آســتارا چــای ( و مازنــدران )ســردآبرود ، چشــمه کیلــه تنکابــن، 
چالــوس ( مهاجــرت مــی نماینــد. بدلیــل از بیــن رفتــن تدریجــي زســتگاههاي طبیعــي تخــم ریــزي ، صیــد 
بــي رویــه و غیــر مســئوالنه، آلودگیهــاي صنعتــي ، شــهري ، کشــاورزي و کاهــش نــزوالت آســماني و بدنبــال 
آن کاهــش دبــي آب رودخانــه هــا، تکثیــر طبیعــي ایــن ماهــي دچــار اختــالل گردیــده و در نتیجــه مطابــق 
 Kiabi et al,( ــه در معــرض  خطــر انقــراض اعــالم شــده اســت ــا شــرایط  IUCN در ســال 1999 گون ب
1999(.  تنهــا راه بــراي بازســازي و حفــظ ذخایــر ایــن گونــه ارزشــمند تکثیــر مصنوعــي مولدیــن ، تولیــد 
بچــه ماهــي و رهاســازي آنهــا بــه دریــا میباشــد. تعــداد تولیــد و رهاســازي ایــن ماهــي از 800/000   قطعــه 
در ســال 1373 بــه 464/000 قطعــه در ســال 1386 کاهــش یافتــه اســت. بــر اســاس گــزارش عملکــرد مرکــز 
تکثیــر و پــرورش آزاد ماهیــان شــهید باهنــر کالردشــت،  طوالنــي بــودن دوران پــرورش الروي  و بازماندگــي 
حــدود 30% از آنهــا تــا وزن یــک گرمــي، بــروز تلفــات و مــرگ ومیــر بــاال از دوره الروي تــا مرحلــه رهاســازي 

بــه دریــا از مهمتریــن چالشــهاي آن مرکــز  مــي باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از شــرایط اصلــی تولیــد مطلــوب و  جلوگیــري از تلفــات، رعایــت اصــول بهداشــت 
و پیشــگیری از بیماریهــا و  اجــراي برنامــه هــاي مراقبــت بهداشــتی درمراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش بچــه 
ــا بررســي آلودگیهــاي انگلــي ، باکتریایــي، ویروســي و قارچــي مولدیــن ،  ــذا بایســتی ب ماهیــان میباشــد ، ل
تخمهــا، الروهــا و بچــه ماهیــان و بــا جداســازي ، شناســایي و تعیــن  شــدت تاثیــر عوامــل بیماریــزا در طــول 
دوره، راهکارهــاي الزم جهــت افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیــد ارائــه گــردد. رونــد صیــد مولدیــن، راندمــان 
ــا رهــا ســازي بچــه ماهیــان یــک تابســتانه،  ــه تخــم ت تکثیــر، تخــم گشــایي، میانگیــن بازماندگــي از مرحل
ضریــب تبدیــل غذایــي، ضریــب چاقــي، در صــد آلودگــي انگلــي بچــه ماهیــان در پــروژه تحقیقاتــي بررســي 
کمي،کیفــي و بهداشــتي بچــه آزاد ماهــي تولیــدي در مجتمــع تکثیــر و پــرورش شــهید باهنــر)کالر دشــت( 
تــا مرحلــه رهــا ســازي بــه دریــا ي خــزر، طــي ســالهاي گذشــته گــزارش شــده اســت. درطــرح تحقیقاتــي 
ــر ماهــي  ــاي خــزر ب ــي دری ــار هیســتوپاتولوژیک ناشــي از عوامــل زیســت محیطــي حــوزه جنوب بررســي آث
آزاد  و ســوف ، نســبت بــه تعیــن مقادیــر  فلــزات ســنگین ) Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Co, Mn ( ،  هیــدرو 
ــه در  ــات مربوط ــدام و ضایع ــي اق ــت  آزاد ماه ــره در  گوش ــاورزي کل ــموم کش ــک و س ــاي آروماتی کربوره

آبشــش، کلیــه و کبــد ایــن ماهــي معرفــي شــده اســت.
محققیــن موسســه، نقــش رودخانــه تنکابــن را در حفــظ و افزایــش ذخایــر ماهــي آزاد حوضــه جنوبــي دریــاي 
خزر مــورد تحلیــل قــرارداده و  طــول و وزن مناســب بچــه ماهــي آزاد دریــاي خــزر تکثیــر و پــرورش یافتــه در 
مرکــز تکثیــر و بازســازي آزاد ماهیــان شــهید دکتــر باهنــر کالردشــت جهــت رهاســازي را بررســي و تعییــن 

نمــوده انــد.
بــر اســاس آمــار شــیالت ایــران در ســال 1326 حداکثــر صیــد ایــن ماهــی از 20 تــن در ســال تجــاوز نکــرده 
اســت و از آن پــس هــر ســاله صیــد آن ســیر نزولــی داشــته بطوریکــه در اوایــل ســال 1360 از آمــار شــیالتی 
حــذف گردیــد و دیگــر جــزء ماهیــان تجــاری محســوب نمــی گردیــد و اگــر چنانچــه ایــن رونــد ادامــه مــی 
ــه انقــراض مــی رفــت . بازســازی ذخایــر ماهــی آزاد دریــای خــزر از ســال 1362 تــا  یافــت ، نســل آن رو ب
ــه  دریــاي  خــزر  ــوده و ســالیانه بطــور متوســط  348 هــزار عــدد بچــه  ماهــي  آزاد ب کنــون در حــال انجــام ب

رهــا ســازي  شــده  اســت  .
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دستاوردها: 
بــه منظــور  حفــظ و بازســازی ذخائــر ماهــی آزاد دریــای خــزر )Salmo trutta Caspius( در ســال 1388 
در برنامــه محیــط زیســت دریــای خــزر )CEP(  یــک طــرح ملــی ســه ســاله بــه تصویــب رســید و عملیــات 
اجرائــی آن در محــور هــای گوناگــون انجــام شــد. بــر اســاس ســند مصــوب طــرح ملــی،  در فصــل صیــد بــا 
ــد  ــا همــکاري پرســنل شــیالت ، تعــداد 110 -90 ماهــي مول ــد و ب ــان مول اســتقرار تیــم جمــع آوري ماهی
آزاد از  9-10 رودخانــه مهــم شــمالی منتهــی بــه دریــای خــزر در دو اســتان گیــالن و مازنــدران صیــد و بــه 
محــل نگهــداري مولدیــن منتقــل گردیــد. عملیــات لقــاح تخــم و نگهــداري )انکوباســیون(، پــرورش الرو بچــه 
ماهیــان تــا رســیدن بــه انــدازه مناســب رهاســازي طبــق اصــول و روش هــاي علمــي )5 الــی 15 گــرم(، انجــام 
و پــس از عالمــت گــذاري بچــه ماهیــان)Tagging( ، عملیــات رهــا ســازي آنهــا در مــکان هــای مناســب 
در رودخانــه هــاي مهــم  منتهــي بــه دریــاي خــزر انجــام شــد. مطالعــه وضعیــت بهداشــتی و بیمــاری هــای 
مولدیــن وحشــی از ابتــداي عملیــات صیــد و انتقــال آنهــا بــه محــل نگهــداري و تکثیرآنهــا، انکوباســیون تخــم 

هــا ، پــرورش الرو و بچــه ماهیــان تــا مرحلــه رهاســازي بــه دریــا صــورت گرفــت. 

تصویرشماره 1: ماهي آزاد دریاي خزر

از دیــدگاه تحقیقاتــی، ایــن گونــه هماننــد ســایر گونــه هــاي آبــزي بــا ارزش کشــور از ســه منظــر مــورد توجــه 
قــرار مــي گیــرد، تکثیــر و پــرورش بهینــه مولدیــن وحشــي جهــت تولیــد بچــه ماهــي بــه منظــور رهاســازي 
و افزایــش گروههــاي اکولوژیــک ســاالنه )Year Class( در منابــع آبهــاي طبیعــي )تکثیــر و پــرورش جهــت 
بازســازی ذخایــر(، تنظیــم برنامــه جهــت پرورشــی نمــودن ایــن گونــه بــا ارزش و ارائــه فــن آوري تکثیــر و 
پــرورش آن جهــت اســتفاده در مــزارع پــرورش ماهــي ســردآبي کشــور و قفســهای شــناور )آبــزي پــروري(.  
انجــام مطالعــات پایــه روي یکــي از ذخایــر ژنتیکــي آبزیــان در حــال انقــراض کشــور )حفــظ ذخائــر ژنتیکــی(.
ــا بررســي آلودگیهــاي انگلــي ، باکتریایــي، ویروســي و قارچــي مولدیــن، تخمهــا، الروهــا و  در ایــن طــرح  ب
بچــه ماهیــان نســبت بــه جداســازي، شناســایي و تعیــن شــدت تاثیــر عوامــل بیماریــزا در طــول دوره و ارائــه 
راهکارهــاي الزم جهــت افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیــد اقــدام گردیــد. بــر اســاس پروتــکل هــاي تشــخیص 
بیماریهــاي ماهــي ســازمان بیــن المللــي بیماریهــاي واگیــردار دام )OIE2010(    طــي مــدت اجــراي ایــن 
پــروژه، بــا روشــهاي مختلــف مولکولــي)PCR( ، ویــروس شناســي، باکتــري شناســي، قــارچ شناســي و انــگل 
شناســي، مهمتریــن بیماریهــاي تهدیــد کننــده بــا انجــام نمونــه بــرداری هــای متوالــی از ماهیــان در مراحــل 
مختلــف رشــد مــورد ردیابــي و شناســایي قــرار گرفــت. بــر اســاس گــزارش عملکــرد مرکــز تکثیــر و پــرورش 
آزاد ماهیــان شــهید باهنــر کالردشــت،  طوالنــي بــودن دوران پــرورش الروي و بازماندگــي کــم آنهــا )حــدود 
30 درصــد( تــا وزن یــک گرمــي، بــروز تلفــات و مــرگ ومیــر بــاال از دوره الروي تــا مرحلــه رهاســازي بــه دریــا 
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ــا اســتقرار تیــم جمــع آوري مولدیــن ماهــی آزاد در فصــل  از مهمتریــن چالشــهاي آن مرکــز  مــي باشــد. ب
مهاجــرت بــه رودخانــه هــا ، تعــداد 110 -90 ماهــي مولــد آزاد از  9-10 رودخانــه مهــم شــمالی منتهــی بــه 
دریــای خــزر در دو اســتان گیــالن و مازنــدران صیــد و بــه محــل نگهــداري مولدیــن منتقــل گردیــد. نمونــه 
بــرداري از مولدیــن )بــه میــزان 5% ( ، تخــم ســبز )Green egg( ، تخــم لقــاح یافتــه ) Eyed egg( ، در 
 )Milt( اســپرم ، )مولدیــن ( )Ovarian fluid(  مایعــات تخمدانــي ،)هــر مرحلــه بــه میــزان) 100-50 عــدد

و خــون بــود.
همچنیــن از الرو همــراه بــا کیســه زرده )SaC fry larvae( )50 عــدد(  ، بچــه ماهــي زیــر یــک گــرم )50 
عــدد( ، بچــه ماهــي بیــن یــک تــا دو گــرم)50 عــدد( و بچــه ماهــي بــاالي دو گــرم)50 عــدد(  تــا رســیدن 
ــل  ــق اصــول و روش هــاي علمــي بشــرح ذی ــرم(،  طب ــی 15 گ ــدازه مناســب جهــت رهاســازي )5 ال ــه ان ب

صــورت گرفــت.
الــف( مطالعــات باکتــری شناســی : پــس از ثبــت مشــاهدات ، خصوصیــات ظاهــري و بیومتــري ماهیــان 
داراي عالئــم بالینــي مشــکوك بــه بیماریهــاي باکتریایــي ، از کبــد ، کلیــه ، مغــز ، طحــال، زخمهــا و در مــوارد 
ســپتي ســمیک از خــون قلــب در شــرایط اســتریل، نمونــه بــرداري صــورت گرفــت. جهــت شناســایي اولیــه 
از محیــط هــاي کشــت عمومــي همچــون TSA یــا )Tryptone Soya Agar( ،  محیــط BHIA یــا آگار 

قلــب – مغــز Infusion Agar Brain Heart اســتفاده شــد. 
آنــگاه پلیــت هــاي مربوطــه را بــه مــدت 72 ســاعت در گرمخانــه قــرار داده و بــر اســاس نــوع پرگنــه هــاي 
ــدام شــد.  ــوژن اق ــل پات ــه عام ــه تشــخیص اولی ــورد نظــر نســبت ب ــاي م ــزي ه ــگ آمی ــه و انجــام رن حاصل
درادامــه جهــت تشــخیص تفریقــي وتعییــن نــوع دقیــق باکتــري وتاییــد جنــس و گونــه باکتــري هــاي جــدا 
شــده از محیــط هــاي اختصاصــي مربوطــه و آزمایــش هــاي شــیمیایي همچــون حرکــت، انــدول،  کاتــاالز، 

ــد. پراکســیداز و... اســتفاده گردی

بررسیهای باکتری شناسی ماهیان آزاد پرورشی دریای خزر

ب( مطالعــات انــگل شناســی :  جهــت انجــام آزمایشــات انــگل شناســي ، بالفاصلــه پــس از صیــد ماهیــان 
 Wet( آنهــا را  قطــع نخــاع و بیهــوش نمــوده،  عــالوه بــر اخــذ نمونــه هــاي ســطحي و تهیــه الم مرطــوب ،
mount( ، از پوســت و مخاطــات، چشــم، برانشــي ها،جراحــات و اولســر هــا ي ســطحي، از ارگانهــاي داخلــي 
نیــز جهــــت شناســایي انــگل هــای احتمالــي نمونــه گیــري شــد و بــا اســتفاده از روشــهاي میکروســکوپیک 
و ماکروســکوپیک نســبت بــه ثبــت مشــخصات و طبقــه بنــدي آنهــا اقــدام گردیــد. جهــت تاییــد وتشــخیص 
نهایــي از کلیدهــاي شناســایي و منابــع و متخصصیــن داخلــي و در صــورت لــزوم از منابــع و مراجــع علمــي 

ذیربــط خــارج کشــور اســتفاده گردیــد.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

ج( مطالعــات قــارچ شناســی :ایــن مطالعــات بــه صــورت مــوردي بــر روي نمونــه هــاي تخــم و ماهیــان 
مشــکوك بــه آلودگیهــاي قارچــي انجــام گرفــت. جهــت کشــت و جداســازي قارچهــاي بیماریــزا  از محیــط 
هــاي کشــت )Sweet Wort Agar(، سابورودکســتروزآگار )SDA(، پوتیتودکســتروزآگار )PDA( و محیــط 

GP agar اســتفاده شــد.
ه( مطالعــات ویــروس شناســی :مطالعــات ویــروس شناســي بــر روي نمونــه هــاي اخــذ شــده از مولدیــن، 
الرو و بچــه ماهیــان مشــکوك و یــا بصــورت تصادفــي انجــام گرفــت. نمونــه هــاي بافتــي از اندامهــاي هــدف 
همچــون کبــد، کلیــه ، طحــال، مغــز و مایعــات تناســلي مولدیــن تهیــه شــده و در ظــروف اســتریل حــاوي 

محلــول هــاي ویــژه نگهدارنــده )EMEM( قــرار گرفــت. 
ــزر   ــا در فری ــه ه ــه آزمایشــگاه ، نمون ــه ب ــي ارســال نمون ــي طوالن ــه زمان ــا فاصل ــد مســافت ی در صــورت بع
ــر  ــخیصي PCR  از نظ ــاي تش ــا کیته ــا ب ــه ه ــدند. نمون ــي ش ــداري م ــراد نگه ــانتي گ ــه س 80- درج
بیماریهــاي ویروســي مــورد بررســي قــرار گرفتــه و در صــورت نیــاز بــر روي تیــره هــاي ســلولي مخصــوص 
ــاهده  ــروس و مش ــد وی ــورت رش ــد.در ص ــی ش ــت داده  م CHSE, BF2, SSN1, EPC   و FHM  کش
ــد  ــخیص و تایی ــت تش ــدي جه ــاژهاي بع ــه پاس ــبت ب ــلولي نس ــت س ــاي کش ــط ه ــار CPE  در محی آث
ــا اســتفاده از  ــار CPE در کشــت ســلول  ب ــن   در صــورت مشــاهده آث ــت .همچنی ــی گرف ــدام م ــي اق نهای
 NT )Neutralisation Test( ، )IndireCt FluoresCent Antibody Test(روشــهاي ســرولوژیک
ــده  ــدا ش ــروس ج ــي وی ــد نهای ــه تایی  IFAT ، MAb ,  ImmunohistoChemistry )IHC(  نســبت ب

اقدام می گردید. 
ــه هــاي مثبــت جــدا  ــع کشــت ســلولي )Supernatant( نمون ــا از مای ــود ت ــه پیــش بینــی شــده ب در ادام
شــده اولیــه جهــت مطالعــات میکروســکوپ الکترونــي E.M بــه دو روش T.E.M  و S.E.M در صــورت لــزوم 
اســتفاده گــردد. در ایــن ارتبــاط بــر اســاس روش )Kokh Pustulate(  و بــه منظــور بررســي بیماریزایــي  
)PathogeniCity( ویــروس جــدا شــده را بــه ماهیــان حســاس تزریــق نمــوده و بیماریزایــي آن هــا مــورد 

بررســي قــرار مــی گرفــت. 
از ســوي دیگــر ویــروس جــدا شــده را پــس از خالــص ســازي و تعییــن عیــار TCID50 ، بــه کمــک فرمالیــن، 
غیــــر فعــال )InaCtive( نمــوده و بــه کمــک یــاور فرونــد  )Freund’s   adjuvant(  و بــر اســاس پروتکل 
مربوطــه بــه خرگــوش تزریــق نمــوده و پــس از تزریقــات مکــرر، نســبت بــه تولیــد آنتــي بــادي پلــي کلونــال 
)PolyClonal Antibody(  علیــه ویــروس مربوطــه حســب مــورد اقــدام مــی گردیــد. از ایــن محصــول در 
مطالعــات ســرولوژیک پــروژه نیــز اســتفاده مــی شــد. بــه اختصــار شــرح عملیــات ویــروس شناســی در ایــن 

بررســی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
ــی  ــه چین ــدن در بوت ــوژن ش ــس از هم ــدف پ ــاي ه ــروس )Virus Isolation( :  بافته ــازي وی 1( جداس
اســتریل در محیــط نگهدارنــده EMEM  و یــا محلــول بافرفســفات PBS  )فســفات بافــر ســالین(  رقیــق 
 supernatant( شــده و پــس از ســانتریفوژ 2000 دور در دقیقــه بــه مــدت 10 دقیقــه ، محلــول رویــي آن را
( در مجــاورت شــعله ودر زیرهــود از فیلتــر μm 45 / 0 عبــور داده و ســپس مایــع حاصــل بــه تیــره ســلولي 
BF2 و EPC در پلیــت 24 خانــه تلقیــح مــي گــردد وســپس محیــط نگهدارنــده EMEM و  ســرم جنیــن 

گوســاله ) FBS ( 10 درصــد بــه آن افــزوده خواهــد شــد . 
ســپس  بــه گرمخانــهºC15  منتقــل شــده و زمانــي کــه آثــار ســیتوپاتیک مربوطــه ) CPE ( در تیــره ســلولي 
مشــاهده شــد بایســتي ســریعا اقــدام بــه جــدا نمــودن مایــع  ) Supernatant ( از ســلولها نمــود کــه ایــن کار 
توســط ســانتریفوژ 1000 دور بــه مــدت ده دقیقــه صــورت خواهــد گرفــت. محلــول روئــي جهــت اســتخراج 

RNA ویروســي جهــت آزمایــش   RT-PCRاســتفاده شــد.
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: RT-PCR و( بررسی های مولکولی و آزمایش
 : RNA 1( استخراج

نمونــه بافتــی را بــا کمــک همــزن برقــی همــوژن کــرده و  RNA کلــی بافــت و ویــروس را بــه روش فنــل 
– کلروفــرم اســتخراج نمــوده و پلــت RNA را پــس از شستشــو بــا الــکل اتیلیــک 75 درصــد در آب مقطــر 

RNAse free حــل مــی نماییــم.
2 ( انتخاب پرایمر:

از میــان پرایمــر هــای فراوانــی کــه تــا کنــون اســتفاده شــده اس بــرای بیمــاری IPN از جفــت پرامــر زیــر 
اســتفاده شــد:

)’P9 )5’ -TGA GAT CCA TTA TGC TTC CC– 3
)’P10 ) 5’ GAC AGG ATC ATC TTG GCA TAG T– 3

که مربوط به ناحیه VP2 می باشد.
و برای بیماری VHS از جفت پرایمر زیر استفاده گردید:

)’TAC ATG ATA GTC AAG TGC AG -3 – '5( 5001
)’CCT GGG  AGC TCC CTT CAC G - 3 – '5( 5002

و برای بیماری IHN از جفت پرایمر زیر استفاده شد: 
)’IHN1)5’-ATGATCACCACTCCGCTCATT-3
)’IHN2 )5’-GATTGGAGATTTTATCAACA-3

: RT-PCR)  3
ــه CDNA شــده و  ــل ب ــم RT )Reverse transCriptase (تبدی ــا کمــک آنزی ــروس ب ــدا RNA وی ابت
One step RT-ژن مــورد نظــر بــا اســتفاده از کیــت) AmplifiCation( یــا تکثیــر PCR ســپس مرحلــه

PCR صــورت گرفــت.
 کلیــه اطالعــات و داده هــاي بدســت آمــده در ایــن بررســی دســته بنــدي شــده و بــر اســاس روشــهاي آمــاري 
رگرســیون لجســتیک ، تحلیــل مســیر و آنالیــز فاکتــور بــا کمــک نــرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل 

آمــاري قــرار گرفــت. 

نتایــج قــارچ شناســی: نتایــج ســه ســال تحقیــق کمــي و کیفــي و نمونــه بــرداری هــای متوالــی از ماهیــان 
در مراحــل مختلــف رشــد جهــت ردیابــي، جــدا ســازي و شناســایي  آلودگیهــاي  قارچــي مولدیــن، تخمهــا، 
الروهــا و بچــه ماهیــان آزاد در مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش اســتانهاي گیــالن و مازنــدران بــر روی نمونــه 
 CEP هــای اخــذ شــده در طــی انجــام پایــش بهداشــتی مولدیــن و مــزارع هچــری مربــوط بــه طــرح ملــی
 )PeniCilium( پنیســیلیوم ، .Saprolegnia sp(بیانگــر آنســت کــه گونــه هــاي از قارچهــاي ســاپرولگنیا
ــي را  ، موکــور)MuCor( ، آکرومونیــوم ))ACremonium ،آســپرژیلوس )Aspergillus( بیشــترین فراوان
داشــتند. بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از شــرایط اصلــی تولیــد مطلــوب و  جلوگیــري از تلفــات، رعایــت اصــول 
ــزارع  ــر و م ــز تکثی ــتی درمراک ــت بهداش ــاي مراقب ــه ه ــراي برنام ــا و  اج ــگیری از بیماریه ــت و پیش بهداش
ــي و  ــد نهای ــر آن در تولی ــي، تاثی ــاي قارچ ــدت آلودگیه ــل ش ــن تحلی ــذا ضم ــد، ل ــان میباش ــرورش ماهی پ

راهکارهــاي الزم جهــت افزایــش بازدهــي دراصــل گــزارش نهائــی مربوطــه ارائــه گردیــد.

 EntrobaCteriaCeae ,  ــون ــی همچ ــل باکتریائ ــدودی عوام ــداد مح ــی: تع ــری شناس ــج باکت نتای
Aeromonas spp , Pseudomonas spp , BaCillus spp,   Yersinia ruCkeri, در مولدیــن 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

شناســائی شــد کــه مشــکل خاصــی را در آنــان ایجــاد نکــرده بــود و بــه بیانــی مــی تــوان گفــت آنهــا اغلــب 
جــزو فلــور طبیعــی مولدیــن بــوده و در شــرایط اســترس و دســتکاریهای غیــر طبیعــی و ناجــا امــکان بــروز 
 ,EnterobaCter sp Klebsiella sp ــا ــد. در الروه ــاد نماین ــتند ایج ــی توانس ــن را م ــاری در مولدی بیم
 MiCroCoCCus و Pseudomonas sp ــز ــز کالردشــت نی ــه مرک ــد. از آب ورودی ب جداســازی گردیدن

ــد. sp جداســازی گردی

نتایــج ویــروس شناســی: در ایــن تحقیــق بــه منظــور شناســایی بیمــاری هــای ویروســی IPN، IHN و 
VHS نمونــه بــرداری از بچــه ماهیــان آزاد در 2  مرحلــه و یکبــار از یــک نمونــه مولــد توســط مجــری محتــرم 
وهمــکاران پــروژه  CEP صــورت گرفتــه و بــه صــورت فریــز شــده بــه پژوهشــکده آبــزی پــروری انتقــال داده 
شــد. نمونــه هــا ابتــدا بــر روی تیــره هــای ســلولی EPC و BF2 تلقیــح شــد کــه در تمــام مــوارد هیچگونــه 
آثــار آســیب ســلولی) CPE( مشــاهده نشــد. در ادامــه تــک الیــه هــای ســلولی پــس از گذشــت 7 روز جمــع 
آوری شــده و آزمایــش RT-PCR مربــوط بــه ســه ویــروس مذکــور انجــام شــد کــه نتایــج تمــام آزمایشــات 

منفــی بــود.
ــر روی تــک الیــه ســلولی)Monolyer Cell Culture( : در دو و یــا ســه پاســاژ  نتایــج کشــت ب

ــار آســیب ســلولی)CPE( مشــاهده نشــد. ــه آث پیاپــی )Blind passage( هیچگون

BF2 و EPCاولین تلقیح سوسپانسیون فیلتر شده بافتی بر روی تک الیه سلولی
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BF2 و EPCتلقیح مجدد سوسپانسیون سلولی بر روی تک الیه سلولی

X 10پس از تلقیح سوسپانسیون فیلتر شده بافتی EPC عدم بروز آثار آسیب سلولی بر روی تیره سلولی
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

X20 پس از تلقیح سوسپانسیون فیلتر شده بافتیBF2 عدم بروز آثار آسیب سلولی بر روی تیره سلولی

نتایج بررسی های مولکولی و آزمایش RT-PCR: نتایج تمام آزمایشات  مربوط ویروس های IPNV، IHNV و 
VHSV منفی بود.
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آزمایش RT-PCR مربوط به بیماری IPNV ؛ M: مارکر ، 1 تا 4 نمونه های مورد آزمایش، C+: کنترل مثبت و C-: کنترل منفی

 :-C کنترل مثبت و :+C ،مارکر ، 1 تا 3 نمونه های مورد آزمایش :M ؛ IHNV مربوط به بیماری RT-PCR آزمایش
کنترل منفی
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

 :-C کنترل مثبت و :+C ،مارکر ، 1 تا 4 نمونه های مورد آزمایش :M ؛ VHSV مربوط به بیماری RT-PCR آزمایش
کنترل منفی

براســاس نتایــج کشــت و ویــروس شناســی تمــام نمونــه هــای مــورد آزمایــش از نظــر وجــود بیمــاری هــای
IPN، IHN و VHS بودنــد  و ویــروس مشــخصی شناســائی و جــدا ســازی نشــد.

در پایــش بهداشــتی بعمــل آمــده بــر روی بچــه ماهیــان و مولدیــن مــورد بررســی برخــی ناهنجــاری هــای خــاص 
همچــون الغــری)EmaCiation(  ، اســکولیوزیس)SColiosis( ، لردوزیــس)Lordosis(  ، تغییــرات و ناهنجاری 
هــای جمجمــه ای )Head deformation(  مشــاهده گردیــد کــه علــت بــروز آنهــا اغلــب نامشــخص مــی باشــد 
و بــا عنایــت بــه تــک گیــر بــودن آنهــا بــه نظــر میرســد مشــکل خاصــی در ســالمت ماهیــان مــورد بررســی نباشــد.
 در مجمــوع بــه نظــر میرســد مولدیــن ماهــی آزاد دریــای خــزر و بچــه ماهیــان تولیــدی از نظــر بهداشــتی 
مشــکل خــاص و اساســی نداشــته و بیمــاری حــاد اگزوتیکــی در آنهــا مشــاهده نشــده اســت . مــوارد تــک گیــر 
انفــرادی نیــز کــم بــود. مدیریــت بهداشــتی مناســب و دســتکاری هــای مــوردی اســت کــه موجــب شکســت 
ــوارض  ــی ع ــروز برخ ــرای ب ــه را ب ــده و زمین ــه ش ــورد مطالع ــان م ــوارد در ماهی ــی م ــی در برخ ــوان ایمن ت
انفــرادی محــدود ایجــاد مــی نمایــد کــه در صــورت رعایــت اصــول بهداشــتی و مدیریــت مطلــوب در ســطح 

گلــه میــزان ایــن عــوارض نیــز بــه حداقــل خــود خواهــد رســید.
ماهیــان  مولــد صیــد شــده در رودخانــه هــای اســتان مازنــدران )چشــمه کیلــه تنکابــن- ســرد آبــرود چالــوس 
( بــه مرکــز تکثیــر وپــرورش آزاد ماهیــان شــهید باهنــر کالردشــت انتقــال داده شــدند و پــس از نگهــداری 
در شــرایط خــاص کارگاهــی و اعمــا ل مراقبتهــای ویــژه بــر روی آنهــا مــر تبــا  بــا مــواد ضــد عفونــی کننــده 
از قبیــل ســولفات مس)بــا غلظــت1 در 200000   (و نمــک طعــام )بــا غلظــت  5در  1000   (بــه مــدت 1 

ســاعت حمــام داده شــدند تابهتریــن راندمــان تکثیــر حاصــل شــود.
تهیــه مولدیــن مناســب از تعاونیهــای پــره و نگهــداری مولیــدن در اســتخرهای مناســب و پرســتاریهای الزم تــا 
رســیدن بــه مرحلــه رســیدگی جنســی همــراه بــا کنتــرل و رعایــت اصــول و ضوابــط بهداشــتی از بــدو صیــد 
تــا تکثیــر مولدیــن بــه منظــور تولیــد و رهاســازی بیشــتر بچــه ماهیــان ایــن گونــه ارزشــمند موجــب افزایــش 
صیــد و بهــره بــرداری از دریــای خــزر و ایجــاد اشــتغال و درآمــد بــرای جامعــه زحمتکــش صیــادی ســواحل 
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ــع آبهــای  ــرورش در مناب ــرای پ ــه ب ــای خــزر و هــم چنیــن ایجــاد امــکان اســتفاده از ایــن گون ــی دری جنوب
داخلــی و ســاحلی و توســعه پــرورش ماهــی در قفســهای شــناور دریــای خــزر میگــردد.

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
در بیــن ماهیــان اســتخواني دریــای خــزر ، ماهــی آزاد از ارزش اقتصــاي باالیــي برخــوردار بــوده و بــا فرهنــگ 
ــه طــوري کــه  و ذانقــه مــردم اســتانهاي شــمالي و توریســتهای داخلــی و خارجــی ســازگاري پیــدا کــرده ب

گرانتریــن ماهــي از نظــر ارزش واحــد در شــمال کشــور محســوب مــي گــردد. 
ــزارع  ــی آزاد در م ــرورش ماه ــازی پ ــکان س ــت و ام ــود ظرفی ــامل بهب ــتاورد ش ــن دس ــی ای ــا و اثربخش مزای
پــرورش ماهیــان ســردآبی کشــور و قفســهای شــناور آبهــای دریــای خــزر نزدیــک بــه ســواحل اســتان گیــالن 
و مازنــدران در صــورت اســتفاده از ایــن گونــه بومــی در آبــزی پــروری کشــور خواهــد شــد و نتیجــه آن افزایش 
درآمــد، اشــتغال، ارزآوری و جلوگیــری از مهاجــرت بــه کالن شــهرها مــی باشــد بعــالوه افزایــش ذخایــر ماهــی 
آزاد در ســواحل جنوبــی دریــای خــزر موجــب افزایــش صیــد ایــن ماهــی بــا ارزش در تعاونیهــای پــره خواهــد 
شــد. راه یافتــن ایــن ماهــی بــا ارزش در ســفره غذایــی خانوارهــای ایرانــی و افزایــش مصــرف ســرانه ماهــی در 

راســتای سیاســتهای توســعه شــیالت ایــران نیــز از دیگــر دســتاوردهای آن خواهــد بــود.
اســتفاده از نتایــج طــر ح فــوق و راهکارهــای ارائــه شــده بــا کاهــش تلفــات، افزایــش زاد آوری و افزایــش ســالمتی 
ــواد  ــموم و م ــن س ــه جایگزی ــی ک ــان داروی ــی و گیاه ــای ایمن ــتفاده از محرکه ــراه اس ــا ارزش، بهم ــه ب ــن گون ای
شــیمیایی میگردنــد در حفــظ محیــط زیســت دریایــی و نواحــی ســاحلی نیــز تاثیــر گــذار مــی باشــد. تولیــد بچــه 
ــدران پیــش  ــه هــای اســتان گیــالن و مازن ــه منظــور رهاســازی در رودخان ــای خــزر ب ماهــی آزاد )اســمولت( دری
ــا افزایــش حتــی 10% بازماندگــی ناشــی از بکارگیــری توصیــه هــای بهداشــتی، ارزش افــزوده  بینــي مــی شــود ب
ــا اداره کل شــیالت گیــالن و  تجــاري ســالیانه معــادل یکصــد میلیــون تومــان داشــته باشــد. در قالــب قــرار داد ب
مازنــدران میتــوان بــه منظــور تولیــد بچــه ماهــی آزاد اســمولت ســالم و بــا کیفیــت بــرای رهــا ســازی و یــا پــرورش 

در اســتانهای مربوطــه بــه منظــور حفــظ و افزایــش ذخایــر ایــن ماهــی بــا ارزش درمنابــع آبــی اقــدام نمــود.

تصویری از مولدین ماده و نر ماهی آزاد دریای خزر
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای 
عفونی کفال ماهیان دریای خزر با تاکید بر 

)VNN( بیماری نکروز عصبی ویروسی

فصل دوم 
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بیان مسئله:
ــزر از  ــای خ ــی دری ــواحل جنوب ــتخوانی )Bony Fish( در س ــان اس ــر ماهی ــرداری از ذخای ــره ب ــد و به صی
گذشــته ســابقه ای دیرینــه داشــته و یکــی از مشــاغل اصلــی ســاحل نشــینان ســه اســتان ســاحلی گیــالن، 
مازنــدران و گلســتان مــی باشــد. هــم اکنــون بالــغ بــر 11000 صیــاد در قالــب 131 شــرکت تعاونــی صیــادی 
ــان  ــواع ماهی ــن از ان ــه 22000 ت ــب ب ــاالنه قری ــوده و س ــال ب ــه فع ــن منطق ــاحلی در ای ــره س ــه روش پ و ب
اســتخوانی را صیــد و روانــه بــازار مصــرف مــی کننــد. بنابرایــن حفــظ و پایــداری ذخایــر ماهیــان اســتخوانی 
 )liza auratus(در دریــای خــزر از اهمیــت خــاص و ویــژه ای برخــوردار اســت. ماهــی ســفید، کفــال طالیــی
و ماهــی کپــور ترکیــب اصلــی صیــد را تشــکیل داده و جمعــاً بیــش از 90 درصــد از ترکیــب صیــد را بخــود 
اختصــاص داده انــد. مقــدار صیــد ســایر گونــه هــای ماهیــان اســتخوانی نظیــر: کلمــه، ســیم، مــاش، آزادماهــی 
دریــای خــزر و ... نیــز در دو دهــه اخیــر بشــدت کاهــش یافتــه و در خطــر انقــراض نســل قــرار گرفتــه انــد.

ــات  ــر اســاس اطالع ــوده و ب ــزر ب ــاي خ ــان دری ــن ماهی ــن و اقتصــادي تری ــي از مهمتری ــان یک ــال ماهی کف
موجــود میــزان صیــد آن در ســالهاي گذشــته رونــد افزایشــي داشــته بــه گونــه اي کــه در ســال 1381 بــه 
باالتریــن حــد خــود معــادل 6446 تــن در دریــاي خــزر رســیده اســت. ایــن در حالــي اســت کــه بعــد از آن 

بــا رونــد کاهشــي صیــد ایــن ماهــي در کشــور روبــرو بــوده ایــم. 

)Liza saliens( ماهی کفال پوزه باریک

پــس از دریافــت گزارشــهای متعــدد مبنــی بــر بــروز تلفــات و مشــاهده عالیــم شــنای نامتعــارف  ) مارپیچــی، 
ــه پشــت در ســطح آب ( و اتســاع محوطــه شــکمی در ماهیــان کفــال طالیــی صیــد  چرخشــی، خوابیــده ب
شــده در صیدگاههــای ســه اســتان شــمالی حاشــیه جنوبــی دریــای خــزر، ضمــن مراجعــات مکــرر بــه پــره 
ــی در  ــال طالی ــی کف ــداد 428 ماه ــا 1388 تع ــالهای 1385 ت ــد س ــول صی ــول فص ــادی در ط ــای صی ه
ــال در  ــدادی در حــدود 312 ماهــی کف ــه تع ــرداری گردیدندک ــه ب ــرم نمون ــا 250 گ ــی 50  ت محــدوده وزن
اســتان گیــالن و 116 عــدد نیــز از اســتانهای گلســتان و مازنــدران صیــد شــدند کــه  اغلــب آنهــا دارای عالئــم 
بالینــی همچــون شــنای نامتعــادل، تیرگــی رنــگ بــدن و اتســاع محوطــه شــکمی بودنــد و بــر اســاس ایــن 

نشــانه هــا بیمــاري نکــروز ویروســي عصبــي  VNN  مــورد ظــن و گمــان  قــرار گرفــت.
ابتــالي کفــال ماهیــان  و ســایر آبزیــان اقتصــادي دریــاي خــزر بــه ایــن بیمــاري اپــي زئوتیــک  کــه موجــب 
ــد  ــادي و تولی ــد و صی ــاي صی ــت ه ــي و فعالی ــاي اجتماع ــه ه ــردد از چنب ــي گ ــان م ــنگین آن ــات س تلف
اقتصــادي بســیار حائــز اهمیــت اســت. چنانچــه ایــن بیمــاري در دریــاي خــزر و منطقــه مهــار نشــود، فعالیــت 
ــاي  ــان در دری ــوع ماهی ــن ن ــل شــده و ممکــن اســت نســل ای ــد اقتصــادي مخت ــه آن از بع ــوط ب هــاي مرب
خــزر بــا انقــراض روبــرو شــود، ضمــن آنکــه بــا عنایــت بــه ذخائرارزشــمند آن در دریــاي خــزر، امــکان تکثیــر 
مصنوعــي آن مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.ضمن آنکــه تجربیــات قبلــي در مــورد پــرورش آن در محیــط 
هــاي مصنوعــي بــه دلیــل پائیــن بــودن ضریــب رشــد و طوالنــي بــودن دوره رشــد آن از نظــر اقتصــادي بــا 
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اقبــال پــرورش دهنــدگان روبــرو نبــوده اســت. در نتیجــه تاکنــون شــرایط  تکثیــر و پــرورش کفــال ماهیــان 
دریــاي خــزر در مــزارع  وجــود نداشــته اســت کــه ایــن موضــوع اهمیــت قضیــه را دو چنــدان مــي کنــد

دستاوردها:
از بهمــن ســال 1382  متعاقــب گــزارش دریافتــي از مرکــز تحقیقــات گیــالن شــاهد بــروز عارضــه جدیــدي 
در ایــن ماهیــان بــوده ایــم کــه بــا بادکردگــي کیســه شــنا و تعییــر رفتــار در شــناي ماهیــان همــراه بــود . بــه 
دنبــال بررســیهاي بعمــل آمــده و انجــام آزمایشــات متعــدد باکتریولوژیــک و مطالعــات اکولوژیــک و آزمایشــات 
ــال  ــان مبت ــي در ماهی ــر متعارف ــورد غی ــچ م ــزر هی ــاي خ ــوده دری ــتر و ذي ت ــیمیایي آب ، بس ــي ش فیزیک
ــان  ــي ماهی ــد گشــایي وکلینیک ــم کالب ــیهاي آســیب شناســي و عالئ ــب بررس ــن متعاق مشــاهده نشــد. لیک
مبتــال ،  بیمــاري نکــروز ویروســي عصبــي  VNN  مــورد ظــن و گمــان  قــرار گرفــت.  در ایــن طــرح ملــی 
ــی ویروســی) VNN ( از  ــاری نکــروز عصب ــل بیم ــروس عام ــه منظــور جداســازی و شناســایی نوداوی ــه ب ک
ماهیــان کفــال طالیــی)liza auratus( دریــای خــزر صیــد شــده در صیدگاههــای اســتانهای حاشــیه جنــوب 
دریــای خــزر صــورت گرفــت و شــامل گیــالن، مازنــدران وگلســتان بــود  بــا کمــک روشــهای کشــت ســلولی، 
ــان(  ــای درخش ــن ه ــش پادت ــه ای )Nested-RT-PCR( ، آزمای ــراز دو مرحل ــره ای پلیم ــش زنجی واکن
)IFAT ، ایمونوهیستوشــیمی )IHC( ، هیســتوپاتولوژی، هماتولــوژی، باکتریولــوژی و میکروســکوپ الکترونــی 

عامــل بیماریــزای ایــن ســندرم تلفــات مــورد بررســی قــرار گرفــت.

الف                                                                                  ب
وضعیت ظاهری)الف( و داخلی)ب( کفال ماهیان بیمارصید شده دریای خزر طی زمستان 1383 تا تابستان 1384

بافتهــای مغــز و چشــم از ماهیــان مــورد مطالعــه در شــرایط اســتریل جداســازی و جهــت انجــام آزمایشــات 
کشــت ســلولی و Nested-RT-PCR در فریــزر C°80 – نگهــداری شــدند. بــه طــور همزمــان قطعاتــی از 
بافتهــای مذکــور در فرمالیــن 10 درصــد جهــت انجــام آزمایشــات هیســتوپاتولوژی و ایمونوهیستوشــیمی و 
ــد. شــش روز  ــرای آزمایــش میکروســکوپ الکترونــی تثبیــت گردیدن قطعــه ای در گلوتارآلدهیــد 3 درصــد ب
بعــد از تلقیــح همــوژن فیلتــر شــده بافتهــای مغــز و چشــم بــر روی تــک الیــه ســلولی SSN-1 ، آثــار آســیب 
ــا شــدت  ســلولی ) CPE (  بــه صــورت واکوئوالســیون مشــاهده شــد کــه در پاســاژهای دوم و ســوم نیــز ب
ــد.  ــه از 312 ماهــی باعــث ایجــاد CPE گردی ــد. در مجمــوع تلقیــح همــوژن 9 نمون بیشــتری ایجــاد گردی
ــوده شــده)  ــه هــای بافتــی و ســلول هــای SSN-1 آل ــر روی نمون انجــام آزمایــش Nested- RT-PCR ب
ــه هــای بافتــی تعــداد 21  ــه همــراه داشــت. در آزمایــش مســتقیم نمون ــج مشــابهی را ب CPE مثبــت( نتای
ــوده) CPE مثبــت( در  ــه هــای حاصــل از ســلولهای SSN-1 آل ــود وهمچنیــن تمــام نمون ــه مثبــت ب نمون
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ــای  ــن ه ــش پادت ــروس، آزمای ــوع وی ــه تشــخیص ن ــت تشــخیص داده شــدند.  در ادام ــور مثب ــش مزب آزمای
ــز و چشــم  ــی مغ ــرروی مقاطــع بافت ــف ب ــال مختل ــادی مونوکلون ــی ب ــوع آنت ــتفاده از دو ن ــا اس درخشــان ب
ماهیــان کفــال دارای عالیــم و ســلول هــای آلــوده شــده SSN-1 انجــام شــدکه ایجــاد نقــاط درخشــان حاکی 
 Nested- ــود و نتایــج کشــت ســلول و ــه هــای مــورد آزمایــش ب ــودا ویــروس در نمون از وجــود آنتــی ژن ن
RT- PCR را تاییــد نمــود. در آزمایشــات آســیب شناســی بافتــی، واکوئوالســیون در مقاطــع مغــز و شــبکیه 
چشــم، نخــاع و عصــب بینایــی در اکثــر نمونــه هــا مشــاهده گردیــد و بــا اســتفاده از آنتــی بــادی مونوکلونــال 
ضــد نــودا ویــروس و رنــگ آمیــزی DAB بــر روی مقاطــع بافتــی در آزمایــش ایمونوهیستوشــیمی، حضــور 
آنتــی ژن هــای نــودا ویــروس بــه صــورت نقــاط قرمــز- قهــوه ای مشــخص گردیــد. در آزمایــش میکروســکوپ 
ــه  هــای بافتــی، مقاطــع ویــروس بــه صــورت دوایــری  ــا توجــه بــه پراکندگــی ویــروس در نمون الکترونــی ب
بــا قطــر حــدود nm 30 و دارای آرایــش منظــم تنهــا در یــک نمونــه از مقطــع چشــم ماهــی کفــال طالئــی 
ــروس جداشــده و بررســی امــکان انتقــال آن از ماهــی  ــی وی ــه منظــور تعییــن بیماریزای ــد. ب مشــاهده گردی
ــه  ــی ) ب ــان گوپ ــا ماهی ــلول SSN-1 دارای CPE ب ــوپرناتانت س ــر، س ــای دیگ ــه ه ــه گون ــی ب ــال طالئ کف
صــورت حمــام(  و بچــه ماهیــان قــره بــرون ) بــه صــورت تزریــق در پشــت حدقــه چشــم( مواجهــه داده شــد 
کــه در هــر دو مــورد عــالوه بــر بــروز عالیــم بالینــی، واکوئوالســیون شــدید در مغــز و شــبکیه چشــم آنهــا 

نیزمشــاهده شــد.

b
                           

a
 کیسه شنای باد کرده در کفال طالیی دریای خزر) پیکان( )a(؛ بادکردگی محوطه شکمی و خوابیدن

)b( )روی سطح آب درحالیکه شکم به سمت باال قرار دارد) پیکان 

در ادامــه مطالعــات بیماریزائــی، نمونــه هــای ماهــی گوپــی دارای عالئــم بالینــی بــا میکروســکوپ الکترونــی 
ــودا  و  آزمایــش ایمونوهیستوشــیمی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه حضــور ن
ویــروس بــا بــروز عالیــم بالینــی، کالبــد گشــایی و تلفــات در ارتبــاط بــوده و مــی تــوان بتــا نــودا ویــروس را 
بــه عنــوان عامــل اصلــی تلفــات ناشــی از بــروز بیمــاری نوپدیــد  نکــروز عصبــی ویروســی )VNN( درکفــال 

ماهیــان دریــای خــزر محســوب نمــود. 
نتایــج حاصلــه: بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه از ایــن طــرح ملــي کــه در ســه اســتان ســاحلی کشــور صــورت 
ــه   ــج حاصل ــیمی و نتای ــی و  ایمونوهیستوش ــش میکروســکوپ الکترون ــی، آزمای ــات بیماریزائ ــت و مطالع گرف
ــا بــروز عالیــم بالینــی و کالبــد گشــایی و تلفــات در ارتبــاط بــوده و  نشــان داد کــه حضــور نــودا ویــروس ب
مــی تــوان بتــا نــودا ویــروس را بــه عنــوان عامــل اصلــی تلفــات کفــال ماهیــان طالیــی دریــای خــزر محســوب 
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نمــود. در ادامــه مطالعــات انجــام شــده توســط موسســه در ســال هــاي 90 و 91 و نیــز بررســي هــاي ویــروس 
شناســي) کشــت ســلول(، روش هــاي تائیــد تشــخیص همچــون IFAT ، IHC و نیــز بررســي هــاي آســیب 
ــرف  ــاري، مع ــن بیم ــک ای ــي پاتوگنومی ــم بالین ــا عالئ ــکوك ب ــاي مش ــه ه ــوژي از نمون ــي  و هماتول شناس
اســتمرار ایــن عارضــه در کفــال ماهیــان دریــاي خــزر بــوده اســت. بــا توجــه بــه گســترش جهــان گســتر ایــن 
بیمــاري و عبــور آن از 50 گونــه حســاس و گــزارش مــوارد وقــوع جدیــد ایــن بیمــاری از 4 کشــور افریقایــئ 
لیبــی، الجزایــر، تونــس و ســنگال در ســال هــای 92 و 93 کــه قبــال قــاره آفریقــا را عــاری ای ایــن بیمــاری 
مــی دانســتند و بــا عنایــت بــه  برنامــه هــاي توســعه اي  شــیالت ایــران بویــژه برنامــه توســعه پــرورش ماهــي 
در قفــس )Cage Culture(،  عمــده مطالعــات انجــام شــده ایــن موسســه در ســال هــای اخیــر بــر اســاس 
یافتــن روش هــاي تشــخیص ســریع بیمــاری در ماهیــان مولــد و توســعه امکانــات در جهــت ارائــه راه هــای 
کنتــرل و پیشــگیری از ایــن بیمــاری متمرکــز بــوده اســت، ضمــن آنکــه متعاقــب بــروز بیمــاری ناشــناخته 
مشــابه وگــزارش تلفــات شــدید در ماهیــان گاریــز در ســواحل بندعبــاس طــی ســال هــای 85 الی 87 بررســی 
ــه و  ــز وکفــال خاکســتری ســواحل جنــوب کشــور صــورت گرفت ــان گاری ــر روی ماهی ــز ب هــای مشــابهی نی
ردپــای امــکان وقــوع احتمالــی ایــن بیمــاری در آبهــای جنــوب کشــور نیــز مــد نظــر بــوده اســت بگونــه ای 
کــه اخیــرا در ســال 1393 یکــی از محققیــن برجســته انســتیتو تحقیقــات کشــور کویــت)KISR(    بنــام  
Dr. Azad Saheb مــواردی از وقــوع بیمــاری نکــروز عصبــی ویروســی را در آبهــای کویــت در گونــه هــای 

مختلــف ماهیــان دریائــی همچــون هامــور ماهیــان گــزارش نمــوده اســت.

  Liza klunzingeri ماهی

ــي، بررســی  ــاي آب ــط ه ــروس در محی ــزان  وی ــی در جهــت  کاهــش می ــاي عمل ــه راهه ــن راســتا ارائ در ای
بــر روی شناســائي میزبــان هــاي واســط، شــیوه هــاي تولیــد بچــه ماهیــان عــاري از ویــروسVNN، روش 
ــب  ــا ضری ــد ب ــاي جدی ــي، ســاخت واکســن ه ــاي ایمن ــي از طــرق محــرك ه ــت سیســتم ایمن ــاي تقوی ه
ــه در  ــن چرخ ــع  ای ــاي قط ــروس و راه ه ــات وی ــه حی ــائي چرخ ــي، شناس ــتم ایمن ــاي سیس ــاالي ارتق ب
ــی و در دســت اجــرای  ــای آت ــه ه ــرل و پیشــگیري از برنام ــر در کنت ــي موث ــاي عمل ــه راه ه ــت و ارائ طبیع
ــده  ــه ش ــتي توصی ــن بهداش ــگیري و موازی ــرل، پیش ــاي کنت ــه  راه ه ــا ارائ ــا ب ــد ت ــی باش ــه م ــن موسس ای
ــال و  ــاي کاهــش ابت ــاي حســاس و راهه ــه ه ــه ســایر گون ــاري ب در جهــت کاهــش خســارات و انتشــار بیم
 تلفــات ناشــي از ایــن بیمــاري  مهلــک و جهــان گســتر در ماهیــان حســاس منطقــه بتــوان اقدامــات اساســی 

انجام داد.
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مراحل مختلف قطع زنجیره انتقال بیماری از مولدین تا الرو های جدید 

بنابرایــن بــا توجــه بــه گزارشــات متعــددی کــه از انتقــال تجربــی ایــن بیمــاری بــه ماهیــان آبهــای شــیرین  
ــه  و خاویــاری وجــود دارد کــه همگــی حاکــی از توانایــی بالقــوه ایــن بیمــاری در ایجــاد خســارات عمــده ب
صنایــع پــرورش ماهیــان دریایــی، ســردابی، گرمابــی و خاویــاری مــی باشــد. لــذا بــه همیــن دلیــل بررســی 
حساســیت ســایر گونــه هــا بویــژه گونــه هــای پرورشــی رایــج در کشــور نیــز ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
ماهــی شــانک و هامــور ماهیــان ، ماهــی آزاد دریــای خــزر Salmo trutta Caspius، از گونــه هــای جدیــد 
ــده اند  ــه ش ــور اضاف ــای پرورشــی کش ــه ه ــه گون ــر ب ــالهای اخی ــه در س ــور هســتند ک ــای ش ــی آبه پرورش
ــان پرورشــی  ــن دســته از ماهی ــوان اولی ــه عن ــوده و ب ــز بســیار حســاس ب ــی نی ــروز عصب ــاری نک ــه بیم و ب
کشــور در معــرض خطــر مــی باشــند. از طرفــی بــا توجــه بــه انتقــال تجربــی بیمــاری بــه برخــی از ماهیــان 
آب شــیرین ممکــن اســت کــه ایــن بیمــاری بتوانــد بــه صنایــع پــرورش ماهیــان گرمابــی و ســردابی کشــور 
انتقــال یافتــه و آنهــا را بــا خطــر روبــرو ســازد ضمــن آنکــه اطالعــات موثقــی از بــروز ایــن بیمــاری مهلــک در 
میــان ماهیــان ســردآبی در کشــورهای اروپائــی همچــون نــروژ وجــود دارد. شــایان ذکــر اســت در جدیدتریــن 
ــل  ــای بعم ــش ه ــواهد و آزمای ــزر ش ــای خ ــی آزاد دری ــی ماه ــی بیماریزائ ــش در بررس ــن بخ ــات ای مطالع
آمــده حاکــی از مقــاوم بــودن ایــن  گونــه بومــی کشــور در مقابــل عامــل بیمــاری نکــروز عصبــی ویروســی 
)VNN( مــی باشــد)Zorriehzahra et al., 2015( . کمبــود اطالعــات اپیدمیولوژیــک و دانــش محــدود 
ــه  ــت. ب ــاری اس ــرل بیم ــر در کنت ــع موث ــی از موان ــاری یک ــن بیم ــی ای ــای بیماریزای ــزم ه ــورد مکانی در م
همیــن دلیــل بایــد رویکــرد چنــد جانبــه اتخــاذ گــردد کــه شــامل اقدامــات ســختگیرانه بهداشــتی و اقدامــات 
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پیشــگیری، کنتــرل و آزمایــش مســتقیم همــه ماهیــان مولــد و حــذف حاملیــن مــی باشــد. لــذا بــرای درك 
بهتــر مکانیزمهــای بیمــاری و اتخــاذ اســتراتژی مناســب کنتــرل بیمــاری در آینــده بهتــر اســت کــه بررســی 
هــای اپیدمیولوژیکــی و ژنوتیپیکــی نوداویــروس در ایــران در تمامــی گونــه هــای بــا ارزش شــیالتی پرورشــی 

و وحشــی آبهــای شــور و شــیرین انجــام شــود. 

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
تلفــات ســنگین کفــال ماهیــان بخصــوص در فصــول ســرد ســال از چنبــه هــاي اجتماعــي و فعالیــت هــاي 
ــز اهمیــت اســت. چنانچــه ایــن بیمــاري در دریــاي خــزر و  صیــد و صیــادي و تولیــد اقتصــادي بســیار حائ
ــت  ــن اس ــده و ممک ــل ش ــادی مخت ــر اقتص ــادی از نظ ــد و صی ــاي صی ــت ه ــد، فعالی ــترش یاب ــه گس منطق
نســل ایــن نــوع ماهیــان در دریــاي خــزر بــا انقــراض روبــرو شــود زیــرا تاکنــون شــرایط  تکثیــر و پــرورش 
کفــال ماهیــان دریــاي خــزر در مــزارع  وجــود نداشــته اســت کــه ایــن موضــوع باعــث تهدیــد منابــع و ذخائــر 

ارزشــمند آن در دریــاي خــزر مــی شــود.
 بــا توجــه بــه گزارشــات متعــددی کــه از انتقــال تجربــی ایــن بیمــاری بــه ماهیــان آبهــای شــیرین  و خاویاری 
وجــود دارد کــه همگــی حاکــی از توانایــی بالقــوه ایــن بیمــاری در ایجــاد خســارات عمــده بــه صنایــع پــرورش 
ماهیــان دریایــی، ســردابی، گرمابــی و خاویــاری مــی باشــد. بــه همیــن دلیــل بررســی حساســیت ســایر گونــه 
هــا بویــژه گونــه هــای پرورشــی رایــج در کشــور نیــز ضــروری بــه نظــر مــی رســد. ماهــی شــانک و هامــور 
ــای  ــد پرورشــی آبه ــای جدی ــه ه ــای خــزر ))Salmo trutta Caspius ، از گون ــان ، ماهــی آزاد دری ماهی
شــور هســتند کــه در ســالهای اخیــر بــه گونــه هــای پرورشــی کشــور اضافــه شــده¬اند و بــه بیمــاری نکــروز 
عصبــی نیــز بســیار حســاس بــوده و بــه عنــوان اولیــن دســته از ماهیــان پرورشــی کشــور در معــرض خطــر 
مــی باشــند. از طرفــی بــا توجــه بــه انتقــال تجربــی بیمــاری بــه برخــی از ماهیــان آب شــیرین ممکــن اســت 
کــه ایــن بیمــاری بتوانــد بــه صنایــع پــرورش ماهیــان گرمابــی و ســردابی کشــور انتقــال یافتــه و آنهــا را بــا 
خطــر روبــرو ســازد ضمــن آنکــه اطالعــات موثقــی از بــروز ایــن بیمــاری مهلــک در میــان ماهیــان ســردآبی 

در کشــورهای اروپائــی همچــون نــروژ وجــود دارد.
کمبــود اطالعــات اپیدمیولوژیــک و دانــش محــدود در مــورد مکانیــزم هــای بیماریزایــی ایــن بیمــاری یکــی 
ــه همیــن دلیــل بایــد رویکــرد چنــد جانبــه اتخــاذ گــردد کــه  ــر در کنتــرل بیمــاری اســت. ب ــع موث از موان
ــان  شــامل اقدامــات ســختگیرانه بهداشــتی و اقدامــات پیشــگیری، کنتــرل و آزمایــش مســتقیم همــه ماهی
مولــد و حــذف حاملیــن مــی باشــد. لــذا بــرای درك بهتــر مکانیزمهــای بیمــاری و اتخــاذ اســتراتژی مناســب 
کنتــرل بیمــاری در آینــده بهتــر اســت کــه بررســی هــای اپیدمیولوژیکــی و ژنوتیپیکــی نوداویــروس در ایــران 
در تمامــی گونــه هــای بــا ارزش شــیالتی پرورشــی و وحشــی آبهــای شــور و شــیرین انجــام شــود. بــه منظــور 
کنتــرل، پیشــگیری و اقدامــات  بنیــادی در جهــت مبــارزه بــا گســترش و انتشــار بیمــاری در ســایر جوامــع 

آبــزی کشــور برنامــه هــا و اقدامــات اساســی ذیــل پیشــنهاد مــی گــردد:
ــز  ــل بیمــاری و انجــام آزمایشــات آنالی ــروس عام ــص ســازی وی ــه منظــور خال ــی ب ــات فعل ــه مطالع 1.   ادام

ــای خــزر. ــروس موجــود در دری ــن ســاختار فیلوژنیکــی وی ــه منظــور تعیی ســکانس ب
ــای  ــه روش ه ــاری ب ــریع بیم ــخیص س ــت تش ــاخت کی ــت س ــزی الزم جه ــه ری ــات و برنام ــاز مطالع 2.  آغ

Real time PCR و   Nested PCR و    RT-PCR مولکولــی 
ــر روی پالنکتــون هــا و روتیفــر هــا و بچــه  3.   انجــام آزمایشــات تکمیلــی RT-PCR  و Nested PCR ب
ــروس  ــه منظــور تعییــن و شناســائی چرخــه زندگــی )Life CyCle(  وی ــای خــزر ب ــان حســاس دری ماهی

ــا اســتفاده از گشــت هــای دریائــی ســالیانه. موجــود در دریــای خــزر ب
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4.   انجــام مطالعــات و بررســی هــای اپیدمیولوژیکــی و ژنوتیپیکــی نوداویــروس در ســواحل شــمالی ایــران بــا 
همــکاری محققیــن کشــورهای منطقــه.

5.   تدویــن یــک طــرح جامــع بــه منظــور ادامــه مطالعــات و بررســی هــای تشــخیصی در خصــوص ماهیــان 
دریائــی جنــوب بــا توجــه بــه تلفــات اخیــر ماهیــان گاریــز)Liza klunzingeri( در ســواحل بندرعبــاس.

6.  کنتــرل و آزمایــش مســتقیم همــه ماهیــان مولــد و حــذف حاملیــن مبتــال از جمعیــت هــای آبزیــان دریائــی 
و پرورشــی بویــژه در مراکــز تکثیــر ماهیــان دریائی.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای 
عفونی ماهیان خاویاری

فصل سوم
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بیان مسئله:
میــزان تولیــدات آبــزي پــروري دریایــي در جهــان در ســال 2011 در حــدود19/3 میلیــون تــن تخمیــن زده 
شــده اســت کــه ماهیــان دریایــي 3 درصــد از تولیــد و 7 درصــد از ارزش را بــه خــود اختصــاص مــي دهــد. 
ــرداري  ــه منظــور بهــره ب ــذا ب ســهم ایــران از ایــن تولیــدات ماهیــان دریایــي در حــدود صفــر مــي باشــد. ل
بیشــتر از آبهــاي دریایــي و افزایــش تولیــدات آبــزي پــروري بایســتی برنامــه هــای مختلفــی بشــرح ذیــل بــه 
اجــرا گذاشــته شــوند ازجملــه : 1-تولیــد پایــدار ماهیــان دریایــي 2-افزایــش ســرانه مصــرف 3-ایجــاد جوامــع 
تولیــدي پایــدار 4-توســعه پایــدار آبــزي پــروري 5-حفــظ و بازســازي ذخایــر دریایــي 6-کاهــش فشــار بــر 

ذخایــر دریایــي 7-افزایــش بهــره وري از امکانــات موجــود.
ــعه  ــه  توس ــي برنام ــي در ط ــان پرورش ــد آبزی ــزان تولی ــي می ــور و پیش بین ــروري در کش ــعه آبزي پ  توس
ــه  ــان پرورشــي از جمل ــف آبزی ــاي مختل ــراي گروه ه ــد ب ــد افزایشــي تولی ــر رون ــي بیانگ اقتصــادي ـ اجتماع
ــگاه جهانــي  ــه همــراه ن ماهــي و میگــو مي باشــد. سیاســت هاي حمایتــي دولــت در توســعه آبــزي پــروري ب
بــه محصــوال ت شــیالتي بــه عنــوان غــذاي ســالمتي در کنــار منابــع و اقلیم هــاي طبیعــي متنــوع و مســتعد 
کشــور از یــک طــرف و زیرســاخت هاي ایجــاد شــده در ایــن راســتا از ســوي دیگــر ایجــاب مي نمایــد کــه در 
جهــت توســعه پایــدار فعالیــت مذکــور پشــتیباني ها و اقدامــات الزم انجــام گرفتــه و اشــتغال ایجــاد شــده و 

ــود.  ــي برخــوردار نم ــت مطلوب ــتا را از حاشــیه امنی ــن راس ــه در ای ســرمایه گذاري هاي صــورت گرفت
ماهیــان خاویــاري یــا فســیل هاي زنــده بــا قدمــت 200 میلیــون ســال بــر روي کــره زمیــن بعنــوان گونه هــاي 
بــا ارزشــي محســوب مي شــوند کــه از لحــاظ تنــوع زیســتي، اکولــوژي، تکامــل و بویــژه اقتصــادي بســیار بــا 
اهمیــت هســتند. از 27 گونــه ماهیــان خاویــاري و پاروپــوزه ماهیــان جهــان، 6 گونــه »فیــل ماهــي، تاســماهي 
ایرانــي، تاســماهي روســي، شــیپ و ازون بــرون و اســترلیاد« در دریــاي خــزر و رودخانــه هــاي منتهــي بــه آن 
زیســت مي کننــد کــه بزرگتریــن ذخیــره طبیعــي تاســماهیان جهــان را تشــکیل مي دهنــد. ایــن گونه هــاي 
ــگاه  ــا از لحــاظ علمــي از جای ــه تنه ــه ن ــاي خــزر هســتند ک ــرد ژنتیکــي دری ــره منحصــر بف ــا ارزش ذخی ب
ویــژه اي برخوردارنــد، بلکــه در تولیــد گوشــت و خاویــار و کســب درآمدهــاي ارزي، ایجــاد اشــتغال و توســعه 

صنعــت توریســم، ســهم بســزایي را ایفــاء مي نماینــد. 
بــا توجــه بــه واقعیت هــاي تلــخ حاکــم بــر دریــاي خــزر و عــدم اعمــال مدیریــت اصولــي توســط شــیالت  5 
ــه دارد و بنظــر مي رســد در  ــان ادام ــاري همچن ــان خاوی ــي ماهی ــر طبیع کشــور حاشــیه ای ، کاهــش ذخای
صــورت عــدم اعمــال مدیریــت اصولــي و پایــدار بــر روي ذخایــر ماهیــان خاویــاري در دریــاي خــزر، توســعه 
پــرورش تاســماهیان یکــي از راههــاي تأمیــن گوشــت و خاویــار حتــي حفاظــت ذخایــر باشــد. زیــرا بــا تأمیــن 
ــا  ــر طبیعــي در دریاه ــر ذخای ــد ب ــزان فشــار صی ــي، می ــازار جهان ــه و ب ــاز جامع ــورد نی ــار م گوشــت و خاوی
کاهــش خوهــد یافــت. بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــي اســتانهاي مختلــف کشــور مطالعــات انجــام شــده 
در مــکان یابــي مناطــق مســاعد بــراي پــرورش ماهیــان خاویــاري بیانگــر آن اســت کــه بیــش از 200 هــزار 

هکتــار بــراي توســعه آبــزي پــروري  تاســماهیان مناســب اســت )جــدول1( .
ــروز تولیــد آن در مراکــز  تکثیــر مصنوعــي ماهیــان خاویــاری در ایــران از ســال 1345  آغــاز گردیــد و روزب
بازســازي ذخایــر  رو بــه افزایــش گذاشــت بطوریکــه در ســال 1383 میــزان تولیــد بچــه ماهــي خاویــاري به22 
میلیــون قطعــه رســید امــا در حــال حاضــر بدلیــل کمبــود مولدیــن خاویــاری اســتحصالی از دریــای خــزر ، 

موضــوع تکثیــر و رهــا ســازی بچــه ماهیــان خاویــاری بــا مشــکل روبــرو مــی شــود.
ــوص  ــاری بخص ــان خاوی ــرورش ماهی ــر و پ ــز تکثی ــای مراک ــت و بیماریه ــت بهداش ــی وضعی ــه بررس مطالع
ــهای  ــری روش ــناخت و بکارگی ــا را در ش ــد م ــی توان ــی م ــزای عفون ــل بیماری ــایي عوام ــازي و شناس جداس
کنترلــی اعــم از پیشــگیری , درمــان و در نهایــت ارتقــاء ســطح بهداشــتی تولیــدات مراکــز تکثیــر و پــرورش 
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, ســالمت بچــه ماهیــان خاویــاری در هنــگام رهــا ســازی بــه رودخانــه و در حفــظ و افزایــش ایــن ذخایــر بــا 
ــد. ــاری نمای ــی ی ارزش دریای

بــا اســتفاده از نتایــج حاصلــه و در نظــر گرفتــن تمهیــدات الزم میتــوان برنامــه هــای تکثیــر و پــرورش ایــن 
ماهیــان در کشــور را بــا اطمینــان خاطــر بیشــتر، هزینــه کمتــر و درآمــد مطلوبتــر توســعه داد.

)جدول1( : مساحت کل مکانهاي مناسب آبزي پروري برای پرورش ماهیان خاویاری در کشور

مجموع مساحت کد واحد نام نقشه )شماره نقشه(
1 )هکتار(

مجموع مساحت کد واحد 
2 )هکتار(

مجموع مساحت کد واحد 
3 )هکتار(

90937/51562516250رشت
-54687/582500بندرانزلي
-9687/5-اردبیل
13875047812/5114687/5ساري
-100937/512187/5آمــل
--16562/5قزوین

-38125471250گنبد کاووس
-6687531875گرگان

دستاوردها:
در راســتای حفــظ ذخایــر ماهیــان خاویــاري ، تکثیــر و رهاســازي بچــه ماهیــان خاویــاري بــه دریــا و همچنین 
ــزا ی عفونــی و غیــر عفونــی در  ــار، شناســایي عوامــل بیماری ــا هــدف تولیــد گوشــت و خاوی پــرورش آنهــا ب
انــواع گونــه هــای ماهیــان خاویــاری ضــروري بــه نظــر مــی رســید.در ایــن راســتا پــروژه هــای متعــدد بررســی 
ــه اجــرا درآمــد و طــی آن فــون  ــر ماهیــان خاویــاری ب کمــي، کیفــي و بهداشــتی در مراکــز بازســازی ذخائ
انگلــی، فلــور باکتریایــی و قارچــی در تخــم ، الرو و بچــه ماهیــان مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد.  ایــن میکــرو 
ارگانیســمها مــي توانســتند بــه عنــوان عوامــل بیماریــزای اولیــه و یــا ثانویــه در کاهــش تولیــد بچــه ماهیــان 
ــزارع  ــر و م ــای تکثی ــت بهداشــتی کارگاهه ــی بررســی وضعی ــالوه طــرح مل ــذار باشــند. بع ــاري تاثیرگ خاوی
ــان  ــان بیماریهــاي ماهی ــن روشــهاي پیشــگیري و درم ــه منظــور اتخــاذ بهتری ــاری ب ــان خاوی ــرورش ماهی پ
خاویــاری نیــز بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه نتایــج آنهــا در قســمتهای بعــدی بطــور مشــروح آورده شــده انــد. 
در ایــن طــرح مجموعــه ای از عوامــل عفونــی تاثیــر گــذار در مدیریــت بهداشــتی مراکــز تکثیــر و پــرورش 
ماهیــان خاویــاری اســتانهای شــمالی کشــور )گیــالن ، مازنــدران و گلســتان( طــی ســه ســال مــورد ارزیابــی 

قــرار گرفتــه کــه بــه شــرح ذیــل معرفــی مــی گردنــد
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1-  بررسی عوامل بیماریزای انگلی ماهیان خاویاری:
الف- مولدین: 

ــتان  ــزر )اس ــاي خ ــي دری ــوب غرب ــواحل جن ــده از س ــد ش ــي صی ــماهي ایران ــن تاس ــه مولدی ــن مطالع در ای
گیــالن( کــه بــه منظــور تکثیــر بهــاره )طــي ماههــاي فروردیــن الــي خــرداد( بــه مرکــز تکثیــر و بازســازي 
ذخایــر ماهیــان خاویــاري شــهید دکتــر بهشــتي انتقــال یافتــه بودنــد هــر ســاله 10 عــدد مولــد )5 عــدد مولــد 
مــاده و 5 عــدد مولــد نــر( مــورد بررســي قــرار گرفتنــد. ابتــدا زیســت ســنجي مولدیــن شــامل تعییــن وزن 
)کیلوگــرم(، انــدازه گیــري طــول  کل )ســانتیمتر( و تعییــن ســن انجــام گردیــد. بمنظــور جداســازي و خــارج 
ــرداري  ــه ب ــق ماکروســکوپیک محوطــه شــکمي و نمون ــس از بررســي دقی ــاء و احشــاء پ ــل امع نمــودن کام
از تخمکهــا، بــا بــرش شــکمي از ناحیــه زیــر ســر تــا مخــرج صــورت گرفــت. پــس از انتقــال نمونــه هــا بــه 
آزمایشــگاه بخــش بهداشــت و بیماریهــاي انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــي ماهیــان خاویــاري، بررســي بــر روي 
تخمــک، کبــد، کیســه صفــرا و لولــه گــوارش انجــام پذیرفــت. بــر اســاس  روشــهاي  متــداول ، انگلهاي  گوارشــي  
ــتودها،  ــزي  سس ــگ  آمی ــد )Stoskope, 1993(. رن ــزي  گردی ــگ  آمی ــت  و رن ــمارش ، تثبی ــازي ، ش جداس
ترماتودهــا و آکانتوســفالها بااســتفاده  از اســتو کارمیــن  و بــراي  شــفاف  کــردن  نماتودهــا از الکتوفنــل  اســتفاده  
شــد. پــس  از اتمــام  آزمایشــها و شناســایي انگلهــاي جداســازي شــده، مقادیــر درصــد شــیوع، میانگیــن شــدت، 

دامنــه شــدت و دومینانــس )شــاخص غالبیــت( هــر گونــه انــگل تعییــن گردیــد.
ب – الرو ها و بچه تاسماهیان ایرانی: 

در ایــن مطالعــه الروهــای تاســماهی ایرانــی، پنــج روزپــس از شــروع تغذیــه فعــال پــس از نمونــه بــرداری 
تصادفــی از حوضچــه هــای ونیــرو )در هــر ســال 3 تکــرار و هــر تکــرار 60 عــدد( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
ــی  ــتخربطور تصادف ــاله 5 اس ــر س ــی، ه ــتخرهای خاک ــي در اس ــماهیان ایران ــه تاس ــي بچ ــه بررس در مرحل
ــر  ــه در ه ــه رودخان ــان رهاســازي ب ــه اســتخرو در زم ــي ب ــه اول معرف ــي هفت ــه زمان انتخــاب و در دو مرحل
 Random((و بصــورت تصادفــي )Trawl( مرحلــه 30 عــدد بچــه ماهــي از هــر اســتخر بوســیله تــور تــرال

ــه هــواده در آزمایشــگاه منتقــل گردیدنــد.  ــه آکواریومهــاي مجهــز ب Sampling انتخــاب و ب
در هــر مرحلــه از ایــن  مطالعــه پــس از زیســت  ســنجي )طــول کل بــا دقــت 0/1 ســانتیمتر و وزن بــا دقــت 
0/001 و 0/01 گــرم(، بــه تهیــه المهــاي مرطــوب بــر اســاس روشــهاي رایــج ( )Stoskope,1993 از ســطح 
خارجــی الروهــا و در مــورد بچــه ماهیــان از پوســت و بالــه، آبشــش، چشــم و لولــه گــوارش اقــدام و در هــر 
مــورد شناســایي صــورت پذیرفــت. پــس  از اتمــام  آزمایشــها و تعییــن  فــون  انگلــي  ، محاســبه درصــد شــیوع  ، 

شــدت  آلودگــي  ، دامنــه شــدت انگلهــا  صــورت پذیرفــت.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

2- بررسی عوامل بیماریزای قارچی ماهیان خاویاری: 
در مرحلــه انکوباســیون نمونــه بــرداری در ســه فــاز صفــر ) بالفاصلــه پــس از انتقــال و تقســیم تخــم هــا در 
پاکــت هــای انکوباتــور (، 48 ســاعت و 96 ســاعت پــس از لقــاح  در ســه تکــرار انجــام گردیــد. در ایــن مرحلــه 
270 عــدد تخــم)30 – 20 عــدد در هــر مرحلــه( ) تعــداد تخــم در گــرم53 –51( بررســی شــد. در مرحلــه 
ــا کیســه زرده از270 عــدد الرو )30-20 عــدد بــرای هــر تکــرار در ســه مــاه فروردیــن، اردیبهشــت و  الرو ب
خــرداد( بــا میانگیــن وزنــی1.40±22/5 میلــي گــرم 72 ســاعت پــس از انتقــال الرو هــا از ســالن انکوباســیون 
ــه فعــال  270 عــدد الرو )30-20 عــدد  ــا تغذی ــه الرو ب ــه حوضچــه هــاي بتنــي بخــش ونیــرو و در مرحل ب
بــرای هــر تکــرار در ســه مــاه فروردیــن، اردیبهشــت و خــرداد( بــا میانگیــن وزنــی  میلــی گــرم 64/6±21/37 
پــس از گذشــت 5 روز از شــروع زمــان تغذیــه نمونــه بــرداري بــه عمــل آمــد.  در کلیــه مراحــل فــوق نمونــه 
هــاي تخــم، الرو و آب )25 ســی ســی(  بــه صــورت تصادفــي )Random sampling( بــه داخــل ظــروف 
شیشــه اي درســمباده اي اســتریل منتقــل شــده و پــس از ثبــت مشــخصات، نمونــه هــا بــه آزمایشــگاه انتقــال 
ــار بوســیله آب مقطــر  داده شــدند. درآزمایشــگاه و در شــرایط اســتریل نمونــه هــا ی تخــم و  الرو 3 تــا 5 ب
اســتریل شستشــو داده شــدند. جهــت شــمارش کلــي  ) تعــداد کلنــي در میلــي لیتــر=)CFU  پــس از تهیــه 
محلــول سوسپانســیون از تخــم هــا و الرو هــا اقــدام بــه رقیــق ســازي )0/1، 0/01( در لولــه هــاي آزمایــش 
اســتریل گردیــد. 0/5 میلــي لیتــر از رقــت هــاي بدســت آمــده و همچنیــن آب حوضچــه پرورشــي توســط 
پیپــت اســتریل بــر روي محیــط هــاي کشــت SDA و CMA حــاوي کلرامفنیــکل 1% و جنتامایســین 80 
میلــی گــرم کشــت داده شــدند. پلیتهــاي کشــت شــده ) از هــر رقــت دو کشــت( بــه مــدت 72-48  ســاعت 
بــه منظــور شــمارش کلــي و 5 – 3 روز بــه منظــور رشــد کامــل پرگنــه هــاي قارچــي در دمــاي 0C 25 انکوبــه 
ــت ضــرب شــده  ــب رق ــر اســاس میانگیــن حســابی دو شــمارش کــه در ضری ــا ب ــارچ ه شــدند. شــمارش ق
ــه منظــور جداســازي و شناســائي قــارچ ســاپرولگینا پوســته تخــم و قطعاتــي  محاســبه گردیــد. همچنیــن ب
بــه ابعــاد 3- 2 میلــي متــر از بــدن الرو پــس از شستشــو بــا آب مقطــر اســتریل و بــه منظــور القــا و ایجــاد 
ــه هــای آزمایــش درب دار حــاوی آب مقطــر اســتریل و آنتــی بیوتیــک پــس از 2 – 1 روز  زئوســپور در لول
گرمخانــه گــذاری در دمــای 15 – 10 درجــه ســانتیگراد، بــه محیــط GP حــاوي آنتــي بیوتیــک تلقیــح و در 
حــرارت 17 – 15 درجــه ســانتي گــراد انکوبــه شــدند. پــس از رشــد کلنــی در کشــت اولیــه ) معمــوال پــس از 
48 – 24 ســاعت( و خالــص ســازی در محیــط SDA  و تهیــه الم و رنــگ آمیــزی، توســط میکروســکوپ مورد 
بررســی و بــر اســاس کلیــد هــای شناســایی و ســاختار اســپورانژیوم شناســائي شــدند. ) الزم بــه توضیــح اســت 
ــات خــاص و زمــان الزم  تعییــن  ــه امکان ــژه ایزوالســیون اوومایســت هــا و نیــاز ب ــه دلیــل شــرایط وی کــه ب
توتــال اوومایســتها  انجــام نگردیــد(. بــه منظــور شناســایی قــارچ هــای ســاپروفیت، پــس از رشــد پرگنــه هــاي 
قارچــي، در مرحلــه نخســت خالــص ســازي صــورت گرفتــه و در پاســاژ دوم اســالید کالچــر تهیــه گردیــد ، پس 
از تشــکیل ســاختمان اســپورزائي، بوســیله یــک قطــر الــکل متیلیــک نمونــه تثبیــت شــده و بوســیله رنــگ 
الکتوفنــل کاتــن بلــو رنــگ آمیــزي گردیــد. پــس از ایــن مراحــل قــارچ هــا بــر اســاس ســاختار میســیلیوم و 
ــا بزرگنمائــي × 10 و ×40 مــورد بررســي و شناســائي  اندامهــاي زایشــي بوســیله میکروســکوپ معمولــی و ب
ــر اســاس شــیوه هــاي Willoughby )1994(  و شــریف  ــارچ شناســي ب ــرار گرفتنــد. کلیــه مطالعــات ق ق

پــور )1385( انجــام پذیرفــت.

3 – بررسی عوامل بیماریزای باکتریایی ماهیان خاویاری:
الــفـ  تخــم : بدیــن منظــور در هــر یــک از مراحــل زمانــي دوره پــرورش) اولـ  وســطـ  آخــردوره ( ، نمونــه 
بــرداري بصــورت تصادفــي در ســه تکــرار بــا حداقــل 60  عــدد  تخــم از هــر انکوباتــور )مجموعــُا 180 عــدد 
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تخــم از ســه انکوباتــور( انجــام گرفــت. نمونــه هــا را ســه بــار بــا ســرم فیزیولــوژي اســتریل)0/9 %(  شستشــو 
داده و ســپس محلــول همــوژن بــا اســتفاده از 5 میلــي لیتــر ســرم فیزیولــوژي اســتریل تهیــه گردیــد. پــس 
 TSA( از تهیــه رقــت هــاي الزم ، 0/1 میلــي لیتــر از رقتهــا بــر روي محیــط کشــت تریپتیــک ســوي آگار
( بــه روش کشــت ســطحي تلقیــح انجــام گرفــت و پلیــت هــا در دمــاي 20 درجــه ســانتي گــراد بــه مــدت 
5-3  روز انکوبــه شــدند . کلنــي هــا شــمارش شــده و CFU)Colony Forming Unit(   بــه ازاي تخــم 
محاســبه گردیــد. همزمــان از آب پرورشــي نیــز از رقتهــاي مختلــف بــه میــزان0/1 میلــي لیتــر کشــت انجــام 

گرفــت . کلنــي هــا شــمارش شــده و CFU  بــه ازاي هــر میلــي لیتــر آب گــزارش گردیــد.
ب - الرو : بدیــن منظــور در هــر یــک از مراحــل زمانــي دوره پــرورش) اول ـ وســط ـ آخــردوره ( ، نمونــه 
بــرداري بصــورت تصادفــي در ســه تکــرار بــا حداقــل 60  عــدد  الرو از هــر ونیــرو  ) مجموعــُا 180 عــدد الرو 
از ســه ونیــرو( صــورت گرفــت . شــروع نمونــه برداریهــا در مرحلــه الروي 5 روز پــس از شــروع تغذیــه فعــال 
ــوژي اســتریل )0/9 %( شستشــو شــده، ســپس  ــار توســط ســرم فیزیول ــه هــا ســه ب انجــام مــي شــود. نمون
ــه مــدت 15 دقیقــه  در محلــول Povidone iodine % 0/01 ) یــک میلــي لیتــر بتادیــن در  ــه هــا ب نمون
یــک لیتــرآب مقطــر( قــرار گرفتــه ودر ادامــه مجــددا ســه بــار توســط ســرم فیزیولــوژي اســتریل شستشــو 
انجــام گردیــد و ســپس در 5 میلــي لیتــر از ســرم فیزیولــوژي محلــول همــوژن تهیــه شــد.  0/1 میلــي لیتــر 
از رقتهــاي مختلــف محلــول همــوژن بــر روي محیــط کشــت تریپتیــک ســوي آگار )TSA( بــه روش کشــت 
ســطحي تلقیــح انجــام گرفــت و پلیــت هــا در دمــاي 20 درجــه ســانتي گــراد بــه مــدت 5-3   روز انکوبــه 
ــان از آب  ــدند. همزم ــمارش ش ــه ازاي الرو ش ــاس CFU  ب ــر اس ــا ب ــی ه ــیون کلن ــس از انکوباس ــدند. پ ش
ــد. پــس از انکوباســیون  ــي لیتــر کشــت انجــام گردی ــه میــزان0/1 میل پرورشــي نیــز در رقتهــاي مختلــف ب

کلنــي هــا شــمارش شــده و CFU  بــه ازاي هــر میلــي لیتــر آب نیزگــزارش گردیــد.
ج- بچــه ماهیــان  : در ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش تــرال تعــداد 90 عــدد بچــه تــاس ماهــي ایرانــي 
انگشــت قــد 3-5 گرمــی از اســتخرهای خاکــی مجتمــع شــهید بهشــتی مــورد نمونــه بــرداری  تصادفــی قــرار 
ــد.  ــرداری گردی ــه ب ــز نمون ــا اســتفاده از ظــروف اســتریل آزمایشــگاهی آب پرورشــی نی ــان ب گرفــت . همزم
ــور  ــه ط ــر گالس ب ــاي فایب ــز از وانه ــي نی ــد پرورش ــت ق ــي انگش ــي ایران ــاس ماه ــه ت ــدد بچ ــداد 15 ع تع

ــرداري گردیــد.  ــه ب تصادفــي نمون
 بــه منظــور ارزیابــی فلــور باکتریایــی روده و آب پرورشــی، بچــه ماهیــان بــه همــراه آب پرورشــی بــه طــور 
ــه آزمایشــگاه منتقــل شــدند . تعــداد 30 عــدد بچــه ماهــي در گروههــاي 5 عــددي  )Pool(از هــر  زنــده ب

اســتخر خاکــي و تعــداد 5 عــدد بچــه ماهــی از هــر وان مــورد بررســي باکتریایــي قــرار گرفــت.
ابتــدا بچــه ماهیــان پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه زیســت ســنجی شــده و پــس از ضدعفونــی ســطح شــکمی 
ماهیــان بــا الــکل 70 درصــد ، در شــرایط اســتریل اقــدام بــه بــاز کــردن شــکم ماهــی مــی گــردد. پــس از 
جمــع آوری روده، اقــدام بــه بازگشــایی آن نمــوده و پــس از تخلیــه محتویــات  آن  توســط ســرم فیزیولــوژی 
ســه بــار مــورد شستشــو قــرار مــی گیــرد. پــس از توزیــن آن در داخــل ظــروف شیشــه ای اســتریل ، ســرم 
فیزیولــوژی جهــت تهیــه رقــت مــورد نظــر بــه آن اضافــه مــی شــود. پــس از تهیــه رقــت هــای مــورد نظــر 
در مراحــل بعــدی ، 0/1 میلــی لیتــر از هــر رقــت بــرروی محیــط کشــت TSA  بــه صــورت ســطحی کشــت 
انجــام مــی شــود. پلیــت هــا در دمــای 20 درجــه  ســانتی گــراد بــه مــدت 3-5 روز مــورد ارزیابــی قــرار  مــی 
گیرنــد. پــس از تعییــن تعــداد باکتریهــا بــر اســاس CFU  اقــدام بــه خالــص ســازی باکتریهــا  مــی گــردد و 
 Holt.( ســپس بــا اســتفاده از روشــهای  شناســایی اســتاندارد  باکتریهــا مــورد شناســایی قــرار خواهند گرفــت
ــورد   ــا م ــه باکتریه ــر میکروســکوپ ک ــرم  و مشــاهده زی ــزی گ ــگ آمی ــن روشــها شــامل رن J.G,1994(، ای
بررســی مورفولوژیکــی قــرار گرفتــه ســپس بــا انجــام آزمایشــهای اکســیداز، کاتــاالز ، تحــرك، اکسیداســیون 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

و احیــاء ، انــدول، آزمایشــهای دکربوکســیله کننــده شــامل آرژنیــن، لیزیــن، اورنتیــن و آزمایشــهای هیدرولیــز 
کننــده مثــل اســکولین و ...انجــام شــد کلیــه مراحــل فــوق بــرای کشــت آب پرورشــی اســتخر و وانهــاي فایبــر 

گالس  نیــز بــه انجــام رســید.
بررســی زخمهــای جلــدی: ایــن تحقیــق بــر روي پنــج گونــه از تــاس ماهیــان پرورشــي  انجــام گرفــت کــه 

جمعیــت مــورد بررســي عبــارت بودنــد از: 
1- فیل ماهي:  1464 عدد، در دامنه وزني 2460-3 گرم و دامنه طولي 78/5-9/5 سانتیمتر. 

2- تاسماهي ایراني:  1162 عدد، در دامنه وزني 1250- 6/5 گرم و دامنه طولي 68-12/5 سانتیمتر. 
3- ازون برون: 917 عدد از دامنه وزني 1320- 23 گرم و دامنه طولي 69/5-22 سانتیمتر. 

4- تاسماهي روسي : 775 عدد از دامنه وزني 1730-32 گرم و دامنه طولي 64/5-22/5 سانتیمتر. 
5 - شیب: 692 عدد، از دامنه وزني 570-19 گرم و دامنه طولي 54-16/5 سانتیمتر.

ــا مراحــل پــرورش و  ــورد بررسی:تاســماهیان مــورد بررســي متناســب ب ــان م شــرایط نگهــداري ماهی
انــدازه هــاي مختلــف در حوضچــه هــاي بتنــي ونیــرو  و مخــازن نیــم تنــي و دو تنــي از جنــس فایبــرگالس 
نگهــداري مــي شــدند. بــراي مراحــل بعــدي پرورشــي نیــز از حوضچــه هــاي فایبــرگالس نیــم تنــي بــه ابعــاد 
50 × 190 ×190 ســانتیمتر اســتفاده مــي گردیــد. تراکــم در ایــن حوضچــه هــا بســته بــه دمــا، میــزان آب 
ورودي، هوادهــي و انــدازه ماهیــان متغیــر بــود ولــي بطــور متوســط در حوضچــه هــاي نیــم تنــي بــه میــزان 
8-5 کیلوگــرم وزن زنــده ماهــي و در حوضچــه هــاي دو تنــي بیــن 24-12 کیلوگــرم وزن زنــده، نگهــداري مي 

گردیــد کــه البتــه ایــن میــزان مــي توانــد بســته بــه شــرایط مختلــف پرورشــی متفــاوت باشــد.
غــذاي تاســماهیان در مجتمــع، بطــور دســتي، روزانــه 4% وزن بــدن در ســه وعــده، بصــورت پلــت در انــدازه 
هــاي مختلــف آمــاده و ارائــه مــی شــد. مراحــل پــرورش در آب شــیرین انجــام شــده کــه عمدتــا از کانــال 
انشــعابي ســد ســنگر تامیــن گشــته و بعضــا بصــورت کمکــي نیــز از آب چــاه اســتفاده مــي شــد. جهــت تامیــن 
اکســیژن کافــي نیــز لولــه هایــي در سرتاســر جایگاههــاي پرورشــي منشــعب شــده کــه توســط ایربلوئــر هــوای 
ــه کمــک ســنگ هــوا در آب پخــش مــي گــردد،  ــه هــر مخــزن وارد و ب ــه هــاي فرعــي ب ــاز از لول مــورد نی

میــزان هــواي وارد بــه هــر مخــزن نیــز قابــل تنظیــم بــود. 
در طــول دوره نمونــه بــرداري، پارامترهــاي دمــا، pH و اکســیژن آب محــل نگهــداری ماهیــان انــدازه گیــری 
شــد کــه بطــور میانگیــن میــزان دمــا 26/5-23 درجــه ســانتیگراد، pH 7/8-2/7 و اکســیژن 6/8-5/2 میلــي 

گــرم در لیتــر تعییــن شــدند. 
نحوه نمونه برداري:

جهــت نمونــه بــرداري در طــول هفتــه چنــد نوبــت بــه محــل نگهــداري ماهیــان مراجعــه و پــس از انــدازه 
گیــري فاکتورهــاي مختلــف آب کــه پیشــتر بــه آنهــا اشــاره شــد، ســطح آب حوضچــه هــا تــا انــدازه اي کــه 
ماهیــان بخوبــي دیــده شــده و در دســترس باشــند پاییــن آورده شــده و تــک تــک ماهیــان از نظــر وجــود هــر 
گونــه زخــم، عالئــم خونریــزي و ضایعــه بــر روي ســطح خارجــي بــدن، پالکهــاي پشــتي، جانبــي و شــکمي، 

مخــرج و بالــه هــا بــه دقــت مــورد بررســي قــرار مــي گرفتنــد.
 در نمونــه بــرداري از ماهیــان داراي جراحــات پوســتي حداقــل تعــداد ســه عــدد از ماهیــان مــورد نظــر از هــر 
مخــزن جهــت مطالعــات باکتــري شناســي بــه همــراه آب محیــط پرورشــي بــا کمــک ظــرف نمونــه بــرداري 
بــه آزمایشــگاه بهداشــت و بیماریهــای ماهیــان انســتیتو انتقــال مــي یافتنــد. پــس از انتقــال، بــدون اســتفاده 
از مــواد بیهــوش کننــده، ابتــدا خصوصیــات زیســت ســنجي ماهیــان )ماننــد وزن، طــول( و ســایر مشــخصات 
بالینــی در فرمهــاي مخصوصــي کــه بــه همیــن منظــور تنظیــم شــده بــود ثبــت مــي شــدند. الزم بــه ذکــر 
ــه آزمایشــگاه  ــه ماهــي امــکان حمــل ماهــي ب ــا بزرگــي نمون ــه دالیــل پرورشــي ی اســت در مــواردي کــه ب
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وجــود نداشــت، نمونــه بــرداري بــا رعایــت مــوارد اســتریل در محــل پــرورش ماهــی انجــام گرفــت. پــس از 
ثبــت مشــخصات، محــل ضایعــه جهــت رفــع فلــور میکروبــي ســطح بــدن بــا آب مقطــر بخوبــي شســته و بــا 
الــکل 70 درجــه ضــد عفونــي مــي شــد. ضایعــه و محــل درگیــري ممکــن بــود در هــر نمونــه ماهــي منحصــر 
بــه یــک قســمت یــا چنــد ناحیــه باشــد کــه در ایــن صــورت بطــور جداگانــه اقــدام بــه نمونــه بــرداري از هــر 
قســمت گردیــد. جهــت برداشــت نمونــه بــا رعایــت کلیــه نــکات اســتریل، بــا کمــک آنــس مســتقیم و بــا وارد 
کــردن آن بــه داخــل ضایعــه )بیشــتر محلــي بــراي وارد کــردن آنــس انتخــاب مــي شــد کــه مجــاور بافــت 
ــه محیــط هــاي کشــت پایــه باکتریایــي ماننــدTSA و   ــه گیــري و انتقــال آن ب ــه نمون ــود( اقــدام ب ســالم ب

TSB  شــد. 
ســپس ایــن محیــط هــا جهــت رشــد عوامــل احتمالــي باکتریایــي بــه مــّدت 72- 24 ســاعت در گرمخانــه 
ــان دارای  ــدادی از ماهی ــن از تع ــدند. همچنی ــداري ش ــانتیگراد نگه ــه س ــاي 1±25 درج ــا دم ــور( ب )انکوبات
ــف  ــس از تل ــد پ ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــرداری جهــت بررســی باکتریای ــه ب ــورد نمون ــه م ــات پوســتی ک ضایع
کــردن آنهــا اقــدام بــه برداشــت مقاطــع بافتــی از ضایعــات پوســتی و نیــز بافــت ســالم شــده و جهــت تهیــه 

ــن نگهــداری شــدند. مقاطــع و بررســی آســیب شناســی میکروســکوپی در فیکســاتور بوئ
شناسایي جدایه ها با کمک آزمایشات بیوشیمیایي:

پــس از خالــص ســازي و بدســت آوردن تــک پرگنــه هــا ، اقــدام بــه شناســایي باکتریهــا )تــا حــد امــکان در 
ــگ  ــوع باکتریهــا رن ــوژي و ن ــه، جهــت شناســایي مورفول ــن اســاس در اولیــن مرحل ــر ای ــه( شــد. ب حــد گون
ــدم  ــا ع ــودن ی ــص ب ــان از خال ــش اطمین ــن آزمای ــه در ای ــن اینک ــت ضم ــی پذیرف ــام م ــرم  انج ــزي گ آمی

خلــوص پرگنــه هــا نیــز حاصــل گردیــد. 
پــس از آن، آزمایشــات مقدماتــي ماننــد اکســیداز، کاتــاالز، کشــت در محیــط SIM ، TSI، F/O ، اوره انجــام 
شــده کــه بــا توجــه بــه نتایــج اولیــه، اقــدام بــه آزمایشــات تکمیلــي بــا کمــک محیــط هــاي بیوشــیمیایي و 
تســت هــاي الزم براســاس  آزمایشــات فیزیولوژیکــي و بیوشــیمیایي توصیــه شــده در منابــع باکتــري شناســي 
 Austin &Austin, 1993   Baron&Finegold, ;1375 ،ماهــي و ســایر جانــوران گردید)ســلطانی
ــه  ــاز ب ــز نی ــی و نی ــورد بررس ــاي م ــه ه ــاد نمون ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج Collee et al., 1989 ; 1990(. ب
زمــان کافــي جهــت انجــام آزمایشــات مختلــف، پلــت هــاي باکتــري در یخچــال )دمــاي 4 درجــه ســانتیگراد( 

نگهــداري و هفتــه اي یکبــار نیــز کشــت مجــدد  جهــت حفــظ نمونــه هــا صــورت مــی گرفــت. 
ــرده و پــس از رشــد، در  ــه محیــط آبگوشــت TSB ب پــس از انجــام آزمایشــات، ســویه هــای جــدا شــده، ب

ــزر 80- درجــه ســانتیگراد نگهــداري شــدند.  فری
آزمایشات مولکولي : 

بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس نتایــج بررســی هــای بیوشــیمیایی ســویه باکتــری جــدا شــده از تــاس ماهــی 
ــي  ــد آن از روش مولکول ــرای تشــخیص تایی ــد،  ب ــایی ش ــاردا شناس ــال ت ــویه ادواردزی ــوان س ــه عن ــی ب ایران
واکنــش هــای زنجیــره اي پلــي مــراز )PCR ( بــه شــرح زیــر اســتفاده گردیــد. ایــن ســویه پــس از تاییــد 

مولکولــی جهــت مطالعــه تعییــن پاتوژنیســیته )LD50( انتخــاب شــد.

: E.tarda از سویه  DNA استخراج
 Alam, بمنظــور دســتیابی بــه یــک منبــع اولیــه اســیدهای نوکلئوئیــک از روش  DNA جهــت اســتخراج

 .)Alam,2003(ــد 2003 اســتفاده گردی
:DNA مرحله استخراج

از کشــت باکتــري مــورد نظــر کــه قبــاًل روي محیــط کشــت TSA در دمــاي 37 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 
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48 ســاعت انکوبــه و بــه مقــدار کافــي تهیــه شــده بــود بــا کمــک آنــس، پرگنــه هایــي از آن بــه داخــل تیــوپ 
هــاي 1/5 میلــي لیتــري اســتریل منتقــل گردیــده، جهــت تمیــز شــدن پرگنــه هــا بــه هــر یــک از نمونــه هــا 
مقــدار 1000 میکرولیتــر آب مقطــر اســتریل اضافــه و پــس از ســانتریفیوژ آب داخــل تیــوپ دور ریختــه شــد.

داخــل هــر ویــال مقــدار 1000 میکرولیتــر از محلــول شــمارة یــک اضافــه نمــوده و مــدت یــک ســاعت در 
ــه مقــدار 100 میکرولیتــر از محلــول شــمارة 2  دمــاي 20- درجــه ســانتیگراد قــرار داده شــد. پــس از آن ب
اضافــه و در دمــاي آزمایشــگاه بــه مــدت 45 دقیقــه نگهــداري شــد. ســپس 200 میکرولیتــر از محلــول شــمارة 
ــدت  ــه م ــانتیگراد ب ــه س ــاي 50 درج ــده و در دم ــه ش ــاز K )10mg/ml( اضاف ــر پروتئین 3 و 50 میکرولیت
یــک ســاعت قــرار داد شــد. 500 میکرولیتــر از محلــول بــاال را برداشــته و داخــل تیوپهــای اســتریل جدیــدی 
ــا  ریختــه شــد ســپس بــه انــدازه هــم حجــم داخــل تیــوپ، فنــل کالیبــره اضافــه و بــه مــدت 10 دقیقــه ب
دور rpm  13000 ســانتریفیوژ شــدند. محلــول رویــی داخــل تیــوپ 1/5 میلــی لیتــری اســتریل ریختــه و 
مقــدار 300 میکرولیتــر فنــل و 300 میکرولیتــر کلروفــرم بــه آن اضافــه و بــادور rpm 13000 بــه مــدت 10 
دقیقــه ســانتریفیوژ گردیــد. محلــول رویــی جــدا و پــس از انتقــال بداخــل تیــوپ دیگــر مقــدار 40 میکرولیتــر 
اســتات آمونیــم 7/5 مــوالر اضافــه و جهــت مخلــوط شــدن میکروتیــوپ هــا چندیــن بــار بــه آرامــی هــم زده 
شــدند. ســپس بــه میــزان دو برابــر حجــم اولیــه اتانــول مطلــق ســرد بــه هــر میکروتیــوپ اضافــه و بــه آرامــي 
مخلــوط و بــه مــدت یــک ســاعت در دمــاي 20- درجــه ســانتیگراد نگاهداشــته و پــس از ایــن مــدت بــا دور 
rpm13000 بــه مــدت 10 دقیقــه ســانتریفیوژ شــدند. محلــول رویــی را خــارج نمــوده و بــه پلــت حاصلــه 
مقــدار 800 میکرولیتــر الــکل 70 درصــد ســرد اضافــه و مــدت 10 دقیقــه بــا دور rpm 13000 ســانتریفیوژ 
ــی را خــارج و پــس از خشــک نمــودن پلــت DNA مقــدار 50 میکرولیتــر آب  ــول روی شــدند. ســپس محل

مقطــر اســتریل اضافــه و بعــدي در فریــزر 20- درجــه ســانتیگراد قــرار داده شــدند.
بررسی کمی و کیفی DNA های استخراج شده:

بمنظــور بررســي کمیــت و کیفیــت DNA هــاي اســتخراج شــده از روش اســپکتروفتومتري در طــول موجهای 
260 و 280 نانومتــر توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر  نانــودراپ )مــدل ND 1000(و ژل آگارز 1% و رنــگ 

آمیــزي اتیدیــوم برومیــد اســتفاده شــد.
 :  )primer( آغاز گر

ــا اســتفاده از روش PCR یــک  بــه منظــور تشــخیص مولکولــی باکتــری ســویه Edwardsiella tarda  ب
ــی  ــد)Baird et al.,2003(. توال ــا کتــری طراحــی و ســنتز گردی ــن ب ــاز گــر ســویه تخصصــی ای جفــت آغ

آغازگرفــوق بــه ترتیــب زیربــود: 
 Forward : 5َ - TAG  GGA  GGA  AGG  TGT GAA-3َ

 Reverse : 5َ - TAG CTT  GCC AGT CTT-3  CTCَ
آغازگــر بــاال بصــورت لیوفیلیــزه بــوده کــه پــس از رقیــق ســازی بــا آب مقطــر اســتریل بــا غلظــت معیــن )15 

پیکــو مــول( در واکنــش  PCR اســتفاده گردیــد. 
: )PCR( واکنش های زنجیره ای پلی مراز 

 PCR جهــت تکثیــر توالــی ژن مــورد نظــر بــرای تشــخیص مولکولــی ســویه  ادواردزیــال تــاردا ، از دســتگاه 
مــدل EP ســاخت شــرکت Eppendorf  آلمــان اســتفاده گردیــد.

: LD50 از طریق تعیین میزان Edwardsiella tarda مطالعه پاتوژنیسیته جدایه 
جهــت بررســی و تعییــن پاتوزنیســیته باکتریایــی، از ســویه Edwardsiella tarda بدســت آمــده از تــاس 
ــه  ــش )Challenge( گون ــا چال ــودن ی ــر نم ــه صــورت درگی ــق ب ــن تحقی ــد. ای ــتفاده ش ــی اس ــی ایران ماه
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تــاس ماهــي ایرانــي یــا قــره بــرون )A. persiCus( بــا جدایــه ادواردزیــال تــاردا بدســت آمــده از ضایعــات  
 TSA جلــدي گونــه ماهــي مزبــور در شــرایط آزمایشــگاهي انجــام گرفــت. جدایــه مزبــور در محیــط کشــت
خالــص ســازی شــد،کلنی هــای ایــن باکتــری گرد،برجســته، ســفید مایــل بــه کــرم بــا مرکــز نقطــه ای تیــره 
رنــگ بودنــد. همچنیــن بــراي ایــن مطالعــه از بچــه ماهیــان تــاس ماهــي ایرانــي موجــود در مجتمــع بــا وزن 

متوســط 8/5-8 گــرم کــه از لحــاظ رفتــاري و ظاهــر ســالم بــه نظــر مــي رســیدند اســتفاده شــد. 

محیط کشت تریپتیک سوی آگار محتوی کلنی های باکتری سویه ادواردزیال تاردا جداسازی شده از تاسماهی ایرانی

ــگاه  ــه آزمایش ــش ب ــروع آزمای ــش از ش ــازگاري )Adaptation(، ده روز پی ــت س ــي جه ــاي ماه ــه ه نمون
بهداشــت و بیماریهــای ماهــی انســتیتو منتقــل و در مخــازن شیشــه اي بــه ابعــاد 35 × 25/5 × 30 ســانتیمتر 
کــه مجهــز بــه هــواده بودنــد نگهــداري شــدند. حجــم آب در هــر مخــزن 20 لیتــر بــوده و تراکــم ماهــي در 
هــر مخــزن 8 نمونــه در نظــر گرفتــه شــد. چنانچــه در ایــن مــّدت نمونــه هایــي از ماهــي تلــف شــده و یــا از 
لحــاظ ظاهــري ضعیــف یــا رفتــاري غیــر طبیعــي داشــتند حــذف شــده و ماهیــان ســالم جایگزیــن آنهــا مــي 
شــدند. جهــت تغذیــه از غــذاي زنــده الرو شــیرونومیده اســتفاده شــد. آب مــورد نیــاز مخــازن از آب رودخانــه 

)کــه منبــع اصلــي تامیــن آب مجتمــع مــي باشــد( تامیــن گردیــد. 
 در طــول آزمایــش درجه حرارت آب به طور متوســط 1±26 درجه ســانتیگراد، pH 2/0±5/7، اکســیژن محلول
 7/5-7 میلــي گــرم در لیتــر، میــزان آمونیــاك مولکولــي کمتــر از 05/ و نیتریــت 0/15-0/1 میلــي گــرم در 

لیتــر ثابــت نگــه داشــته شــد.
جهــت انجــام چالــش از روش تزریــق عضالنــي محلــول حــاوي ســویه باکتــري بــه هــر نمونــه ماهــي اســتفاده 
ــن  ــراي ای ــد، ب ــه ش ــره گرفت ــتاندارد به ــدورت اس ــز از ک ــاز نی ــورد نی ــاي م ــت ه ــه رّق ــت تهی ــد. جه گردی
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منظــور ابتــدا کــدورت هــاي اســتاندارد توصیــه شــده توســط کمیتــه ملّــي اســتاندارد هــاي آزمایشــگاههاي 
بالینــي)NCCls(11 تحــت عنــوان اســتاندارد نفلومتــر مــک فارلنــد ســاخته شــد.

ســپس ســویه ادواردزیــال تــاردا کــه در طــول نمونــه بــرداري جــدا و پــس از شناســایي فنوتیپــي و مولکولــي 
در دمــاي 80- درجــه ســانتیگراد نگهــداري شــده بــود بــر روي محیــط ژلــوز خونــدار در دمــاي 25 درجــه 
ــي  ــه سوسپانســیونهاي باکتریای ــه منظــور تهی ــه هــاي بدســت آمــده ب ســانتیگراد کشــت داده شــد. از پرگن
جهــت بدســت آوردن رّقــت هــاي مــورد نیــاز از محلــول بافــر PBS  کــه طبــق دســتور العمــل اســتاندارد تهیه 
ــي  ــاي باکتریای ــت ه ــد )Baron&Finegold, 1990  (. جهــت وارد نمــودن رّق ــود اســتفاده گردی شــده ب
مــورد نیــاز بــه نمونــه هــا از ســرنگ انســولین اســتفاده شــد کــه بــه میــزان 0/1 میلــي لیتــر از رّقــت مــورد 
نظــر تزریــق بــه عضلــه پشــتي هــر ماهــي )مجاورصفحــات اســتخوانی 3 و 4 پشــتي( بصــورت مــورب انجــام 
ــي  ــل قبــول، دو تســت مقدّمات ــه قاب ــا دامن ــت هــاي مناســب ب ــه جهــت یافتــن رّق گرفــت. در اولیــن مرحل
انجــام پذیرفــت، ســپس جهــت آزمایــش اصلــي رّقــت هــاي103 ×1/5 ، 104 ×1/5 ، 5 10 ×1/5، 6 10 ×1/5 و 

107 ×1/5 ســلول باکتــري بــه ازاء هــر میلــي لیتــر )CFU/ml( تهیــه گردیــد. 

بــراي ایجــاد بیماریزایــي از هــر رّقــت، ســه تکــرار یــا تیمــار )هــر تیمــار شــامل 8 نمونــه ماهــي درهــر مخــزن(
در نظــر گرفتــه شــد. همچنیــن جهــت آزمایــش، دو گــروه شــاهد نیــز وجــود داشــت ، یــک گــروه شــامل 
ســه تکــرار کــه فقــط بــه آنهــا محلــول بافــر PBS اســتریل تزریــق شــده بــود و گــروه شــاهد دیگــر نیــز ســه 
تکــرار کــه بــدون هیچگونــه تزریــق بافــر یــا باکتــري بــود. بــرای بــه حداقــل رســیدن اســترس، 24 ســاعت 
قبــل و 24 ســاعت پــس از تزریــق، تغذیــه ماهــی قطــع گردیــد. طــول مــّدت آزمایــش از شــروع تزریــق 10 
روز بــود و در ایــن مــّدت عالئــم رفتــاري و بالینــي نمونــه هــاي ماهــي زیــر نظــر قــرار داشــت. در طــي ایــن 
آرمایــش از برخــي ماهیــان تلــف شــده جهــت تاییــد حضــور گونــه ادواردزیــال تــاردا و تکمیــل رونــد فرضیــه 
کــخ  کشــت باکتریایــي از انــدام کلیــه انجــام گرفتــه و بــرای آزمایشــات فنوتیپــي و مولکولــي اقــدام بــه عمــل 
آمــد. از برخــي ماهیــان در حــال تلــف شــدن نیــز برداشــت بافــت از انــدام هــاي خونســاز )کلیــه، طحــال و 

کبــد( جهــت آزمایشــات هیســتوپاتولوژی بعمــل آمــد. 
 بررسي آسیب شناسي :

پــس از انجــام مراحــل تعییــن LD50 ، جهــت بررســي آســیب شناســي چگونگــي تاثیــر گونــه ادواردزیــال تــاردا 
بــر بافــت هــاي خونســاز )کلیــه، طحــال و کبــد( ابتــدا برخــي از ماهیانــي کــه در حــال تلــف شــدن بودنــداز 
ــانتیمتر جــدا و در  ــدازه 0/5 ×0/5 س ــه ان ــور ب ــاي مزب ــت ه ــد گشــایي، باف ــس از کالب مخــزن برداشــته و پ

محلــول فیکســاتور بوئــن2 نگهــداري شــدند.

4-3- بررسی ویروس شناسي :
الف –  ایریدوویروس

ــاري  ــان خاوی ــک ماهی ــپرم و تخم ــش، اس ــه، آبش ــر بال ــا نظی ــه از بافته ــاً 88 نمون ــه مجموع ــن مطالع در ای
 در ســه اســتان گیــالن، مازنــدران و گلســتان طــي ســالهاي 1385 الــي 1387 جمــع آوري گردیــد 

)جدول 2(. 

1. National Committee for Laboratory Standards 

2 . Boin,s fluid
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جدول 2- تعداد نمونه هاي بافت جمع آوري شده تاسماهي ایراني جهت مطالعات ایریدوویروس در سه استان شمالي کشور
جمعاسپرمتخمکآبششبالهسالاستان

گیالن
1385895527
138615---15
138713---13

مازندران
1385--9817
1386-----
1387-----

گلستان
1385--10414
1386-----
13872---2

389241788جمع کل

نمونه برداري و تشخیص مولکولي :
بمنظــور مطالعــه ایریدوویــروس در مولدیــن خاویــاري، پــس از مشــاهده عالئمــي در ســطح پوســت و پــالك 
ــه، آبشــش،  ــه هــا از بافتهایــي نظیــر بال ــد. نمون ــرداري از آنهــا گردی ــه ب ــه نمون هــاي اســتخواني مبــادرت ب
اســپرم و تخمــک ماهیــان خاویــاري نیــز تهیــه و  داخــل تیــوپ  CC 5/1 محتــوي الــکل اتیلیــک 96 درجــه 
در شــرایط اســتریل در فریــزر در دمــاي 20- درجــه ســانتیگراد قــرار داده شــد. ایــن کار در مراکــز مختلــف 

اجــراي ایــن طــرح بطــور مجــزا صــورت پذیرفــت.
 IQ2000 از کیت تشــخیصی PCR و انجــام DNA پــس ازانجــام مراحــل نمونــه بــرداري، بمنظــور اســتخراج 
ــت  ــت و کیفی ــن کمی ــس از تعیی ــن پ ــد. همچنی ــتفاده ش )شــرکت .Farming IntelliGene TeCh( اس
ــروس، واکنــش هــاي  ــا عــدم وجــود ایریدووی DNA هــاي اســتخراج شــده، بمنظــور تشــخیص وجــود و ی

ــت )جــدول 3(. ــه انجــام پذیرف ــراز )PCR( طــي دو مرحل ــره اي پلیم زنجی

PCR  جدول 3ـ  مراحل، مواد و شرایط دمایي انجام

مراحلموادشرایط دمایي

94°C 20 seConds; 62°C 20 
seConds;  72°C 30 seConds; 

repeat 15 CyCles, then add 72°C 
30 seConds; 20°C 30 seConds at 

the end of the final CyCle

7.5µl First PCR preMix
0.5µl IQzyme DNA polymerase

2µl DNA (100 ng)
First PCR reaCtion

94°C 20 seConds; 62°C 20 
seConds;  72°C 30 seConds; 

repeat 30 CyCles, then add 72°C 
30 seConds; 20°C 30 seConds at 

the end of the final CyCle

14µl Nested PCR preMix
1µl IQzyme DNA polymerase

First PCR produCt
Nested PCR reaCtion
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بمنظــور اثبــات وجــود بانــد DNA ویروســي )229 و 440 جفــت بــاز( کــه نشــاندهنده وجــود ایــن ویــروس 
در بافــت ماهیــان مــورد نظرمــي باشــد مقــدار 5 میکرولیتــر از محصــول PCR را بــر روی ژل آگاروز 2% بــرده 

و پــس از  الکتروفــورز و بــا اتدیــوم برومایــد رنــگ آمیــزی گردیــد.

  Nested-RT-PCR  در مولدیــن خاویــاری از روش VNN جهــت بررســی ویــروس : VNN  - ب
)کیــت تشــخیصی IQ2000 ;.Farming IntelliGene TeCh( ، تســت آنتــی بــادی درخشــان بــه روش 
غیرمســتقیم )IFAT( ، کشــت ســلول و آســیب شناســی اســتفاده گردیــد. در ایــن تحقیــق از نمونــه هــای 
ــد.  ــتفاده گردی ــدول 4 اس ــرح ج ــه ش ــی ب ــزر جنوب ــای خ ــده از صیدگاهه ــد ش ــی صی ــان ایران ــاس ماهی ت
ــه اســپرم   ــه تخمــک و 23 نمون ــه چشــم، 24 نمون ــه مغــز، 43 نمون ــه شــامل: 46 نمون درمجمــوع 136 نمون

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــروس VNN م ــع آوری و از لحــاظ وی جم
 VNN جدول 4- نمونه هاي جمع آوري شده جهت بررسی بیماری

جمعاسپرمتخمکچشممغزاستان

گیالن
11115532
1010--20
1313--26

مازندران
-39820
---66
-----

گلستان
12610432
-----
-----

46432423136جمع کل

ــان ( 1 ــن ماهی ــه ای ــان داد ک ــن نش ــی مولدی ــده:   بررس ــایی ش ــازی و شناس ــدا س ــای ج ــج انگله نتای
 ،  )CuCulanus sphaeroCephalus( ســفالوس  اســفرو  کوکوالنــوس   گوارشــی  انگلهــای  دارای 
ــالژي  ــدس پ ــوس )Skrjabinopsolus semiarmatus(  ، لپتورینکوئی ــمي  آرمات ــولوس  س اسکریابینوپس
 Eubothrium(  آســیپنزرینوم اوبوتریــوم   و   )LeptorhynChoides plagiCephalus( ســفالوس 
ــون )Diplozoon sp.( و  ــتوریونیس )NitzsChia sturionis(، دیپلوزئ ــیا اس aCipenserinum(، نیتش
دیکلوبوتریــوم آرماتــوم )DiClobothrium armatum(  و آمفیلینــا فولیــا ســه آ بــوده انــد. همچنیــن انــگل 
ــان  ــد. تخمــک ماهی ــن مشــاهده شــده ان ــز در مولدی ــوس نی ــا و ایکتیوفتیری هــای دیپلوســتوموم ، تریکودین
خاویــاری فاقــد آلودگــی بــوده انــد. در الرو ماهیــان خاویــاری انــگل تریکودینــا مــورد شناســایی قــرار گرفــت. 
 )Diplostomum spathaCeum( بچــه ماهیــان نیــز دارای آلودگیهــای انگلــی دیپلوســتوموم اسپاتاســه اوم

ــد. ــوده ان ــا )TriChodina retiCulata( ب ــا رتیکوالت و  تریکودین
ــی ( 2 ــم و آب پرورش ــده از تخ ــازی ش ــای جداس ــده: قارچه ــایی ش ــازی و شناس ــای جداس ــج قاچه نتای

ــا  ــور، آســپرژیلوس نایجــر، آلترناری ــر، موک ــوم، مخم انکوباســیون شــامل پنیســیلیوم، کالدوســپوریوم، فوزاری
ــاي  ــارچ ه ــا ق ــی آنه ــه زرده  و آب پرورش ــا کیس ــای ب ــن در الروه ــد. همچنی ــوده ان ــس ب و پسیلومایس
ــن  ــد. ای ــرار گرفتن ــایی ق ــورد شناس ــا م ــور و آلترناری ــر،  موک ــوم، مخم ــیلیوم، فوزاری ــپوریوم،  پنیس کالدوس
مطالعــه در الروهــای پــس از تغذیــه و آب پرورشــی ونیــرو نیــز نشــان داد کــه فلــور قارچــی کالدوســپوریوم، 
ــوس، آســپرژیلوس نایجــر، پسیلومایســس و  ــا، مخمــر، آســپرژیلوس فومیگات ــوم، آلترناری پنیســیلیوم ، فوزاری
موکــور در ایــن مرحلــه از پــرورش مشــاهده مــی شــوند. در کلیــه مراحــل فــوق قــارچ ســاپرولگنیا پارازیتیــکا 
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ــد. ــازی گردی ــی جداس ــم، الرو و آب پرورش ــز از تخ نی
بچــه ( 3 روده  در  شــده  شناســایی  شــده:باکتریهای  شناســایی  و  ســازی  جــدا  باکتریهــای  نتایــج 

EnterobaCteriaCeae،کورینــه  آ   آنتروباکتریاســه  شــامل  خاکــی  اســتخرهای  در  تاســماهیان 
 Aeromonas ســوبریا  ،آئرومونــاس   Aeromonas.sp آئرومونــاس   ،CorynebaCterium باکتریــوم 
 Aeromonas غالبیــت  بــا   ،Aeromonas hydrophyla هیدروفیــال  آئرومونــاس  و   sobria
باکتریهــای  نیــز  هــا  حوضچــه  در  پرورشــي  ماهیــان  بچــه  روده  از  همچنیــن  اســت.  بــوده    sp
اســتافیلوکوکوس  و    MiCroCoCCus میکروکوکــوس    ،  Aeromonas.sp آئرومونــاس  
باکتریهــای شــدند.  جداســازی    MiCroCoCCus غالبیــت  بــا    StaphyloCoCCus 
 Aeromonas sobria , A. Caviae , hydrophila . A , ACinetobaCter lwoffii , A.baumanni
 , A.CalCoaCetiCus , Pseudomonas putida , P.fluoresCens , P.aeruginosa , Serratia
 marCesCens , EsCheriChia Coli  , EnterobaCter aerogenes , Edwardsiella tarda ,
Proteus mirabilis , Kelebsiella oxytoCa  و StaphyloCoCCus  از ضایعات جلدی تاســماهیان 
پرورشــی جداســازی شــدند، کــه در ایــن طــرح بــا وجــود اهمیــت ادواردزیــال در ماهیــان، ایــن گونــه از لحــاظ 
بیماریزایــی و هیســتوپاتولوژی مــورد بررســی قــرار گرفــت و تشــخیص ســریع بــا اســتفاده از روش PCR نیــز 

راه انــدازی گردیــد.
نتایــج ویــروس هــای جــدا ســازی و شناســایی شــده: در ایــن مطالعــه بمنظــور شناســایی ایریدوویروســها ( 4

درمولدیــن تــاس ماهــی ایرانــی از روشــهاي مولکولــی مبتنــی بــر PCR وکیــت تشــخیصي IQ2000  اســتفاده 
 bp نمونــه هــاي تاســماهي ایرانــي در محــدوده بانــدي PCR گردیــد. انــدازه باندهــاي تولیــد شــده حاصــل از
ــوده اســت. همچنیــن  ــی ب ــوده و حاکــی از عــدم آلودگــی ایریدوویــروس درمولدیــن تاســماهیان ایران 665 ب
ــا  ــی آلودگــی ب ــا اســتفاده از کیــت   IQ2000نشــان داد کــه مولدیــن تاســماهی ایران ــی ب مطالعــات مولکول

بیمــاری ویروســی نکــروز عصبــی VNN  ندارنــد. 
نتایــج ســندروم هــای شناســایی شــده: ســندرم هــای مختلفــی در حیــن پــرورش تاســماهیان در مراکــز ( 5

پرورشــی مشــاهده گردیــد کــه مــی تــوان بــه بــي اشــتهایی، الغــری و انحــراف ســتون فقــرات، کبــد چــرب، 
تــورم روده ای و کیســه شــنا،  بــروز زخــم در پالکهــاي شــکمي ، نکــروز، پرخونــي و ادم در آبشــش، ضایعــات 
ــر روي  ــي ب ــارچ زدگ ــاي ســطحي و ق ــان و ســرپوش آبششــي، زخمه ــر روي ده ــا( ب ــد )پاپیلوم ــل مانن زگی
ــت  ــارف وحرک ــا متع ــناي ن ــي، ش ــاقه دم ــد در س ــورك مانن ــه ک ــروز ضایع ــي، ب ــرپوش آبشش ــت و س پوس
مارپیچــي )Spiraling(، بیــرون زدگــی نخــاع از ســاقه دمــی ،  پرخونــی در طرفیــن ســطح بــدن، تجمــع مایع 
اکســوداتیو در کیســه شــنا همــراه بــا چــرك، زخمهــای نکروتیــک وســیع و توســعه یافتــه در ســطح قلــب، 
خونریــزی در ســطح داخلــی دیــواره شــکم، آب آوردگــی محوطــه بطنــی، رنــگ پریدگــی در برانــش، انحــراف 
در پــوزه و ســتون فقــرات بــه ویــژه نزدیــک بــه ســر و آب آوردگــی کلیــه اشــاره نمــود کــه هریــک از ایــن 

مــوارد بایســتی در طــرح مشــخص جهــت پیشــگیری، تشــخیص و درمــان مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
راهکارهای مدیریتی:

از مخاطــرات بهداشــتی موجــود در مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری مــی تــوان بــه عــدم رســوب 
زدایــی اســتخر مــادر و انباشــتگی انــواع آلودگیهــا، وضعیــت کیفیــت میکروبــی آب پرورشــی و عــدم کارآیــی 
سیســتم اولتراویولــه، آلودگــی هــای میکروبــی و ایجــاد زخــم های پوســتی ناشــی از صدمــات فیزیکــی مولدین 
در کورانســکی، نبــود سیســتم کنتــرل بهداشــتی مولدیــن وصــدور گواهــی ســالمت، وضعیــت بهداشــتی مــواد 
ــی  ــورد اســتفاده و ضــد عفون ــزات م ــودن تجهی ــی، نامناســب ب ــر مصنوع ــورد اســتفاده در تکثی و وســایل م
ســالن انکوباســیون، قــارچ زدگــی و ضــد عفونــی نامناســب تخمهــای لقــاح یافتــه، شــرایط بهداشــتی حوضچــه 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

هــای ونیــرو، وضعیــت بهداشــتی اســتخرهای خاکــی قبــل از کشــت و دوره پــرورش اشــاره نمــود.
بــا توجــه بــه اطالعــات حاصــل از ایــن طــرح در خصــوص وضعیــت بهداشــتی مراکــز شــمالی تکثیــر و پــرورش 

ماهیــان خاویــاری،  نــکات زیــر در راســتای ارتقــای وضعیــت موجــود پیشــنهاد مــی گردد:
بــا توســعه پــرورش ماهیــان خاویــاری در کشــور، احتمــال بــروز و تشــدید انــواع بیماریهــا افزایــش مــی - 1

ــرورش  ــر و پ ــز تکثی ــی در مراک ــر عفون ــی و غی ــای عفون ــت بیماریه ــتمر وضعی ــی مس ــن بررس ــد، بنابرای یاب
ماهیــان خاویــاری در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی کشــور و اتخــاذ سیاســتهای پیشــگیری و درمانــی  بــا 

توجــه بــه جدیدتریــن اطالعــات توصیــه مــی شــود.
بــا توجــه بــه امــکان ســرایت برخــی عوامــل بیماریــزا از طریــق آب پرورشــی،  کیفیــت آب پرورشــی از  - 2

طریــق الیروبــی اســتخرهای مــادر و بکارگیــری فیلتراســیونهای مناســب، UV و ... ارتقــا داده شــود.
ــا نشــان - 3 ــان دنی ــا ســایر آبزی ــه ب ــن مطالع ــه هــا و آب پرورشــی در ای ــی نمون  مقایســه وضعیــت میکروب

داد کــه میــزان آلودگیهــای میکروبــی در مراحــل مختلــف تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری باالمــی باشــد، 
بنابــر ایــن پیشــنهاد مــی شــود کــه در خصــوص کیفیــت باکتریایــی آب پرورشــی برنامــه ریــزی جــدی صورت 
پذیــرد، زیــرا فلــور موجــود در آب پرورشــی کــه مــی توانــد شــامل باکتریهــای فرصــت طلــب و یــا بیماریــزا 
نیــز باشــد،  مــی تواننــد در شــرایط اســترس زا ســبب بیمــاری و تلفــات شــوند، همچنیــن توصیــه مــی شــود 

کــه کیفیــت میکروبــی  اســپرم، تخــم، الرو و بچــه ماهیــان نیــز ارتقــا داده شــود.
ــروز  ــار، از ب ــا فراهــم نمــودن غــذای اســتاندارد، بهداشــتی و همچنیــن نگهــداری مناســب  غــذا در انب 4- ب
بیماریهــا ی تغذیــه ای ناشــی از عــدم باالنــس جیــره )پروتئینهــا، ویتامینهــا، اســیدهای چــرب و...( و تلفــات 
ــت  ــز از جه ــده نی ــای زن ــل آورد. غذاه ــه عم ــری ب ــینهای قارچــی جلوگی ــی و توکس ــل عفون ــی از عوام ناش

ــد. ــرار گیرن ــی مــورد توجــه و آزمایشــهای الزم ق انتقــال بیماریهــای عفون
 5- از آنجایــی کــه امــکان ســرایت برخــی از عوامــل بیماریــزا از طریــق مولدیــن ، تخمــک و اســپرم بــه الرو و 
بچــه ماهیــان وجــود دارد، امــر قرنطینــه والزامــات بهداشــتی در مراکــز تکثیــر و پــرورش جــدی گرفتــه شــود.

ــل و  ــتکاری، حم ــم ، دس ــت نامناســب آب ، تراک ــد کیفی ــل اســترس زا  مانن ــاندن عوام ــل رس ــه حداق 6- ب
نقــل،... 

7- پاکیزگــی و ضــد عفونــی کــردن مناســب مخــازن و اســتخرهای نگهــداری مولدیــن ، تخــم ، الرو ، بچــه 
ماهیــان و ماهیــان پرورشــی.

 8- بــکار گیــری روشــهای پیشــگیری جهــت مقــاوم ســازی ماهیــان در برابــر بیماریهــای عفونــی بــا اســتفاده 
از پروبیوتیــک هــای بومــی ، پربیوتیــک هــا ، ســین بیوتیــک هــا ، تحریــک کننــده هــای سیســتم ایمنــی 
و واکســنهای اختصاصــی مــی توانــد در کاهــش بخشــی از تلفــات مراحــل مختلــف تکثیــر و پــرورش موثــر 

واقــع شــود.
ــر و  ــف تکثی ــی مراحــل مختل ــرل کیف ــد کنت ــن طــرح ، چارچــوب جدی ــج حاصــل از ای ــر اســاس نتای 9- ب
ــران و  ــیالت ای ــازمان ش ــران ، س ــیالت ای ــات ش ــه تحقیق ــکاری موسس ــا هم ــاری ب ــان خاوی ــرورش ماهی پ

ــرد. ــرار گی ــرا ق ــورد اج ــی م ــی و خصوص ــای دولت ــش ه ــم و در بخ ــور تنظی ــکی کش ــازمان دامپزش س
10-  سندرم های ماهیان خاویاری ارائه شده در این طرح بطور کامل مورد بررسی قرار گیرند.

ــه ارزش بچــه ماهیــان و عــدم توانایــی کنتــرل تلفــات در اســتخرهای  ــا توجــه ب 11 – پیشــنهاد میگــردد ب
خاکــی ، سیاســت پــرورش بچــه ماهیــان در ســازمان شــیالت ایــران مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. همچنیــن 
بنظــر مــی رســد بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل در ایــن طــرح و امکانــات موجــود در آزمایشــگاههای بهداشــتی 

کارگاههــا بتــوان نســبت بــه تحــول مدیریــت بهداشــتی در کارگاههــا اقــدام نمــود. 
12 - بــا توجــه بــه مخاطــرات بهداشــتی مطــرح شــده در ایــن طــرح ، تجهیــزات کارگاههــای تکثیــر و پــرورش 
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ماهیــان خاویــاری اصــالح و یــا در صــورت امــکان تعویض شــوند. 
آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:

ــزان تلفــات  ــن و کاهــش می ــر مولدی ــان تکثی ــا افزایــش راندم ــن طــرح ب ــکات مطــرح شــده در ای ــت ن رعای
تخــم، الرو، بچــه ماهــي و همچنیــن ماهیــان پرورشــي از نظــر اقتصــادي  موجــب ارتقــاء درآمــد ، اشــتغالزایي 
ــاری در  ــان خاوی ــی ماهی ــر عفون ــی و غی ــای عفون ــت بیماریه ــداوم وضعی ــی م ــد شــد. ارزیاب و ارزآوري خواه
کشــور، قرنطینــه و کنتــرل بهداشــتی مولدیــن، صــدور شناســنامه بهداشــتی و گواهــی ســالمت مولدیــن و 
بچــه ماهیــان ، کنتــرل کیفــی اســپرم، تخــم، الرو ، بچــه ماهیــان و آب پرورشــی، کنتــرل کیفــی غــذای زنــده 
ــا اســتفاده از پروبیوتیــک هــای بومــی ، پربیوتیــک هــا ، ســین بیوتیــک هــا ،  و غیــر زنــده، ایمــن ســازی ب
تحریــک کننــده هــای سیســتم ایمنــی و واکســنهای اختصاصــی، اســتفاده صحیــح از مــواد ضدعفونــی کننــده 

و داروهــای مناســب در مراحــل مختلــف تکثیــر و پــرورش.
شناســایي و ردیابــي علــل اصلــي تلفــات ماهیــان خاویــاري در مراکزتکثیــر و پــرورش ، شناســایي کانونهــاي 
آلــوده و ترســیم ســیماي پراکنــش بیمــاري هــاي اپــي زئوتیــک در کشــور،  بررســي میــزان تاثیــر احتمالــي 
ــا  ــروز بیماریه ــي در ب ــي، ویروســي، قارچــي و انگل ــوژن باکتریای ــل پات ــي و بهداشــتي و عوام ــل مدیریت عوام
ــرل و  ــراي کنت ــتي ب ــردي بهداش ــي و کارب ــاي عملیات ــتورالعمل ه ــه دس ــاري و  ارائ ــان خاوی ــات ماهی و تلف
پیشــگیري از ابتــال و تلفــات موجــب ســرعت بخشــیدن بــه اهــداف و برنامــه هــای توســعه ای ســازمان شــیالت 

ایــران در خصــوص تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری خواهــد شــد.
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شناوردریای خزر

فصل چهارم
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بیان مسئله:
تخریــب زیســتگاه هــاي طبیعــي بواســطه آلودگیهــاي محیطــي و فعالیــت هــاي انســاني ، صیــد بــي رویــه و 
قاچــاق توســط کشــورهاي حاشــیه خــزرو حضــور شــانه دار در دریــاي خــزر از جملــه عواملــي هســتند کــه 
منجــر بــه کاهــش جمعییــت واحتمــال خطــر انقــراض نســل گونــه هــاي منحصــر بــه فــرد و بــا ارزش ماهیــان 
خاویــاري در دریــاي خــزر گردیــده اســت. لــزوم حفــظ و حراســت از ایــن گونــه هــاي بــا ارزش از یــک طــرف 
و قابلیــت هــاي پرورشــي آنــان از نظــر تولیــد گوشــت و خاویــار ، در کنــار خــال پــاره اي از اطالعــات فنــي 
و تخصصــي در مــورد پــرورش آنــان از ســویي دیگــر ایجــاب مــي نمــود کــه بــه تولیــد اطالعــات کاربــردي 
جهــت توســعه پایــدار آبــزي پــروري گونــه هــاي مذکــور در قفســهای شــناوراقدام نمــود. امــروزه در بســیاری 
از نقــاط جهــان بیــش از 130 گونــه ماهــی و حــدود 12 گونــه میگــو درون محیــط هــای محصــور پــرورش 
ــه نحــوی  داده مــی شــود. در کشــور ایــران نیــز از ســال 1372 پــرورش ماهــی در محیــط هــای محصــور ب
آغــاز شــده اســت. منظــور از پــرورش ماهــی در قفــس یــا Cage، بخشــی از آب دریــا، ســراب، آب پشــت ســد 
و..… اســت کــه از اطــراف و کــف توســط ابزارهــای مختلفــی مثــل تــوری بــا چشــمه هــای مختلــف محصــور 

گــردد و در آن محیــط محصــور، ماهــی پــرورش داده شــود.
مزایــای پــرورش ماهــی در قفــس:  ســهولت کار نســبت بــه اســتخر هــای خاکــی و بتونــی چــه در احــداث و 
چــه در اجــرا.  هزینــه ســرمایه گــذاری کــم تــر و تولیــد بیشــتر در واحــد ســطح. اســتفاده اصولــی از منابــع 
ــا تــوان تولیــد پاییــن. محصــور کــردن ماهیــان در یــک ســطح کــم و  آب هــای طبیعــی و نیمــه طبیعــی ب
مصــرف انــرژی کــم تــر و تبدیــل انــرژی بــه مــاده بیشــتر. امــکان توســعه بیشــتر و قابلیــت جابجایــی راحــت 

تــر. اســتفاده از غــذای طبیعــی و زنــده و در نتیجــه کیفیــت گوشــت باالتــر.
تــا کنــون مطالعاتــی در خصــوص بررســی بهداشــتی ماهیــان خاویــاری پرورشــی در قفــس در دریــای خــزر 
ــن  ــرورش ای ــر در خصــوص پ ــده طــي دهــه اخی ــات بعمــل آم ــر اســاس مطالع ــه اســت . ب صــورت نپذیرفت
ــاي خــزر و  ــران و برخــي کشــورهاي حاشــیه دری ــه انگشــت قــدي در مراکــز پرورشــی ای ــا مرحل ــان ت ماهی
یــا بصــورت پــرواري در ســایر نقــاط دنیــا، حاکــی از ابتــالي ایــن ماهیــان بــه برخــي عفونتهــاي باکتریایــي، 

ویروســي و یــا انگلــي بــوده اســت.

 دستاوردها:
ــزر و  ــای خ ــناور دری ــهای ش ــاري در قفس ــان خاوی ــرورش ماهی ــتي پ ــت بهداش ــن وضعی ــتای تعیی در راس
ــرل و  ــهای کنت ــنهاد روش ــی و پیش ــزا ی عفون ــف بیماری ــل مختل ــایي عوام ــازي، شناس ــور جداس ــه منظ ب
 Monitoring and( پیشــگیري از بیماریهــا  ایجــاد یــک نظــام پایــش و مراقبــت از بیمارهــاي اپــي زئوتیــک
ــاری در  ــان خاوی ــرورش ماهی ــرل بهداشــتي پ ــط، طــرح کنت ــه کمــک ســازمانهاي ذیرب surveillanCe(  ب
ــه اجــرا گذاشــته شــد. قفســهای شــناور در دریــای خزرتوســط موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ب

ــورد در ایــن طــرح، 3000 عــدد فیــل ماهــی پرورشــی، قبــل و پــس از انتقــال آنهــا  ــس م ــه قف ب
ــر بررســی قــرار گرفــت. قفــس شــناور دریایــی از نــوع SCD  از جنــس پلــی اتیلــن  ــه قطــر 20مت ب
ــا   در منطقــه جفرود و ارتفــاع 8 متــر و در فاصلــه 7000 متــری ســاحل و در عمــق 50 متــری دری

شهرســتان بنــدر انزلــی مســتقر بــوده. تعــداد نمونــه هــای مــورد بررســی قبــل از انتقــال بچــه ماهیــان بــه 
ــات  ــرداری جهــت انجــام مطالع ــه ب ــی OIE انجــام شــد. نمون ــن الملل ــر اســاس اســتانداردهای بی قفــس ب
بهداشــتی و شناســایی بیماریهــای احتمالــی پــس از انتقــال بچــه ماهیــان بــه قفــس هــای پرورشــی نیــز هــر 

ــا انجــام گرفــت .  ــرورش )5 مــاه( در دری ــار طــی دوره پ مــاه یکب
بررســی عوامــل بیماریــزای انگلــی : بمنظــور ایــن مطالعــه تعــداد 60 عــدد فیــل ماهــی 100 گرمــی . 1
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ــان موجــود در قفــس  ــا 40 عــدد از ماهی ــز هــر ماهــه تعــداد 30 ت ــا و نی ــه قفــس در دری قبــل از انتقــال ب
بصــورت تصادفــي انتخــاب و پــس از ثبــت فاکتورهاي زیســت ســنجی، نســبت بــه تهیــه و بررســی الم مرطوب 
ــي) 3 عــدد  ــه گوارشــي و اندامهــاي داخل از پوســت، جراحــات ســطحي، آبشــش،  چشــم ، همچنیــن از لول
ماهــي(  جهــــت شناســایي انــگل هــاي احتمالــي  بــا اســتفاده از روشــهاي میکروســکوپیک و ماکروســکوپیک 

اقــدام گردیــد.

 بررسي هاي انگل شناسي بر اساس روش های Stoskope )1993( انجام شد.

بررســی عوامــل بیماریــزای باکتریایــی: ماهیــان پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه زیســت ســنجی شــده . 2
و پــس از ضدعفونــی ســطح شــکمی ماهیــان بــا الــکل 70 درصــد ، در شــرایط اســتریل اقــدام بــه بــاز کــردن 
شــکم ماهــی گردیــد و انــدام هــای داخلــی مــورد بررســی و مشــاهده قــرار گرفــت. جهــت برداشــت نمونــه 
بــا رعایــت مــوارد اســتریل، بــا کمــک آنــس اســتریل از کلیــه و کبــد  نمونــه گیــري شــد و کشــت بــر روی 
ــه و انکوباســیون،  ــس از انجــام کشــت اولی ــت. پ ــي TSBو TSA انجــام گرف محیــط هــاي کشــت باکتریای
در محیــط هایــی کــه پرگنــه هــاي باکتــري رشــد نمودنــد اقــدام بــه کشــت ایزوالســیون و خالــص ســازي 
پرگنــه هــا گردیــد، بدینگونــه کــه بــا توجــه بــه رنــگ، انــدازه و خصوصیــات مورفولــوژي پرگنــه هــا، در برخــي 
از محیــط هــاي کشــت کــه رشــد باکتــری وجــود داشــت یــک نــوع پرگنــه باکتــري و در برخــي دو یــا چنــد 
نــوع تشــخیص داده شــد کــه اقــدام بــه کشــت جداگانــه هــر نــوع از پرگنــه هــا بــا روش کشــت ایزوالســیون 

و بدســت آوردن پرگنــه خالــص )تــک( بــراي جــدا ســازي گونــه هــاي باکتــري گردیــد. 
  همجنیــن جهــت تعییــن شــمارش باکتریایــی از پوســت و آبشــش 1 ســانتی متــر مربــع از بافــت . 3

هــای مذکــور وســیله اســکالپل و قیچــی اســتریل جــدا گردیــد و پــس از انتقــال بــه ســرم فیزیولــوژی و تهیــه 
رقــت هــای مــورد نظــر ، 0/1 میلــی لیتــر از هــر رقــت بــرروی محیــط کشــت TSA  بــه صــورت ســطحی 
کشــت انجــام شــد. پلیــت هــا در دمــای 20 درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 3-5 روز مــورد ارزیابــی قــرار  مــی 
گیرنــد. پــس از تعییــن تعــداد باکتریهــا بــر اســاس CFU  اقــدام بــه خالــص ســازی باکتریهــا  گردید و ســپس 
جهــت شناســایی عــالوه بــر اســتفاده از روشــهای  شناســایی اســتاندارد  باکتریهــا  )Holt., 1994( از کیــت 
تشــخیصی   API 20E )مخصــوص باکتــری هــای گــرم منفــی( اســتفاده شــد. ایــن روشــها شــامل رنــگ 
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آمیــزی گــرم  و مشــاهده زیــر میکروســکوپ کــه باکتریهــا مــورد  بررســی مورفولوژیکــی قــرار گرفتــه ســپس 
بــا انجــام آزمایشــهای اکســیداز، کاتــاالز ، تحــرك، اکسیداســیون و احیــاء ، انــدول، آزمایشــهای دکربوکســیله 
ــن، اورنتیــن و آزمایشــهای هیدرولیــز کننــده مثــل اســکولین و ... انجــام شــد  کننــده شــامل آرژنیــن، لیزی

کلیــه مراحــل فــوق بــرای کشــت آب پرورشــی نیــز انجــام شــد.
همچنیــن بــه منظــور تعییــن حساســیت باکتریهــای جداســازی شــده از کلیــه  بــه انــواع آنتــی بیوتیــک هــای 
مــورد اســتفاده از روش دیســک دیفیــوژن اســتفاده شــد. در ایــن روش از ســویه هــای باکتریایــی جــدا شــده، 
سوسپانســیون میکروبــی معــادل 0/5 مــک فارلنــد-Cfu ml 108×5/1 1 تهیــه و ســپس بــا 100 میکرولیتــر از 
سوسپانســیون تهیــه شــده بــر ســطح محیــط مولــر هینتــون آگار کشــت یکنواخــت انجــام شد.ســپس دیســک 
هــای حــاوی آنتــی بیوتیــک در غلظــت هــای مشــخص را بــا فاصلــه معیــن از یکدیگــر روی ســطح محیــط 
کشــت حــاوی باکتریهــا قــرار داده و پلیــت هــا بــه انکوباتورهــا منتقــل مــی گردنــد. پــس از گذشــت مــدت 
زمــان انکوبــه شــدن بــا انــدازه گیــری قطــر هالــه عــدم رشــد باکتــری در اطــراف دیســک هــا نتایــج حاصــل 

بــا نتایــج تســتهای آنتــی بیوگــرام مقایســه مــی گردیــد.
ــان . 4 ــه ماهی ــی از بچ ــرداری تصادف ــه ب ــا نمون ــی ب ــن بررس ــی: ای ــزای قارچ ــل بیماری ــی عوام بررس

خاویــاری و آب پرورشــی ، قبــل و پــس از انتقــال بــه قفــس پرورشــی بــه صــورت ماهانــه انجــام شــد. پــس 
از ثبــت مشــخصات، نمونــه هــا بــه آزمایشــگاه انتقــال داده شــدند. درآزمایشــگاه و در شــرایط اســتریل قطعــه 
ــا  ــه وســیله اســکالپل و قیچــی اســتریل جــدا شــده و 3 ت ــع( ب ای از پوســت و آبشــش )1 ســانتی متــر مرب
ــي  ــي در میل ــداد کلن ــي ) تع ــار بوســیله آب مقطــر اســتریل شستشــو داده شــدند. جهــت شــمارش کل 5 ب
ــش  ــاي آزمای ــه ه ــازي )0/1، 0/01( در لول ــق س ــیون رقی ــول سوسپانس ــه محل ــس از تهی ــر=)CFU  پ لیت
اســتریل انجــام گردیــد. 0/5 میلــي لیتــر از رقــت هــاي بدســت آمــده و همچنیــن آب پرورشــي توســط پیپــت 
اســتریل بــر روي محیــط هــاي کشــت SDA حــاوي کلرامفنیــکل 1% و جنتامایســین 80 میلــی گــرم کشــت 
داده شــدند. پلیتهــاي کشــت شــده ) از هــر رقــت دو کشــت( بــه مــدت 72-48  ســاعت بــه منظــور شــمارش 
کلــي و 5 – 3 روز بــه منظــور رشــد کامــل پرگنــه هــاي قارچــي در دمــاي 0C 25 انکوبــه شــدند. شــمارش 
ــد.  ــر اســاس میانگیــن حســابی دو شــمارش کــه در ضریــب رقــت ضــرب شــده محاســبه گردی ــارچ هــا ب ق
همچنیــن بــه منظــور جداســازي و شناســائي قــارچ ســاپرولگینا پوســته تخــم و قطعاتــي بــه ابعــاد 3- 2 میلــي 
متــر از پوســت و آبشــش پــس از شستشــو بــا آب مقطــر اســتریل و بــه منظــور القــا و ایجــاد زئوســپور در لولــه 
هــای آزمایــش درب دار حــاوی آب مقطــر اســتریل و آنتــی بیوتیــک پــس از 2 – 1 روز گرمخانــه گــذاری در 
دمــای 15 – 10 درجــه ســانتیگراد، بــه محیــط GP حــاوي آنتــي بیوتیــک تلقیــح و در حــرارت 17 – 15 
درجــه ســانتي گــراد انکوبــه شــدند. پــس از رشــد کلنــی در کشــت اولیــه ) معمــوال پــس از 48 – 24 ســاعت( 
و خالــص ســازی در محیــط SDA  و تهیــه الم و رنــگ آمیــزی، توســط میکروســکوپ مــورد بررســی و بــر 
اســاس کلیــد هــای شناســایی و ســاختار اســپورانژیوم شناســائي شــدند. بــه منظــور شناســایی قــارچ هــای 
ــه و در  ــازي صــورت گرفت ــص س ــه نخســت خال ــاي قارچــي، در مرحل ــه ه ــد پرگن ــس از رش ــاپروفیت، پ س
پاســاژ دوم اســالید کالچــر تهیــه گردیــد ، پــس از تشــکیل ســاختمان اســپورزائي، بوســیله یــک قطــره الــکل 
ــن  ــس از ای ــد. پ ــزي گردی ــگ آمی ــو رن ــن بل ــل کات ــگ الکتوفن ــت شــده و بوســیله رن ــه تثبی متیلیــک نمون
ــا  مراحــل قــارچ هــا بــر اســاس ســاختار میســیلیوم و اندامهــاي زایشــي بوســیله میکروســکوپ معمولــی و ب
بزرگنمائــي × 10 و ×40 مــورد بررســي و شناســائي قــرار گرفتنــد. کلیــه مطالعــات قــارچ شناســي بــر اســاس 

شــیوه هــاي Willoughby )1994(  و شــریف پــور )1385( انجــام پذیرفــت.
 بررســی عوامــل بیماریــزای ویروســی: در صــورت مشــاهده نمونــه هــای مشــکوك ترجیحــاً از ماهیان . 5

دارای عالیــم ضعــف، بیحالــی، تیرگــی رنــگ یــا دارای تــورم شــکمی نمونــه بــرداری  صــورت گرفــت. بدیــن 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

منظــور و جهــت آمــاده ســازی و انتقــال نمونــه قطعــات بافتــی بــا اســتفاده از لــوازم تشــریح اســتریل جــدا 
شــده و در لولــه هــای پالســتیکی اســتریل حــاوی محیــط انتقــال ویــروس)VTM( )دارای 10 درصــد ســرم 
ــرار داده شــود.   ــر( ق ــر لیت ــرم استرپتومایســین در ه ــی ســیلین، 200 میکروگ ــن گاوی، 200 واحــد پن جنی
روش نمونــه بــرداری بــر اســاس انــدازه ماهــی متفــاوت مــی باشــد و در ماهیــان  بزرگتــر از 6 ســانتی متــراز 
کلیــه، طحــال، قلــب  نمونــه بــرداری مــی شــود. میــزان نمونــه بافتــی مناســب یــک گــرم بــوده کــه بایــد در 
CC 10 محیــط قــرار داده شــود. نمونــه هــا در زمــان نمونــه بــرداری و در تمــام مــدت انتقــال بایــد در کنــار 
یــخ قــرار داده شــود و دمــای نمونــه هرگــز از C °10 باالتــر نــرود. بهتــر اســت آزمایشــات ویــروس شناســی 
طــی مــدت 48 ســاعت پــس از نمونــه بــرداری انجــام شــود و در غیــر اینصــورت نمونــه هــا در دمــای 20- یــا 
ــه  ــدام نمون ــوع ماهــی و ان ــرداری، ن ــه ب ــخ نمون ــه شــامل تاری ــل نمون ــداری شود.مشــخصات کام ــر نگه کمت
بــرداری شــده ذکــر گــردد. بهتــر اســت نمونــه هــا قبــل از آزمایــش فقــط یکبــار فریــز شــده باشــد و فریــز و 

دفریــز شــدن بیشــتر منجــر بــه کاهــش احتمــال جداســازی ویــروس خواهــد شــد.
ــرداری عوامــل ویروســی VHSV ، IHNV و IPNV  : ارگان هــای مناســب جهــت نمونــه  ــه ب نمون
ــی در مولدیــن در فصــل تولیــد مثــل مــی باشــد و  ــرداری شــامل کلیــه، طحــال، قلــب و مایعــات تخمدان ب
مقاطعــی از آبشــش، کلیــه، طحــال و قلــب در داخــل فرمالیــن 10%  جهــت انجــام آزمایشــات پاتولــوژی قــرار 
داده شــده و پــس از24 ســاعت تعویــض فرمالیــن صــورت پذیــرد. توجــه شــود کــه بافــت کبــد در صــورت 

لــزوم بــه صــورت جداگانــه نمونــه بــرداری گــردد و بــا ســایر اندامهــا مجــاور نباشــد.
ــه  ــاری: از اندامهــای آبشــش، پوســت اطــراف لــب و بال ــان خاوی ــروس ماهی ــرداری ایریدووی ــه ب نمون
هــا نمونــه بــرداری شــده و در داخــل محیــط انتقــال ویــروس و در کنــار یــخ در اســرع وقــت بــه آزمایشــگاه 
انتقــال داده شــود و مقاطعــی از آبشــش، لــب، ســر و بالــه در داخــل فرمالیــن10% جهــت انجــام آزمایشــات 

پاتولــوژی قــرار داده شــده و پــس از24 ســاعت تعویــض فرمالیــن صــورت پذیــرد. 
توصیه می شود از هر نمونه یک تکرار هم تهیه گردد.

 C= نمونــه کشــت ســلولی و مولکولــی  C’ = تکــرار نمونــه کشــت ســلولی و مولکولــی    P = نمونــه فرمالینــه 
P’ = تکــرار نمونــه فرمالینــه 

در ایــن بررســی در هــر مرحلــه از نمونــه بــرداری قطعــات بافتــی از ماهیــان کالبــد گشــایی شــده )2 تــا 3 
عــدد ماهــی( طبــق روشــهای مذکــور اخــذ و و جهــت بررســی هــای بعــدی در آزمایشــگاه نگهــداری گردیــد.

نتایج بررسیهای بچه فیل ماهیان پرورشی قبل از انتقال به قفس:
بمنظــور ایــن مطالعــه در مورخــه 90/3/16 تعــداد 60 عــدد فیــل ماهــی بــا میانگیــن وزنــی ±38/27 78/34 
ــي از حوضچــه  ــا بصــورت تصادف ــه قفــس در دری ــال ب ــل از انتق ــن طــول 5/06±27/64 قب ــی و میانگی گرم
هــای بتنــی مرکــز شــادروان یوســف پــور انتخــاب و پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه بهداشــت و بیمــاری هــای 
ــه کپســول اکســیژن، پــس از ثبــت فاکتورهــاي زیســت ســنجی و بررســی  انســتیتو توســط تانکــر مجهــز ب

هــای الزم اقدامــات ذیــل بــه عمــل آمــد:
1: بررســي هــاي ظاهــري: در بررســی هــای ظاهــری و مشــاهدات ماکروســکوپیک از بچــه فیــل ماهیــان 
پرورشــی در مرکــز شــادروان دکتــر یوســف پــور و قبــل از معرفــی بــه قفــس تعــداد 100 عــدد بچــه ماهــی 
ــزی و ضایعــه در پالکهــای  ــم خونری ــه عالئ ــرار گرفتنــد کــه هیچگون ــي مــورد بررســی ق ــه صــورت تصادف ب
اســتخوانی، قاعــده بالــه هــا، ســر و ســطح بــدن مشــاهده نگردیــد. کلیــه ماهیــان مــورد بررســی دارای رنــگ 
و ظاهــری طبیعــی بودنــد. همچنیــن در بررســی هــای ظاهــری 2 درصــد )2 عــدد( از ماهیــان مــورد مطالعــه 

دارای ناهنجــاری در بالــه هــای ســینه ای بودنــد.
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1-2: انــگل هــا: بمنظــور انجــام مطالعــات انــگل شناســی قبــل از معرفــی بــه قفــس تعــداد 60 عــدد فیــل 
ماهــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــر ایــن اســاس نمونــه بــرداری از چشــم، آبشــش، پوســت و امعــاء احشــاء 
 TriChodina. انجــام گرفتــه و مطالعــات میکروســکوپی صــورت پذیرفــت. نتایــج حاکــی از مشــاهده انــگل
Sp در آبشــش و پوســت بــوده کــه میــزان شــیوع ایــن انــگل 40 درصــد و میانگیــن شــدت آن ±1/71 20 

عــدد بــود. در ســایر اندامهــای مــورد مطالعــه نیــز انگلــی مشــاهده نشــد. 
 ml  Log Cfu078/0 1-  ــز ــی مرک ــی آب در حوضچــه هــای بتن ــا : شــمارش باکتریای ــري ه 1-3 : باکت
 gr -1 Log   82/5±  تعییــن گردیــد. همچنیــن میانگیــن شــمارش باکتریایــی آبشــش ماهیــان مــورد بررســي
 Cm2( -1  (  Log Cfu و میانگیــن شــمارش باکتریایــی پوســت  ماهیــان مــورد بررســي  Cfu 22/0± 35/3
ــه  ــه ( Oneway Anova  )ب ــس یکطرف ــه واریان ــون تجزی ــاس آزم ــر اس ــد. ب ــن گردی 46/5 ±16/0  تعیی
ــل  ــه مح ــان در س ــه ماهی ــت بچ ــش و پوس ــی درآب، آبش ــمارش کل باکتریای ــن ش ــه میانگی ــور مقایس منظ
نمونــه بــرداري اختــالف معنــی دار آمــاری مشــاهده نشــد )p>0.05(. امــا میــزان شــمارش باکتریایــی آبشــش 
.)p<0.05(  بــه طــور معنــی داری کمتــر از  میــزان شــمارش باکتریایــی پوســت و آب پرورشــی بــوده اســت

جدول 3-1: مقاسیه میانگین لگاریتم شمارش باکتری ها در پوست ، آبشش  و آب پرورشی قبل از معرفی بچه ماهیان به قفس

حوضچه 3 حوضچه 2 حوضچه 1 مکان
نمونه

a B19/0±44/5 a B15/0±58/5 a B097/0±36/5   پوست
a A21/0±36/3 a A11/0±28/3 a A36/0±41/3   آبشش

a B056/0±84/5 a B054/0 ±83/5  a B13/0 ±80/5   آب
حروف غیر همنام التین کوچک در ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنی دار آماری می باشد
حروف غیر همنام التین بزرگ در ستون نشاندهنده وجود اختالف معنی دار آماری می باشد

 ml 78/2 1-  ــا : میانگیــن شــمارش قارچــی آب پرورشــی در حوضچــه هــای بتنــی مرکــز ــارچ ه 1-4: ق
 gr -1  Cfu 55/13±تعییــن گردیــد.  همچنیــن میانگیــن شــمارش قارچــی آبشــش ماهیــان مــورد بررســي
  Cm2( -1  ( Cfu 2± 33/7 ــي ــورد بررس ــان م ــت  ماهی ــی پوس ــمارش قارچ ــن ش 33/3 ±73/1  و میانگی
تعییــن گردیــد. بــر اســاس آزمــون تجزیــه واریانــس یکطرفــه ( Oneway Anova  )بــه منظــور مقایســه 
میانگیــن شــمارش کل قارچــی درآب،  آبشــش و پوســت بچــه ماهیــان در ســه محــل نمونــه بــرداري اختــالف 
معنــی دار آمــاری مشــاهده نشــد )p>0.05(. امــا میــزان شــمارش قارچــي در آبشــش بــه طــور معنــی داری 

)p<0.05(  کمتــر از  میــزان شــمارش باکتریایــی پوســت و آب پرورشــی بــوده اســت

جدول 3-2: مقاسیه میانگین شمارش کل قارچی در پوست، آبشش و آب قبل از معرفی بچه ماهیان به قفس

حوضچه 3 حوضچه 2 حوضچه 1 مکان
نمونه

a AB2±8 a AB15/1±33/5 a AB15/1±66/8  )Cfu/Cm( پوست
a A30/02±36/3 a A2±4 a A53/1±66/2  )Cfu/gr(آبشش
a B05/3±66/12 a B4±14  a B29/5 ±18  )Cfu/ml( آب
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها
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2 : بچه فیل ماهیان پرورشی پس از انتقال به قفس:
بمنظــور ایــن مطالعــه در هــر مرحلــه از نمونــه بــرداری پــس از صیــد، بــه صــورت تصادفــی تعــداد 30 تــا 40 
عــدد ماهــی بــه شــکل ظاهــری بررســی شــدند و در صــورت مشــاهده عالئــم بیمــاری و ســایر مــوارد مشــکوك 
نســبت بــه ثبــت عالئــم مذکــور اقــدام گردیــد. همچنیــن جهــت بررســی هــای آزمایشــگاهی،  3 عــدد فیــل 
ماهــی بصــورت تصادفــي انتخــاب و پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه بهداشــت و بیمــاری هــای انســتیتو توســط 
ــای الزم  ــی ه ــنجی و بررس ــت س ــاي زیس ــت فاکتوره ــه ثب ــبت ب ــیژن، نس ــول اکس ــه کپس ــز ب ــک مجه تان

اقدامــات ذیــل انجــام پذیرفــت :

جدول 3-3: مقاسیه میانگین وزن و طول بچه ماهیان طی دوره پرورش در قفس
وزن )گرم( طول )سانتی متر( ماه

a 294±14/51 ab 41/64±0/88 شهریور
a 243±38/55 a 38/7±1/41 مهر
a 319±61/01 ab 42/83±2/45 آبان

b 480±270 bC 49/5±8/50 آذر
C 930/66±141/20 C 56/4±3/32 دی

*حروف غیر همنام التین در ستون نشاندهنده وجود اختالف معنی دار آماری می باشد

2-1: نتایــج باکتــري شناســی:  بــر اســاس آزمــون تجزیــه واریانــس یکطرفــه ( Oneway Anova  )بــه 
منظــور مقایســه میانگیــن شــمارش کل باکتریایــي در آب ، پوســت و آبشــش بچــه ماهیــان پــس از معرفــی 
بــه قفــس دریــا در مــاه هــای شــهریور تــا دی  اختــالف معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد )p<0.05(. در ایــن 
ارتبــاط و بــر اســاس آزمــون چنــد دامنــه دانکــن، میانگیــن شــمارش کل باکتریایــي  در در مــاه هــای مــورد 
بررســی رونــد کاهشــی داشــته اســت و در دی مــاه در آب ، پوســت و آبشــش از کمتریــن مقــدار برخــوردار 
بــوده اســت و اختــالف معنــی داری بــا میــزان میانگیــن شــمارش باکتریایــی مــاه هــای شــهریور ، مهــر و آبــان 

مشــاهده شــده اســت )p<0.05( )جــدول 1(. 
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جدول3-4: میزان شمارش کل باکتریایی در آب، پوست و آبشش ماهیان در ماه های مختلف

دی آذر آبان مهر شهریور        زمان
نمونه

a B069/0±97/3 a B13/0±19/4 5/41±0/b B10 5/66±0/B  b17 5/92±0/C C090 پوست 
3/74±0/a B11 4/27±0/28 ab B 5/41±0/41 C B 5/16±0/20 bC B 4/70±0/58 abC B آبشش 

a A74/1±01/2 b A22/0±16/3 b A16/0±15/3 b A36/0±40/3 bA37/0±02/3  آب
حــروف غیــر همنــام التیــن کوچــک در ردیــف نشــاندهنده وجــود اختــالف معنــی دار آمــاری مــی باشــد، 

ــزرگ در ســتون نشــاندهنده وجــود اختــالف معنــی دار آمــاری مــی باشــد  حــروف غیــر همنــام التیــن ب
ــا پوســت و آبشــش بچــه ماهیــان پــس از  همچنیــن در مقایســه میانگیــن شــمارش کل باکتریایــي در آب دریــا ب
معرفــی بــه قفــس دریــا بــر اســاس آزمــون تجزیــه واریانــس یکطرفــه ( Oneway Anova  )  اختــالف معنــی 
دار آمــاری مشــاهده شــد )p<0.05(. در ایــن ارتبــاط و بــر اســاس آزمــون چنــد دامنــه دانکــن، میانگیــن شــمارش 

کل باکتریایــي  در کلیــه مــاه هــا بــه ترتیــب در آب و پوســت بیــش از آبشــش بــوده )p<0.05( )جــدول 4-3(.
از نظــر درصــد فراوانــي باکتریهــا در حوضچــه هــای بتنــی و قبــل از معرفــی بــه قفــس در محیــط دریــا از 5 ایزولــه 
جداســازی شــده از فیــل ماهیــان پرورشــی بیشــترین فراوانــي مربــوط بــه جنــس EnterobaCteriaCeae  بــا 
  StaphyloCoCCus و  Aeromonas sp ، ACinetobaCter sp 37/5 درصــد و کمتریــن فراواني مربــوط بــه
ــه جنــس  ــه مربــوط ب ــه بیشــترین فراوانــي مربــوط ب ــود. همچنیــن در آب پرورشــی  از 6 ایزول ــا 12/5 درصــد ب ب
 Pseodomonas و  Aeromonas sp بــا 50 درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه EnterobaCteriaCeae
ــی باکتــری هــای  ــج حاصــل از تعییــن فراوان ــر اســاس نتای ــاط و ب ــن ارتب ــوده اســت. در ای ــا 7/14 درصــد ب sp ب
 Pseodomonas ــده ــازی ش ــه جداس ــا از 6 ایزول ــس دری ــی در قف ــان پرورش ــل ماهی ــده از فی ــازی ش جداس
  ACinetobaCter ــی و ــترین فراوان ــد دارای بیش ــا 23/53 درص luteola و ACinetobaCter baumanni ب
CaloaCetiiCus بــا 5/88 درصــد از کمتریــن فراوانــی برخــوردار بود.همچنیــن در آب محیــط دریــا  از 8 ایزولــه 
جداســازی شــده بیشــترین فراوانــي مربــوط بــه جنــس Halomunas sp بــا 31/81 درصــد و کمتریــن آن مربــوط 

ــوده اســت )جــدول 5-3( . ــا 4/55 درصــد ب ــه EnterobaCteriaCeae و Pseodomonas luteola ب ب

جدول 3- 5: فلور باکتریایی جداسازی شده از آب پرورشی و ماهی قبل و پس از معرفی به قفس
آب دریا ماهی آب پرورشی  ماهی

گونه های باکتریایی
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
4/55 1 11/76 2 50 7 37/5 3 EnterobaCteriaCeae

- - - - 7/14 1 12/5 1  Aeromonas
9/09 2 17/65 3 7/14 1 25 2 .Pseodomonas sp
4/55 1 23/53 4 - - - - Pseodomonas luteola
9/09 2 17/65 3 - - - - Pseodomonas fluoreCenns

- - - - 14/29 2 12/5 1  ACinetobaCter
4/55 1 23/53 4 - - - - ACinetobaCter baumanni
9/09 2 5/88 1 - - - - ACinetobaCterCaloaCetiCus

- - - - 21/43 3 12/5 1 StaphyloCoCCus
31/81 7 - - - - - - .Halomonas sp
27/27 6 - - - - - - .Shewanella sp
100 22 100 17 100 14 100 8 جمع کل
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2-2:نتایــج آنتــي بیوگــرام: در کشــتهاي باکتریایــي انجــام شــده از پوســت ، کلیــه و کبــد باکتــري هــاي  
  Pseodomonas luteola ، ACinetobaCter baumanni، ACinetobaCter  CaloaCetiiCus

جداســازي گردیــد کــه نتایــج آنتــي بیوگــرام )بــر حســب میلیمتــر( در جــدول 3-6 آمــده اســت.

جدول 3-6 – نتایج آنتی بیوگرام باکتری های جداسازی شده از جراحات پوستی، کلیه و کبد به )قطر هاله به میلیمتر(

باکتری
نوع آنتي بیوتیک

 Pseodomonas
luteola

 ACinetobaCter
baumanni

ACinetobaCter
CaloaCetiiCus

فلوموکوئین 20 35 35
سلفومتوپریم - 25 25
فلور فنیکل - 10 1

اینروفلوکسازین 30 40 40
اکسي تتراسایکلین 15 15 15

اریترو مایسین - 10 10

شکل 3-1: نتایج آنتی بیوگرام
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2-3: قــارچ هــا : بچــه فیــل ماهیــان مــورد بررســی فاقــد هرگونــه عالئــم قــارچ زدگــی بــر روی پوســت، 
امعــاء و احشــاء و آبشــش بودنــد. 

بــر اســاس آزمــون تجزیــه واریانــس یکطرفــه ( Oneway Anova  )بــه منظــور مقایســه میانگیــن شــمارش 
کل قارچــی در آب ،پوســت و آبشــش بچــه ماهیــان پــس از معرفــی بــه قفــس دریــا در مــاه هــای شــهریور تــا 
دی  اختــالف معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد )p<0.05(. در ایــن ارتبــاط و بــر اســاس آزمــون چنــد دامنــه 
دانکــن، میانگیــن شــمارش کل قارچــي در مــاه هــای مــورد بررســی رونــد کاهشــی داشــته اســت و در مــاه 
ــوده اســت و اختــالف  ــان، آذر و دی مــاه در آب ، پوســت و آبشــش از کمتریــن مقــدار برخــوردار ب هــای آب
 )p<0.05( معنــی داری را بــا میانگیــن شــمارش کل قارچــی در مــاه هــای شــهریور و مهــر نشــان داده اســت

)جــدول 7-3(. 

جدول3-7 : مقایسه میانگین شمارش قارچی در آب، پوست و آبشش ماهیان در ماه های مختلف

دی آذر آبان مهر شهریور زمان
نمونه

a C24/4±25 22±2/a C82 29±9/a C89 48±8/C  b48 52/5 ±10/6 b C )Cfu/ml( آب

17/241±0/a B11 13±1/42 a B 19±1/38 a B 31±4/24 b B 35/5±1/41 b B )Cfu/Cm( پوست

10±1/a A41 a A24/2±8 a A82/2±10 b A12/2±5/16 b A 53/3±5/23 )Cfu/gr(آبشش
حــروف غیــر همنــام التیــن کوچــک در ردیــف نشــاندهنده وجــود اختــالف معنــی دار آمــاری مــی باشــد، 

ــزرگ در ســتون نشــاندهنده وجــود اختــالف معنــی دار آمــاری مــی باشــد  حــروف غیــر همنــام التیــن ب

همچنیــن در مقایســه میانگیــن شــمارش کل قارچــی در آب بــا پوســت و آبشــش بچــه ماهیــان پــس از معرفــی 
بــه قفــس دریایــی بــر اســاس آزمــون تجزیــه واریانــس یکطرفــه ( Oneway Anova  )  اختــالف معنــی دار 
آمــاری مشــاهده شــد )p<0.05(. در ایــن ارتبــاط و بــر اســاس آزمــون چنــد دامنــه دانکــن، میانگیــن شــمارش 

کل قارچــی در کلیــه مــاه هــا بــه ترتیــب در آب و پوســت بیــش از آبشــش بــوده )p<0.05( )جــدول 7-3 (.
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده نــوع، تعــداد و فراوانــی قارچهــا بترتیــب در ماهــی و و آب پرورشــی  قبــل و  
پــس از معرفــی بــه قفــس  در جــدول شــماره 1 نشــان داده شــده اســت. بــر اســاس نتایــج درصــد فراوانــي 
قارچهــا در حوضچــه هــای بتنــی و قبــل از معرفــی بــه قفــس در محیــط دریــا از 5 ایزولــه جداســازی شــده 
از فیــل ماهیــان پرورشــی بیشــترین فراوانــي مربــوط بــه جنــس PeniCillium spp.  بــا 55/56 درصــد و 
کمتریــن فراوانــي مربــوط بــه Aspergilus niger  و MuCor spp.  بــا 3/7 درصــد بــود. همچنیــن در آب  
از 6 ایزولــه بیشــترین فراوانــي مربــوط بــه جنــس PeniCillium spp.   بــا 50 درصــد و کمتریــن آن مربــوط 
بــه Aspergilus flaveus بــا 5 درصــد بــوده اســت.در ایــن ارتبــاط و بــر اســاس نتایــج حاصــل از تعییــن 
فراوانــی قــارچ هــاي جداســازی شــده از فیــل ماهیــان پرورشــی در قفــس دریــا از 4 ایزولــه جداســازی شــده  
PeniCillium spp.  بــا 81/81 درصــد دارای بیشــترین فراوانــی و Aspergilus niger  و مخمــر  بــا 4/55 
ــه جداســازی  ــا  از 8 ایزول ــی برخــوردار بود.همچنیــن در آب پرورشــی محیــط دری درصــد از کمتریــن فراوان
شــده بیشــترین فراوانــي مربــوط بــه جنــس PeniCillium spp. بــا 59/46 درصــد و کمتریــن آن مربــوط 

بــه Cladosporium sp بــا 2/71 درصــد بــوده اســت )جــدول8-3 ( .
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جدول 3- 8: فلور قارچی جداسازی شده از آب و ماهی قبل و پس از معرفی به قفس دریایی
آب دریا ماهی آب پرورشی  ماهی

درصدگونه های قارچی تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
2/71 1 9/09 2 7/5 3 29/63 8 .Cladosporium sp
59/46 22 81/81 18 50 20 55/56 15 .PeniCillium spp

- - - - 7/5 3 3/7 1 .MuCor spp
- - 4/55 1 0 0 0 0 Yeasts
- - - - 7/5 3 7/4 2 Aspergilus fumigatus

37/83 14 4/55 1 22/5 9 3/71 1 Aspergilus niger
- - - - 5 2 - - Aspergilus flavous

100 37 100 22 100 40 100 27 جمع کل

ــاه  ــدت 5 م ــده در م ــی ش ــی بررس ــدد ماه ــداد 200 ع ــتی :  از تع ــات پوس ــزی و جراح 2-4 : خونری
بررســی، 25 نمونــه )10/41 %( دارای عالئــم خونریــزی در محــل پــالك هــای اســتخوانی بــوده انــد.  در ایــن 
ارتبــاط عــالوه بــر مطالعــات باکتــری شناســی نمونــه هــای هیســتوپاتولوژی اخــذ و اقدامــات الزم در خصــوص 

شناســایی عامــل احتمالــی انجــام گردیــد.
جــدول3-9 : میــزان فراوانــی جراحــات پوســتی بچــه فیــل ماهیــان در قفــس از تعــداد 40 عــدد نمونــه مــورد 

بررســی در هــر مرحلــه
کل دی آذر آبان مهر  شهریور زمان
25 7 6 4 3 5 تعداد

10/41 2/92 2/5 1/67 1/25 2/08 فراوانی )درصد(

شکل 3-2: نمای ظاهری زخم در پالکهای شکمی ماهیان خاویاری
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شکل3-3: تغییرات ظاهری کبد فیل ماهی پرورشی در قفس دریا

شکل3-4: کبد فیل ماهی پرورشی دارای کبد کم رنگ  با قوام چربی



57 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

ــا در  ــون ســال آنه ــش از 250  میلی ــت بی ــان هســتند و قدم ــی در جه ــان ابتدای ــاری از ماهی ــان خاوی ماهی
جهــان نشــان مــی دهــد کــه ایــن گونــه تحمــل زیــادي نســبت  بــه تغییــرات آب و هوایــي و زیســت محیطــي 
دارنــد.  ســدها و آلودگــی آب هــا از اصلــی تریــن مشــکالت مهاجــرت ایــن ماهیــان مــي باشــند. بــا توجــه بــه 
مطالعــات امــکان ســنجي انجــام شــده، ســازگاري بــاالي ایــن ماهیــان بــا آبهــاي چشــمه، رودخانــه، چــاه و 
آب شــور و لــب شــور  بــه لحــاظ پرورشــي مشــخص گردیــد. همچنیــن در راســتاي فعالیــت هــاي پرورشــي 
دو دهــه اخیــر کشــورهای  روســیه ، ایتالیــا ، فرانســه،  چیــن، اســپانیا، ترکیــه، رومانــي و بســیاري از کشــور 
ــفید   ــتروژن س ــل اس ــاری مث ــی خاوی ــا ی ماه ــه ه ــرورش برخــی گون ــت پ ــي جه ــي و آمریکای ــاي اروپای ه
   A.ruthenus ــترلیاد ــی روس A. gueldenstadti  ، اس ــاس ماه )ACipenser transmontanus ( ، ت
، تــاس ماهــی اروپــا A. sturio  ، فیــل ماهــی Huso huso  در شــرایط آب شــیرین مشــغولند و مطالعــات 
ــه هــا، پشــت ســد  و اقدامــات عملــي در خصــوص پــرورش در ســایر محیــط هــاي پرورشــي ماننــد رودخان
هــا در دریــا، دریاچــه هــا خلیــج هــا و بــا روشــهاي مختلــف متراکــم و نیمــه متراکــم در حــال انجــام اســت 

 .)ErCan ,2011(

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
بــا توجــه بــه مزایــای پــرورش ماهــی در قفــس ماننــد ســهولت کار نســبت بــه اســتخر هــای خاکــی و بتونــی  
در احــداث و  در اجــرا، کاهــش هزینــه و تولیــد بیشــتر در واحــد ســطح، اســتفاده بهینــه از منابــع آب هــای 
ــک ســطح کــم و مصــرف  ــان در ی ــن، محصــور کــردن ماهی ــد پایی ــوان تولی ــا ت طبیعــی و نیمــه طبیعــی ب
انــرژی کــم تــر و تبدیــل انــرژی بــه مــاده بیشــتر، امــکان توســعه بیشــتر و قابلیــت جابجایــی راحــت تــر و 
اســتفاده از غــذای طبیعــی و زنــده و در نتیجــه کیفیــت گوشــت باالتــر، توجــه دقیــق بــه مدیریــت بهداشــتي 
ــاط  ــن ارتب ــژه اي برخــوردار اســت. در ای ــا از اهمیــت وی ــرل بیماریه ــر پیشــگیري و کنت ــه خصــوص در ام ب
عــالوه بــر انتخــاب صحیــح ماهیــان عــاري از بیمــاري و ســالم بــا رعایــت دقیــق اصــول قرنطینــه و انتقــال بــه 
محیــط دریــا شناســایي کامــل عوامــل انگلــي، قارچــي، باکتریایــي، ویروســي و... در محیــط پرورشــي)دریا( و 
ســایر عوامــل اســترس زا ماننــد میــزان تراکــم، نــوع جیــره غذایــي و نحــوه تغذیــه، ســاختار قفــس در مواجهــه 
بــا جریانــات دریایــي ویــا احتمــال اختــالل در تبــادالت محیطــي در مواقــع انســداد چشــمه هــاي تــور در امــر 
پیشــگیري و یــا کنتــرل عوامــل بیمــاري زاي احتمالــي بســیار حائــز اهمیــت مــي باشــند. بــر اســاس نتایــج 
حاصــل از بررســي هــاي بالینــي در فیــل ماهیــان پرورشــي قبــل از انتقــال بــه قفــس )دریــا( هیچگونــه عالئــم 
خونریــزی و ضایعــه در پالکهــای اســتخوانی، قاعــده بالــه هــا، ســر و ســطح بــدن، تــورم شــکمي شــناي غیــر 
ــد و نشــانه  ــگ و ظاهــری طبیعــی بودن ــان مــورد بررســی دارای رن ــد و کلیــه ماهی طبیعــي مشــاهده نگردی
ــاری  ــال بیم ــی در جهــت کاهــش احتم ــات عمل ــه اقدام ــد. از جمل ــاري مشــاهده نگردی ــر بیم ــي ب اي مبتن
قبــل از انتقــال ماهیــان عــالوه بــر انتخــاب دقیــق محــل، انتخــاب گونــه مقــاوم، معاینــات مــداوم و قرنطینــه 
انتخــاب ماهیــان ســالم بــا انــدازه مناســب، حمــل و نقــل اصولــی و رعایــت فاصلــه زمانــی جهــت طــی مراحــل 

ســازگاری بــرای انتقــال از آب شــیرین بــه آب دریــا مــی باشــد.
ــا توجــه بــه شــرایط ویــژه پــرورش ماهــی در قفــس و تاثیــر عوامــل محیطــی در ایــن سیســتم پرورشــی،  ب
اتخــاذ روشــهای مدیریــت بهداشــتی ویــژه ای جهــت کنتــرل عوامــل بیماریــزا و درنتیجــه کاهــش تلفــات و 
تولیــد ماهیــان ســالم ضــروری مــی باشــد. در سیســتم پــرورش در قفــس بــا توجــه بــه تراکــم نســبتاً بــاالی 
ــاد محــل اســتقرار  ــزا بدلیــل وســعت نســبتاً زی ماهیــان پرورشــی و نیــز عــدم امــکان حــذف عوامــل بیماری
ــژه ای جهــت مدیریــت بهداشــتی اتخــاذ  ــی الزم اســت تدابیــر وی ــع آب قفســها در دریاچــه هــا و ســایر مناب

گــردد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.
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الــف-  بررســی هــای منظــم دوره ای : ایــن بررســی هــا بــه منظــور شناســایی بیماریهــای احتمالــی خصوصــا 
بیماریهــای عفونــی مزمــن و بیماریهــای غیــر عفونــی ماننــد بیماریهــای تغذیــه ای، بیماریهــای مدیریتــی و 
ــای فیزیکــي وشــیمیایی آب، جراحــات ناشــی از  ــرات فاکتوره ــرات ســوء ناشــی از تغیی ــد تاثی محیطی)مانن
انــواع دســتکاریها ، آســیب هــای ناشــی از برخــورد بــا تــور قفســها، حملــه حیوانــات شــکارچی، مســمومیتهای 
خفیــف بــا انــواع ســموم( و نیــز شناســایی ماهیــان بــه ظاهــر ســالم امــا حامــل انــواع عوامــل بیماریــزا و در 
نهایــت تعییــن سیاســت هــای پیشــگیری و درمــان بیماریهــای احتمالــی و شناســایی و حــذف عوامــل ایجــاد 
کننــده اســترس در ماهیــان انجــام مــی پذیرنــد. ایــن بررســی هــا شــامل: بررســی و نمونــه بــرداری قبــل از 

انتقــال بــه قفــس، مشــاهدات روزانــه و نمونــه بــرداری هــای ماهانــه خواهــد بــود.
ــزای موجــود در محــل پــرورش : قبــل از اســتقرار قفســهای پرورشــی ضمــن   ب- شناســایی عوامــل بیماری
بررســی ســوابق بیماریهــای ماهیــان موجــود در منطقــه و شناســایی میزبانهــای واســط انتقــال دهنــده عوامــل 
بیماریــزا مــی تــوان نســبت بــه اعمــال مدیریــت بهداشــتی جهــت پیشــگیری از بیماریهــای موجــود در منطقــه 

اقــدام نمــود.
ــود  ــان موج ــا در ماهی ــروز بیماریه ــگیری از ب ــی، پیش ــتم پرورش ــوع سیس ــه ن ــه ب ــا توج ــگیری : ب ج- پیش
درقفســها بــه دو شــکل عمومــی و اختصاصــی صــورت خواهدگرفــت. در پیشــگیری عمومــی، مقاومــت ماهیــان 
در مقابــل برخــی ازعوامــل بیماریــزا  قبــل از معرفــی بــه قفســها بــا اســتفاده از محرکهــای سیســتم ایمنــی 
ماننــد پروبیوتیــک هــا تقویــت خواهــد شــد. همچنیــن در ایــن روش مــی تــوان بصــورت دوره ای بــا اســتفاده 
از مــواد ضدعفونــی کننــده عمومــی در محلــی غیــر از قفســها )وان هــای فایبــرگالس( نســبت بــه ضدعفونــی 
ــترش  ــور و گس ــری از ظه ــور جلوگی ــی بمنظ ــگیری اختصاص ــردد. پیش ــی گ ــدام م ــی اق ــان پرورش ماهی
ــا  ــان ب ــت همزم ــن حال ــرد. در ای ــه صــورت مــی گی ــد بیماریهــای موجــود در منطق بیماریهــای خــاص مانن
شــروع دوره فعالیــت عوامــل بیماریــزای شناســایی شــده در منطقــه نســبت بــه ضدعفونــی اختصاصــی ماهیــان 
پرورشــی بــر علیــه عوامــل بیماریــزا اقــدام مــی گــردد. همچنیــن بــا مشــاهده عالئــم ظهــور بیمــاری بالفاصلــه 
پــس از تشــخیص نــوع عامــل بیماریــزا نســبت بــه ضدعفونــی کلیــه ماهیــان موجــود در قفســهای پرورشــی 

اقــدام مــی گــردد.
د- درمــان : در پــرورش ماهیــان در قفــس، امــکان درمــان ماهیــان بیمــار در قفســها ممکــن نبــوده و ایــن امــر 

در خــارج از قفســها )وانهــای فایبــر گالس( صــورت مــی گیــرد.
ــروژه در قفــس  ــان اجــرای پ ــدت زم ــان در م ــش بهداشــتی ماهی ــر بررســی و پای ــالوه ب ــه ع ــن مطالع در ای
)دریــا(، فلــور و عوامــل میکروبــی موجــود در محیــط نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا بــا شناســایی ایــن 
ــاری  ــرل بیم ــی مناســب و کنت ــای درمان ــاذ روش ه ــه و اتخ ــت پیشــگیری، مقابل ــی الزم جه ــل آمادگ عوام
ــای  ــج حاصــل از بررســی ه ــر اســاس نتای ــردد. ب ــس حاصــل گ ــرورش در قف ــرایط پ ــی در ش ــای احتمال ه
انجــام شــده علیرغــم بــروز برخــی جراحــات جلــدی و خونریــزی در محــل پــالك هــای اســتخوانی هیچگونــه 
بیمــاری عفونــی منجــر بــه تلفــات در فیــل ماهیــان پرورشــی مشــاهده نگردیــد و ماهیــان پرورشــی در قفــس 
ــی  ــا بیمــاری هــای غیــر عفون ــد. در ارتبــاط ب از وضعیــت بهداشــتی نســبتا رضایــت بخشــی برخــوردار بودن
ــدام،  ــژه و نقــش بیولوژیــک ایــن ان ــه اهمیــت وی ــا توجــه ب و مشــاهده 40 درصــدی عارضــه کبــد چــرب، ب
ضایعــات ایجــاد شــده مــی تواننــد در دراز مــدت زمینــه ســاز بــروز بیمــاری هــای عفونــی و یــا تلفــات ناگهانــی 
شــوند. لــذا تامیــن غــذاي اختصاصــي تاســماهیان، ســالم و بــا کیفیــت بــه همــراه رعایــت اصــول تغذیــه از 

اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت.
راهکارهای پیشنهادی: 

بــه نظــر مــی رســد کــه خونریــزی در پــالك هــای اســتخوانی و برخــی جراحــات جلــدی  ناشــی از اســترس . 1
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

و برخــورد هــای فیزیکــی  پــس از وقــوع کــوالك و جریانــات شــدید دریایــی و دســتکاري در هنــگام صیــد 
بــروز نماینــد و بــا توجــه بــه آســیب هــای وارده بــه  ســازه قفــس در مــدت مطالعــه و تخریــب آن در  بهمــن 
ــود و  ــتفاده ش ــاف اس ــاوم و دارای انعط ــای مق ــازه ه ــس از س ــاخت قف ــه در س ــود ک ــی ش ــاه پیشــنهاد م م

طراحــي بــر اســاس اصــول علمــی و مهندســی و بــا دیــدگاه بهداشــتی انجــام گیــرد.
در بازدیدهــای بــه عمــل آمــده  مشــاهده شــد کــه عــدم پاکســازی بــه موقــع مــواد و جانــداران چســبنده به . 2

تورکــه بســته شــدن چشــمه هــای تــور را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه عــالوه بــر صدمــات فیزیکــی ناشــی 
از جریانــات بــر ماهیــان پرورشــی، بــا تجمــع مــواد غذایــی اســتفاده نشــده و مــواد دفعــی ماهیــان پرورشــی 
ــان پرورشــی مذکــور را مســتعد  ــی مــی باشــند کــه ماهی ــه عوامــل اســترس زای ــق از جمل ــه صــورت معل ب
بــه بیمــاری مــی نماینــد. لــذا پیشــنهاد مــی گــردد کــه از تــور هــای خــود تمیــز شــونده ) آنتــی فولینــگ( 

اســتفاده شــود و یــا پاکســازی تورهــا بــه صــورت منظــم انجــام گیــرد.
ــا حــدود بســیار زیــادی مــی توانــد در زمینــه . 3 ــر روی قفــس ت نصــب تــور ضــد شــکار و بســتن طنــاب ب

ــد.  ــی پیشــگیری نمای ــال و اشــاعه عوامــل میکروب ــدگان ماهیخــوار و انتق پیشــگیری از هجــوم پرن
بــا توجــه بــه وجــود گونــه هــای ارزشــمند و حســاس خاویــاری در دریــای خــزر و امــکان انتقــال ویروســها . 4

ــه  ــال ب ــس از انتق ــل و پ ــاری قب ــان خاوی ــل ویروســی در ماهی ــای وحشــی و پرورشــی، عوام ــه ه ــن گون بی
محیــط پرورشــی ) قفــس دریایــي( بررســی گــردد.

بــا توجــه بــه بــروز عارضــه کبــد چــرب، پیشــنهاد مــي گــردد کــه مطالعاتــي در زمینــه احتیاجــات غذایــي . 5
فیــل ماهــي، باالنــس عناصــر جیــره غذایــي و رعایــت میــزان غــذا دهــی بــر اســاس شــرایط دمایــی در فصــول 
ــا کیفیــت  ــي، از غذاهــاي ســالم و ب ــرد و ضمــن پایــش مــداوم بهداشــتي غــذاي مصرف ــف انجــام پذی مختل

اســتفاده گــردد.
بــا توجــه بــه نقــش زیســت یــار هــاي حیاتــي )پروبیوتیــک هــا( در افزایــش شــاخص هــاي ایمنــي و رشــد . 6

پیشــنهاد مــي گــردد کــه مطالعاتــي مســتقل در زمینــه جداســازي و شناســایي باکتــري هــاي اختصاصــي از 
دســتگاه گــوارش فیــل ماهیــان پرورشــي در محیــط دریــا انجــام پذیــرد.
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بیان مسئله:
بدلیــل محدودیتهــای منابــع آب شــیرین و پیــش بینــی بــروز بحــران کــم آبــی در جهــان ، توجــه بــه پــرورش 
ماهیــان دریایــی در چنــد دهــه اخیــر افزایــش یافتــه اســت. آبــزی پــروری دریایــی یکــی از زیــر بخــش هــای 
مهــم صنعــت شــیالت در منطقــة آســیا – اقیانوســیه محســوب مــی شــود. بیــش از 40 گونــه ماهیــان دریایــی 
ــن صنعــت  ــا ای ــرورش داده مــی شــوند. ام ــس هــا پ ــان و ســی ب ــان – ســرخو ماهی بخصــوص هامــور ماهی
ــر  ــش از 200 کیلومت ــودن بی ــا دارا ب ــاری گشــت. اســتان خوزســتان ب از ســال 1980 دچــار مشــکالت بیم
ــروزه  ــد. ام ــی آی ــی بشــمار م ــروری دریای ــزی پ ــرای آب ــبی ب ــکان مناس ــم م ــای مه ــاحلی و خوره خــط س
پــرورش ماهیــان آب شــور بــرای بســیاری از کشــورها بخصــوص کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی بــه یــک 
صنعــت پــر درآمــد تبدیــل شــده اســت. خوشــبختانه در کشــور مــا نیــز قــدم هــای اولیــه در زمینــه تکثیــر 
و پــرورش ایــن ماهیــان برداشــته شــده اســت. از طرفــی بمــوازات افزایــش تولیــد آبزیــان و بویــژه افزایــش 
راندمــان تولیــد در واحــد ســطح امــکان بــروز ضایعــات و تلفــات و تبدیــل آلودگیهــا بــه بیماریهــای همــه گیــر 

گســترش مــی یابــد.
معمــوالً بیمــاری در محیــط طبیعــی بنــدرت مشــاهده مــی شــود چــون آبــزی کمتــر دچــار اســترس شــده و 
قــادر بــه حرکــت اســت مگــر اینکــه شــرایط محیطــی بــه ناگهــان تغییــر و تلفــات همــه گیــر شــود. ولــی در 
محیــط بســته مثــل قفــس بدلیــل تعویــض تــور، جابجایــی، تراکــم، محدودیــت فضــا و بســته شــدن منافــذ 
ــای  ــژه باکتریه ــزا بوی ــل بیماری ــر عوام ــد و تکثی ــت رش ــبی جه ــرایط مناس ــرورش ش ــول دورة پ ــور در ط ت
ســاپروفیت بوجــود آمــده و از طرفــی ســبب نقصــان در مکانیســم هــای دفاعــی بــدن ماهــی بدلیــل شــرایط 
بــد محیــط زیســت مــی شــود. آبــزی پــروری دریایــی در اســتان خوزســتان در قفــس هــای شــناور در خــور 

غزالــه بدنبــال موفقیــت تکثیــر مصنوعــی تولیــد بچــه ماهــی هامــور در ســال 1372 شــروع شــد.
ــي  ــه ماه ــم، بچ ــده )تخ ــان زن ــال آبزی ــل و انتق ــارت ، نق ــال تج ــزا بدنب ــل بیماری ــترش عوام ــال و گس انتق
ومولدیــن( بــه ماهیــان بومــي یــا مهاجــر در یــک منطقــه جغرافیایــي، موجــب نگرانیهــاي شــدید شــده اســت. 
در صــورت مطالعــه مشــکالت احتمالــی ناشــی از آلودگیهــای زیســت محیطــی و عوامــل بیماریــزاي موجــود 
در ماهیــان وحشــي منطقــه و ارزیابــی ریســک خطــر انتقــال و انتشــار عوامــل عفونــی از ماهیــان پرورشــی 
در قفســهای شــناور بــه ماهیــان وحشــی آبهــای منطقــه و پیــش بینــی تمهیــدات الزم، احتمــال خطــر بــروز 
بیماریهــا  بســیار کاهــش مــي یابــد. بهتریــن روش کنتــرل و پیشــگیري از بیماریهــا اجتنــاب از آلــوده شــدن 
بــه عامــل بیماریــزا بــا اعمــال مدیریــت صحیــح بهداشــتي و کاهــش اســترس در ماهیــان اســت،  لــذا مدیریــت 
بهداشــتی کارگاههــای تکثیــر ماهیــان دریایــی و پــرورش ماهــی در قفــس بعنــوان یــک ضــرورت احســاس 

میشــود.
مدیریــت بهداشــتی، ارزیابــي خطــر بیماریهــا و تاثیرعوامــل محیطــي برســالمت، شــاخص هاي رشــد و تلفــات 
ماهیــان پرورشــی در قفــس- بســط و پیــاده ســازی الگوهــاي مدیریــت بهداشــتي منطقــه اي و ملــي بــر اســاس 
ــت -  ــن صنع ــر اســاس تجــارب کشــورهای پیشــرو ای ــاری ب ــاز بیم ــل خطرس ــي و عوام ــاط بحران ــن نق تعی
بررســی وضعیــت آلودگــی،  عوامــل بیماریــزاي احتمالــي و بیماریهــای ماهیــان موجــود در منطقــه و شناســایي 
ــم دوره اي و  ــش منظ ــی - پای ــای عفون ــار بیماریه ــعه انتش ــگیری از توس ــت پیش ــر  جه ــل خط ــایر عوام س
مســتمر  بیماریهــای عفونــی مولدیــن ، تخــم، الرو و بچــه ماهــی و ماهیــان جــوان بــر اســاس پروتــکل هــای 
ــاز  ــرای تامیــن ماهــی مــورد نی ــر منتخــب ب ــی دام  OIE در مراکــز تکثی ســازمان ســازمان بهداشــت جهان
قفســها،  قبــل از انتقــال ماهیهــا بــه قفــس و نمونــه بــرداری هــای ماهیانــه در طــول دوره پــرورش در قفــس - 
ارائــه روشــهای مناســب کاهــش اســترس در ماهیــان پرورشــی درون قفــس هــای دریایــی - تشــخیص ســریع 
بیماریهــای مهلــک و انجــام  اقدامــات درمانــي و ضدعفونــي در شــرائط و مــکان مناســب - اســتفاده کنتــرل 
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شــده از داروهــا، مــواد شــیمیایي و ضدعفونــی کننــده هــا بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات زیســت محیطــي، 
ــان  ــرورش ماهی ــر و پ ــت تکثی ــدار صنع ــعه پای ــم توس ــات مه ــي از الزام ــت غذای ــي  و امنی ــت عموم بهداش

دریایــی مــی باشــد.

جدول 1- اهداف و عملکرد توسعه پرورش ماهی در قفس در برنامه پنجم توسعه
مجموع 
عملکرد 
)تن( 

میزان تولید پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه
استان 

مجموع   93  92  91  90  89

0 8850 1870 1870 1870 1870 1370 بوشهر
4/23 384 160 112 80 16 16 خوزستان

0 1400 400 400 200 200 200 سیستان و بلوچستان
3 2250 600 500 400 400 350 هرمزگان

4/9 - - - - - - گیالن
20 - - - - - - مازندران

- 13084 3150 2922 2590 2486 1936 جمع

32/13 - - 23/07 6/06 3 0 عملکرد

- - - 1/1 0/23 0/12 0 میزان تحقق  اهداف 
برنامه)درصد(

دستاوردها:
ــات مهمــي در  ــی، مطالع ــان دریای ــا ارزش ماهی ــر ب ــه ذخائ ــا و آســیب جــدي ب ــه در دری ــي روی ــد ب ــا صی ب
خصــوص ذي فــن تکثیــر ماهیــان دریایي)هامــور، شــانک، ســبیطي و حلــوا ســفید( و پــرورش ایــن ماهیــان 
ــه  پژوهشــکده  ــام ب ــدر ام ــی بن ــان دریای ــی  ماهی ــه اســت. در ســال 1370 ایســتگاه تحقیقات صــورت گرفت
آبــزی پــروری جنــوب کشــور پیوســت. در ابتــدای فعالیــت ایــن ایســتگاه، در ســال 1371 قفــس هایــی بــرای 
نگهــداری مولدیــن دریایــی در خــور غزالــه ســاخته شــد و ســپس در زمینــه تکثیــر و پــرورش ماهیــان دریایــی 
و انتقــال مولدیــن از دریــا بــه قفــس  فعالیــت هایــی صــورت گرفت)تصویــر 2(. اولیــن پــروژه تحقیقاتــی در 
ایــن ایســتگاه تکثیــر ماهــی هامــور بــود.  ایــن ایســتگاه مشــتمل بــر قســمت هــای قفــس هــای نگهــداری 
ــای الروی  و  ــالن ه ــا( س ــر و آرتمی ــک، روتیف ــده )جلب ــذای زن ــای  غ ــالن ه ــه، س ــور غزال ــن در خ مولدی
حوضچــه هــای نگهــداری مولدیــن مــی باشــد. آب مصرفــی از دریــا بــه  ایســتگاه توســط پمــپ منتقــل مــی 
شــود. ماهیــان مولــد یــا پیــش مولــد از دریــا صیــد و جهــت نگهــداری بــه قفــس هــا  منتقــل و مــورد تغذیــه 
ــروژه هــای متعــددی  ــون پ ــه هچــری منتقــل میشــوند. تاکن ــر ب ــد.  ســپس در فصــل تکثی ــرار مــی گیرن ق
همچــون تکثیــر و پــرورش ماهیــان دریایــی هامــور، شــانک و صبیتــی در هچــری و قفــس انجــام شــده اســت. 
میــزان تولیــد بچــه ماهیــان دریایــی شــانک، صبیتــی و هامــور در 3 ســال اخیــر در ایــن ایســتگاه بالــغ بــر 
5 میلیــون قطعــه بــوده اســت. در حــال حاضــر مولدیــن شــانک، صبیتــی و هامــور در قفــس هــای ایســتگاه 

نگهــداری میشــود.
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الف تصویر 2 – نمایي از قفس هاي شناور در خور غزاله

ب
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ج
تصویر 3 – ماهیان دریایي بررسي شده )الف:هامور  ب: شانک ج: (

بنــا بــه ضــرورت تعییــن وضعیــت مدیریــت بهداشــتی در کارگاه تکثیــر ماهیــان دریایــی در ایســتگاه بندرامــام، 
پــروژه ای تحــت عنــوان بررســی وضعیــت بهداشــتی ماهیــان دریایــی در ایســتگاه بنــدر امــام بــا اهــداف زیــر 

مصــوب و بــه اجــرا در آمــد: 
1– بررسی و شناسایی میکروارگانیسم ها ) قارچ – باکتری – انگل ( در مولدین و الروها

2 – بررســی رونــد تغییــرات فاکتورهــای فیزیکــی شــیمیایی آب در خــور – تانــک هــای الروی و آب مــورد 
اســتفاده در فایکولــب 

3– تعیین فلزات سنگین رسوب کف قفس ها در خور

ــورت  ــت 30 / 3 / 87 ص ــخ 1 / 7 / 84  لغای ــروژه از تاری ــن پ ــرداری ای ــه ب ــل نمون ــی: مراح روش بررس
پذیرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه ماهیــان دریایــی در قفــس هــای واقــع در خــور غزالــه نگهــداری مــی شــوند 
و در هنــگام  تکثیــر بــه هچــری منتقــل میشــوند، لــذا عملیــات نمونــه بــرداری در دو قســمت خــور غزالــه) 
قفــس هــا( ودر فصــل تکثیــر درایســتگاه بنــدر امــام) هچــری( انجــام گرفــت. نمونــه بــرداری در خــور غزالــه 
شــامل بررســی فاکتورهــای فیزیکــی شــیمیایی آب بصــورت دوهفتــه یــک بــار و تعییــن فلــزات ســنگین از 
رســوب کــف قفــس بــه صــورت ماهانــه انجــام مــی گرفــت. در صــورت بیمــار شــدن ماهیــان نگهــداری شــده 
در قفــس، نمونــه بــرداری جهــت شناســایی میکروارگانیســم هــا نیــز انجــام مــی گرفــت. همچنیــن در فصــل 
ــب، آب تانــک الروی و تانــک نگهــداری مولدیــن  و از الروهــا هــر هفتــه جهــت انجــام  تکثیــر از آب فایکول
کشــت هــای باکتریایــی و قارچــی و شناســایی انــگل هــا نمونــه بــرداری صــورت مــی گرفــت. بــا توجــه بــه 

اهــداف پــروژه روش کار بــرای هــر قســمت بدیــن شــرح انجــام گردیــد. 
ــا  ــس ی ــن در قف ــودن مولدی ــار ب ــورت بیم ــا: در ص ــم ه ــایی میکروارگانیس ــی و شناس ــف( بررس ال
ــی جهــت شناســایی  ــدام هــای داخل ــی ان ــات از تمام هچــری از ســطح پوســت و  آبشــش و در صــورت تلف
ــات  ــام آزمایش ــت انج ــب جه ــن و الروی و آب فایکول ــک مولدی ــن از  آب تان ــا و همچنی ــم ه میکروارگانیس
باکتــری و قــارچ شناســی در فصــل تکثیــر بصــورت هــر هفتــه نمونــه بــرداری بعمــل آمــد. در تانــک الروی، 
تعــدادی از الروهــا انتخــاب وســپس توســط الــکل 70 درصدشستشــو داده و بــه  آب شــور اســتریل منتقــل 
 TSA ــط کشــت ــر روی محی ــرده( ب ــه ک ــاون ل ــک ه ــا را در ی ــه آنه ــا) ک ــه شــیرابه ی الروه ــد از تهی و بع
حــاوی 2/5 % نمــک بــرده مــی شــد. در عملیــات  قــارچ شناســی از محیــط SDA + C   ســابورود دکســتروز 
ــای 2 ±  28  ــا دم ــور ب ــری در انکوبات ــط کشــت باکت ــد. محی ــی گردی ــتفاده م ــکل اس ــاوی کلرامفنی آگار ح
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درجــه ســانتی گــراد بمــدت 48 – 24 ســاعت و محیــط کشــت قــارچ در انکوباتــور بــا دمــای 2 ± 25 درجــه 
ســانتی گــراد بمــدت 14 – 10 روز قــرار داده مــی شــد. جهــت تشــخیص تفریقــی از محیــط هــای افتراقــی 
ماننــد TCBS  ) جهــت شناســایی ویبریوهــا ( )تصویر4-ضمائــم( و رنــگ آمیــزی گــرم و همچنیــن تســت 
هــای بیوشــیمیایی اســتفاده مــی گردیــد. نتایــج آزمایشــات باکتــری شناســی بــا اســتفاده از جــداول و منابــع 
موجــود تشــخیص و شناســایی مــی گردیــد. پلــت هــای حــاوی کشــت قــارچ پــس از رشــد و رنــگ پرگنــه 
بررســی شــده و رنــگ آمیــزی الکتوفنــل انجــام و ســپس بــا اســتفاده از منابــع موجــود قــارچ هــا شناســایی 
ــوب از  ــتفاده از الم مرط ــا اس ــی ب ــگل شناس ــات ان ــام عملی ــت انج ــدند ) Murray , 1998 (. جه ــی ش م
مولدیــن ضایعــه دار از پوســت، آبشــش و بالــه و تمــام الرو نمونــه بــرداری و انــگل هــای جــدا شــده در الــکل 

70 یــا بافــر فرمالیــن فیکــس مــی گردیدنــد.

بطــور کلــی در طــول 3 دورة تکثیــر ماهیــان دریایــی هامــور، شــانک و صبیتــی 240 مــورد نمونــه آب بــرای 
کشــت باکتریایــی بــروی محیــط TSA  و TCBS  انجــام گرفــت. همچنیــن 640 قطعــه الرو و بچــه ماهــی 
دریایــی جهــت آزمایشــات باکتــری و قــارچ وانــگل شناســی مــورد بررســی قــرار گرفت.بــرای انــدازه گیــری 
فاکتورهــای فیزیکــی شــیمیایی آب،12 فاکتــورDO،,NH3,NO2,BO2 PO4 ؛ کلســیم منیزیــم، ســختی 
ــد  ــان مول ــداری ماهی ــه محــل نگه ــار در خــور غزال ــش از 420 ب ــاك بی ــدورت، pH و آمونی کل، شــوری، ک
ــدازه گیــری گردیــد. همچنیــن در رســوبات کــف قفــس فلــزات ســنگین،  در قفــس و تانــک هــای الروی ان
کادمیم،کبالــت،روی، مس،نیــکل و ســرب بیــش از 32 بــار مــورد آزمایــش قــرار گرفــت نتایــج بدســت آمــده 

هــر قســمت بطــور جداگانــه بدیــن شــرح اســت.
نتایــج باکتــری شناســی،قارچ شناســی وانــگل شناســی: در ایــن مطالعــه بیــش از 18 جنــس و گونــه 
ــزه  ــای هموژنی ــای الروی، الروه ــک ه ــار،آب تان ــن بیم ــد مولدی ــدی، روده و کب ــای جل ــم ه ــری از زخ باکت
شــده، آبشــش و روده بچــه ماهیــان دریایــی، غــذای زنــده ) جلبــک و روتیفــر( جــدا ســازی و مــورد شناســایی 
قــرار گرفــت. از 8 گونــه ویبریــوی شناســایی شــده ویبریــو آلجینــو لیتیکــوس alginolytiCus.V  ویبریــو 
ــاص  ــود اختص ــان بخ ــه ماهی ــن،الرو و بچ ــی را در مولدی ــترین فراوان ــالروم V.anguillarum بیش آنگوئی
ــری  ــه باکت ــد ک ــوده بودن ــری آل ــه باکت ــه 17 گون ــانک ب ــی ش ــه ماه ــل الروی و بچ ــر6( .مراح دادند)تصوی
پلزیومونــاس شــیگلوئیدس   plesiomonas shigelloidesبعــد از ویبریــو آلجنیولیتیکــوس بیشــترین 
ــو  ــه ویبری ــوط ب ــری مرب ــی باکت ــترین فراوان ــور بیش ــان هام ــود. در ماهی ــاص داده ب ــود اختص ــی را بخ فراوان
ــی 7  ــن بررس ــداول 7،6،4و8(. در ای ــت )ج ــوده اس ــوس ب ــو آلجینولیتیک ــال آن ویبری ــه دنب ــالروم و ب آنگوئی
 ،Asp. flavus ــالووس ــپرژیلوس ف ــر Aspergillus niger.،آس ــپرژیلوس نایج ــارچ آس ــه ق ــس و گون جن
آســپرژیلوس فومیگاتــوس Asp. fumigatus ، فوزاریــم )Fusarium sp( آلترناریــا Alternaria sp. ، پنــی 
ــد.  ــایی گردی ــازی و شناس ــدا س ــپوریوم Cladosporium .sp ج ــیلیوم peniCillium sp.    و کالدوس س
ــر 6 (.  ــوده اســت)جداول 5،6،7،8( )تصوی ــوم ب ــپرژیلوس نایجــر و فوزاری ــه آس ــوط ب ــی مرب بیشــترین فراوان

از مولدیــن نگهــداری شــده در قفــس و هچــری انــگل هــای تــک یاختــه، تریکودینــا TriChodina sp.  از 
آبشــش مولدیــن شــانک وصبیتــی، آمیلواوودینیــوم Amyloodinium sp.  از بافــت آبشــش مولدیــن و بچــه 
ــد هامــور و آبشــش هــای  ــا Benedenia sp.  از بافــت  آبشــش مول ــود منــوژن بندنی ماهــی هامــور، ترمات
ــت  ــوس Caligus sp.  از پوس ــس کالیگ ــتان جن ــخت پوس ــی و س ــور  و صبیت ــانک، هام ــان ش ــه ماهی بچ
ــد شــانک، صبیتــی و جنــس Lernanthropus sp.  از  آبشــش ماهــی شــانک و صبیتــی و ایزوپــود )  مول
ــد ماهــی هامــور جــدا ســازی شــده اســت)جداول5،6،7،8( احتمــاالNeroCila spً.  ( از حفــره بینــی  مول

)تصویر7(.
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الف                                                         ب

ج                           د
تصویر 6 – باکتري و قارچ هاي شناسایي شده از ماهیان دریایي- بزرگنمایي 1000  )الف:ویبریو آنگوئیالروم ب: ویبریو 

آلجینولیتیکوس( )ج: آسپرژیلوس فالووس       د: فوزاریوم(

تریکودینا - آبشش سبیطي)بزرگنمایي400(               بندنیا- آبشش هامور ) بزرگنمایي 400(
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کالیگوس - پوست شانک)بزرگنمایي400(                               نروسیال - حفره بیني هامور
تصویر 7- انگل هاي شناسایي شده در ماهیان دریایي

جدول 4-باکتریهای جدا شده از مراحل الروی و بچه ماهیان دریایی در سالهای 1387 – 1384 ایستگاه بندر امام

       ماهی 
باکتری 

صبیتیهامورشانک

رودهآبششالرو هموژنیزهرودهآبششالرو هموژنیزهرودهآبششالرو هموژنیزه

V. alginolytiCus√√√√√−−√√
 V. anguillarum√√−√√−−√√

V. damselae√−−√√−−√−
V. vulnifiCus√−−√√−−−−

 V. proteolytiCus√√−√√−−√−
 V. nereis√−−√−−−√−

 V. splendidus√−−√−−−−−
 V.

 metsChinkovi
√−−−−−−−−

 Ple.

 shigelloides
√√√−√√−√−

 Edwardsiella

 .sp
√−−√−−−−−

 A. hydrophila√√−√√−−√−
 A. Caviae√−−√−−−−−
  Proteous

 rottgeri
√−−√−−−−−

 CitrobaCter

 frundii
√−−√−−−−−

 .Pasteurella sp−√√√√−−√−
 .Moraxella sp−√−−√−−√−
 Pseudomonas

.sp
√√−−−−−−−

 .BaCillus  sp−−−−−−−√−
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جدول 5 –قارچ ها و انگل هاي جدا شده از مراحل الروی و بچه ماهیان دریایی در سالهای 1387 – 1384 ایستگاه بندر امام

       ماهی 
قارچ  و انگل

صبیتیهامورشانک

پوسترودهآبششالرو هموژنیزهپوسترودهآبششالرو هموژنیزهپوسترودهآبششالرو هموژنیزه

 Asp. niger√√−−√√−−√√−−
 Asp. fumigatus−√−−−√−−√√−−

 Asp. flavus−−−−−−−−−√−−
 .Fusarium sp√√−−√√−−√√−−
 .Alternaria sp√√−−−√−−−−−−

 .PeniCillium sp√√−−√√−−√√−−
 .Cladosporium sp√√−−√√−−−−−−

 .Benedenia sp√−√−√−

 .TriChodina sp√−−−√−

.Amyloodinium sp−−√−−−

جدول 6 - باکتریها، قارچها و انگل های جدا شده ازغذای زنده ) جلبک – روتیفر (، تانک مولدین و تانک الروی  
سال 1384ایستگاه بندر امام

میکروارگانیسم
انگل قارچباکتری نمونه مورد آزمایش

جلبک 

 Plesiomonas shigelloides

Aeromonas Caviae

V. anguillarum

V. alginolytiCus

 Asp. niger

 .Alternaria sp

 .PeniCillium sp

روتیفر 

V. anguillarum

 V. alginolytiCus

Plesiomonas shigelloides

 Aeromonas Caviae

 Asp. niger

 .Cladosporium sp

 .PeniCillium sp

تانک مولدین ) شانک و 
هامور ( 

 V. anguillarum

V. alginolytiCus

Plesiomonas shigelloides

 Aeromonas Caviae

Asp. niger

 .PeniCillium sp

) Caligus sp. )A. latus

) TriChodina ) A. latus

 Amyloodinium sp. )E. Coioides

)
   ) Benedenia sp.)E. Coioides

تانک الروی شانک 

V. anguillarum

V. alginolytiCus

Plesiomonas shigelloides

  Aeromonas Caviae

Asp. niger

 .Fusarium sp

Alternaria sp

تانک الروی هامور 
V. alginolytiCus

 V. anguillarum
Asp. niger .Amyloodinium sp
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جدول 7 -باکتریها، قارچها و انگل های جدا شده ازغذای زنده ) جلبک – روتیفر (، تانک مولدین و تانک الروی 
ایستگاه بندر امام

میکروارگانیسم
انگلقارچباکترینمونه مورد آزمایش

جلبک 

 Aeromonas Caviae

 Plesiomonas

 shigelloides

 V. vulnifiCus

.Edwardsiella sp

CitrobaCter frundii

 V. alginolytiCus

 V. anguillarum

 .Fusarium sp

 Asp. niger

Asp. fumigatus

روتیفر 

 Plesiomonas

shigelloides

 Proteous rottgeri

 Aeromonas Caviae

.Edwardsiella sp

V. anguillarum

 V. alginolytiCus

Asp. flavus

Asp. niger

 .PeniCillium sp

تانک مولدین ) شانک و 
هامور ( 

 V. alginulytiCus

 V. anguillarum

 Plesiomonas

shigelloides

CitrobaCter frundii

.Edwardsiella sp

 V. vulnifiCus

 .Fusarium sp

Asp. niger

  Asp. fumigatus

Asp. flavus

.PeniCillium sp

) Benedenia sp. )E. Coioides

 ) NeroCila sp. )E. Coioides

تانک الروی شانک 

V. alginolytiCus

 V. anguillarum

 Proteous rottgeri

 Aeromonas Caviae

A. hydophila

Asp. niger

 .Fusarium sp

تانک الروی هامور 
V. alginolytiCus

 V. anguillarum

 Proteous rottgeri

A. hydophila

Asp. niger

 .Fusarium sp

تانک الروی صبیتی 

V. alginolytiCus

 V. anguillarum

 Plesiomonas

 shigelloides

Asp. flavus

Asp. niger

 .Fusarium sp
                                                    .TriChodina  sp
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 جدول 8 - باکتریها، قارچها و انگل های جدا شده ازغذای زنده ) جلبک – روتیفر (، تانک مولدین و تانک الروی  
سال 1386 ایستگاه بندرامام

میکروارگانیسم
انگل قارچباکترینمونه مورد آزمایش

جلبک 

 .Moraxella sp

 .Pasteurella sp

 V. alginolytiCus

A. hydrophila

 .Pseudomonas sp

 Asp. niger

 Asp. flavus

روتیفر 

A. hydophila

Moraxella sp

 V. alginolytiCus

 V. splendidus

 .Alternaria sp

 Asp. niger

تانک مولدین ) شانک و هامور ( 

 V. anguillarum

 V. alginolytiCusAsp. niger
Asp. flavus

) Caligus sp. )A. latus

 ) NeroCila sp. )E. Coioides

) TriChodina ) A. latus

) Lernanthropus sp. )A. latus

تانک الروی شانک 

A. hydrophila

 V. alginolytiCus

Pseudomonas sp

 V. proteolytiCus

 V. nereis

V. metsChnikovi

 .Fusarium sp

Asp. niger

تانک الروی هامور 

V. alginolytiCus

.Pasteurella sp

Moraxella sp

Ple. shigelloides

  V. damsella

V. splendidus

 .Fusarium sp

Asp. niger
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تصویر 8- بیرون زدگي چشم در ماهي هامور

تصویر9- جوش هاي  قرمز در ماهي هامور
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ــن  ــام )ره( " اولی ــدر ام ــي در بن ــان دریای ــروژه " بررســي وضعیــت بهداشــتي ماهی ــي: پ ــري نهای نتیجــه گی
پــروژه اي اســت کــه در ســطح کشــور بــر روي شناســایي عوامــل عفونــي ماهیــان دریایــي در ایــران انجــام 
مــي شــود و تــا کنــون پــروژه اي در مــورد شناســایي عوامــل عفونــي و مدیریــت بهداشــتي ماهیــان نگهــداری 
شــده در قفــس و هچــري هــا انجــام نشــده اســت. بــا توجــه بــه تولیــد بچــه ماهیــان دریایــي هامــور، شــانک 
و ســبیطي در طــي 3 ســال اخیــر در پژوهشــکده آبــزي پــروري جنــوب کشــور )بخصــوص هامــور وشــانک( 
بیشــترین آلودگــي هــا مربــوط بــه بچــه ماهیــان شــانک و هامــور بــوده اســت و آلودگــي کمتــر در ماهیــان 

ســبیطي بــه علــت تولیــد ایــن بچــه ماهیــان فقــط در ســال 1385  بــوده اســت.
ــک  ــن ی ــي، تدوی ــر عفون ــي و غی ــل عفون ــر شناســایي عوام ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ــن دســتاوردهاي ای از مهمتری
دســتورالعمل بهداشــتي در جهــت بهداشــت و کنتــرل بیمــاري هــا در ماهیــان دریایــي نگهــداري شــده در 

قفــس و هچــري مــي باشــد.
در ایــن پــروژه18 جنــس و گونــه باکتــري، 7 جنــس و گونــه قــارچ، 2 گونــه تــک یاختــه، یــک گونــه منــوژن 

و 3 گونــه ســخت پوســت ایزوپــود و کوپــه پــود انگلــي بــراي اولیــن بــار شناســایي گردید)جــدول 16(.
ــه قــرار دارد فاکتورهــاي فیزیکــي وشــیمیایي  از آنجایــي کــه قفــس هــاي نگهــداري مولدیــن در خــور غزال
ایــن خــور و رســوب کــف قفــس بــه مــدت 3 ســال انــدازه گیــري وثبــت گردیــد. گرچــه فاکتورهــاي فیزیکــي 
شــیمیایي آب در خــور غزالــه در محــدوده قابــل قبولــي بودنــد ولــي بــا توجــه بــه شــدت جــزر و مــد کــدورت 
و تغییــرات شــوري و دمــا در مــاه هــاي آبــان و آذر باعــث کثیــف شــدن بیــش از حــد تورهــا مــي شــود و ایــن 
زمینــه را بــراي آلودگــي و بــروز بیمــاری مســاعد  مــي کند.لــذا شناســایي مــکان هــاي دیگربــه جهــت آبــزي 
ــه صــورت هــر دو مــاه  ــه عنــوان یــک ضــرورت احســاس مــي شود.شستشــوي تورهــا ب پــروري در قفــس ب
یــک بــار بــا فرمالیــن بــا دوز ppm 200  مــي توانــد بســیار مؤثــر واقــع شــود. ماهیــان مولــد در قفــس کــه 
بــه صــورت وحشــي صیــد   مــي شــوند قبــل از ایــن کــه وارد قفــس هــا شــوند الزم اســت کــه مــورد بازبینــي 
قــرار گرفتــه و چنانچــه آلــوده بــه عوامــل عفونــي باشــند ابتــدا درمــان و ســپس در قفــس نگهــداري شــوند. 
ــا دوز ppm 20 و  ــراي انتقــال و جابجایــي ماهیــان در ایــن تحقیــق اســتفاده از داروي کلرامفنیــکل ب ــذا ب ل
فرمالیــن بــا دوز ppm 100 بــه مــدت 30 دقیقــه بســیار مؤثــر واقــع گردیــد. همچنیــن بــراي پیشــگیري از 
 ppm در روز اول و  ppm 200 بیمــاری ماهیــان قبــل از انتقــال بــه هچــري و حوضچــه مولدیــن از فرمالیــن
ــا،  ــه ه ــک یاخت ــراي حــذف ت ــن روش ب ــتفاده گردید.ای ــدون ppm40 اس 150 در روز دوم و 3 روز فورازولی

منــوژن هــا و ســخت پوســتان بســیار مؤثــر بــود.
چنانچــه ماهیــان درقفــس دچــار زخــم هــاي جلــدي مــي شــدند بهتریــن دارو و دوز،اســتفاده از فورازولیــدون 
ــالن  ــود.از داروي ترف ــي ب ــه، 3 روز متوال ــدت 30 دقیق ــه م ــیکلین ppm400 ب ــي تتراس ppm40 و اکس
هنگامــي کــه تانــک الروي بــه قــارچ قرمــز آلــوده مــي گردیــد بــا دوز ppm5/0 کــه توســط یــک  شــیلنگ 
ــن  ــالن باعــث از بی ــه داروي ترف ــي ک ــه از آنجای ــي شــد. البت ــه م ــارچ زدگــی ریخت مســتقیما روی محــل ق
رفتــن جلبــک و روتیفــر مــي شــود یــک ســاعت بعــد از اســتفاده از دارو، الرو ماهیــان غذادهــي مــي شــوند. 
بــا توجــه بــه باکتــري هــاي جــدا شــده از زخــم هــاي مولدیــن تســت آنتــي بیوگــرام بــا اســتفاده از دیســک 
هــاي اکســي تتراســیکلین، فورازولیــدون و تــري متوپریــم انجــام گردیــد و مشــخص شــد کــه  باکتــري هــاي 
ــه اکســي تتراســیکلین و  ــي نســبت ب ــاوم هســتند ول ــم مق ــري متوپری ــه داروي ت ــا( ب جــدا شــده) ویبریوه
فورازولیــدون بســیار حســاس بودنــد. بــراي رفــع اســترس و افزایــش سیســتم ایمنــي مولدیــن، از ویتامیــن 
ــه ازاء  ــي لیتــر ب ــا ب کمپلکــس )0/2 میل ــده ماهــي( و ی ــه ازاء هــر کیلوگــرم وزن زن ــي لیتــر ب C )5/0 میل
وزن زنــده ماهــي ( اســتفاده گردیــد. کلیــه تانــک هــا و تجهیــزات در کارگاه  هچــري ابتــدا بایــد بــا آب گــرم 
ــت ســدیم  ــول ppm500 هیپوکلری ــا محل ــت ب ــا آب شــیرین آبکشــي شــوند و در نهای شستشــو و ســپس ب
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ــا حــدودي  ــا آب شــیرین در نهایــت شستشــو شــوند. کــدورت، نیتــرات و ت ــي و ب کلیــه تجهیــزات ضدعفون
فلــزات ســنگین )ســرب و نیــکل( از حــد اســتانداردها باالتــر بــود و بایســتي مــکان هــاي دیگــري بــراي آبــزي 

پــروري در قفــس مــد نظــر مدیــران قــرار گیــرد.

جدول16-عوامل عفوني)باکتري،قارچ و انگل( جداسازي شده از غذاي زنده )جلبک و روتیفر( هامور)مولد-بچه 
ماهي(شانک)مولد – بچه ماهي( سبیطي ) مولد – بچه ماهي(

سبیطيشانکهامورغذاي زنده

باکتري

V.alginolytiCus

V.anguillarum

V.vulnifiCus

V.splendidus

P.shigelloides

A.Caviae

A.hydrophila

.Pseudomonas sp

.Pasteurella sp

.Moraxella sp

.Edwardsiella sp

Proteous rottgeri

CitrobaCter frundii

V.alginolytiCus

V.anguillarum

V.vulnifiCus

V.damsella

V.proteolytiCus

V.splendidus

V.nereis

P.shigelloides

A.Caviae

A.hydrophila

Proteous rottgeri

CitrobaCter frundii

.Pasteurella sp

.Moraxella sp

.Edwardsiella sp

V.alginolytiCus

V.anguillarum

V.vulnifiCus

V.damsella

V.proteolytiCus

V.splendidus

V.nereis

V.metsChinkovi

P.shigelloides

A.Caviae

A.hydrophila

Proteous rottgeri

CitrobaCter frundii

.Pasteurella sp

.Moraxella sp

.Edwardsiella sp

V.alginolytiCus

V.anguillarum

V.damsella

V.proteolytiCus

V.nereis

P.shigelloides

A.hydrophila

.Pasteurella sp

.Moraxella sp

.BaCillus sp

قارچ

Asp. niger

Asp.fumigatus

Asp.flavus

.PeniCillium sp

.Alternaria sp

.Fusarium sp

Asp. niger

Asp.fumigatus

.PeniCillium sp

.Alternaria sp

.Fusarium sp

.Cladosporium sp

Asp. niger

Asp.fumigatus

.PeniCillium sp

.Alternaria sp

.Fusarium sp

.Cladosporium sp

Asp. niger

Asp.fumigatus

Asp.flavus

.PeniCillium sp

.Fusarium sp

انگل

.Amyloodinium sp

.Banedenia sp

 Isopoda)NeroCila

).sp

.TriChodina sp

.Caligus sp

.Lernanthropus sp

Banedenia sp

.TriChodina sp

.Caligus sp

.Lernanthropus sp

.Banedenia sp
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راهکارهای پیشنهادی: 
1 – ادامه پایش و شناسایی ویروس های  مهم ماهیان دریایی 

2 – طراحی وساخت کیت های تشخیصی ویروسی و باکتریایی بومی ماهیان دریایی 
3 – استفاده از پروبیوتیک های بومی و تجارتی جهت افزایش بقاء الرو ماهیان دریایی 

4 – اســتفاده از واکســن هــای تجــاری بــرای الرو و مولدیــن دریایــی جهــت پیشــگیری از آلودگــی عفونــی و 
ویروســی و باکتریایــی. 

5 – شناسایی مکان مناسب جهت آبزی پروری دریایی در دیگر خورهای استان خوزستان 

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
توســعه پــرورش ماهــی در قفــس نیازمنــد وجــود برخــی شــرایط و رفــع مشــکالت کنونــی کــه در بــاال بــه 
آنهــا اشــاره شــد، مــی باشــد. ظرفیــت طبیعــی بــرای اســتقرار قفــس هــا و نیــز وجــود گونــه هــای پرورشــی 
مناســب در طبیعــت، مراکــز و اشــخاص علمــی زیــر ســاخت هــای اصلــی توســعه هســتند کــه خوشــبختانه 

کشــور مــا از ایــن نظــر بــا محدودیــت مواجــه نیســت.

عوامل اصلی موثر بر توسعه پایدار پرورش ماهیان دریایی در قفس
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بیان مسئله:
تولیــد جهانــی آبزیــان و عرضــه فــرآورده هــای دریایــی در طــی چندســال اخیــر همــواره رونــد روبــه رشــدی 
ــا میانگیــن ســرانه 19 کیلوگــرم و تأمیــن 17% از پروتئیــن حیوانــی، نقــش بســیار مهمــی در  را داشــته و ب
امنیــت غذایــی مــردم جهــان ایفــا مــی کنــد. تولیــد آبزیــان در ســال 2010 معــادل 148 میلیــون تــن اعــالم 
شــده اســت کــه از ایــن مقــدار 128 میلیــون تــن مســتقیماً بــه مصــرف انســانی رســیده و 20 میلیــون تــن 

 .)FAO, 2013 ( دیگــر در تولیــد پــودر ماهــی و ســایر مــوارد مصــرف شــده اســت
اگرچــه ســهم صیــد و صیــادي در ایــن تولیــد بیشــتر مــي باشــد ولــي ســهم آبــزي پــروري از 
کــه  اســت  حالــي  در  ایــن  و  رســیده   2010 ســال  در   %40 از  بیــش  بــه   1990 ســال  در   %13
باشــد.  مــي  نصــف )%47(  بــه  نزدیــک  انســاني  مــورد مصــرف  مقادیــر  در  پــروري  آبــزي  ســهم 
میلیــون شــغل در زمینــه هــاي مختلــف  ایجــاد 220  بــه  آبزیــان منجــر  تولیــد  از  میــزان   ایــن 

گشته است.
در میــان آبزیــان پرورشــی میگــو از جایــگاه ویــژه ای در ســطح جهــان برخــوردار اســت و همــواره بــه عنــوان 
یکــی از مهمتریــن تولیــدات آبــزی پــروری مطــرح بــوده اســت. تولیــد و پــرورش میگــو اگرچــه دارای فرازهــا 
و فرودهایــی در میــزان تولیــد جهانــی مــی باشــد ولــی در مجمــوع  از یــک رونــد افزایشــی برخــوردار بــوده و 
همــه ســاله شــاهد توســعه آن مــی باشــیم بــه نحــوی کــه میــزان آن در ســال 2013 بــه رقــم 4/2  میلیــون 

تــن رســید. 
ایــران نیــز در راســتای توســعه فعالیــت هــای آبــزی پــروری وارد ایــن صنعــت شــده اســت و نخســتین گام 
هــای خــود را در اوایــل دهــه 1370 آغــاز نمــود. در ایــن ارتبــاط بــا شناســایی بیــش از 180000 هکتــار از 
اراضــی مســتعد پــرورش میگــو اقدامــات اولیــه خــود را آغــاز نمــود و در حــال حاضــر بــا صــرف میلیاردهــا 
ریــال هزینــه در زمینــه تاسیســات زیــر بنایــی و احــداث مــزارع حــدود 14000 هکتــار مزرعــه آمــاده فعالیــت 
در کشــور تاســیس شــده اســت بــه نحــوی کــه میــزان تولیــد میگــوی پــرورش در کشــور در ســال 1393 از 

مــرز 20 هــزار تــن فراتــر رفتــه اســت.
ــت و  ــوع بهداش ــروری موض ــزی پ ــص در آب ــان باالخ ــد آبزی ــی در تولی ــهای اصل ــی از چالش ــواره یک هم
ــرورش  ــه پ ــان ب ــه دلیــل بروزبیماریهــای آبزی ــوده، بطوریکــه ســالیانه میلیاردهــا دالر ب ــان ب بیماریهــای آبزی
ــزی پــروری در  ــه گســترش فعالیتهــای آب ــا توجــه ب دهنــدگان ماهــی و میگــو خســارت وارد شــده اســت. ب
 ســطح جهانــي، تعــداد بیماریهــای نوظهــور )emerge( در حــال افزایــش بــوده و روز بــروز بــر تعــداد آنهــا 

افزوده می شود. 
در خانــواده ســخت پوســتان باالخــص میگــو تاکنــون حــدود 20 بیمــاری ویروســی، 4 بیمــاری باکتریائــی، 3 
بیمــاری قارچــی و تعــدادی بیمــاري انگلــي گــزارش شــده  کــه  بــه صنعــت تکثیــر و پــرورش میگــو خســارات 
ــاي ویروســي  ــاري ه ــه بیم ــوان ب ــي ت ــا م ــن آن ه ــه مهمتری ــد. از جمل ــي نماین اقتصــادي شــدیدي وارد م
) EMS( و بیمــاری مــرگ زودرس میگــو هــای پرورشــی )TSV(ــورا  لکــه ســفید  )WSSD( ، ســندرم ت

اشاره نمود.
در ایــران نیــز هماننــد ســایر مناطــق موضــوع بهداشــت و بیمــاری هــا از مهمتریــن مشــکالت صنعت محســوب 
مــی گــردد بــه نحــوی کــه بــروز همــه گیــری هــای مخنلــف از بیمــاری لکــه ســفید ویروســی طــی ســنوات 

اخیــر مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی فراوانــی را در ایــن صنعــت بوجــود آورده اســت.
نمــودار زیــر مهمتریــن چالــش هــای موجــود در صنعــت بهداشــت و بیمــاری هــای میگــو را نمایــش میدهــد. 
اگرچــه در ایــن نمــودار چالشــهای مخنلــف در ســطح دنیــا بررســی و نمایــش داده شــده انــد لیکــن در شــرایط 

خــاص حاکــم بــر هــر منطقــه ممکــن اســت نســبت هــای ایــن نمــودار تغییــر یابــد.
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نمودار شماره 1: مهمترین چالش های موجود در صنعت تکثیر و پرورش میگوی دنیا

ــف  ــه در اســتان هــای مختل ــروژه هــای انجــام پذیرفت ــه پ ــا اســتناد ب ــا ب ــالش شــده ت ــن دســتنامه ت در ای
ــردد. ــه گ ــود در کشــور ارائ ــوی موج ــزای میگ ــل بیماری ــه عوام ــی در زمین ــرور اطالعات ــو پ ــی و میگ جنوب

دستاوردها:
ــداف  ــا اه ــي ب ــرح مل ــوی کشــور ط ــرورش میگ ــر و پ ــز تکثی ــت بهداشــتی مراک ــه منظــور بررســی وضعی ب
شناســایی عوامــل عفونــی ایجــاد کننــده بیمــاری در مراکــز تکثیــر و پــرورش میگــو، تعییــن درصــد شــدت 
آلودگــی مراکــز تکثیــر و پــرورش میگــو بــه عوامــل عفونــی، تعییــن نقــاط ضعــف و قــوت مدیریــت بهداشــتی 
مراکــز تکثیــر و پــرورش و تعییــن روشــهای مناســب مدیریــت بهداشــتی مراکــز تکثیــر و پــرورش از ســال 

1383 آغــاز گردیــد.
ــی  ــل عفون ــن عوام ــه مهمتری ــت 1387 نشــان داد ک ــالهای 1383 لغای ــه طــی س ــی های انجــام پذیرفت بررس
ایجــاد کننــده بیمــاری در مراکــز تکثیــر و پــرورش میگــو ویروســها می باشــند. از مهمتریــن ویروســهای گزارش 
شــده در طــرح انجــام گرفتــه در اســتان خوزســتان و بوشــهر ویــروس بیمــاری لکــه ســفید)WSSV(، ویروس 
ــروس  ــروس بیمــاری باکولووی ــروس بیمــاری شــبه پارو هپاتوپانکــراس)HPV(، وی ــورا)TSV( ، وی ســندرم ت
میگــوی ببــری ســیاه)MBV( و ویــروس ایجادکننــده بیمــاری نکــروز عفونــی بافتهــای خونســاز و بافتهــای 
 )HPV(می باشــد. در اســتان هرمــزگان دو ویــروس بیمــاری شــبه پاروهپاتوپانکــراس )IHHNV(زیرجلــدی
و ویــروس بیمــاری باکولوویــروس میگــوی ببــری ســیاه)MBV( و در اســتان سیســتان بلوچســتان ویــروس 
بیمــاری لکــه ســفید)WSSV( می باشــد. از مهمتریــن باکتریهــای ایجــاد کننــده بیمــاری در مراکــز تکثیــر 
و پــرورش میگــو باکتریهــای خانــواده ویبریــو مــی باشــد کــه در کلیــه اســتانهای جنوبــی گــزارش گردیــده 
اســت. از قــارچ هــای شناســایی شــده در طــرح در اســتان هــای جنوبــی مــی تــوان بــه قارچهــای فوزاریــوم، 
ــای  ــن انگله ــن از مهمتری ــرد. همچنی ــام ب ــا ن ــور، کالدوســپوریدیوم، آســپرژیلوس، پنیســیلوم و مخمره موک
ــه انگلهــاي زئوتامنیــوم ، اپیســتیلیس و ورتیســال  ــوان ب ــرورش مــی ت شناســایی شــده در مراکــز تکثیــر و پ
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ــر و  ــز تکثی ــف و در مراک ــتانهای مختل ــایی شــده در اس ــوژن شناس ــل پات ــود. درصــد شــدت عوام ــاره نم اش
ــرورش از 100-0 درصــد در اندامهــای مختلــف و اســتانهای مختلــف متفــاوت می باشــد.  پ

ــاالی  ــم ب ــه تراک ــوان ب ــو می ت ــرورش میگ ــر و پ ــز تکثی ــت بهداشــتی مراک ــف مدیری ــاط ضع ــن نق از مهمتری
ــی  ــدان نظــارت بهداشــتی در معرف ــا، فق ــد پســت الروه ــدان نظــارت بهداشــتی در تولی ــره ســازی، فق ذخی
ــزارع پرورشــی وســالن- ــاده ســازی م ــزارع پرورشــی، فقــدان نظــارت بهداشــتی در آم ــه م ــا ب پســت الروه
ــر  ــز تکثی ــرورش و مراک ــزارع پ ــذای م ــد غ ــتی در تولی ــارت بهداش ــدان نظ ــن فق ــری و همچنی ــای هچ ه
اشــاره نمــود. بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه آب و هوایــی ایــران بهتریــن روش مدیریتــی در تولیــدات میگــوی 
 پرورشــی اســتفاده از سیســتم نیمــه متراکــم پیشــنهاد می گــردد تــا خســارت ناشــی از بیماریهــا بــه حداقــل 

کاهش یابد.

بــه دنبــال توســعه فعالیــت هــای پــرورش میگــو در کشــور تحقیقــات دامنــه داری در زمینــه هــای مختلــف 
تکثیــر، پــرورش، تولیــد خــوراك، فــرآوری و بهداشــت و بیمــاری هــای میگــو صــورت پذیرفــت. بــا عنایــت 
بــه اهمیــت مســائل بهداشــتی و لــزوم شــناخت از عوامــل بیماریــزای مختلــف موجــود در کشــور تحقیــق و 
بررســی شــناخت پاتــوژ نهــای مختلــف موجــود در مناطــق مســتعد آغــاز گردیــد و ماحصــل آن شناســایی 
ــود. در ایــن بررســی همــه جانبــه عوامــل مختلــف ویروســی،  ــزا در ســطح کشــور ب برخــی از عوامــل بیماری
باکتریایــی، قارچــی و انگلــی در برنامــه پایــش وشناســایی قــرار گرفتنــد کــه ماحصــل آن شناســایی برخــی 
ــه  ــا پرداخت ــه ه ــن یافت ــی ای ــه بررس ــمت ب ــن قس ــود. در ای ــور ب ــطح کش ــوژن در س ــف پات ــواع مختل  از ان

خواهد شد.

ویروس های شناسایی شده در ایران:- 1-2
بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه طــی ســالهای 1384 لغایــت 1387 در اســتانهای جنوبــی کشــور و بــر 
اســاس جــدول ذیــل بیماریهــای ویروســی مختلفــی در مــزارع پــرورش و مراکــز تکثیــر ایــن اســتانها گــزارش 

گردیــده اســت.

جدول شماره 2: ویروس هاس شناسایی شده در ایران طی سالهای 84 الی 87

سال
سال 1387سال 1386سال 1385سال 1384نام استان

ــWSSVخوزستان
WSSV
 TSV .

HPV.IHHNV

WSSV
TSV . HPV

WSSVبوشهر

HPV . MBV

WSSV
HPV . MBV

WSSV . TSV

MBV . HPV

WSSV . TSV

MBV . HPV

MBV . HPVHPVــــهرمزگان

سیستان و 
WSSVــــــبلوچستان
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)WSD(1-1-2-بیماری لکه سفید
ــوع  ــه وق ــور ب ــی کش ــف جنوب ــتانهای مختل ــت 1387 در اس ــالهای 1384 لغای ــفید در س ــه س ــاری لک بیم
ــه اســتان خوزســتان برمیگــردد. ایــن  پیوســته، البتــه اولیــن بــروز بیمــاري لکــه ســفید بــه ســال 1381و ب

ــی باشــد.  ــرورش م ــر و پ ــز تکثی ــک و کشــنده مراک ــای مهل ــاری یکــی از بیماریه بیم

تصویرراست: مرگ و میر ناشي از بیماري لکه سفید در میگوهاي پرورشي، قرمز شدن میگوها در تصویر نشانه بروز 
این بیمار ي است.

 تصویرچپ: بروز لکه هاي سفید بر روي کاراپاس میگوهاي آلوده به لکه سفید نشانه بروز این بیماري 
میباشد)پیکان(. 

مشاهده کنجیدگیهاي بیماري لکه سفید در بافت کوتیکول میگوي الوده به بیماري لکه سفید)پیکان(. 
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ــي: نتایــج آزمایشــات ویــروس شناســی در مراکــز تکثیــر و مــزارع پرورشــی  نتایــج آزمایشــهاي مولکول
میگــو در اســتانهاي  بوشــهر، خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان  نشــان داد کــه ویــروس WSSV در مــزارع 
پرورشــي ایــن مناطــق  وجــود داردایــن ویــروس هــم در روش PCR و در روش Multivirو بــا اســتفاده از 

کیــت تولیــدي در دانشــگاه شــهید بهشــتي تشــخیص داده شــد. 

IQ2000 WSSV با کیت PCR شناسائي بیماري لکه سفید با استفاده از روش

Multivir شناسائي ویروس لکه سفید با استفاده از کیت
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شناسائي بیماري لکه سفید با استفاده از پرایمرهاي طراحي شده داخلي

:)HPV(2-1-2- بیماري پارو ویروس هپاتوپانکراس
ایــن بیمــاري در ســه اســتان خوزســتان، بوشــهر و هرمــزگان مشــاهده گردیــده اســت. بــه نظــر میرســد عــدم 
گــزارش بیمــاري از اســتان سیســتان  بلوچســتان نــه بــه دلیــل عــدم حضــور ویــروس بیمــاري بلکــه بــه دلیــل 

نبــودن آزمایشــگاه  آســیب شناســي در آن اســتان بــوده اســت کــه گــزارش نشــده اســت. 
ــل  ــي از قبی ــم کلینیک ــار عالئ ــاي بیم ــاري میگوه ــن بیم ــر اســاس مشــاهدات در ای ــي: ب ــم کلینیک عالئ
کاهــش رشــد، بــي اشــتهائي، کاهــش نــوك زدن بــه غــذا، افزایــش باکتریهــای رســوب کننــده بــر روي ســطح 
بــدن را از خــود نشــان میدهنــد. در ایــن بیمــاري میگوهــاي بیمــار کوچکتــر از انــدازه طبیعــي بــوده و از نظــر 
ــا انــدازه 6 ســانتي متــر بــه  وزنــي نیــز، کاهــش وزن نشــان میدهنــد. ایــن حالــت باالخــص در میگوهــاي ب
بــاال کــه در یــک زمــان ذخیــره ســازي شــده انــد مشــاهده شــده و بــه نظــر میرســد بعــد از رســیدن بــه ایــن 

انــدازه رشــد آنهــا کاهــش میابــد.

مشاهده میگوهاي آلوده به بیماري HPVدر مزارع پرورش
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آســیب شناســي: مشــاهده آســیب شناســی بــا میکروســکوپ نــوري نشــان مــي دهــد کــه مهمتریــن اندامي 
کــه مــورد هجــوم ویــروس قــرار گرفتــه هپاتوپانکــراس مــي باشــد. در بافــت هپاتوپانکــراس، ســلولهاي تشــکیل 
ــدام دیگــري  دهنــده اپــي تلیــال و مجــاري آن از همــه ســلولها بیشــتر آســیب مي بیننــد و هیــچ ارگان و ان
ــي هســته،  ــده داراي هیپوتروف ــداي بیمــاری ســلولهاي آســیب دی ــوده نمي شــود. در ابت ــن بیمــاري آل ــا ای ب
ــرت  ــن مهاج ــد. همچنی ــرت نموده ان ــته مهاج ــاء هس ــي غش ــه نزدیک ــده و ب ــا ش ــته جابج ــتکها در هس هس
کروماتینهــا و ایجــاد گنجیدگیهــاي داخــل هســته در ســلولها مشــاهده مــي شــود. گنجیدگیهــا از ابعــاد بســیار 
کوچــک قرمــز رنــگ کــه بــه دیــواره غشــا هســته چســبیده اند تــا خیلــي بــزرگ و گــرد و  آبــي رنــگ کــه 
تمــام فضــاي داخلــي هســته را اشــغال کــرده  دیــده مــي شــود. در پــاره اي مواقــع اطــراف گنجیدگیهــا هالــه 

روشــن و شــفافی مشــاهده مــي شــود.

مشاهده کنجیدگیهاي بیماري HPVدر هپاتوپانکراس

: )MBV(3-1-2- بیماري باکولوویروس میگوي ببري سیاه
ایــن بیمــاري در اســتانهاي بوشــهر و هرمــزگان گــزارش گردیــد وتلفــات ناشــي از آن موجــب خســارتي جــدي 
بــه تکثیــر کننــدگان در اســتان هرمــزگان گردیــد. بیمــاري معمــوال در ســنین پائیــن و دردوره الروي بــروز 
نمــوده و بــا تلفــات بــاال همــراه میباشــد. درمراکــزي کــه بــه منظــور بازســازي ذخایــر در اســتان هرمــزگان نیز 

بــه تکثیــر میگــو اقــدم نمــوده بودنــد بیمــاري گــزارش گردیــد. 
عالئــم کلینیکــي بیمــاري: مشــاهدات بالینــی نشــان مــی دهــد کــه میگــو هــای آلــوده بــه ایــن بیمــاری 
ــدازه از میگوهــای ســالم  ــوده و تمایلــی بــه حرکــت ندارنــد و همچنیــن از نظــر ان بــی حــال و بــی اشــتها ب
کوچکتــر مــی باشــند . بنــدرت تمیــز بــوده و اغلــب در ســطح بــدن و آبشــش هــا دارای لکــه هــای فولینــگ 
)fouling ( بــوده کــه توســط ارگانیســم هایــی نظیــر Oseilliatoria , zoothamnium و همچنیــن مــواد 

آلــی پوشــیده شــده انــد.
آســیب شناســي: در مقاطــع میکروســکوپی تهیــه شــده از بافتهــای پارافینــه بــا رنگ آمیــزی هماتوکســیلین 
/ ائوزیــن وفلوکســین )H&E/phloxine ( آســیبهای ناشــی از بیمــاری MBV را مــی تــوان در ســلولهای 
هپاتوپانکــراس و اپــی تلیــوم ســلولهای روده میانــی مشــاهده نمــود. در اولیــن مرحلــه تغییرات ســلولی ، هســته 
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ــا تغییــرات و مهاجــرت کروماتینهــا ، جابجایــی هســتک از مرکــز و رقیــق  هــای هیپرتروفــی شــده همــراه ب
شــدن مرکــز ســلولها را مــی تــوان مشــاهده نمــود . تغییــرات و مهاجــرت کروماتیــن هــا در نتیجــه متراکــم 
شــدن مــواد بازوفیلــی در اطــراف هســته ایجــاد مــی گــردد. در مرحلــه بعــد، در تغییــرات ســلولی هســتکها 
بطــور کامــل تجزیــه شــده و هســته بــزرگ و بصــورت هیپرتروفــی مشــاهده مــی شــود در ایــن مرحلــه هســته 
دارای یــک یــا تعــدادی گنجیدگــی قرمــز رنــگ )eosinophiliC ( بــوده، بــه نظــر مــی رســد کــه مرحلــه 
اولیــه توســعه و ایجــاد گنجیدگی هــای ســلولی باشــد . در مرحلــه پیشــرفته ، هســته کامــاًل هیپرتروفــی شــده 
و بــه نظــر مــی رســد انــدازه آن دو برابــر هســته در حالــت طبیعــی اســت . همچنیــن تعــدادی گنجیدگــی 

هــای قرمــز رنــگ بــه صــورت بســته هایــی در هســته هیپرتروفــی شــده مشــاهده مــی شــود. 

 تصویرراست: گنجیدگی های ائوزینوفیلیک کروی منفرد و چند تایی را در هپاتوپانکراس پست الروهای آلوده به 
MBV را نشان می دهد.

 تصویر چپ: بزرگ شدن هسته سلولهاي آلوده به بیماري MBVدر میگوهاي آلوده پرورشي

 :)TSV(4-1-2- سندرم تورا
ایــن ویــروس در اســتان هــای خوزســتان و بوشــهر جداســازی و گــزارش گردیــد. خوشــبختانه گزارشــی مبنــی 

بــر بــروز بیمــاری ناشــی ازایــن ویــروس تاکنــون مشــاهده نشــده اســت. 
ــم کلینیکــي: میگــوي بیمــار آلــوده بــه ســندرم تــورا پوســته نــرم و رنگــي متمایــل بــه قرمــز دارد.  عالئ
رنــگ قرمــز بــه دلیــل گســترش کروماتوفورهــا در ســطح بــدن بوجــود آمــده و میگــو در ایــن فــاز جراحــات 
مالنــوزه شــده چنــد کانونــی در کوتیکــول همچنیــن در دم و زوایــد حرکتــي را نمایــان مــی کنــد، و در ایــن 
مناطــق نواحــي نکــروز شــده قابــل دیــدن مــي باشــد . نمونــه هــاي آلــوده شــده کــه دارای چنیــن نشــانه 
هــای ظاهــری مــی باشــند، ضعیــف هســتند و حــرکات نامشــخص دارنــد. میگویــي کــه ایــن عالمتهــا را نشــان 
مــي دهــد در رده بنــدی در فــاز حــاد قــرار داده مــي شــود. میگــوي فــاز حــاد پــس از پوســت انــدازي مــي 
میــرد. اگــر ایــن میگوهــا زنــده بماننــد وارد فــاز بهبــودي مــي شــود و در مناطقــي کــه در فــاز حــاد حالــت 
نکــروز رخ داده بــود ، حالــت مالنــوزه را نشــان مــي دهــد. میگــو بــا ایــن مشــخصات در فــاز مزمــن بیمــاري 

قــرار گرفتــه و تلفــات در خــالل فــاز مزمــن بیمــاري بشــدت کــم مــي باشــد.
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تصویر راست : میگوي پاسفید در فاز مزمن با آثار تیره رنگ ) پیکان (.  تصویرچپ: دم پروانه میگوي پاسفید 
پرورشي در جنوب ایران که بوسیله سندرم تورا آلوده شده است. نقاطي که رنگ قرمز و نکروز شده را نشان مي دهد 

آشکار هستند)پیکان(. 

آســیب شــنا ســي: نتایــج بــه دســت آمــده از مقاطــع آســیب شناســي کــه بــا اســتفاده از روش متــداول 
رنــگ آمیــزي H&E/Ph تهیــه شــده اند، بیــان مــی دارد کــه آلودگــي ســندرم تــورا باعــث شــده اپیتلیــوم 
بافتهــاي کوتیکــول در ســطح پوســت و معــده جــدا شــود و فضــاي آزادي بیــن کوتیکــول و اپیتلیــوم دیــده 
شــود. ســلولهاي اپیتلیــوم متــورم و هیپرتروفــي شــده و گنجیدگیهــاي کــروي زیــادي بــه قطــر µm15-2 در 
رنــگ آمیــزي H&E/Ph از ائوزینوفیلــي تــا بازوفیلــي دیــده شــدند. ســلولهاي آلــوده در جراحــات بــه شــکل 
فلفلــي و ســاچمه اي دیــده شــده  بافــت اصلــی کــه اجســام گنجیدگــي را نشــان داد، اپیتلیــوم کوتیکــول و 
معــده را شــامل مــي شــود. از اپیتلیــوم کوتیکــول کاراپــاس، معــده و زوایــد حرکتــي نمونه هــاي بیمــار مقاطــع 
ــاي آســیب  ــلولها مشــخص شــدند. در مکانه ــوز شــدن هســته س ــروز و پیکن ــه  نک ــد ک ــه گردی ــي تهی بافت
دیــده، اجســام کــروي بازوفیلــي دیــده می شــود کــه ایــن اجســام کــروي گنجیدگیهــاي میــان سیتوپالســمي 
ــده و در  ــده ش ــز دی ــوزي و کاریورکســي نی ــته هاي پیکن ــا هس ــه در آنه ــد ک ــده می باش ــروز ش ــلولهاي نک س

پــاره ائــي مواقــع بــه بافــت عضالنــي نیــز کشــیده میشــود.

تصویرراست: در اپیتلیوم سابکوتیکول معده میگوي پاسفید آلوده شده به فاز حاد سندرم تورا، کوتیکول 
از اپیدرمیس جدا شده و برخي سلولها گنجیدگي بازوفیلي ساچمه اي را نشان مي دهند ) پیکان سفید (  

 .)H&E,X400(
تصویر چپ: یک گنجیدگي آبي رنگ متراکم در اپیتلیوم ) پیکان ( در حالیکه سایر سلولها در مرحله میاني آلودگي 

)H&E. X1600(. سندرم تورا مي باشند
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تصویر راست: سلول ماهیچه زیر اپیتلیوم انباشتگي گنجیدگیهاي ساچمه اي سندرم تورا در L. vannamei را نشان داد 
)H&E, X1600(.    تصویر چپ: سلولهاي ائوزینوفیلي روشن تا بازوفیلي متراکم در اپیتلیوم که ظاهر فلفلي از مرحله 

.)H&E, X1600( مزمن بیماري سندرم تورا را نشان داد. یک سلول پیکنوز شده با رنگ بازوفیلي غلیظ نیز مشاهده شد
 

نتایــج حاصــل از PCR : بــر طبــق دســتورالعمل IQ 2000TM WIT Multivir System ، هنگامیکــه 
هیبریداســیون و کنتــرل رنــگ )Coloration Control( و کنتــرل داخلــي ))internal Control ) یــا هــر دو ( 
مثبــت هســتند و عالمــت بــر روي موقعیــت ســندرم تــورا باشــد، نمونــه هــا نســبت بــه ســندرم تــورا مثبــت هســتند 
) تصاویــر (. نمونــه هــاي میگــوي پاســفید  بررســي شــده بطوریکــه در تصویــر 30 و 31 نشــان داده مــي شــود داراي 
عالمــت بــر روي وضعیــت ســندرم تــورا مــي باشــد و در ایــن بررســي نســبت بــه بیمــاري مثبــت هســتند. نتایــج 
 IQ  تصویــر 32 ( هــم نتایــج ( DeteCtion and Prevention System ســندرم تــوراIQ2000TM حاصــل از

2000TM WIT Multivir System ، هیســتوپاتولوژي و نشــانه هــاي ظاهــري را تاییــد مــي کنــد.

تصاویر چپ و راست: یک Multivir bioChip که مثبت بودن سندرم تورا را در triple virus نشان میدهد.

 تصاویر چپ و راست: نتایج بدست آمده از کیت IQ 2000TM WIT Multivir System که بر روي میگوي پاسفید 
صورت گرفته و مثبت بودن بیماري را در نمونه ها نشان مي دهد.
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نتایج حاصل از   IQ2000 Nested PCRمثبت بودن بیماري را در نمونه هاي 13، 14 ، 15 و 16 در میگوي پاسفید 
پرورشي در ایران را نشان مي دهد.

5-1-2- بیماري نکروز عفوني بافتهاي خونساز و زیرجلدي 
ــی در روســتروم  ــه صــورت ظاهــری تغییرات ــش ب ــورد آزمای ــای م ــي: در مشــاهدة میگوه ــم کلینیک  عالئ
میگوهــا دیــده شــد. انــدازه روســتروم ایــن میگوهــا در مقایســه بــا میگوهــای ســالم کوچکتــر بــود. همچنیــن 
ــده  ــده ش ــن خمی ــاال و پایی ــا ب ــت و ی ــا راس ــپ ی ــرف چ ــه ط ــا ب ــتروم میگوه ــا روس ــاره ای از نمونه ه در پ
اســت)تصویر( ایــن مشــاهدات در میگوهــای ســالم پاســفید دیــده نمی شــود و بیان کننــدة حالتهــای 
ــوده و بعضــاً  ــدازة طبیعــی ب ــاره ای از اســتخرها میگوهــا کوچکتــر از ان غیرطبیعــی می باشــد. همچنیــن در پ
ــده  ــزارش گردی ــاري گ ــن بیم ــد درای ــالح RDS می نامند.هرجن ــه در اصط ــد ک ــه بوده ان ــا کولوت ــده ی خمی
اســت کــه پالکهــاي ســفید نیــز بــر روي بــدن میگوهــا مشــاهده میشــود ولــي در نمونــه هــاي جمــع آوري 

شــده در ایــن تحقیــق ایــن لکــه هــا مشــاهده نگردیــد.
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.IHHNV خمیده شدن روستروم میگوي آلوده به بیماري

آســیب شناســي: در نمونه هــای تهیــه شــده از روش هیســتوپاتولوژی، عالئــم مشــخصی در اندامهــای مختلــف 
باالخــص در بافــت هیپــودرم میگوهــای مبتــال مشــاهده گردیــد. در میگوهــای آلــوده بــه عفونــت IHHNV بافــت 
ــزرگ و متــورم شــده )هیپرتروفــی( و هســته ها  اپی تلیــوم از کوتیکــول جــدا شــده و ســلولهای بافــت اپی تلیــوم ب
ــوده  ــا بزرگ نمایــی باالتــر ســلولهای مبتــال، تغییــرات هســتة ســلولهای آل نیــز در ایــن ســلولها بــزرگ شــده اند. ب
 IHHNV ــاری ــخصات بیم ــه از مش ــرم A را ک ــکل Cowdry Type  ف ــری ش ــای اب ــا گنجیدگیه ــه در آنه ک
ــه  ــم ب ــزان سیتوپالس ــاری IHHNV می ــرفت بیم ــا پیش ــر 35(.  ب ــاهده نمود)تصوی ــوان مش ــد را می ت می باش
گنجیدگــی موجــود در آن کــم شــده و در مراحــل آخــر بیمــاری فقــط گنجیدگــی Cowdry Type فــرم A را 

ــوده نمایــان اســت. ــا رنــگ قرمــز ائوزینوفیلــی کامــاًل در داخــل بافتهــای آل می تــوان مشــاهده نمــود کــه ب

  تصویر راست : بافت اپی تلیوم آلوده به بیماری IHHNV که گنجیدگیهای Cowdry  typeA )پیکان( که در 
مرحله آخر می باشند در آن نمایان است. همچنین الیه های مختلف کوتیکول و سلولهای سالم نیز در برش عرضی 

.)H&E/Ph.X400( .رؤیت می شود
تصویر چپ: گنجیدگیهای قرمز رنگ ناشی از بیماری IHHNV در بافت کوتیکول )پیکان( در میگوی پاسفید  

  )H&E/Ph.X1000(.
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ــز  ــه  )SeCondery Lamella( نی ــاي ثانوی ــه ه ــای آبشــش باالخــص در تیغ ــن در بافته ــاری همچنی ــن بیم ای
ــه بیمــاری IHHNV در میگــوی پاســفید  ــوده ب ــار و ضایعــات خاصــی را ایجــاد می کنــد. در بافــت آبشــش آل آث
ــوده و  ــاوت ب ــاًل متف ــالم کام ــلولهای س ــا س ــه ب ــود ک ــوان مشــاهده نم ــاری IHHNV را می ت ــای بیم گنجیدگیه
ایــن ســلولها کامــاًل بــزرگ و متــورم می باشــند. در ایــن بافتهــا ســلولهای در حــال آلــوده شــدن و مراحــل اولیــه 
بیمــاری نیــز قابــل رؤیــت اســت. در پــاره ای مواقــع در عفونــت ناشــی از بیمــاری IHHNV تعــداد ســلولهای آلــوده 
در مقایســه بــا ســلولهای ســالم افزایــش چشــمگیری داشــته  و ایــن حالــت نشــان می دهــد کــه بیمــاری بــا شــدت 
ــاری  ــاSevrity Of InfeCtion   )SOI( بیم ــاری ی ــه شــدت بیم ــن مرحل ــادی ایجــاد شــده و در ای بســیار زی
بســیار باالســت. بــه همیــن منظــور بررســی ضایعــات ســلولهای مختلــف میگوهــای بیماری در روش آســیب شناســي 
 )Rate Of InfeCtion )ROI و همچنیــن میــزان آلودگــی یــا )SOI( می توانــد مــا را در تعییــن شــدت بیمــاری
راهنمایــی نمایــد. در ایــن حالتهــا تعییــن مراحــل مختلــف بیمــاری از جملــه تعییــن ســلولهای آلــوده اعــم از اینکــه 

در مرحلــة ابتدایــی بیمــاری یــا اینکــه در مرحلــه پیشــرفته بیمــاری باشــند ضــروری اســت.

تصویر: مرحله آخر کنجیدگی بیماری IHHNV )پیکان سفید( و حالت Cowdry در بافت آبشش میگوی پاسفید 
 .)H&E/Ph.X1000(  )پیکان سیاه(

نتایــج حاصــل از PCR : در آزمایــش میگوهــای مشــکوك بــه بیمــاری IHHNV بــا روش PCR و  بــا  
ــام WIT Multivir IQ2000TM مشــخص گردیــد کــه میگوهــا آلــوده  اســتفاده از کیــت تشــخیصی بــه ن
بــه بیمــاری IHHNV بــوده و ایــن موضــوع شناســایی بیمــاری در روش آســیب شناســي و همچنیــن دیــدن 
ــه  ــی ک ــت WIT Multivir  IQ2000TM زمان ــق دســتورالعمل کی ــد. طب ــد می کن ــری را تأیی ــم ظاه عالئ
عالئــم لکه هــای ســیاه در محــل وجــود ردیابهــای )Probe( بیمــاری IHHNV تغییــر رنــگ داده و بــه رنــگ 
ســیاه نمایــان می شــوند نشــان دهنــدة وجــود بیمــاری IHHNV در نمونه هــای مــورد آزمایــش می باشــد. 
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IQ2000  WIT با IHHNV,TSV,WSSV نتایج آزمایش نمونه های آلوده به بیماری  با

باکتری هاي شناسائي شده در ایران:- 1-2
ــن طــرح در اســتانهای مختلــف در  بررســیهای صــورت گرفتــه در زمینــه باکتریهــای شناســایی شــده در ای

جــدول زیــر بیــان گردیــده اســت.
جدول 3: باکتری های جدا سازی شده از بافت های مخنلف در استان های جنوبی

نام بافتویبریوها و سایر باکترهاي  شناسائي شدهنام استان

استان خوزستان
   V.mimiCus  ،  V.splendidus،  V.proteolytiCus،.V.alginolytiCus

Moraxella   ،  Pasteurella  و Plesiomanas shigelloids  .و   
A.hydrophilo

آبشش، عضالت، 
همولنف، 

هپاتوپانکراس،

استان بوشهر
 V.alginolytiCus. V.harveyi. V.parahaemolytiCus. V.anguillarum.
 V.vulnifiCus. V.metsChnikovii. V.mimiCus. V.CinCinnatiensis.

.V.damsela

آبشش، عضالت، 
همولنف، 

هپاتوپانکراس

V.  ،V.alginolytiCus، V.parahemolytiCus. V.harveyi. V.vulnifiCus استان هرمزگان
Aeromonaseو ،V.anguilarum  ،  splendidus

آبشش، عضالت، 
همولنف، 

هپاتوپانکراس

استان سیستان و 
بلوچستان

  V.anguilarum  ،  V. splendidus  ،V.alginolytiCus،.V.harveyi
  ،  V.neris  ،  V.pelagius  ،  V.natrigenes     ،  V.vulnifiCus  ،

  V.CarCabariat  ،.V.Campbell  V.parahemolytiCus  ،  V.gazogenez
V.CasiCula    V.flavious

آبشش، عضالت، 
همولنف، 

هپاتوپانکراس
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در مطالعــه وضعیــت بهداشــت و بیماریهــای مراکــز تکثیــر و پرورش اســتانهای جنوبــی جمعاً 21 گونــه باکتری 
ــرg 2 و میگوهــای  ــد کــه از بافتهــای آبشــش، هپاتوپانکــراس و میگــوی همــوژن ) میگوهــای زی جــدا گردی
V.alginolytiCus،V. مراحــل الروی( شناســایی گردیــد. مهمتریــن باکتریهایــی کــه از میگوهــا جداســازی

ــر 39و 40(.  proteolytiCus،  V.splendidus،  V.mimiCus و A.hydrophila  می باشــد )تصوی
   SP.بــر اســاس جــدول 3 برخــی از باکتریهــا فقــط در اســتان خوزســتان گــزارش گردیدنــد کــه از آن  جملــه
را مــی   Plesiomanas shigelloids و   Pasteurella، Aeromonas hydrophilo ،Morexella
  V.alginolytiCus ــوط ــی باکتــری جــدا شــده در اســتان خوزســتان مرب ــرد. بیشــترین فراوان ــام ب ــوان ن ت
کــه بــه ترتیــب در میگــوی همــوژن 28/72%، آبشــش 26/5%،  هپاتوپانکــراس 22/75%  مــی باشــد و کمترین 
آن مربــوط بــه V.vulnifiCus مــی باشــد کــه فقــط از آبشــش بــه میــزان 7/3% جــدا شــده اســت. در اســتان 
  V. alginolytiCus، خوزســتان 15 جنــس و گونــه باکتــري جــدا گردیــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از

ــدول 4(. ــد )ج V.proteolytiCus، V.splendidus، مي باش

جدول 4:مهمترین باکتریهاي جدا شده از میگوهاي پرورشي در استان خوزستان در سالهاي 1387-1385
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تصویر راست: نمونه اي از ویبریوهاي جدا شده در طرح.   تصویر چپ: نمونه اي از کلني ویبریوهاي جدا شده در طرح.

ــهر  ــتان بوش ــی اس ــزارع پرورش ــر و م ــز تکثی ــواز مراک ــه ویبری ــهر 12گون ــتان بوش ــروژه در اس ــن پ ــی ای ط
 V.alginolytiCus  V.parahemolytiCus V.vulnifiCus, ــامل ــا ش ــن آنه ــه مهمتری ــد ک جــدا گردی
ــه از آزمایشــات باکتــری شناســی در مراکــز  ــج حاصل V.flavialis و V.harveyi میباشــد. )جــدول3(. نتای
تکثیــر و مــزارع پرورشــی میگــوی کشــور نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین تنــوع در بیــن گونــه هــای ویبریــو 
ــا 7 گونــه متعلــق بــه ســال 1384  ــا 10 گونــه و کمتریــن آن ب جداســازی شــده مربــوط بــه ســال 1385 ب
مــی باشــد. بــه طــور کلــی در تمــام ســالها تنــوع گونــه هــای ویبریــو در مــزارع پرورشــی از مراکــز تکثیــر 
بیشــتر بــوده اســت. در ســال 84 بیشــترین فراوانــی در بیــن گونــه هــای جداســازی شــده ویبریــو در مراکــز 
تکثیــر و مــزارع پــرورش اســتان بوشــهر متعلــق بــه V.parahemolytiCus بود)نمودارهــای 2(.در حالیکــه 
V.alginolytiCus فراوانتریــن گونــه ویبریــو جداســازی شــده از مرکــز تکثیــر و مــزارع پرورشــی در ســال 

85 بود)نمــودار3(. 
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نمودار 2: فراواني گونه هاي ویبریو در مزارع پرورش در استان بوشهر
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نمودار3: فراواني گونه هاي ویبریو در مراکز تکثیر در استان بوشهر

در اســتان هرمــزگان مهمتریــن باکتریهایــی کــه شناســایی شــده انــد V.parahaemolytiCus و  V.anguilarum  مــی 
باشــد کــه بــه ترتیــب در کوتیکــول ، آبشــش و هپاتوپانکــراس وجــود دارنــد و بیشــترین میــزان 31/6% مــی باشــد. کمتریــن 
میــزان آلودگــی باکتریائــی در اســتان هرمــزگان مربــوط بــه V.vulnifiCus  بــوده کــه بــا 2/6% کمتریــن آلودگــی باکتــری را 
نشــان مــی دهــد. در بیــن اندامهــای مولدیــن  V.parahaemolytiCus  بــا 42/9% در کوتیکــول و آئرمونــاس بــا 33/4% در 
هپاتوپانکــراس و آبشــش فراوانتریــن باکتــری مــی باشــد. بیشــترین آلودگــی در اندامهــای مولدیــن مربــوط بــه کوتیکــول مــی 
باشــد کــه بــار آلودگــی آن 70% اســت. در بررســی صــورت گرفتــه طــی ســالهای اجــرای طــرح در اســتان هرمــزگان بیشــترین 
آلودگــی در مراکــز تکثیــر مربــوط بــه V.alginolytiCus کــه از پســت الروهــای 12 روزه جــدا شــده اســت. در همیــن ســال 
مهمتریــن باکتــری جــدا شــده از مولدیــن باکتــری V.parahemolytiCus بــا شــدت 42/9% در هپاتوپانکــراس و در مولدیــن 
پرورشــی V.alginolytiCus بــا 27% در آبشــش بیشــترین باکتــری در ایــن دســته از نمونــه هــا در ســال 1384 مــی باشــد. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

V.al
V.pa

V.an
V.sp V.ha

V.fla V.m
i

V.fi
V.ca Vspp Aero

انواع باکتريها

انی
راو

د ف
رص

د Gill
Cuticule
Heamo
HP

نمودار4: فراوانی باکتریهای شناسایی شده دراندامهای بدن میگو در مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان
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در ســال 1385 در اســتان هرمــزگان در مراکــز تکثیــر بیشــترین مــورد باکتریهای جداســازی شــده ویبریوهای 
ناشــناخته بــا 7 مــورد از مرحلــه پســت الروی 9  مــی باشــد. در همیــن ســال در مولدیــن فراوانتریــن باکتــری 
ــا %55/6  ــا 35/3% و از کوتیکــول مــی باشــد و V.parahemolytiCus ب جــدا شــد V.alginolytiCus ب
ــی  ــزارع پرورش ــودار 5(. در م ــد )نم ــایی گردی ــا 100% شناس ــف ب ــش و V.angularium در همولن از آبش
بیشــترین باکتــری شناســایی شــده در آبشــش بــا 28/1% و در کوتیکــول بــا 27/8% در کوتیکــول مــی باشــد 

. امــا در همیــن دســته از نمونــه هــا میــزان باکتریهــای ویبریــو ناشــناخته از همولنــف 66/6% مــی باشــد.
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نمودار 5:  فراوانی باکتریهای شناسایی شده دراندامهای بدن میگو در مراکز تکثیر میگو در استان هرمزگان

در ســال 1386 بیشــترین باکتــری جــدا شــده در مراکــز تکثیــر مربــوط بــه V.algenolytiCus بــا 3 مــورد 
و در بیــن مراحــل الروی نیــز مراحــل مایســیس و پســت الروی بــا 5 نــوع باکتــری بیشــترین تنــوع آلودگــی 
ــن  ــار آلودگــی در آبشــش و همچنی ــا 50% ب ــش شــده V.fishery ب ــن آزمای ــن مولدی ــد. در بی را داشــته ان
ــی را  ــار آلودگ ــترین ب ــف بیش ــی در همولن ــار آلودگ ــا 50% ب V.parahemolytiCus و Aeromonus ب
ــز بیشــترین باکتــری شناســایی شــده در  ــزارع پرورشــی نی ــه هــای میگوهــای م نشــان مــی دهــد. در نمون
کوتیکــول و از گونــه V.alginolytiCus بــا 21/6% و در آبشــش بــا 27/6% مــی باشــد. در بیــن اندامهــای 

میگــو نیــز کوتیکــول میگــو بــا 56/6% بیشــترین آلودگــی را داشــته اســت.
 V.parahemolytiCus در ســال 1387 در مراکز تکثیر اســتان هرمزگان، مهمترین باکتری شناســایی شــده
مــی باشــد . در مولدیــن نیــز V.parahemolytiCus بــا 38/8% فراوانتریــن باکتــری شناســایی شــده مــی 
ــا 90% آلودگــی بیشــترین  ــا کوتیکــول ب ــن میگوه ــای بررســی شــده در ای ــن اندامه ــن از بی باشــد. همچنی

آلودگــی را داراســت. 
در میگوهــای مــزارع پرورشــی مهمتریــن و بیشــترین باکتــری شناســایی شــده V.alginolytiCus  بــا %23 
بــوده ولــی در همولنــف بــا 75% آلودگــی ویبریوهــای ناشــناخته بیشــترین میــزان باکتریهــا را دارد. در بیــن 
ســالهای 1384 تــا 1387 بیشــترین تنــوع باکتــری جداســازی شــده در مراکــز تکثیــر در ســال 1385 بــا 8  
ــا 5 باکتــری در ســال 1387 در اســتان هرمــزگان گــزارش مــی گــردد. از نظــر  باکتــری و کمتریــن تنــوع ب

تنــوع نیــز ســال 1384 متنــوع تریــن تعــدا باکتریهــای را داشــته اســت. 
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در اســتان سیســتان و بلوچســتان مهمتریــن ویبریوهــای جداســازی شــده در مراکــز تکثیــر شــامل 
  V.parahemolytiCus، V.alginolytiCus،V.spelediCus،V.anguilarum ،V.vulnifiCus
 ،V.harveyi،  V.natrigenes، V.pelagius، V.neris، V.gazogenez، V.Campbell،  V.CarCabariat 
ــه اشــاره شــده در مراکــز  ــر گون و ویبریوهــای ناشــناخته مــی باشــد)جدول 5(. در مــزارع پرورشــی عــالوه ب

ــده اســت)جدول6(. ــزارش گردی ــز گ ــه هــای V.CasiCula  و  V.flavious  نی ــر گون تکثی

جدول5: ویبریو هاي جداسازي شده از کارکاه هاي تکثیر میگو در استان سیستان و بلوچستان.
PLمایسیسزئواناپليتخم نام باکتري

V.alginolytiCus5 مورد5 مورد2 مورد5 مورد1 مورد
V.parahemolytiCus20000 مورد

V.natrigenes001 مورد1 مورد1 مورد
V.pelagius001 مورد1 مورد0 مورد

V.vulnifiCus01 مورد100 مورد
Unknown Vibrio05 مورد3 مورد2 مورد4 مورد

جدول6: باکتریهاي شناسایي شده و میزان شیوع آنها در  بافتهاي مختلف میگوهاي پرورشي در گواتر
هپاتوپانکراس)%(همولنف)%(آبشش )%(نام باکتري

V.alginolytiCus13/796/894/82
V.harveyi6/8901/37

V.parahemolytiCus4/8200
V.spelediCus0/680/680
V.natrigenes4/820/680

V.flavialis6/891/370/66
V.neris0/681/370/68

V.alginolytiCus00/680
  V.CasiCula00/680
V.gazogenez0/2200

Unknown Vibrio6/10/664/1

ــه  ــوان ب ــی ت ــال 1384 م ــر در س ــع گوات ــرورش مجتم ــزارع پ ــده در م ــدا ش ــای ج ــه ه ــن گون از مهمتری
گونــه V.alginolytiCus بــا 41/5% در بافــت هپاتوپانکــراس و کمتریــن آنهــا V.harveyi  بــا 4/8% اشــاره 
نمــود. از نــکات قابــل توجــه اینکــه در عضــالت میگوهــای آزمایشــی در مجتمــع گواتــر هیــچ باکتــری جــدا 
نشــده اســت. در میگوهــای مــزارع گواتــر نســبت باکتریهــا بــه ترتیــب در هپاتوپانکــراس، همولنــف، آبشــش و 
عضــالت کاهــش مــی یابــد. در کارگاههــای تکثیــر میگــو در اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــترین باکتــری 
ــن   ــت و کمتری ــده اس ــزارش گردی ــت الرو گ ــیس و پس ــی، مایس ــای ناپل ــه ه V.alginolytiCus  در نمون
ــتان  ــوی اس ــر میگ ــز تکثی ــت. در مراک ــده اس ــزارش ش ــی گ ــورد در ناپل ــک م ــروز ی ــا ب V.vulnifiCus ب
بیشــترین مــورد باکتــری بــه ترتیــب در پســت الروهــا، مایســیس، زئــوآ، ناپلــی و تخــم بــوده و در تخــم هــا 

تنهــا ســه مــورد گــزارش باکتــری شــده اســت.
در ســا ل1385 بیشــترین آلودگی ناشــی از V.alginolytiCus در آبشــش، همولنف و هپاتوپانکراس - 1-1
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ــا 22% در آبشــش  بــه ترتیــب 13/79%، 6/8%  و 4/82% بــوده و کمتریــن آنهــا ناشــی از V.gazeognse ب
میگوهــای مــزارع پرورشــی مــی باشــد. در ایــن دســته از میگوهــا نیــز آلودگــی آبشــش بیشــتر از همولنــف 
ــای  ــف در کارگاهه ــای مختل ــروز باکتریه ــال ب ــن س ــی باشــد. در همی ــراس م ــف بیشــتر از هاتوپانک وهمولن
تکثیــر و پــرورش ناشــی از V.alginolytiCus بــه ترتیــب درمایســیس 15% ، پســت الرو 12% ، ناپلــی %12 
ــک  ــا ی ــي گــزارش شــده V.vulnifiCus ب ــن آلودگــي باکتریائ ــوآ 7%  و تخــم 2%  مــی باشــد. کمتری ، زئ
مــورد گــزارش در مایســیس از کمتریــن باکتریهــا مــی باشــد. باکتریهــای جــدا شــده در ســال 1386 و 1387 
  V.parahemolytiCus و V.alginolytiCus در مــزارع پرورشــی بیشــترین مــورد بــه ترتیــب مربــوط بــه
مــی باشــد ولــی در ســال 1387 بــه دلیــل بــروز بیمــاری لکــه ســفید و تلفــات کلیــه میگوهــا، آزمایشــی در 
ایــن ارتبــاط صــورت نگرفــت. در کارگاههــای تکثیــر و پــرورش اســتان بیشــترین باکتــری جــدا شــده در ســال 
ــه  ــد ادام ــن رون ــال 1387 همی ــد. در س ــی باش ــن V.angularum م V.alginolytiCus 1386 و کمتری
ــن  ــز V.alginolytiCus باالتری ــرورش نی ــر و پ ــای تکثی ــن کارگاهه ــده از مولدی ــدا ش ــای ج دارد. باکتریه
میــزان باکتــری بــه ترتیــب در بافتهــای آبشــش 22/77% ، همولنــف 22/77% و هپاتوپانکــراس 9% وکمتریــن 
ــم در  ــه مه ــد. نکت ــی باش ــده م ــزارش ش ــری گ ــن باکت ــش کمتری ــروز 4/5% در آبش ــا ب V.splendious ب
خصــوص اســتان سیســتان و بلوچســتان عــدم گــزارش ســایر باکتریهــا بــه غیــر از خانــواده ویبریــو مــی باشــد.

ــه - 1-1 ــده در نمون ــدا ش ــارچ ج ــن ق ــتان مهمتری ــتان خوزس ــده: در اس ــایی ش ــاي شناس قارچه
ــه هــای جمــع آوری شــده در مراکــز  هــای جمــع آوری شــده در ســال 1385 در میگوهــای همــوژن )نمون
Fusarium. و    Asp.niger، Asp.fumigatus آبشــش  در   ،Aspergilous niger قــارچ  هچــری( 
Asp. ــا ــارچ ه ــن ق ــال 1386 مهمتری ــه در س ــد. در حالیک ــی باش ــراس Asp.niger م SP. و در هپاتوپانک

 sp.و Asp.fomigatus، Asp.flavus در میگــوی همــوژن، در آبشــش هــا TriChophyton.sp و  niger
PeniCillium و در هپاتوپانکــراس Cladosporidium  می باشــد. ایــن وضعیــت در ســال 1387 متفــاوت 
ــه  ــب گون ــی غال ــوده ول و میــزان آنهــا کمتــر از آلودگیهــای قارچــی در ســال 1386 در اســتان خوزســتان ب

ــه هــا جــدا شــده اســت)جدول 7(. ــز از نمون هــای ذکــر شــده در ســال 1386 در ســال 1387 نی

جدول7: مهمترین قارچهاي شناسائي شده در استان خوزستان در سالهاي 1387-1385

سال 1387سال 1386سال 1385نمونه

Asp. nigerميگوي هموژن
Asp. Niger

ThriChophytoum

Fusarium

Asp. niger

آبشش
Asp. Niger

Asp. fomigatis

Fusarium

Asp. fomigatus

Asp. flavus

Chladosporidium.sp

PenCilium.sp

Chladosporidium.sp

Asp. flavus

Asp. nigerChladosporidium.spPenCilium.sp Asp. nigerهپاتوپانكراس
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ــی  ــه14 کلن ــد ک ــی ده ــف نشــان م ــارچ شناســی در اســتان بوشــهر در ســالهای مختل ــج آزمایشــات ق نتای
مختلــف قــارچ متعلــق بــه 11 جنــس مختلــف جداســازی شــده اســت کــه یــک مــورد آن شناســایی نشــده 
اســت، همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین تنــوع قارچهــای جداســازی شــده مربــوط بــه ســال 84 بــوده 

اســت)جدول 8( . 

نمونه ای از قارچ آسپرژیلوس جداسازی شده زیر میکروسکوپ

جدول 8: قارچهای جداسازی شده در سالهای مختلف  اجرای طرح ملي میگو طي سالهاي 1387-1384
قارچ جداسازی شدهسال

1384
 PeniCillium spp.,A.niger,Aspergilus sp.,ACromonium sp.,

MuCor. sp,Rizopus spp.,Cladosporium spp.,Rhodotorulla. spp,C.
albiCans,Alternaria spp

1385,.PeniCillium spp.,A.niger, A.fumigatus,Aspergilus sp., Rhodotorulla spp. , Alternaria spp

1386
 PeniCillium spp.,A.niger,Aspergilus sp., Rhodotorulla spp., Alternaria spp., C.albiCans

,MuCor,Rizopus

1387-
 

در ســال 84 بیشــترین فراوانــی قارچهــا مربــوط بــه جنــس Asp.niger بــا 27/5 درصد بوده اســت. بیشــترین 
مــوارد قارچهــای جداســازی شــده بــا 44/7 درصــد از آبشــش میگوهــا بــوده اســت و کمتریــن میــزان آن از 
 PeniCillium ــه ــوط ب ــا در ســال 1385مرب ــی قارچه ــف  جداســازی شــده اســت. بیشــترین فراوان همولن
spp اســت ولــی اگــر گونــه هــای یــک جنــس بــا هــم جمــع شــوند مثــل ســال 84 بازهــم فراوانــی بیشــتر بــا 
41/1 درصــد متعلــق بــه جنــس Asp.niger. در ســال 85 نیــز قارچهــای جداســازی شــده از آبشــش نســبت 

بــه ســایر اندامهــای میگــو بیشــتر بــود.
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ولــی در ســال 86 فراوانــی جنــس PeniCillium spp بــا 28/5 درصــد از بقیــه قارچهــای جداســازی شــده 
ــایر  ــه س ــبت ب ــا نس ــش)40/5%( میگوه ــتری از آبش ــای بیش ــل قارچه ــالهای قب ــل س ــا مث ــود. ام ــتر ب بیش

اندامهــا جداســازی شــد.
ــر موجــب  ــز تکثی ــه هــای قارچــی در مراک ــه در خصــوص نمون ــات انجــام گرفت ــزگان مطالع در اســتان هرم
شناســایی 10گونــه و جنــس از قــارچ هــا جــدا شــده اســت. از مهمتریــن قارچهــای شناســایی شــده می تــوان 
در    Asp.flavus، Asp.niger،  Asp.fomigatus، SPP. PeniCillium،  Raziopous قــارچ بــه 
PeniCillium.  مخمــر مــی باشــد. در مــزارع پــرورش مهمتریــن قارچهــای شناســایی شــده مــی تــوان بــه

 SPP.، Asp.niger ،Rizopous،Cladosporidium. SP. ،Asp.flavus، Asp. fomigatus،
OCladium،MoCur ،Aeromonium،  Alternaria و مخمــر اشــاره کرد)نمــودار 6(.
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نمودار 6: فراوانی قارچهای شناسایی شده در اندام های  بدن میگوها در مزارع پرورشي استان هرمزگان

در ســال 1384 بیشــترین قــارچ شناســایی شــده در مراکــز تکثیــر مربــوط بــه Asp.niger و پنــی ســیلیوم 
ــه  ــا 9 گون ــت الروی ب ــل پس ــی را در مراح ــوع قارچ ــترین تن ــل الروی بیش ــن مراح ــورد و در بی ــه م ــا س ب
ــه  ــوط ب مشــاهده نمودیــم. در مولدیــن بررســی شــده در ســا ل1384 بیشــترین قــارچ شناســایی شــده مرب
Asp.flavious بــا 50%  در کوتیکــول قــارچ PenCillium بــا 33/4% و در هپاتوپانکــراس مخمــر بــا %50 
فراوانتریــن قارچهــای شناســایی شــده بودنــد. از نظــر بــار آلودگــی نیــز انــدام کوتیکــول بــا 60% بــار آلودگــی 
ــده از  ــدا ش ــای ج ــز قارچه ــی نی ــزارع پرورش ــد. در م ــن می باش ــارچ در مولدی ــه ق ــوده ب ــدام آل ــترین ان بیش
ــا 20%، در  ــارچ Asp.flavious ب ــول ق ــا 16/1%، در کوتیک ــش Asp.niger ب ــب در آبش ــه ترتی ــا ب میگوه
ــا %18/7  ــر ب ــراس Asp.niger و Asp.flavious  و مخم ــا 33/3% و در هپاتوپانک ــف Rizopous ب همولن
فراوانتریــن قــارچ شناســایی شــده مــی باشــند. در ایــن میگوهــا نیــز انــدام کوتیکــول آلــوده تریــن انــدام از 

نظــر قــارچ بــا 58/3% آلودگــی گــزارش مــی شــود. 
در ســال 1385 در مراکــز تکثیــر قــارچ PenCillium  بــا 4 مــورد گــزارش و Asp.niger  بــه ســه مــورد 
گــزارش در مراحــل الروی بیشــترین آلودگــی قارچــی در ایــن اســتان مــی باشــند. در مراحــل الروی آلودگــی 
ــده در  ــی ش ــن بررس ــای مولدی ــدام ه ــد. در ان ــی باش ــل دوره الروی م ــه مراح ــتر از بقی ــا بیش ــت الروه پس
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ــارچ  ــاز ق ــول ب ــا 40% و در کوتیک ــام PenCillium ب ــش بن ــده در آبش ــایی ش ــارچ شناس ــال 1385 ق س
ــایی  ــای شناس ــن قارچه ــا 50% فراوانتری ــر ب ــف Asp.niger و مخم ــا 44/5%  و در همولن PenCillium ب
ــار آلودگــی قارچــی را  ــا 45% باالتریــن ب شــده مــی باشــند. در حالیکــه کوتیکــول ایــن دســته از میگوهــا ب
بــه خــود اختصــاص داده اســت. در مــزارع پرورشــی نیــز بیشــترین قــارچ شناســایی شــده در آبشــش قــارچ 
ــترین  ــا 40% بیش ــا ب ــف مخمره ــا 16/7% و در همولن ــول Asp.niger ب ــا 17/2% و در کوتیک MoCur ب

ــد. آلودگــی را نشــان دادن
ــه  ــا ب ــده PenCillium و مخمره ــایی ش ــای شناس ــن قارچه ــر مهمتری ــز تکثی ــال 1386 در مراک ــرای س ب
ترتیــب بــا 6% مــورد و 5% مــورد بــوده کــه در بیــن مراحــل الروی گــزارش شــده اســت. و پســت الروهــا در 
مراحــل الروی بــا 8 مــورد آلودگــی در بیــن 11% مــورد بیشــترین آلودگــی را دارا بودنــد. در میگوهــای مولــد 
Asp. آزمایــش شــده نیــز بیشــترین قــارچ شناســایی شــده در آبشــش، مخمرهــا بــا 50% کوتیکــول بــا قــارچ

ــترین  ــد. بیش ــایی گردیدن ــا 50% شناس ــا ب ــراس Asp.niger و مخمره ــا 71/4% و در هپاتوپانک niger   ب
بارآلودگــی در اندامهــای میگوهــای مولــد کوتیکــول بــا 35% بیشــترین انــدام آلــوده بــه قــارچ مــی باشــند.

ــا  ــارچ PenCillium ب ــارچ شناســایی شــده در آبشــش ق ــزارع پرورشــی بیشــترین ق در ســال 1386 در م
 Asp.niger بــا 15/8% و در همولنــف Asp.felavous و Asp.niger 25%، کوتیکــول بــا آلودگــی قارچــی
ــا مخمــر گــزارش گردیــد. کوتیکــول در بیــن اندامهــای مــورد  ــا 28% آلودگــی ب ــا 25% و هپاتوپانکــراس ب ب
بررســی آلــوده تریــن انــدام بررســی شــده بــا 42/2% آلودگــی قارچــی مــی باشــد. در ســال 1387 بیشــترین 
ــتان  ــر اس ــز تکثی ــت الروی در مراک ــه پس ــیلیوم در مرحل ــی س ــه پن ــوط ب ــده مرب ــایی ش ــای شناس قارچه
ــد بیشــترین قــارچ شناســایی شــئه  هرمــزگان ثبــت گردیــد، ضمــن اینکــه در ایــن ســال در میگوهــای مول
در آبشــش و قــارچ Rizopous  بــا 42/9% و مخمــر بــا 33/3% در کوتیکــول ثبــت گردیــده اســت. بررســی 
قــارچ شناســی میگوهــای مــزارع پرورشــی اســتان هرمــزگان نشــان داد کــه قــارچ Rizopous در مخمــر بــا 
18/2% در آبشــش، قــارچ Asp.niger  بــا 20/6%، قــارچ مخمــر بــا 66/6% در همولنــف بیشــترین قارچهــا 
مــی باشــند. ضمــن اینکــه هپاتوپانکــراس بــا قــارچ مخمــر و فراوانــی 25% نیــز از میــزان آلودگــی باالئــی در 
اندامهــای میگوهــای پرورشــی برخــوردار اســت. در بیــن ســالهای 1384 تــا 1387 بیشــترین تنــوع قارچــی را 
در مراکــز تکثیــر در ســال 1384 بــا 6 قــارچ و کمتریــن آن در ســال 1386 بــا 3 قــارچ دارا بــوده اســت. در 
بیــن مولدیــن در ســال هــای 85 تــا 87 بیشــترین تنــوع قارچــی در ســال 1387 و کمتریــن تنــوع قارچــی 
در ســال 1386 دارا بــوده انــد. در مــزارع پرورشــی تنــوع قارچــی یکســانی در مــزارع برخــوردار بــوده اســت.

ــور،  ــوم، موک ــارت از فوزاری ــده عب ــائي ش ــاي شناس ــن قارچه ــتان مهممتری ــتان و بلوچس ــتان سیس در اس
کالدوســپوریوم، آســپروژیلوس، پنیســیلیوم و مخمرمیباشــند)جدول9(. 

جدول 9-درصد شیوع  قارچ هاي شناسایي شده از اندامهاي مختلف میگوهاي پرورشي در مجتمع گواترطي سالهاي 
1387-1384

عضله(%) هپاتوپانکراس(%) همولنف(%) آبشش(%) نام قارچ
0/00 0/34 0/35 0/33 .Fuzarium spp 
0/00 0/00 0/00 0/00 MuCor 
0/00 1/19 0/00 1/23 Cladosporium 
0/00 0/66 0/00 0/00 .Aspergillus spp  
0/00 0/86 1/07 1/8 Asp. Flavus 
0/00 0/16 0/00 0/4 .PeniCllinium spp 



101 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

ــوم، موکــور،  ــر اســتان سیســتان و بلوچســتان مــزارع پرورشــي قارچهــاي فوزاری در حالیکــه در مراکــز تکثی
ــد )جــدول 10(.   کالدســپوریوم بیشــترین درصــد را دارا بودن

جدول10: میزان قارچ هاي شناسایي شده در مولدین اخذ شده از کارگاه هاي تکثیر میگو در استان سیستان و بلوچستان .
هپاتوپانکراس)%( همولنف)%( آبشش(%) نام قارچ

3/92 0 1/96 .Fuzarium spp 
0/00 0/00 0 MuCor 
1/96 1/96 5/88 Cladosporium 
1/96 0/00 0/00 .Aspergillus spp  
0/00 0/00 0/00 Asp. Flavus 
0/00 1/96 0/00 .PeniCllinium spp 

ــتان - 1-1 ــال 1385 در اس ــده در س ــایی ش ــای شناس ــن انگله ــده : مهمتری ــایی ش ــای شناس انگله
خوزســتان فقــط از دو بافــت آبشــش و میگــوی همــوژن اســتخراج شــده اســت. در میگوهــای همــوژن مرتبــط 
ــم  ــش ه ــت آبش ــند. در باف ــگل VortiCella.SP و Zoothamanium.SP  میباش ــل الروی ان ــا مراح ب
همیــن دو گونــه انــگل جــدا شــده اســت ولــی در بافــت هپاتوپانکــراس انگلــی جــدا نشــده اســت. در ســال 
 ،VortiCella ــر ــگل VortiCella جــدا شــده و در آبشــش عــالوه ب 1386 در میگوهــای همــوژن فقــط ان
 VortiCella ــگل ــدام آبشــش ان ــی در ســال 1387 در ان ــد. ول ــز جــدا گردی ــگل Zoothamanium  نی ان
ــدا  ــگل ج ــن ان ــز همی ــراس نی ــگل VortiCella  و هپاتوپانک ــوژن ان ــوی هم و Zoothamanium در میگ
گردیــد. در مراکــز تکثیــر و پــرورش میگــوي اســتان بوشــهر نتایــج آزمایشــات انــگل شناســی نشــان مــی دهــد 
ــی در ســالهای اجــرای پروژه)87-84(حداقــل  ــگل داخلــی از میگــو جداســازی نشــده اســت ول کــه هیــچ ان
ــای  ــی از انگله ــه همگ ــای Zoothamanium، VortiCellaوEpistelisک ــه نامه ــی ب ــگل خارج ــه ان س
ــه طــور معنــی  ــا در ســال 84 ب ــه هســتند جداســازی و شناســایی شــده اســت. آلودگــی میگوه ــک یاخت ت

ــوده اســت)نمودار 8(. داری)P<0( از  ســالهای بعــدی بیشــتر ب

نمونه ای از تک یاخته های)Zoothamanium( جداسازی شده زیر میکروسکوپ نوری
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نمودار 7: درصد آلودگي به انگلهاي خارجي در مراحل  مختلف رشد میگو در استان بوشهر

ــن  ــود و کمتری ــا بیشــتر ب ــی داری )P<0(از ســایر مراحــل رشــد میگوه ــه طــور معن ــز ب ــن نی آلودگــی در مولدی
آلودگــی در تمــام ســالهای انجــام پــروژه از مراحــل الروی میگوهــا در مراکــز تکثیــر گــزارش شــده اســت)نمودار 
8(.در ســال 84 شــدیدترین آلودگــی در میگوهــای مــزارع پرورشــی بــا 31/6 درصــد آلودگــی بــا شــدت 4 کمتریــن 

شــدت آلودگــی در مراحــل الروی بــا 62/7 درصــد آلودگــی بــا شــدت 1 گــزارش شــده اســت)نمودار7(. 
امــا در ســال 85 شــدت 4آلودگــی در هیــچ مرحلــه ای از رشــد میگوهــا دیــده نشــد بلکــه شــدیدترین آلودگــی مثــل 
ســال قبــل مربــوط بــه میگوهــای پرورشــی بــا 19/9 درصــد بــا شــدت 3 بــود و کمتریــن شــدت آلودگــی در مراحــل 
الروی بــا 79 درصــد در شــدت 1 گــزارش شــد)نمودار8(.در ســال 86 نیــز شــدیدترین آلودگــی بــه انگلهــای خارجــی 
در میگوهــای نمونــه گیــری شــده از مــزارع پرورشــی بــا 11/1 درصــد آلودگــی در شــدت 4 اتفــاق افتــاده اســت و در 

ایــن ســال کمتریــن آلودگــی از مراحــل الروی بــا شــدت 61/7 درصــد در شــدت 1 بــوده اســت)نمودار 9(. 
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نمودار9:درصد شدت آلودگی مراحل مختلف رشد میگوها به انگلهای خارجی در سال 86

ــی در  ــد ول ــاهده نگردی ــی مش ــچ انگل ــرح هی ــی ط ــو در بررس ــر میگ ــز تکثی ــزگان در مراک ــتان هرم در اس
 Zoothamanium، VortiCella، EpisteliCe، ACineta، ــای ــگل بنامه ــی 6 ان ــزارع پرورش ــطح م س
  Zoothamanium ــگل ــی ان ــورد بررس ــالهای م ــام س ــد. در تم ــاهده گردی Aposton و Afelota  مش
بیشــترین انــگل تــک یاختــه ای بــود کــه شناســایی و انــدام کوتیکــول آلــوده تریــن انــدام میگوهــا بــه انــگل 
مــی باشــد. در ســال 1384 انــگل Zoothamanium بــا 86/6% در کوتیکــول و Apostom بــا 0% کمتریــن 
ــا  ــگل Zoothamanium ب ــرار گرفــت. در ســال 1385 مجــدداً ان ــي مــی باشــد کــه مــورد بررســی ق انگل
86/6% بیشــترین آلودگــی را در کوتیکــول میگوهــا داشــته و در آبشــش نیــز همیــن انــگل بــا شــدت %36/6 
آلودگــی گــزارش مــی گــردد. در ســالهای 1386 و 1387 انــگل Zoothamanium بــا 95/5% و 97/7% بــه 

ترتیــب در کوتیکــول و 62/5% و 51/1% در آبشــش بیشــترین آلودگــی را نشــان داده اســت. 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان در مــدت بررســی طــرح هیــچ انــگل پریاختــه ای مشــاهده نشــده و از تــک 
یاختــه هــای مورد اشــاره مــی توان به ســه انــگل Zoothamanium ، Epistylis  و  VortiCella  شناســایی 
شــدند کــه بیشــترین تعــداد انــگل در اندامهــاي حرکتــي )پاهــا( مشــاهده گردیــد. بیشــترین شــدت انــگل در 
آبشــش هــا بــا 1/3% مربــوط بــه انــگل Epistylis باالتریــن شــیوع مربــوط بــه انــگل Zoothamanium بــا 
20% و در پاهــای شــنا Zoothamanium بــا شــدت 20 و شــیوع 80% باالتریــن آلودگــی را در ســال 1384 
نشــان دادنــد. در ســال 1385 باالتریــن شــدت آلودگــی انگلــی مربــوط بــه Zoothamanium بــا 3 و شــیوع 
100% در پاهــای شــنا گــزارش مــی شــود، در حالیکــه بررســی انــگل ســال 1385 ســایر اعضــاء میگــو شــامل 
هپاتوپانکــراس، معــده، روده، عضــالت و آبشــش فاقــد انــگل مــی باشــد. در ســالهای 1386 و 1387 بــه علــت 

مشــکالتی کــه در ســایت گواتــر اتفــاق افتــاد، نمونــه ای دریافــت نشــده و انگلــی گــزارش نگردیــده اســت.

راهکارهای مدیریتی:
بــه دنبــال اجــرای طــرح ملــی پایــش و شناســایی عوامــل بیماریــزای میگــو و ردیابــی برخــی از پاتــوژن هــا در 
کشــور الگــوی پراکنــش آن هــا تهیــه گردیــد. بــا عنایــت بــه اینکــه سیســتم دفاعــی بــدن میگــو اختصاصــی 
ــذا در ایــن  ــر امــر درمــان میباشــد ل ــروری همــواره پیشــگیری مقــدم ب ــزی پ نبــوده و در سیســتم هــای آب
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ارتبــط و بــه منظــور پیشــگیری از پراکنــش و ابتــالی میگوهــای پرورشــی در کشــور بــا ایــن عوامــل بیماریــزا 
راهکارهایــی تدویــن و در اختیــار بهــره بــرداران قــرار گرفــت. 

بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ موجــودات آبــزی بــا محیــط پیرامــون خــود هــر گونــه تغییــرات در محیــط 
زیســت میگــو باعــث بــروز اســترس در آن هــا شــده و ضمــن تضعیــف بیــش از پیــش سیســتم دفاعــی باعــث 

افزایــش احتمــال بــروز بیمــاری در جمعیــت تحــت اســترس مــی گــردد. 

ارتباط بیماری با محیط، میگو و پاتوژن

تصویــر فــوق بــه خوبــی نمایــش مــی دهــد کــه هــر چــه شــرایط محیطــی مناســب تــر بــوده و یــا تعــداد 
عوامــل بیماریــزا در محیــط کاهــش داشــته باشــد امــکان بــروز بیمــاری نیــز کاهــش خواهــد یاقــت و یــا در 
صــورت افزایــش عوامــل پاتــوژن در کنــار محیــط نامناســب احتمــال بــروز بیمــاری نیــز افزایــش مــی یابــد.

1-3-کنتــرل عوامــل ویروســی: ویــروس هــای مختلفــی در میگــو ایجــاد بیمــاری مــی نماینــد کــه در 
مطالعــات حاضــر 5 گونــه ویــروس مختلــف در ایــران شناســایی گردیــده اســت. بــه طــور کلــی بــرای بیمــاری 
ــروز  ــواره پیشــگیری از ب ــه هم ــن زمین ــذا در ای ــی نشــده اســت ل ــان اختصاصــی معرف ــای ویروســی درم ه
بیمــاری دارای اهمیــت خاصــی مــی باشــد. در خصــوص راهکارهــای جلوگیــری از الودگــی بــه عوامــل مختلــف 
ــی  ــرای تمام ــاً ب ــه تقریب ــود دارد ک ــال وج ــد فع ــا واح ــب ب ــی متناس ــای مختلف ــتورالعمل ه ــی دس ویروس

ویــروس هــا بــا اختالفــات انــدك کاربــرد خواهــد داشــت.

ــن پرورشــی  ــا جمــع آوری پیــش مولدی ــز ب ــن مراک ــی: در ای ــن پرورش ــد مولدی ــز تولی 1-1-3- مراک
اقــدام بــه پــرورش میگوهــا نمــوده و پــس از رســیدن بــه وزن مناســب وکســب آمادگــی بــرای بلــوغ جنســی 
ــری از  ــت جلوگی ــتی جه ــات بهداش ــن اقدام ــد. از مهمتری ــی گردن ــل م ــر منتق ــز تکثی ــه مراک ــا ب ــو ه میگ

ــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: ــه عوامــل ویروســی در ایــن مراکــز مــی تــوان ب آلودگــی ب
انتخاب پیش مولدین از مزارع پرورشی پاك و بدون سابقه آلودگی های ویروسی- 1
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انجام آزمایشات بیماری شناسی برای پیش مولدین جمع آوری شده- 2
استفاده از استخر ذخیره برای آبگیری استخرهای پرورشی- 3
ضدعفونی کردن آب مصرفی در استخرهای پرورشی پیش از ورود به آن ها- 4
استفاده از غذای فرموله شده ویژه مولد سازی تهیه شده از منابع معتبر- 5
عدم استفاده از غذای تازه با منشاء دریایی به صورت خام- 6
کنترل بهداشتی و آزمایشات بیماری شناسی روی مواد غذایی دریایی - 7
انجام آزمایشات بیماری شناسی در پایان مرحله پروار بندی و پیش از معرفی به مراکز تکثیر - 8

2-1-3- مراکــز تکثیــر میگــو: ایــن مراکــز بــا جــذب پیــش مولدیــن میگــو و نگهــداری آز ان هــا شــرایط 
رســیدگی بــه بلــوغ جنســی آن هــا را فراهــم نمــوده و پــس از جفتگیــری اقــدام بــه اســتحصال تخــم نمــوده 
و نهایتــاً پــس از پــرورش مراحــل مختلــف الروهــای تولیــدی و تبدیــل آن هــا بــه پســت الرو محصــول نهایــی 
را بــه مــزارع پرورشــی تحویــل مــی نماینــد. از مهمتریــن اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از انتقــال عوامــل 

ویروســی در مراکــز تکثیــر میگــو مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
انتخاب مولدین سالم و دارای گواهی عدم آلودگی پس از انجام آزمایشات بیماری شناسی- 1
اســتفاده از غــذای تــازه بــا منشــاء دریایــی بــه صــورت بخــار پــز و یــا پــس از انجــام آزمایشــات بیمــاری - 2

شناســی
3 - UV ضد عفونی نمودن آب ورودی به مرکز با استفاده از کلرین، ازون و یا
انجــام آزمایشــات PCR مجــدد پــس از اســترس تخمریــزی در مولدیــن مــاده و کســب اطمینــان از پــاك - 4

بــودن آن هــا
حذف بهداشتی مولدین، تخمها و ناپلی تولیدی از مولدین دارای آلودگی- 5
شستشــو و ضدعفونــی نمــودن کلیــه تانکهــا و بخــش هــای مرکــز تکثیــر کــه در تمــاس بــا مولدیــن آلــوده - 6

بــوده انــد
جمع آوری، شستشو و ضد عفونی تخم های رها سازی شده- 7
جمع آوری ناپلی ها با استفاده از جذب نوری و ضد عفونی کردن ناپلی های استحصالی- 8
تخمریزی مولدین به صورت انفرادی و یا در تعداد اندك در تانک های مربوطه- 9

اختصاصی بودن وسایل مربوط به هر تانک و عدم استفاده مشترك از آن ها- 10
ضد عفونی نمودن وسایل هر تانک با محلول کلر و یا بتادین پیش و پس از هربار استفاده- 11
ــیله - 12 ــه وس ــا ب ــداری الروه ــزی و نگه ــای تخمری ــی تانکه ــده و ضــد عفون ــاك کنن ــواد پ ــا م شستشــو ب

ــه صــورت مســتمر ــن ب ــا بتادی ــر و ی ــول کل محل
ــده - 13 ــی کنن ــای ضــد عفون ــول ه ــن محل ــا و همچنی ــالن ه ــه س ــرار دادن Foot Bath در ورودی کلی ق

ــرای کلیــه پرســنل دســت ب
قرار دادن مخزن مناسبی از محلول ضدعفونی کننده در کنار کلیه تانک های مرکز تکثیر- 14
شستشــو و ضــد عفونــی نمــودن شــلنگ هــای هــوا، ســنگ هــوا و کلیــه قســمت هــای مخنلــف سیســتم - 15

هوادهــی کــه بــا آب در تمــاس هســتند
استفاده از آب ضد عفونی شده به روش باال در تولید غذای زنده جلبک و ناپلی آرتمیا- 16
شستشو و ضدعفونی نمودن سیست آرتمیای مصرفی پیش از کشت مربوطه- 17
ــتی - 18 ــی بهداش ــذ گواه ــی 8 و اخ ــه 5 ال ــای مرحل ــت الروه ــی در پس ــاری شناس ــات بیم ــام آزمایش انج

ــا  ــودن آن ه ــاك ب ــر پ ــی ب ــر مبن معتب
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3-1-3- مــزارع پــرورش میگــو: ایــن مــزارع بــا جــذب پســت الروهــای تولیــدی در مراکــز تکثیــر میگــو 
اقــدام بــه پــروار بنــدی آن هــا نمــوده و پــس از طــی مــدت زمــان پــرورش و رســیدن بــه وزن بــازاری صیــد و 
بــه بــازار مصــرف ارســال مــی نماینــد. مهمتریــن اقدامــات بهداشــتی جهــت پیشــگیری از آلودگــی بــه عوامــل 

ویروســی بــه شــرح زیــر اســت:
رعایت کامل اصول آماده سازی استخر )خشک کردن، شخم زدن، آهک پاشی، آبگیری، غنی سازی و ...(- 1
ذخیره سازی استخرهای پرورشی با بچه میگوهای با کیفیت و دارای گواهی سالمت- 2
استفاده از استخرهای ذخیره آب برای تامین آب سالم و بهداشتی- 3
ــردن - 4 ــن ب ــرای از بی ــره ب ــر( در اســتخر ذخی ــده )کل ــی کنن ــواد ضدعفون ــکان اســتفاده از م در صــورت ام

ــود در آب ــل ویروســی موج عوام
اختصاص وسایل مورد نیاز هر استخر به صورت انفرادی و عدم بهره گیری از وسایل مشترك بین استخرها- 5
ساخت و بهره گیری از حوضچه ضدعفونی وسایل نقلیه در محل ورودی مزرعه- 6
ساخت و بهره گیری از Foot Bath در محل ساختمان مزرعه- 7
عدم استفاده از غذای تازه با منشاء دریایی بدون لحاظ نمودن پروسه حرارتی- 8
جلوگیری از تردد سگ و سایر حیوانات در مزرعه خصوصاً جلوگیری از شنای آن ها در آب استخرها- 9

استفاده از توری ها سایزهای مناسب در زمان آبگیری جهت جلوگیری از ورود ناخواسته ها به استخرها- 10
اســتفاده از تــوری هــای ضــد خرچنــگ در محــل تــردد ایــن حیوانــات بــه منظــور جلوگیــری از ورود آن - 11

هــا بــه اســتخرهای پرورشــی
استفاده از تورهای هوایی و یا نخ کشی سطح استخرها به منظور جلوگیری از ورود پرندگان- 12
استفاده از غذاهای فرموله شده و تامین آن ها از منابع معتبر- 13
جلوگیری از ترددهای بی مورد در مزرعه- 14
جلوگیری از ارتباط پرسنل مزرعه با مزارع اطراف- 15
تقسیم وظایف پرسنل و آموزش عدم دخالت آنها در امور سایر استخرها- 16
بررسی روزانه وضعیت بهداشتی مزرعه از طریق سینی های غذادهی و یا بازدید حاشیه استخرها- 17
تامین میزان اکسیژن مورد نیاز استخر ها با بهره گیری از سیستم های هوادهی- 18
اعمال مدیریت تغذیه ای مطلوب- 19
نمونــه بــرداری و انجــام آزمایشــات بیمــاری شناســی بــه صــورت مرتــب و بــر اســاس برنامــه هــای پایــش - 20

ــازمان دامپزشکی س
اعالم گزارش بروز تلفات مشکوك در اسرع وقت به مراجع ذیربط- 21
رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای در صورت مشاهده بیماری در یک استخر- 22
جمع آوری و معدوم سازی بهداشتی هر گونه تلفات مشاهده شده در استخرها پرورشی- 23
رعایت تراکم ذخیره سازی بر اساس شرایط منطقه و امکانات مزرعه- 24

2-3-کنتــرل عوامــل باکتریایــی: اگرچــه در خصــوص ایــن گــروه از عوامــل بیماریــزا در صــورت لــزوم مــی توان 
از انــواع نجــاز آنتــی بیوتیــک هــا بــرای درمــان میگوهــای بیمــار بهــره گیــری نمــود ولــی بــا توجــه بــه محدودیــت 
هــای موجــود در اســتفاده از ایــن مــواد چــون تجمــع در بافــت بــدن میگــو، مقاومــت هــای دارویــی و ... نمیتــوان 
بــه صــورت گســترده از آن هــا اســتفاده کــرد لــذا در خصــوص ایــن عوامــل پاتــوژن نیــز پیشــگیری بهتــر از درمــان 
خواهــد بــود. از طــرف دیگــر باکتــری هــا خصوصــاً گونــه هــای مختلــف ویبریوهــا جــزو فلــور طبیعــی آب دریــا 
محســوب شــده و قابلیــت حــذف نمــودن آن هــا بــه صــورت کامــل وجــود نخواهــد داشــت. بــا عنایــت بــه مــوارد 
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فــوق در ایــن مــورد نیــز رعایــت اصــول بهداشــتی بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود.
اصــول بهداشــتی در خصــوص کنتــرل الــودگ هــای باکتریایــی مشــابه مــوارد مطروحــه در خصــوص عوامــل 

ویروســی مــی باشــد ولــی مــی تــوان مــوارد زیــر را بــه هــر یــک از نــکات قبلــی اضافــه نمــود:
اســتفاده از پروبیوتیــک هــا بــا تقویــت فلــور باکتــری هــای گــرم مثبــت محیــط مانــع رشــد عوامــل مضــر - 1

در آب خواهنــد گردیــد.
ــا معرفــی - 2 ــی تولیــد آن هــا ت ــه زمان اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــای مجــاز در مراکــز تکثیــر کــه فاصل

ــد. ــی آب را فراهــم مــی نمای ــرل عوامــل باکتریای ــکان کنت ــود ام ــاد خواهــد ب ــی زی محصــول نهای
حفــظ بلــوم پالنکتونــی آب اســتخرهای پروشــی نانــع از رســیدن نــور خورشــید بــه بســتر و رشــد جلبــک - 3

هــای رشــته ای خواهــد شــد. بقایــای ایــن جلبــک هــا محــل مناســبی بــرای رشــد و تزایــد تعــداد باکتــری 
هــای موجــود در بســتر اســتخر مــی باشــد.

مدیریــت مطلــوب تغذیــه در تانــک هــای تکثیــر و اســتخر هــای پرورشــی مانــع از تجمــع مــواد زایــد در - 4
بســتر شــده کــه خــود باعــث کنتــرل جمعیــت باکتریایــی آب خواهــد بــود.

 کنتــرل عوامــل قارچــی:  عوامــل قارچــی در صنعــت تکثیــر و پــرورش میگــو بیشــتر در مراکــز تکثیــر 
مشــکل ســاز بــوده و بایســتی بــا دقــت بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد. رعایــت اصــول بهداشــتی ارائــه شــده 
در فــوق در کنــار بهــره بــرداری از ســموم ضــد قــارچ همچــون تــری فلورایــن مانــع از تهاجــم و رشــد قــارچ 
هــا در تانــک هــای تکثیــر مــی گــردد. در مــزارع پرورشــی نیــز قــارچ هــا بــا رشــد بــر روی مــواد غذایــی مــورد 
اســتفاده در اســتخرهای پرورشــی باعــث تولیــد ســموم مختلــف شــده کــه در صــورت ورود بــه سیســتم هــای 
پرورشــی باعــث بــروز مشــکالت تغذیــه ای و بــروز بیمــاری هــای مســمومیتی خواهنــد شــد.در ایــن ارتبــاط 
انبــارداری اصولــی غذاهــای مصرفــی) نگهــداری در محــل خشــک و خنــک( مانــع رشــد قــارچ هــا مــی گــردد.

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
ــروز  ــث ب ــا باع ــی از آن ه ــی برخ ــای پرورش ــده در میگوه ــایی ش ــف شناس ــای مختل ــوژن ه ــان پات در می
خســارات بیشــتری نســبت بــه ســایر عوامــل مــی گردنــد کــه از آن میــان مــی تــوان بــه بیمــاری لکــه ســفید 
ویروســی و ســندرم مــرگ زودرس باکتریایــی اشــاره نمــود. بیمــاری لکــه ســفید بــرای نخســتین بــار در ســال 
1992 در آســیا مشــاهده گردیــد و در ایــن قــاره طــی چندیــن ســال باعــث از بیــن رفتــن بخــش عمــده ای 
ازمحصــول میگــوی پرورشــی در کشــورهای چیــن، تایلنــد، ژاپــن، مالــزی، فیلیپیــن و ... گردیــده و خســاراتی 
ــول  ــق محص ــالدی از طری ــه 90 می ــر ده ــاری در اواخ ــروس بیم ــود آورد. وی ــا دالر بوج ــر میلیارده ــغ ب بال
میگــوی منجمــد بــه قــاره آمریــکا نیــز وارد شــده و طــی چندیــن ســال در ایــن منطقــه نیــز میلیاردهــا دالر 
خســارت بــر جــای گذاشــت. بیمــاری مرگــزودرس میگــو نیــز علیرغــم جدیــد بــودن آن در برخــی از کشــورها 
ــام،  ــزی، ویتن ــد، مال ــن، تایلن ــر چی ــورهایی نظی ــه در کش ــوی ک ــه نح ــت ب ــده اس ــاری ش ــروز بیم ــث ب باع

مکزیــک باعــث بــروز بیمــاری و ایجــاد خســارات اقتصــادی فــراوان شــده اســت.
در ایــران نیــز علیرغــم عــدم بــروز بیمــاری مــرگ زودرس میگــوی پرورشــی بیمــاری لکــه ســفید از ســال 1381 
باعــث بــروز خســارات اقتصــادی فراوانــی شــده اســت. در ایــن ســال و بدنبــال نخســتین همــه گیــری بیمــاری 
ــه دنبــال آن در ســال  ــد. ب ــود گردی در اســتان خوزســتان کل محصــول میگــوی پرورشــی در ایــن منطقــه ناب
ــاز هــم کل محصــول از بیــن رفــت. ماحصــل  1383 مجــدداً اســتان خوزســتان درگیــر بیمــاری گردیــد کــه ب
ــی را  ــود کــه همــه ســاله خســارات فراوان ــرای چنــد ســال ب ــزارع منطقــه ب ــی م ــن دو دوره بیمــاری تعطیل ای
بــرای پــرورش دهنــدگان منطقــه در پــی داشــت. ایــن بیمــاری در ســال 1384 در بوشــهر، 1387 در سیســتان 
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ــف در اســتان  ــاری در ســنوات مختل ــن بیم ــد.از آن ســال ای و بلوچســتان وخورســتان مجــدداً مشــاهده گردی
سیســتن و بلوچســتان و خوزســتان مشــاهده گردیــده اســت. در ســال جــاری نیزبــروز مجــدد ایــن بیمــاری در 
اســتان هــای بوشــهر، خوزســتان و هرمــزگان باعــث ایجــاد خســارات فــراوان در صنعــت گردیــد.الزم بــه ذکــر 
اســت در ســال جــاری اســتان هرمــزگان بــرای نخســتین بــار بــه ایــن بیمــاری دچــار شــده اســت. برآوردهــای 
اولیــه در اســتان بوشــهر حاکــی از آن اســت کــه بیــش از 7000 تــن محصــول میگــوی پرورشــی در اثــر ایــن 

بیمــاری از بیــن رفتــه  اســت کــه بــرآورد ریالــی آن بالــغ بــر 1000 میلیــارد ریــال مــی باشــد.
ایــن بیمــاری در میگوهــای ســفید هنــدی از شــدت و حــدت بیشــتری برخــوردار بــوده و بــا ســرعت بیشــتری در 
مــزارع پراکنــده مــی گــردد. در ایــن ارتبــاط و بــه منظــور کاهــش خســارات ناشــی از بــروز بیمــاری میگــوی ســفید 
غربی)وانامــی( بــه کشــور وارد و بــه تدریــج جایگزیــن میگــوی بومــی ســفید هنــدی گردیــد. اگرچــه ایــن میگــو 
نســبت بــه بیمــاری مقــاوم تــر میباشــد ولــی طــی ســال هــای اخیــر و در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان، 
هرمــزگان، بوشــهر و خوزســتان ایــن گونــه نیــز آلــوده شــده و باعــث بــروز خســارت هــای اقتصــادی شــده اســت.

از مهمتریــن آثــار اجتماعــی بــروز بیمــاری هــای میگــو در کشــور مــی تــوان بــه کاهــش نقدینگــی در پــرورش 
دهنــدگان اشــاره نمــود کــه ماحصــل آن انباشــت بدهــی ایشــان بــه بخــش خصوصــی و سیســتم بانکــی مــی 
باشــد. همچنیــن بــا بــروز بیمــاری هــا در منطقــه کاهــش ســطح زیــر کشــت میگــوی پرورشــی بــه عنــوان 
یــک اثــر منفــی اجتماعــی باعــث بیــکاری تعــداد زیــادی از مــردم مناطــق محــروم گردیــده کــه یکــی دیگــر 

از آثــار منفــی و تبعــات ناشــی از بــروز بیمــاری هــا مــی باشــد. 
بــه طــور معمــول بــه دنبــال بــروز بیمــاری در منطقــه  کاهــش ســطح زیــر کشــت در ســال بعــد از بیمــاری 
ــر و  ــی مراکــز تکثی ــزارع باعــث تعطیل ــکاری کارگــران م ــر بی ــن موضــوع عــالوه ب مشــاهده میگــردد کــه ای
ــه  ــوان ب ــی ت ــکاری م ــن بی ــوارض ای ــردد. از ع ــی گ ــه م ــکاری در منطق ــث تشــدید بی ــرآوری شــده و باع ف
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر هــا، کاهــش درآمــد خانــوار در مناطــق محروم،عــدم توســعه روســتایی، حاشــیه 

نشــینی در شــهرها و احتمــاالً افزایــش جرائــم کوچــک و بــزرگ اشــاره نمــود.
بــه دنیــال معرفــی گونــه وانامــی بــه صنعــت پــرورش میگــوی کشــور و در ســال هــای نخســتین ایــن اقــدام 
امیدهــای جدیــدی در صنعــت بــروز نمــود کــه ماحصــل آن رونــق مجــدد صنعــت در ســال هــای اخیــر بــوده 
اســت ایــن موضــوع باعــث ایجــاد اشــتغال و درآمــد زایــی مطلــوب در مناطــق محــروم جنوبــی شــده بــود کــه 

متاســفانه شــیوع بیمــاری در ســال جــاری مجــدداً آثــار اجتماعــی ســوء خــود را نمایــان خواهــد نمــود.
بــه دنبــال بــروز بیمــاری در مــزارع پــرورش میگــوی کشــور و بــا عنایــت بــه ســاختار و طراحــی مــزارع یکــی 
از معضــالت پیــش آمــده و یــا قابــل پیــش بینــی آثــار و تبعــات منفــی زیســت محیطــی آن هــا مــی باشــد. 
بــه دنبــال بــروز بیمــاری لکــه ســفید در منطقــه و بــا توجــه بــه ماهیــت ویــروس پــس از رهــا شــدن عامــل 
ــوده شــده کــه ضمــن احتمــال ایجــاد  ــروس آل ــه وی ــوژن در محیــط ســخت پوســتان وحشــی منطقــه ب پات
ــاً برخــی از ایــن ســخت  ــور طبیعــی منطقــه شــده ضمن تلفــات در آن هــا باعــث برهــم خــوردن فــون و فل
پوســتان بــا آلــوده شــدن بــه ویــروس ضمــن نگهــداری آن بــه صــورت مخــزن طبیعــی بیمــاری درآمــده و 

ویــروس آلــوده کننــده را بــرای ســالیان متوالــی در منطقــه زنــده نگــه میدارنــد.
ــا  ــواره ب ــاری هم ــرل بیم ــرای کنت ــال شــده ب ــه ای اعم ــات بهداشــتی و قرنطین ــوق اقدام ــوارد ف ــار م در کن
مصــرف ســموم و داروهــای شــیمیایی همــراه بــوده کــه نهایتــاً بــا ورود ایــن مــواد بــه محیــط زیســت باعــث 

ــد. ــروز مشــکالت زیســت محیطــی در منطقــه میگردن ب
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و بــا بهــره گیــری از اطالعــات حاصلــه از اجــرای پــروژه هــای مربوطــه ایــن مؤسســه 
بــه دســتاوردهایی در زمینــه کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای میگــو نایــل گردیــده اســت کــه بــا رعایــت 

آنهــا تــا حــدود زیــادی مــی تــوان از بــروز ایــن مشــکالت ممانعــت بــه عمــل آورد.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای 
 عفونی شاه میگوی آب شیرین 
 ( AstaCus leptodaCtylus)

فصل هفتم
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بیان مسئله: 
دریاچــه مخزنــی ســدارس واقــع در شــمال غــرب کشــور در اســتان آذربایجــان غربــی تنهــا منبــع آبــی صیــد 
ــش از 250  ــاله بی ــه س ــه هم ــوده ک ــیرین) AstaCus leptodaCtylus( درکشــور ب ــوی آب ش ــاه میگ ش
تــن از ایــن آبــزی بــه کشــورهای مختلــف جهــان صادرمــی شــود.از طــرف دیگریکــی از سیاســتهای شــیالت 
ایــران رهاســازی ایــن موجوددرســایرمنابع آبــی کشــور بــوده وبــرای نیــل بــه ایــن هــدف بررســی بیماریهــای 
مخاطــره آمیــز ماننــد طاعــون شــاه میگو)قــارچ آفانومیســس آستســی( وســایرعوامل بیماریــزای قابــل انتقــال 
بــه دیگرآبزیــان از اولویتهــای تحقیقاتــی توســعه آبــزی پــروری درکشورمحســوب مــی شــود. بــا عنایــت بــه 
اینکــه در خصوصایــش بهداشــتی ایــن جانــدار هیــچ مطالعــه ای در کشــور صــورت نگرفتــه بــود لــذا شــناخت 

از وضعیــت الودگــی هــای موجــود در کشــور بــه عنــوان مســئله مهــم مطــرح گردیــد.

دستاوردها:
ــدارس از زمســتان  ــی س ــه مخزن ــیرین  دریاچ ــوی  آب ش ــاه میگ ــتی ش ــش بهدش ــت پای ــق جه ــن تحقی ای
 A. 1392 تاپاییــز 1393 صــورت گرفــت. مهمتریــن شــاه میگــو آب شــیرین کــه در ایــران یافــت مــی شــود
leptodaCtylus مــی باشــد کــه عمــده پراکنــش آن در ســواحل و رودخانــه هــای واقــع در بخــش غربــی 
دریــای خــزر و همچنیــن تــاالب انزلــی اســت.تعدادی از ایــن نــوع شــاه میگــو هــا بــه منظــور ایجــاد ذخایــر 
جدیــد، در دریاچــه قوریــگل و نیــز دریاچــه هــای مخزنــی ارس، وشــمگیر و تــاالب شــیخ علــی کالیــه رهــا 
ــورت  ــد ارس ص ــی س ــه مخزن ــتی دریاچ ــت بهداش ــوص وضعی ــر در خص ــه حاض ــه مطالع ــدند ک ــازی ش س

پذیرفتــه اســت.
انــگل هــای جداســازی شــده از شــاه میگــوی آب شــیرین:  در بررســی هــای بــه عمــل آمــده بــر 
روی نمونــه هــای حاصلــه از ســد ارس تعــدادی انــگل از رده هــا و راســته هــای مختلــف جــدا ســازی شــده 

اســت کــه اســامی آن هــا در جــدول زیــر ارائــه مــی گــردد.
 A. (  ــیرین ــوی آب ش ــاه میگ ــده از ش ــدا ش ــای ج ــت ه ــی بایون ــا واپ ــت انگله ــماره 11: : لیس ــدول ش ج

ــی ــداد ودرصدآلودگ ــوده ،تع ــدام آل ــد ارس، ان ــی س ــه مخزن leptodaCtylus ( دریاچ

جمع کل اندام آلوده نام انگل
206(52/3%) آبشش Aeolosoma hempriChi
270(68/5%) آبشش Cothurnia sieboldii

31(7/8%) پاهای شنا Podophrya  fixa
206(52/3%) آبشش-  پاهای شنا Epistylis Chrysemidis

2(0/5%) آبشش .Chilodonella sp
2(0/5%) آبشش- عضله Tetrahymena pyriformis

81(20/5%) آبشش- پاها OperCularia  artiCulate
180(45/6%) آبشش-  پاها VortiCella similis
223(56/6%) اسکلت خارجی .Zoothaminum  sp
260(66%) آبشش PyxiCola  annulata
64(16/2%) پاهای شنا CoCoons of branChiobdella
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280(71%) سفالوتوراکس، آنتن،چشم، 
آنتنول ،پاهای شنا

BranChiobdella
kozarovi

199(50/5%) آبشش- پاها Fresh water Nematodes
56(14/2%) آبشش- پاها Meso CyClops
63(16%) آبشش Philodina  aCutiCornis

2-1-4- بیمــاری هــای قارچــی: در بررســی هــای بــه عمــل آمــده و نمونــه گیــری هــای صــورت پذیرفتــه 
در زمــان اجــرای پــروژه قارچهــای متعــددی از انــدام هــای مختلــف شــاه میگــوی آب شــیرین جــدا ســازی 

گردیــد کــه اســامی آنهــا بــه شــرح زیــر اعــالم مــی گــردد.
-  PeniCillium expansum
- Aspergillus  flavus
- Alternaria sp.
- Saprolegnia sp.
- Fusarium sp.

ــوز از  ــوژن زئون ــه باکتریایــی پات ــه عمــل آمــده 6 گون ــی: در بررســی هــای ب ــای باکتریای ــاری ه 3-1-4- بیم
قســمت هــای هپاتوپانکــراس و2  گونــه باکتــری پاتــوژن زئونــوز از همولنــف نمونــه هــای مــورد بررســی جــدا شــد.

جدول شماره 12: فراوانی نسبی )درصد( وگونه های باکتری جدا شده به تفکیک اندام نمونه برداری

اندام
گونه باکتری

HepatopanCreas

هپاتو پانکراس
N= 145

Hemolymph

همولنف
N= 145

فراوانی %تعدادفراوانی %تعداد
Yersinia ruCkeri106/8821/37

salmonella typhimurium85/4800
EsCheriChia Coli149/6700

StaphyloCoCCus aureus96/1534/11
Pseudomonas aeruginosa117/5700

Aeromonas hydrophila3322/742215/16
8558/522418جمع

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
شــاه میگــوی آب شــیرین در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک گونــه پرورشــی مطــرح نبــوده و تولیــد آن ناشــی 
از اســتحصال منابــع طبیعــی مــی باشــد کــه یکــی از مهمتریــن منابــع آن آبگیــر ســد مخزنــی ارس می باشــد. 
ایــن آبــزی نیــز بــه انــواع عوامــل بیماریــزا آلــوده شــده و احتمــال بــروز تلفــات در ان وجــود دارد. بــا توجــه بــه 
عــدم شــناخت از شــرایط آلودگــی هــا بــه پاتــوژن هــای مختلــف ایــن موجــود پــروژه مــورد نظــر طراحــی و 
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اجــرا گردیــد. بــا بهــره گیــری از نتایــج ایــن پــروژه شــناختی نســبی از شــرایط حضــور پاتــوژن هــا در منطقــه 
فراهــم گردیــده اســت و دســتگاه هــای حاکمیتــی مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از ایــن اطالعــات در خصــوص 
بازســازی ذخایــر، اعــالم زمــان صیــد مجــاز و ... اقــدام نمــوده تــا ضمــن حفــظ ذخایــر ارزشــمند ایــن گونــه 
جانــوری از برداشــت محصــول ســالم اطمینــان حاصــل نمــوده و در اقتصــاد روســتایی منطقــه نقــش مهمــی 
را ایفــا نماینــد. از ســوی دیگــر ایــن موجــود مــی توانــد بــه عنــوان مخــزن ذخیــره بــرای تعــدادی از پاتــوژن 
هــای مشــترك بــا انشــان مطــرح باشــد کــه دارا بــودن اطالعــات در ایــن زمینــه باعــث ایجــاد هماهنگــی هــای 
بیشــتر در زمینــه بهداشــت و بیمــاری هــای انســانی در خصــوص زئونوزهــا خواهــد شــد. همچنیــن اطالعــات 
مکتســبه مــی توانــد در کنتــرل عوامــل بیماریــزا در منطقــه یــاری گــر برنامــه ریــزان شــده تــا مانــع بوجــود 

آمــدن فجایــع زیســت محیطــی در ایــن اکوسیســتم گردنــد.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای 
عفونی ماهی قزل آالی پرورشی کشور 

فصل هشتم
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بیان مسئله: 
رشــد فزاینــده جمعیــت جهــان، تأمیــن غــذا و دســتیابي بــه منابــع غذایــي جدیــد را بــه یکــي از مهمتریــن دل  
مشــغولیهاي بشــر امــروزي مبــدل ســاخته اســت. یکــي از راهکارهــاي انتخابي بــراي  بــرآوردن نیازهــاي غذائي 
ــژه ماهیــان ســردآبي نظیــر ماهــي قزل آالســت.  ــراي انســان, پــرورش ماهــي بوی ــژه مــواد پروتئینــي ب و بوی
در میــان آبزیــان پرورشــی ، قــزل آالی رنگیــن کمــان بــه عنــوان مهمتریــن گونــه پرورشــی ســردآبی جایــگاه 
ــه بیــش از  ــزان آن ب ــا رشــد متوســط حــدود 30 درصــدی طــی 15 ســال گذشــته، می خاصــی داشــته و ب
131000 تــن در ســال 1391 و 140000 تــن در ســال 1392 رســیده اســت. قــزل االی رنگیــن کمــان بــا نــام 
علمــی  OnCorhynChus mykissمتعلــق بــه خانــواده Salmonidae مــی باشــد. طیــف وســیعی از 
عوامــل بیماریــزا اعــم از باکتــری، ویــروس، انــگل و قــارچ وجــود دارد کــه مــی تواننــد راندمــان تولیــد قــزل 

آالی رنگیــن کمــان را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.

تصویر 1 –ماهی قزل آالی رنگین کمان نر در فصل تکثیر

در ســال هــای اخیــر بــا وجــود افزایــش مصــرف ماهــی در جهــان، ولــی بــه دلیــل عــدم کنتــرل بســیاری از 
بیمــاری هــای شــایع توســط پاتــوژن هــای بیمــاری زای مختلــف، تولیــد جهانــی ماهــی کاهــش یافتــه اســت. 
ماهــی قــزل آال رنگیــن کمــان از ارجــح تریــن ماهیــان ســردآبی در صنعــت آبزی پــروری ایــران اســت. افزایش 
ســرعت رشــد و حفــظ وضعیــت ســالمت ایــن ماهــی در جهــت توســعه اقتصــادی صنعــت آبــزی پــروری پایدار 
اهمیــت عمــده ای دارد. بیمــاری هــای ماهــی از جــدی تریــن تهدیــدات اقتصــادی در اعمــال آبــزی پــروری 
اســت. اخیــراً صنعــت آبــزی پــروری تجــاری ترجیــح داده اســت کــه از هزینــه هــای تولیــد ناشــی از مصــرف 
آنتــی بیوتیــک هــای مــورد اســتفاده در پیشــگیری و درمــان بیمــاری هــا و نیــز از مصــرف هورمــون هــای 
رشــد جهــت بهبــود و ســرعت عملکــرد رشــد، بکاهــد. بــا ایــن وجــود، بــه دلیــل توســعه نژادهــای مختلــف 
مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــا، تجمــع باقــی مانــده هــای دارویــی در بــدن ماهــی و مشــکالت محیطــی در 
ارتبــاط بــا مصــرف مــواد شــیمیایی منجــر بــه بررســی راهکارهــای مناســب بــرای مدیریــت بیمــاری شــده 
ــذا، رویکــرد جدیــد ایمنــی درمانــی در پیشــگیری از شــیوع بیمــاری هــا، افزایــش مقاومــت، بهــره  اســت. ل
وری تغذیــه و عملکــرد رشــد ماهیــان پرورشــی بــه طــور فعــال در صنعــت آبــزی پــروری پایــدار مورد اســتفاده 
ــه  ــدی کــه منجــر ب ــواد جدی ــودن م ــرای آزم ــات گســترده ای ب ــن راســتا، تحقیق ــه اســت. در ای ــرار گرفت ق
توســعه پایــدار شــود انجــام شــده اســت. نظــر بــه اینکــه ملزومــات موردنیــاز ایــن ماهــي نظیــر آب مناســب بــه 
میــزان کافــي، زمیــن و شــرایط اکولوژیکــي مــورد نیــاز و مناطــق و مکانهــاي طبیعــي مســتعد بســیار محــدود 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

مي باشــند، ناگزیــر بــه افزایــش بــازده بهره بــرداري از منابــع مســاعد موجــود درآب و خــاك هســتیم. الزمــه 
ایــن کار، آگاهــي کامــل از نیازهــاي زیســتي ایــن ماهــي و شــناخت زمینه ســازهاي رشــد و افزایــش وزن و 
تولیــد بیشــتر آن در واحــد ســطح مي باشــد. ایــن مهــم، جــز بــا دســتیابي بــه جدیدتریــن یافته هــا و آخریــن 
اطالعــات بدســت آمــده در زمینــه ایــن صنعــت میســر نخواهــد بــود. از ســوي دیگــر توســعه آبــزی پــروری در 
جهــان امــروز در تامیــن غــذای بشــر و اقتصــاد کشــورهای مختلــف نقــش بســیار مهمــی دارد. یکــی از شــرایط 
اصلــی تولیــد مناســب آبزیــان پرورشــی حفــظ بهداشــت و جلوگیــری از بــروز بیماریهــا در میــان آنهاســت. در 
اماکــن پرورشــی ماهــی وآبزیــان بواســطه تراکــم جمعیــت و شــرایط کــم وبیــش مصنوعــی محیطــی، بــروز 
بیماریهــا و ســرعت انتشــار آنهــا بیشــتر اســت. بیماریهــا و عــوارض مختلــف نــه تنهــا ســبب تلفــات و کاهــش 
ــرای انســان  ــوده ب ــان بیمــار و آل ــراورده هــای آبزی ــد مــی شــوند بلکــه مصــرف گوشــت و ف چشــمگیر تولی

خالــی از خطــر نمــی باشــد. 
عــدم مراقبــت هــای بهداشــتی، افزایــش تراکــم، گســترش عوامــل بیماریزا،آلودگــی محیــط زیســت، جابجائــي 
آبزیــان زنــده همگــي ســبب بــروز بیمــاری هــاي مهلــک و تلفــات چمشــگیر آبزیــان پرورشــی شــده اســت. 
فقــدان قوانیــن و مقــررات جامــع در مــورد بیماریهــای آبزیــان ســبب شــده اســت کــه بســیاری از بیماریهــای 
ــاره دیگــر  ــه ق ــاره اي ب ــواردي از ق ــه کشــور و در م ــه ناحیــه دیگــر واز کشــوری ب ــه ای ب ــاك از ناحی خطرن
انتشــار یافتــه و در پــاره ای از مــوارد موجــب ورشکســتگی و برچیــده شــدن انواعــی از آبــزی پــروری در بعضــی 

ازکشــورهای جهــان گــردد.
همچنیــن مصــرف بــی رویــه داروهــا از جملــه آنتــي بیوتیــک هــا ومــواد شــیمیایی عــالوه بــر ایجــاد مقاومــت 
در میکروارگانســیم هــا ســبب نفــوذ ایــن مــواد ســمی و خطرنــاك بــه آب و خــاك گردیــده و محیــط زیســت 
مجــاور مــزارع  آبزیــان پرورشــي را بــه شــدت آلــوده نمــوده اســت. تثبیــت داروهــا وموادشــیمیایی در بافــت 
هــای ماهیــان و ســایر آبزیــان، بهداشــت انســانی را نیــز بــه خاطــر ایجــاد حساســیت هــای مختلــف داروئــي، 

مقاومــت هــاي باکتریایــی و عــوارض کلیــوی و کبــدی بــه مخاطــره انداختــه اســت.
ــزات  ــکی، فل ــای دامپزش ــاورزی، داروه ــموم کش ــای س ــده ه ــی، باقیمان ــای عفون ــر بیماریه ــالوه ب ــروزه ع ام
ســنگین، مــواد آلــی و غیــر آلــی نیــز در آبزیــان از چالشــهای مطــرح بــوده و ضــروری  اســت کــه تولیــدات 
شــیالتی از هــر دو نظــر اقتصــادی و بهداشــتی مــد نظــر قــرار گیرنــد. در مــزارع پرورشــي، در صورتــی کــه 
خســارت ماهیــان تلــف شــده، هزینــه درمــان و کاهــش میــزان رشــد ماهیانــی کــه بعــد از بیمــاری بهبــود مــی 

یابنــد، محاســبه شــود منجــر بــه افزایــش قیمــت تولیــد و ســود کــم آبــزی پــروران  مــی گــردد.
از طرفــي ماهیــان معمــوال« در معــرض عوامــل بیماریــزا و پاتــوژن هــای بالقــوه قــرار دارنــد امــا در بیماریهــای 
آنهــا یــک ارتبــاط ســاده بیــن پاتــوژن هــا و ماهــی وجــود نــدارد، بلکــه در مــزارع متراکــم، شــرایط محیطــی 
اســترس زا ماهیــان را بــه طیــف وســیعی از پاتــوژن هــا حســاس مــی نمایــد. در آبــزی پــروری، مــی تــوان 
بــا مدیریــت مطلــوب بهداشــتی بســیاری از پاتــوژن هــای بالقــوه و بیماریهــای عفونــی را کنتــرل و موجبــات 
ارتقــاء بهداشــتی تولیــدات را فراهــم نمــود. موفقیــت در برنامــه مدیریــت بهداشــتی آبزیــان بــا پیشــگیری از 
بیماریهــا آغــاز شــده و بــا اجــرای اقدامــات صحیــح بهداشــتی کامــل مــی گــردد. برنامــه مدیریــت بهداشــتی 

مــی توانــد در سراســر جهــان بــرای تولیــد ماهیــان ســالم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

دستاوردها:
برنامــه تولیــد پروتئیــن هــاي حیوانــي بــدون در نظــر گرفتــن امنیــت زیســتی )BioseCurity( و مســائل 
ــه  ــم در مقول ــل مه ــک عام ــوان ی ــان بعن ــاي آبزی ــواره بیماریه ــرد و هم ــد ب ــي نخواه ــه جائ ــتي راه ب بهداش
آبــزي پــروري مطــرح مــي باشــند. بیماریهــای ماهیــان، شــامل بیماریهــای غیــر عفونــی )محیطــی ،تغذیــه ای، 
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ژنتیکــی( و بیماریهــای عفونــی مــی باشــند کــه بیماریهــای عفونــی بــه علــت مســری بــودن دارای  جایــگاه 
ــد  ــزان رش ــش می ــان و کاه ــه درم ــده ، هزین ــف ش ــان تل ــارت ماهی ــه خس ــی ک ــوده و در صورت ــژه اي ب وی
ماهیانــی کــه بعــد از بیمــاری بهبــود مــی یابنــد، محاســبه شــود منجــر بــه افزایــش قیمــت تولیــد و ســود 
کــم آبــزی پــروران مــی گــردد. پیشــگیری یکــی از مهمتریــن ابزارهــای مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه از آن 

جملــه میتــوان بــه رعایــت بهداشــت و اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده اشــاره نمــود. 
بــر اســاس آمــار فائــو، ایــران یکــی از کشــورهای مهــم در امــر تولیــد قــزل آالی رنگیــن کمــان اســت و میــزان 
تولیــد ایــن ماهــی طــی 10 ســال گذشــته از رشــد بســیار چشــمگیری برخــوردار بــوده اســت و شــاید همیــن 
امــر ســبب شــده کــه تحقیقــات بــر روی عوامــل بیماریــزا و نیــز عوارضــی کــه منجــر بــه بــروز تلفــات میگــردد 
جنبــه ای جــدی تــر و علمــی تــر بــه خــود بگیــرد. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ســابقه ایــن تحقیقــات 
چنــدان قدیمــی نیســت. در ایــن قســمت ســعی شــده بــه اهــم عوامــل بیماریزایــی کــه ایــن صنعــت در کشــور 

مــا بــا آن دســت بــه گریبــان اســت برشــمرده شــود. 

بیماریهــای باکتریایــی: طــی بررســی علــل تلفــات مولدیــن در یکــی از مراکــز تکثیــر و پــرورش در هــراز 
)مازنــدران( باکتــری اســترپتوکوکوس فســیوم1 جداســازی گردیــد. در بررســی دیگــری باکتری پاســتورال پســی 
ســیدا )فتوباکتریــوم پســی ســیدار( نیــز شناســایی گردیــد. از ماهیــان انگشــت قــد و بالــغ قــزل آالی رنگیــن 
کمــان در یکــی از مراکــز پــرورش در اســتان چهــار محــال و بختیــاری باکتــری یرســینیا راکــری2 جداســازی 
گردیــد. یرســینیا راکــری و یرســینیا آنترولیتیــکا3 از ماهیــان قــزل آالی پرورشــی در اســتان چهــار محــال و 
بختیــاری جداســازی و بــه عنــوان عامــل مــرگ و میــر ماهیــان شناســایی شــدند. زاهــدی و همــکاران)1381( 
در یــک مــورد بــروز تلفــات در ماهیــان قــزل آالی پــرورش یافتــه در قفــس4 توانســتند بــا کشــت از اندامهــای 
ــایی  ــوس را شناس ــو ولنیفیک ــری ویبری ــی و تشــخیصی باکت ــار و تســتهای تفریق ــان بیم ــه ماهی ــد و کلی کب
نماینــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن باکتــری یــک عامــل بیماریــزای مهــم در ماهیــان دریایــی شــناخته 
ــان  ــن کم ــزل آالی رنگی ــان ق ــایع در ماهی ــی ش ــای باکتریای ــر بیماریه ــه ای ب ــی مطالع ــده اســت. اخالق ش
ــان  ــن کم ــزل آالی رنگی ــی ق ــه ماه ــر روی 282 قطع ــه ب ــی ک ــن بررس ــام داد. در ای ــارس انج ــتان ف در اس
انجــام شــد مشــخص گردیــد کــه مهمتریــن باکتریهــای جداســازی شــده اســترپتوکوکوس اینیایــی5،  گونــه 
ــه دیگــری  ــش )1381( در مطالع ــد. وی  و همکاران ــوده ان ــال ب ــاس هیدروفی ــا6 و آئرومون ــی از فالوباکتره های
در مــورد وقــوع اســترپتوکوکوزیس در اســتان فــارس دریافتنــد کــه دو باکتــری اســترپتوکوکوس اینیایــی و 

الکتوکوکــوس گارویــه از مهمتریــن عوامــل بــروز ایــن بیمــاری در اســتان فــارس هســتند.
بهــروزی و همــکاران )1382( در یــک بررســی بــه شناســایی عوامــل باکتریایــی جداشــده  از ماهیــان قــزل 
آالی رنگیــن کمــان در اســتان مازنــدران پرداختنــد. در ایــن بررســی آســینتوباکتر7، ســیتروباکتر فرونــدی8، 

1- SterptoCoCCus feCium

2- Yersinia ruCkeri

3- Y. entrolytiCa

4- Cage Culture

5- S. iniaie

6- FlavobaCter sp.

7- ACintobaCter sp.

8- CitrobaCter freundii
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انتــرو باکتــر آگلومرنــس9 ، پاســتورال10، پلیســوموناس شــیگلوئیدس11، ســودوموناس آلکالیجنــز12 و یرســینیا 
راکــری13 جداســازی و مــورد شناســایی قــرار گرفــت. ذریــه زهــرا و همــکاران)1384( در مطالعاتــی کــه بــر 
روی علــل عفونــی ســندرم تلفــات نــوزادان و ماهیــان جــوان قــزل آالی رنگیــن کمــان پرورشــی در 6 اســتان 
ــاس،  ــهای آئرومون ــی از جنس ــی باکتریهای ــم بالین ــد عالی ــان واج ــتند از ماهی ــد،  توانس ــام دادن ــور انج کش

ــد. ــوس، ســودوموناس و آســینتوباکتر را جداســازی نماین ســیتروباکتر، یرســینیا، اســترپتوکوکوس، پروتئ
قیاســی و زاهــدی)1386( بررســی در مــورد باکتریهــای بیماریــزا گــرم مثبــت و منفــی در اســتان مازنــدران 
انجــام دادنــد. بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از گــروه باکتریهــای گــرم مثبــت اســترپتوکوکوس فســیوم و 
ــوری  اســتافیلوکوکوس اپیدرمیدیــس و از گــروه باکتریهــای گــرم منفــی یرســینیا راکــری، ادواردزیــال ایکتال
ــدی و  ــه زاه ــری ک ــی دیگ ــن در بررس ــد. همچنی ــایی ش ــودودموناس شناس ــس س ــی از جن ــه های و گون
ســعیدی)1386( در مــورد مهمتریــن باکتریهــای بیماریــزای گــروه آنتروباکتریاســه در ماهیــان پرورشــی قــزل 
آالی رنگیــن کمــان اســتان مازنــدران داشــتند مشــخص گردیــد کــه ادوارزیــال ایکتالــوری، ادواردزیــال تــاردا، 
یرســینیا راکــری و هافنیــا آلویــی مهمتریــن باکتریهــای بیماریــزا از گــروه آنتروباکتریاســه در قــزل آالهــای 

پرورشــی ایــن اســتان هســتند.
طــی یــک مطالعــه اپیدمیولوژیکــی دو ســاله نشــان داده شــد کــه اســترپتوکوکوس اینیایــی و الکتوکوکــوس 
گارویــه دو باکتــری بســیار مهــم در برخــی از مــزارع پــرورش قــزل آالی رنگیــن کمــان اســتانهای مطــرح در 
تولیــد ایــن ماهــی در ایــران هســتند. در یک بررســی پــس از انجام آزمایشــات بیوشــیمیایی 9 گونــه باکتری به 
عنــوان عوامــل اســترپتوکوکوزیس و اســتافیلوکوکوزیس معرفــی شــدند کــه شــامل اســترپتوکوکوس میلــری14، 
اســترپتوکوکوس آگاالکتیــه15، اســترپتوکوکوس اینیایــی، اینتروکوکــوس فکالیــس16، اســتافیلوکوکوس 
اپیدرمیدیــس17، اســتافیلوکوکوس کرومــوژن18، اســتافیلوکوکوس وارنــری19 و میکروکوکــوس لوتئــوس20 بودند.

ــده  ــاد کنن ــل ایج ــی عوام ــایی مولکول ــه شناس ــدام ب ــی اق ــک بررس ــکاران )1389( در ی ــالم و هم پورغ
اســترپتوکوکوزیس در مــزارع پــرورش ماهیــان قــزل آال در ایــران نمودنــد. طــی ایــن بررســی از ماهیــان بیمــار 
واجــد عالیــم بالینــی 8 اســتان طــی ســالهای 88 – 1387 نمونــه بــرداری گردیــد. و پــس از آزمایشــات اولیــه 
باکتــری شناســی مشــخص شــد کــه 40% نمونــه هــا بــه گونــه هــای مختلــف اســترپتوکوکوس آلــوده هســتند. 
پــس از انجــام آزمایــش PCR در نهایــت پنــج گونــه از ایــن باکتــری شــامل اســترپتوکوکوس اینیایی از اســتان 

9- EnterobaCter agglomerans

10- Pasteurella sp.

11- Plesiomonas shigeloides

12- Pseudomonas alCaligenes

13- Yersinia ruCkeri

14- S. milleri

15- S. agalaCtiae

16- EnteroCoCCus faeCalis

17- StaphyloCoCCus epidermidis

18- Sta. Chromogen

19- Sta. warneri

20- MiCroCoCCus luteus



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي118

ــگاالکتیه از  ــترپتوکوکوس دیس ــدران، اس ــالن و مازن ــتانهای گی ــه21 از اس ــترپتوکوکوس آگاالکتی ــارس، اس ف
اســتانهای لرســتان، گیــالن، کرمانشــاه و کهگیلویــه و بویــر احمــد، اســترپتوکوکس فســیوم از اســتان مازنــدران 
ــا روش  ــه ب ــورد مطالع ــتانهای م ــه اس ــدران از بقی ــه اســتثنا لرســتان و مازن ــس22 ب و اســترپتوکوکوس یوبری

مولکولــی شناســایی شــد. 

بیماریهــای ویروســی: از آنجایــی کــه جهــت شناســایی عوامــل بیماریــزای ویروســی نیــاز بــه امکانــات و 
تجهیــزات بیشــتری نســبت بــه عوامــل باکتریایــی، قارچــی و انگلــی وجــود دارد لــذا گــزارش هــاي مربــوط بــه 
شناســایی عوامــل ویروســی چنــدان قدیمــی نیســت. شــاید اولیــن گزارشــی کــه در آن بتــوان بــه شناســایی 
ــرا و  ــه زه ــزارش ذری ــود، گ ــاره نم ــان اش ــن کم ــزل آالی رنگی ــان ق ــی در ماهی ــاي ویروس ــای بیماریه ردپ
همــکاران )1384( باشــد. آنهــا در ایــن مطالعــه بــه بررســی علــل احتمالــی ســندرم تلفــات نــوزادان و ماهیــان 
ــرورش ماهیــان ســردآبي در کشــور  جــوان قــزل آالی  رنگیــن کمــان در ســطح شــش اســتان مطــرح در پ
 )ELISA( ،پرداختنــد و بــا روش هــاي گوناگــون تشــخیصي همچــون کشــت ســلول، میکروســکوپ الکترونــي
ــا  اســتفاده از پادتــن هــاي  ــوژي وآســیب شناســي پرداختنــد و ب ، پادتــن هــاي درخشــان )FAT( ، هماتول
اختصاصــی پلــی کلونــال و منوکلونــال، و بهــره گیــري از روش هــاي مــورد توصیــه ســازمان )OIE( عــالوه بــر 
جداســازي یــک نمونــه رابدوویــروس  )IHN-like virus(، موفــق شــدند پادتــن هــاي مربــوط بــه ویــروس 
ــروس  ــز وی ــده ایIPN(24( و نی ــی لوزالمع ــروز عفون ــروس نک ــازIHN( 23( ، وی ــت خونس ــی باف ــروز عفون نک
ــن  ــزل آالی رنگی ــان ق ــن و بچــه ماهی ــک ویروســيVHS( 25( را در مولدی ــاري ســپتي ســمي هموراژی بیم
کمــان شناســایی و ردیابــي نماینــد. نتایــج آنــان وجــود پادتــن هــر ســه بیمــاري اپــي زئوتیــک یــاد شــده را 
در مولدیــن ماهیــان قــزل آالي اســتان هــاي مــورد مطالعــه، اثبــات نمــود. ایــن تحقیــق را در ایــن ســطح 
مــي تــوان نخســتین بررســي جامــع در خصــوص ایــن ســه بیمــاري ویروســي مهــم اپــي زئوتیــک در ســطح 

کشــور قلمــداد نمــود.
ــا وزن 560  ــن کمــان ب ــزل آالی رنگی ــان ق ــات شــدید بچــه ماهی ــال تلف قاســمی و همــکاران )1389( بدنب
میلــی گــرم در یــک مزرعــه پــرورش ماهــی در اســتان گیــالن اقــدام بــه نمونــه بــرداری از ماهیــان بــا عالیــم 
بالینــی تیرگــی رنــگ، ضعــف و بیحالــی، قــرار گرفتــن در کــف حوضچــه، اگزوفتالمــی، بادکردگــی محوطــه 
ــا  ــش ELISA  ب ــوق آزمای ــان ف ــدا از ماهی ــه ابت ــرای تشــخیص اولی ــد. ب ــی نمودن شــکمی و Cast مدفوع
اســتفاده از آنتــی ســرم مونوکلونــال و پلــی کولونــال ضــد بیماریهــای نکــروز عفونــی پانکــراس، نکــروز عفونــی 
بافــت خونســاز و ســپتی ســمی خونریــزی دهنــده ویروســی انجــام شــد کــه وجــود ویــروس IPN شناســائي 
ــازی  ــی س ــات خنث ــر ژن VP2 و آزمایش ــا تکثی ــتفاده از RT-PCR و ب ــا اس ــپس ب ــد. س ــات گردی و اثب
ــه  ــت ک ــروس انجــام گرف ــا وی ــال اختصاصــی آکوابیرن ــی ســرم منوکلون ــا اســتفاده از آنت و ایمنوفلورســنت ب
نزدیکــی ســویه جــدا شــده را بــه ســروتیپ اروپایــیSP)A2( تاییــد کــرد. ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه 
ویــروس IPN در ایــران میتوانــد منشــا اروپایــی داشــته باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن گــزارش اولیــن 

جداســازی و اثبــات وجــود ویــروس IPN در ماهیــان قــزل آالي رنگیــن کمــان در ایــران اســت.

21- S. agalaCtiae

22- S. uberis

23- InfeCtious heamatopoietiC neCrosis

24- InfeCtious PanCreatiC NeCrosis 

25- Viral HemoraghiC SeptiCemis
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ــراز( ، ســاپرولگنیا  ــدران )ه ــزل آال در اســتان مازن ــرورش ق ــر و پ ــه تکثی ــی: در 5 مزرع ــای قارچ بیماریه
پارازیتیــکا و نمونــه هایــی از جنــس آفانومایســس جداســازی گردیــده اســت. شــریف روحانــی)1384( طــی 
مطالعــات خــود ســاپرولگنیا پارازیتیــکا و فوزاریــوم ســوالنی26 را از تخــم ماهــی قزل آال جداســازی و شناســایی 
ــا اســتفاده از متــد RAPD-PCR و  ــار توانســت ب ــرای اولیــن ب نمــود. قیاســی)1387( طــی مطالعــه ای ب
اســتفاده از نمونــه DNA اســتاندارد، ســه گونــه ســاپرولگنیا پارازیتیــکا، ســاپرولگنیا دیکلینــا27 و ســاپرولگنیا 
فراکــس28 را در نمونــه هــای تهیــه شــده از مراکــز تکثیــر ماهیــان قــزل آالی رنگیــن کمــان اســتان مازنــدران 
)کالردشــت( شناســایی نمایــد. قیاســی و همــکاران )1389( بــرای اولیــن بــار اپیدمــی ســاپرولگنیازیس را در 
ماهیــان قــزل آالی پرورشــی در اســتان مازنــدران گــزارش نمودنــد. در ایــن اپیدمــی تلفــات ماهیــان پــرورای 
ــراز مشــاهده  ــه ه ــدی حــاد قارچــی در منطق ــت جل ــه عفون ــال ب ــرم ناشــی از ابت در اوزان بیشــتر از 500 گ
ــارچ شناســی از تمامــی آنهــا  ــرداری شــد کــه در بررســی ق ــه ب ــد. از 8 مزرعــه تعــداد 80 ماهــی نمون گردی

قــارچ ســاپرولگنیا جداســازی و شناســایی گردیــد. 
بیماریهــای انگلــی: بهــروزی و همــکاران )1382( در بررســی بیماریهــای انگلــی در مــزارع پــرورش ماهیــان 
قــزل آالی رنگیــن کمــان اســتان مازنــدران نشــان دادنــد کــه قــزل آالهــای مــورد بررســی  هیچگونــه آلودگــی 
بــه عوامــل انگلــی پریاختــه نداشــته و عوامــل انگلــی رایــج شناســایی شــده فقــط  تــک یاختــه ای و شــامل 

ایکتیوفتریــوس مولتــی فیلیــس، تریکودینــا29 و شــیلودنال30 بودنــد.
بطــور خالصــه مهمتریــن عوامــل بیماریــزای عفونــی شناســایی شــده ماهیــان قــزل آالی پرورشــی ایــران کــه 

توســط محققیــن موسســه تعییــن هویــت شــده ه اندبشــرح ذیــل بــوده انــد:

ویروس های شناسایی شده ماهیان سردابی ایران:
 VHS ( Viral(ویــروس اگتــود از رابدوویــروس هــا   )بیمــاري ســپتي ســمي هموراژیــک ویروســي

 )HemoraghiC SeptiCemis
 IPN( InfeCtious PanCreatiC(  ویــروس ازبیرنــا ویــروس هــا )بیمــاری  نکــروز لوزالمعــده ای عفونــي

 )NeCrosis
 IHN(  InfeCtious( ویــروس از رابــدو ویــروس هــا )بیمــاری نکــروز عفونــي بافــت خــون ســاز

 )heamatopoietiC neCrosis

باکتری های شناسائی شده ماهیان سردابی ایران:
باکتری استرپتوکوکوس فسیوم S. feCium بیماری استرپتوکوکوزیس 
باکتری استرپتوکوکوس اینیایی - S. iniaie بیماری استرپتوکوکوزیس

باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه، S. agalaCtiae بیماری استرپتوکوکوزیس
باکتری استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه S. disgalaCtiae. بیماری استرپتوکوکوزیس

باکتری استرپتوکوکوس یوبریس S. uberis( بیماری استرپتوکوکوزیس

26- Fusarium solani

27- S. diClina

28- S. ferax

29- TriChodina sp.

30- Chilodonella sp.
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 )EntriC Redmouth Disease( باکتری آئروموناس لیکفاسیس  )بیماري دهان قرمز روده اي
FelavobaCter-like   باکتری شبه فالوباکتر

باکتری پاستورال پسی سیدا )فتوباکتریوم پسی سیدار( 
باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 

باکتری یرسینیا راکری 
 باکتری ادواردزیال ایکتالوری

باکتری ادواردزیال تاردا 
باکتری هافنیا آلویی

 باکتری سودودموناس
باکتری آسینتوباکتر 

باکتری سیتروباکتر فروندی
 باکتری انترو باکتر آگلومرنس

 باکتری پاستورال
باکتری پلیسوموناس شیگلوئیدس 

باکتری سودوموناس آلکالیجنز
باکتری پروتئوس

باکتری میکسو باکتریم ) بیماری باکتریائی آبشش ( 
انگل های شناسائی شده ماهیان سردابی ایران :

داکتیلوژیروس 
 ژیروداکتیلوس

 ایکتیوفیتروس مولتی فیلیس )بیماری ایک (
 تریکودینا
 چیلودونال

 دیپلوستوموم 
شیلودنال

هگزا میتا 

قارچ های شناسائی شده ماهیان سردابی ایران :
ســاپرولگنیا پارازیتیــکا از جنــس آفانومایســس ســاپرولگنیا دیکلینــا و ســاپرولگنیا فراکــس  بیمــاری 

 )Saprolegniasis(ســاپرولگنیازیس
فوزاریوم سوالنی 

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی:
 در ســال هــای اخیــر بــا وجــود افزایــش مصــرف ماهــی در جهــان، ولــی بــه دلیــل عــدم کنتــرل بســیاری 
ــه  ــی ماهــی کاهــش یافت ــف، تولیــد جهان ــوژن هــای بیمــاری زای مختل از بیمــاری هــای شــایع توســط پات
ــران  ــروری ای ــزی پ ــت آب ــان ســردآبی در صنع ــن ماهی ــان از ارجــح تری ــن کم ــزل آال رنگی ــی ق اســت. ماه
اســت. افزایــش ســرعت رشــد و حفــظ وضعیــت ســالمت ایــن ماهــی در جهــت توســعه اقتصــادی صنعــت 
آبــزی پــروری پایــدار اهمیــت عمــده ای دارد. بیمــاری هــای ماهــی از جــدی تریــن تهدیــدات اقتصــادی در 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

اعمــال آبــزی پــروری اســت. اخیــراً صنعــت آبــزی پــروری تجــاری ترجیــح داده اســت کــه از هزینــه هــای 
تولیــد ناشــی از مصــرف آنتــی بیوتیــک هــای مــورد اســتفاده در پیشــگیری و درمــان بیمــاری هــا و نیــز از 
ــه دلیــل  ــن وجــود، ب ــا ای ــود و ســرعت عملکــرد رشــد، بکاهــد. ب مصــرف هورمــون هــای رشــد جهــت بهب
توســعه نژادهــای مختلــف مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــا، تجمــع باقــی مانــده هــای دارویــی در بــدن ماهــی 
و مشــکالت محیطــی در ارتبــاط بــا مصــرف مــواد شــیمیایی منجــر بــه بررســی راهکارهــای مناســب بــرای 
ــی در پیشــگیری از شــیوع بیمــاری هــا،  ــد ایمنــی درمان ــذا، رویکــرد جدی مدیریــت بیمــاری شــده اســت. ل
ــزی  ــه طــور فعــال در صنعــت آب افزایــش مقاومــت، بهــره وری تغذیــه و عملکــرد رشــد ماهیــان پرورشــی ب
پــروری پایــدار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا، تحقیقــات گســترده ای بــرای آزمــودن مــواد 
جدیــدی کــه منجــر بــه توســعه پایــدار شــود انجــام شــده اســت. نظــر بــه اینکــه ملزومــات موردنیاز ایــن ماهي 
نظیــر آب مناســب بــه میــزان کافــي، زمیــن و شــرایط اکولوژیکــي مــورد نیــاز و مناطــق و مکانهــاي طبیعــي 
ــرداري از منابــع مســاعد موجــود درآب  ــازده بهره ب ــه افزایــش ب مســتعد بســیار محــدود مي باشــند، ناگزیــر ب
و خــاك هســتیم. الزمــه ایــن کار، آگاهــي کامــل از نیازهــاي زیســتي ایــن ماهــي و شــناخت زمینه ســازهاي 
ــه  ــتیابي ب ــا دس ــز ب ــم، ج ــن مه ــد. ای ــطح مي باش ــد س ــتر آن در واح ــد بیش ــش وزن و تولی ــد و افزای رش
جدیدتریــن یافته هــا و آخریــن اطالعــات بدســت آمــده در زمینــه ایــن صنعــت میســر نخواهــد بــود. از ســوي 
دیگــر توســعه آبــزی پــروری در جهــان امــروز در تامیــن غــذای بشــر و اقتصــاد کشــورهای مختلــف نقــش 
بســیار مهمــی دارد. یکــی از شــرایط اصلــی تولیــد مناســب آبزیــان پرورشــی حفــظ بهداشــت و جلوگیــری از 
بــروز بیماریهــا در میــان آنهاســت. در اماکــن پرورشــی ماهــی وآبزیــان بواســطه تراکــم جمعیــت و شــرایط کــم 
وبیــش مصنوعــی محیطــی، بــروز بیماریهــا و ســرعت انتشــار آنهــا بیشــتر اســت. بیماریهــا و عــوارض مختلــف 
نــه تنهــا ســبب تلفــات و کاهــش چشــمگیر تولیــد مــی شــوند بلکــه مصــرف گوشــت و فــراورده هــای آبزیــان 

بیمــار و آلــوده بــرای انســان خالــی از خطــر نمــی باشــد. 
عــدم مراقبــت هــای بهداشــتی، افزایــش تراکــم، گســترش عوامــل بیماریزا،آلودگــی محیــط زیســت، جابجائــي 
آبزیــان زنــده همگــي ســبب بــروز بیمــاری هــاي مهلــک و تلفــات چمشــگیر آبزیــان پرورشــی شــده اســت. 
فقــدان قوانیــن و مقــررات جامــع در مــورد بیماریهــای آبزیــان ســبب شــده اســت کــه بســیاری از بیماریهــای 
ــاره دیگــر  ــه ق ــاره اي ب ــواردي از ق ــه کشــور و در م ــه ناحیــه دیگــر واز کشــوری ب ــه ای ب ــاك از ناحی خطرن
انتشــار یافتــه و در پــاره ای از مــوارد موجــب ورشکســتگی و برچیــده شــدن انواعــی از آبــزی پــروری در بعضــی 

ازکشــورهای جهــان گــردد.
همچنیــن مصــرف بــی رویــه داروهــا از جملــه آنتــي بیوتیــک هــا ومــواد شــیمیایی عــالوه بــر ایجــاد مقاومــت 
در میکروارگانســیم هــا ســبب نفــوذ ایــن مــواد ســمی و خطرنــاك بــه آب و خــاك گردیــده و محیــط زیســت 
مجــاور مــزارع  آبزیــان پرورشــي را بــه شــدت آلــوده نمــوده اســت. تثبیــت داروهــا وموادشــیمیایی در بافــت 
هــای ماهیــان و ســایر آبزیــان، بهداشــت انســانی را نیــز بــه خاطــر ایجــاد حساســیت هــای مختلــف داروئــي، 

مقاومــت هــاي باکتریایــی و عــوارض کلیــوی و کبــدی بــه مخاطــره انداختــه اســت.
ــزات  ــکی، فل ــای دامپزش ــاورزی، داروه ــموم کش ــای س ــده ه ــی، باقیمان ــای عفون ــر بیماریه ــالوه ب ــروزه ع ام
ســنگین، مــواد آلــی و غیــر آلــی نیــز در آبزیــان از چالشــهای مطــرح بــوده و ضــروری  اســت کــه تولیــدات 
شــیالتی از هــر دو نظــر اقتصــادی و بهداشــتی مــد نظــر قــرار گیرنــد. در مــزارع پرورشــي، در صورتــی کــه 
خســارت ماهیــان تلــف شــده، هزینــه درمــان و کاهــش میــزان رشــد ماهیانــی کــه بعــد از بیمــاری بهبــود مــی 

یابنــد، محاســبه شــود منجــر بــه افزایــش قیمــت تولیــد و ســود کــم آبــزی پــروران  مــی گــردد.
از طرفــي ماهیــان معمــوال« در معــرض عوامــل بیماریــزا و پاتــوژن هــای بالقــوه قــرار دارنــد امــا در بیماریهــای 
آنهــا یــک ارتبــاط ســاده بیــن پاتــوژن هــا و ماهــی وجــود نــدارد، بلکــه در مــزارع متراکــم، شــرایط محیطــی 
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اســترس زا ماهیــان را بــه طیــف وســیعی از پاتــوژن هــا حســاس مــی نمایــد. در آبــزی پــروری، مــی تــوان 
بــا مدیریــت مطلــوب بهداشــتی بســیاری از پاتــوژن هــای بالقــوه و بیماریهــای عفونــی را کنتــرل و موجبــات 
ارتقــاء بهداشــتی تولیــدات را فراهــم نمــود. موفقیــت در برنامــه مدیریــت بهداشــتی آبزیــان بــا پیشــگیری از 
بیماریهــا آغــاز شــده و بــا اجــرای اقدامــات صحیــح بهداشــتی کامــل مــی گــردد. برنامــه مدیریــت بهداشــتی 

مــی توانــد در سراســر جهــان بــرای تولیــد ماهیــان ســالم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
برنامــه تولیــد پروتئیــن هــاي حیوانــي بــدون در نظــر گرفتن امنیــت زیســتی )BioseCurity( و مســائل بهداشــتي 
راه بــه جائــي نخواهــد بــرد و همــواره بیماریهــاي آبزیــان بعنــوان یــک عامــل مهــم در مقولــه آبــزي پــروري مطــرح 
ــه ای، ژنتیکــی( و بیماریهــای  ــی )محیطــی ،تغذی مــي باشــند. بیماریهــای ماهیــان، شــامل بیماریهــای غیــر عفون
عفونــی مــی باشــند کــه بیماریهــای عفونــی بــه علــت مســری بــودن دارای  جایــگاه ویــژه اي بــوده و در صورتــی 
کــه خســارت ماهیــان تلــف شــده ، هزینــه درمــان و کاهــش میــزان رشــد ماهیانــی کــه بعــد از بیمــاری بهبــود مــی 

یابنــد، محاســبه شــود منجــر بــه افزایــش قیمــت تولیــد و ســود کــم آبــزی پــروران  مــی گــردد.
البتــه بــا توجــه بــه اطالعاتــی  کــه اخیــرا« از سیســتم پرورشــي ســایر حیوانــات بدســت آمــده ، نشــان مــی 
دهــد کــه آنهــا نیــز دســتخوش چنیــن بیماریهــای واگیــردار مــی گردنــد. بــا افزایــش مــزارع ماهــی و معرفــی 
گونــه هــای جدیــد و مبــادالت تجــاری،  شــرایطی بــه وجــود آمــده اســت کــه افزایــش بعضــی از بیماریهــای 
ــر اســترس  ــزارع متراکــم و پ ــزان خســارت واقعــی در م ــی می ــر اســت. امــروزه ارزیاب ــاب ناپذی ــی اجتن عفون
مشــکل بــوده زیــرا بــه عوامــل  متعــددی وابســتگی دارنــد. اگــر چــه بــرآورد مــی شــود کــه 10% ماهیــان در 
اثــر بیماریهــای عفونــی تلــف مــی گردنــد ولــی  عفونــت هــای ناشــی از  آلودگــی هــای غــذای آبزیــان بــه 
میکروارگانیســمهای بیماریــزا  نیــز  مخاطــرات قطعــي  را در تولیــدات آبزیــان  پدیــد مــی آورنــد کــه درصــد 
بــاال را افزایــش خواهــد داد. بطــور کلــی ایــن مخاطــرات بــا شــرایط و وضعیــت محیطــی، انــواع ماهیــان مــورد 

پــرورش در مزرعــه و عــادت فرهنگــی در مــورد تهیــه و مصــرف خــوراك بســتگی دارد.
ــزي  ــدار  فعالیــت آب ــد و توســعه پای ــزان تولی ــر می ــر ب ــل موث ــن عوام ــر گذارتری ــان یکــي از تاثی ــن می در ای
پــروري، خســارات ناشــي از بــروز بیماریهــای گوناگــون در واحــد هــاي پرورشــي اســت کــه بــر طبــق آمــار 
رســمي اعــالم شــده از ســوی ســازمان هــاي جهانــي مســئول از جملــه  OIE، )2012( ، میــزان خســارات 
ــدات  ــارد دالري تولی ــه ارزش 120 میلی ــا توجــه ب ــدات میباشــد. ب ــن محــل، 25% ارزش کل تولی وارده از ای
ــزوم  ــه ل ــد ک ــي باش ــارد دالر م ــادل 30 میلی ــي مع ــور رقم ــارات مذک ــي، خس ــروري جهان ــزي پ ــي آب جهان
پــردازش هدفمنــد و انجــام اقدامــات اصولــي در جهــت کاهــش زیــان هــاي یــاد شــده را بــه شــکل جــدي بــه 
کشــورهایي کــه پیــش بینــي توســعه فعالیــت آبــزي پــروري را در برنامــه هــاي توســعه اقتصــادي، اجتماعــي 
خــود مــد نظــر گرفتــه انــد، گوشــزد مینمایــد. در جمهــوري اســالمي ایــران بــا توجــه بــه آمــار ارائــه شــده 
ــد ارزش  ــدوده  12-10 در ص ــل در مح ــن مح ــارات وارده از ای ــور خس ــکي کش ــازمان دامپزش ــط س توس
تولیــدات بــرآورد گردیــده اســت کــه بــرآورد نســبي میــزان خســارات مربوطــه بــا توجــه بــه میــزان تولیــد 
قــزل آالي پرورشــي در کشــوربر طبــق آمــار رســمي اعــالم شــده توســط ســازمان شــیالت ایــران در ســال 
1390 ) 106409 تــن ( و قیمــت ارائــه قــزل آال ي رنگیــن کمــان در بــازار )8500-8000 تومــان (، ســالیانه 
ــي  ــن محاســبه در حال ــي رســد)جدول شــماره 1(. ای ــان  م ــارد توم ــه رقمــي در محــدوده  108-85 میلی ب
صــورت مــي گیــرد کــه رونــد تلفــات در کشــور حالــت عــادي داشــته و بیمــاري هــاي واگیــردار اپــي زئوتیــک 
مهلــک )ویروســي یــا باکتریائــي واگیــردار( در کشــور رخ ندهــد و رونــد مــرگ و میــر ماهیــان در مــزارع تکثیــر 
و پــرورش آبزیــان بــا چالــش هــاي غیرعــادي روبــرو نگــردد. همچنیــن ارقــام یــاد شــده خســارات مســتقیم 
ــازار پســندي و  ــه  کاهــش وزن، عــدم ب ــان هــاي غیــر مســتقیم از جمل ــوده و زی ــروز بیماریهــا ب ناشــي از ب

هزینــه هــاي درمــان و ... را شــامل نمــي گــردد.
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جدول 1 –  براورد خسارات ناشي ازبروز بیماریها در مزارع پرورش ماهي قزل آالي رنگین کمان
در جمهوري اسالمي ایران در سال 1390

میزان تولید در سال 
1390
)تن(

قیمت هر کیلوگرم
)هزارریال(

متوسط ارزش کل 
تولیدات

)میلیارد تومان(

متوسط ارزش خسارات
)میلیارد تومان(

10640980-851000100

ــک طــرف و  ــش ســطح از ی ــر در دو محــور افزای ــالهای  اخی ــد در کشــور طــي  س ــش تولی ــه افزای ــا ک از آنج
ــذا انتظــار برهــم خــوردن اکوسیســتم اســتخرهای  ــه اســت، ل افزایــش تراکــم از طــرف دیگــر صــورت پذیرفت
ــا دور از  ــه تنه ــا ن ــط زیســت آنه ــی محی ــا شــرایط طبیع ــاوت ب ــاال و تف ــم ب ــل تراک ــه دلی ــان ب ــرورش ماهی پ
انتظــار نیســت بلکــه هــر ســاله گزارشــهایی دال بــر شــیوع بیماریهــای جدیــد و بعضــا نوظهــور و یــا بــاز پدیــد 
)Emerging diseases(  در کشــور  بــه گــوش مــی رســد، لــذا اطــالع از شــرایط جدیــد اکوسیســتم مــزارع 
و مقایســه آنهــا بــا شــرایط طبیعــی، آگاهــی از تاثیــر تغییــرات آب و هوایــی، فاکتورهــای فیزیکــی و شــیمیایی 
و ســایر عوامــل مدیریتــی کــه مخــل نظــم حاکــم بــر اکوسیســتم هــای آبــزی پــروری مــی باشــند، مــی توانــد 
ــاه مــدت، میــان  ــدگان صنفــی و مســئوالن دولتــی در برنامــه ریزیهــای کوت ــرای تصمیــم گیرن چــراغ راهــی ب
مــدت و دراز مــدت باشــد. بدیهــی اســت شــیوع بیماریهــاي مختلــف در جمعیــت آبزیــان کشــور و تلفــات متعــدد 
در مراکــز تکثیروپــرورش ماهیــان پرورشــي همــواره تهدیدگــر ســرمایه هــاي عظیــم زیربخــش مــي باشــد. در 
ایــن راســتا بررســي وضعیــت بهداشــتي مــزارع ماهیــان ســردآبی بــه منظــور جداســازي، شناســایي و تشــخیص 
قطعــي عوامــل مختلــف بیماریــزا و اکولوژیــک در امــر کنتــرل و پیشــگیري از بیماریهــاي واگیــردار آبزیــان در 
ــي  ــش و مراقبــت از بیمارهــاي اپ ــک نظــام پای ــراي ایجــاد ی ــه را ب ــا نمــوده و زمین کشــور نقــش اساســي ایف

ــه کمــک ســازمانهاي ذیربــط فراهــم مــي ســازد. زئوتیــک )Monitoring and SurveillanCe( ب
در ســالهاي اخیــر خوشــبختانه رویکــرد مناســبي در مــورد اجــراي پــروژه هــاي تحقیقاتــي در زمینــه بهداشــت 
ــي تاکنــون در زمینــه بهداشــت و بیماریهــاي ماهیــان  ــان در کشــور پدیــد آمــده اســت ول وبیماریهــاي آبزی
ســردآبی تحقیقــي بــه شــکل جامــع وگســترده در ســطح کشــور انجــام نشــده و اغلــب مطالعــات بــه صــورت 
ــه  ــي در زمین ــز مطالعات ــارج ازکشــور نی ــت. در خ ــه اس ــورت گرفت ــزارع ص ــطح م ــوردي در س ــده و م پراکن
هــاي مشــابه صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه اهمیــت بیماریهــاي اخطارکردنــي)Notifiable( و دســتورالعمل 
ــرل  ــه منظــور کنت ــه هــاي نظــارت و مراقبــت ب ــب برنام ــا در قال ــب بررســي ه هــاي ســازمان ))OIE ، اغل
و پیشــگیري و ریشــه کنــي بیماریهــاي اپــي زئوتیــک در بســیاري از ایــن کشــورها صــورت مــي گیــرد. در 
بســیاري از کشــورهاي پیشــرفته ، پــس از ســالها مطالعــات جامــع و گســترده و انجــام بررســي هــاي بنیــادي 
ــرل و پیشــگیري از  ــتي در خصــوص حفاظــت، کنت ــط بهداش ــررات و ضواب ــه مق ــن مجموع ــه تدوی ــق ب موف
ــا اجــراي قوانیــن و مقــررات قرنطینــه اي بســیار محکــم و  ــد و ب ــان شــده ان ــي زئوتیــک آبزی بیماریهــاي اپ
قاطــع توانســته انــد ضمــن ریشــه کنــي برخــي از بیمــاري هــاي مهلــک، از وقــوع و انتشــار ســایر بیمــاري هــا 

و تلفــات اپــي زئوتیــک در جمعیــت آبزیــان کشــور خــود جلوگیــري نماینــد. 
از ســوي دیگــر شــیوع بیماریهــاي مختلــف در جمعیــت آبزیان کشــور و تلفات متعــدد در مراکــز تکثیروپرورش 
ماهیــان پرورشــي همــواره تهدیدگــر ســرمایه هــاي عظیــم زیربخــش مــي باشــد. میــزان وقــوع بــاالي تلفــات 
در نــوزادان و بچــه ماهیــان کــه در برخــي اســتانها، میــزان تلفــات بــه مــرز 95% نیــز در ســال 81 رســیده 
اســت. در ایــن ســال بــر اســاس آمــار رســمي معاونــت تکثیروپــرورش شــیالت ایــران از میــران 23 میلیــون 
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بچــه ماهــي تولیــدي در مراکــز تکثیــر ماهیــان ســردآبي اســتان چهارمحــال بختیــاري، قریــب 21 میلیــون 
بچــه ماهــي در مراحــل مختلــف رشــد قبــل از عرضــه بــه بــازار در مراکــز تکثیــر ایــن اســتان تلــف گردیــد. 
همچنیــن در اســتان مازنــدران از میــزان 23 میلیــون بچــه ماهــي تولیــدي، تعــداد 12 میلیــون بچــه ماهــي 
معــادل 52/17% کل تلــف گردیدنــد ) ایــن دو اســتان در مجمــوع 29% کل تولیــد ماهیــان ســردآبي کشــور 

را تشــکیل مــي دهنــد(.
چنانچــه ارزش ریالــي هــر بچــه ماهــي قابــل عرضــه بــه بــازار را بطــور متوســط ســیصد ریــال فــرض کنیــم 
میــزان خســارت حاصلــه بــه مراکــز تکثیــر ماهیــان ســردآبي، تنهــا در دو اســتان یــاد شــده بــه شــرح ذیــل 

خواهــد بــود:
     )نه میلیارد و سیصد میلیون ریال(   9.300.000.000 = )ریال(  300   * 31.000.000 

                                                      )قیمت بچه ماهي(     ) میزان تلفات(   
حــال اگــر امــکان کنتــرل ، پیشــگیري و نجــات تنهــا 70 درصــد از جمعیــت مبتالیــان فراهــم مــي گردیــد، 
امــکان افزایــش درآمــدي معــادل 6.510.000.000 )ششــصد و پنجــاه و یــک میلیــون تومــان( بــراي تولیــد 

کننــدگان بچــه ماهــي درکشــور فراهــم مــي آمــد.
ایــن در حالــي اســت کــه همــه ســاله بســیاري از مراکــز تکثیــر تنهــا بــه دلیــل آلودگــي هــاي قارچــي همچون 
ــرو  ــا کاهــش تفریــخ )HatChing( تخــم هــاي بارورماهیــان روب ســاپرولگنیا زیــس )Saprolegniosis( ب
ــک همچــون ماالشــیت  ــات کارســینوژن و مهل ــزارع شــاهد اســتفاده از ترکیب ــم و در بســیاري از م ــوده ای ب

گریــن در مراکــز تکثیــر جهــت مقابلــه بــا ایــن ضایعــات مــي باشــیم.
ــایي و  ــازي، شناس ــه منظــور جداس ــان ســردآبي  ب ــزارع ماهی ــتا بررســي وشــعیت  بهداشــتي م ــن راس در ای
تشــخیص قطعــي عوامــل مختلــف بیماریــزا و اکولوژیــک در امــر کنتــرل و پیشــگیري از بیماریهــاي واگیــردار 
آبزیــان در کشــور نقــش اساســي ایفــا نمــوده و زمینــه را بــراي ایجــاد یــک نظــام پایــش و مراقبــت از بیمارهــاي 

اپــي زئوتیــک )Monitoring and surveillanCe( بــه کمــک ســازمانهاي ذیربــط فراهــم مــي ســازد.
ــاب مــی  ــر اســاس ســالنامه شــیالت  در ســال 1392 میــزان مــزارع پــرورش ماهیــان ســرد آبــی 1932 ب ب
باشــد  و میــزان مســاحت مــزارع 230 هکتــار مــی باشــد  و   میانگیــن قیمــت عمــده فروشــی 91585 ریــال 
اســت  و هــر مزرعــه ای حــدود 10 نفــر مشــغول بــه کار باشــد  و بــا توجــه بــه مشــاغل جنبــی میــزان اشــتغال 

باالئــی را بوجــود مــی آورد.
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بیان مسئله: 
ــد و  ــوم جدی ــنه ورود عل ــد و تش ــیالت نیازمن ــعه ش ــای توس ــری برنامه ه ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه بی ام
ــن  ــر 250 هــزار ت ــغ ب ــرا هدف گــذاری تولیــد بال ــردی اســت زی ــر و کارب ــن و تحقیقــات موث فناوری هــای نوی
ــش  ــای افزای ــه و راهکاره ــا، گون ــیوه ها، مدل ه ــری ش ــه کارگی ــد ب ــم نیازمن ــه پنج ــی در برنام ــان گرماب ماهی
تولیــد در واحــد ســطح و نیــز کاهــش هزینه هــای تولیــد مــی باشــد. اهــداف کیفــی شــیالت و آبزیــان در برنامــه 
پنج ســاله توســعه شــامل افزایــش ســهم آبزیــان در امنیــت غذایــی کشــور، بهره بــرداری مســئوالنه و پایــدار از 
منابــع آبــزی کشــور، بهبــود کیفیــت و کاهــش ضایعــات آبزیــان، حفاظــت و بازســازی موثــر از ذخایــر آبزیــان 
مــي باشــد. بهــره بــرداری از ذخایــر طبیعــی و دریایــی طــی دو دهــه اخیــر بــرای اغلــب گونــه هــای اقتصــادی 
و بــا ارزش شــیالتی فراتــر از حــد مجــاز رفتــه و حتــی صیــد بیــش از انــدازه، برخــی گونــه هــا را در معــرض 
ــزی  ــرای آب ــی و خاکــی مناســب ب ــزوم اســتفاده از عرصــه هــای آب ــر ل ــذا تاکیــد ب تهدیــد قــرار داده اســت ل
پــروری، کــه از یــک و نیــم میلیــون هکتــار اراضــی مطالعــه شــده اســتان هــا 826 هــزار هکتــار در زمــره خــاك 
ــژه در حــوزه هــای ماهیــان  ــرای کشــاورزی، زمینــه توســعه ایــن فعالیــت را بوی ــل اســتفاده ب هــای غیــر قاب
گــرم آبــی فراهــم ســاخته اســت.  بــه منظــور توســعه پایــدار و آبــزي پــرور ي مســئوالنه، موضــوع بهداشــت و 
بیمــاري هابــه عنــوان یکــي از مهمتریــن رکــن آبــزي پــروري ، نقــش بســیار مهــم خــود را ایفــا مــي نمایــد.

ــه  ــداز 1404 ترســیم شــده ، فاصل ــق چشــم ان ــا آن چــه کــه در اف ــروری ، ب ــزی پ ــدات آب ــی تولی ــم فعل رق
زیــادی دارد. ازایــن رو بایــد بکوشــیم کــه بــه میــزان تولیــد مــورد نظــر از ایــن محصــوالت در پایان راه برســیم. 
اســتان هــای خوزســتان، گیــالن، مازنــدران و گلســتان نواحــی اصلــی جغرافیایــی  کشــور هســتند کــه در آنهــا 
مــزارع پــرورش ماهیــان گــرم آبــی بــا بیــش از 91 درصــد کل تولیــد ســاالنه ماهیــان گــرم آبــی کشــور  واقــع 

شــده اســت.
امنیــت زیســتی در مــزارع آبــزی پــروری بــه معنــی حفاظــت ماهیــان در برابرعوامــل عفونــی شــامل ویــروس، 
باکتــری، قــارچ و انــگل بــوده و بــرای طراحــی برنامــه موثــر آن نیــاز بــه دانــش پــرورش آبزیــان و مدیریــت 

مزرعــه و راههــای انتقــال بیماریهــا مــی باشــد

دستاوردها:
طــرح ملــی »بررســی وضعیــت بهداشــتی مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی کشــور« بــه منظــور 
شناســایی و ردیابــی عوامــل اصلــی تلفــات در مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی کشــور و شناســایی 
کانونهــای آلــوده و ترســیم ســیمای پراکنــش بیماریهــای اپــی زئوتیــک در کشــور انجــام شــد.این طــرح بــه 
طــور همزمــان و طــی ســه ســال متوالــی از 1385 لغایــت 1387 در چهــار اســتان شــاخص در امــر تکثیــر 
و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی از جملــه گیــالن، مازنــدران، گلســتان و خوزســتان اجــرا شــد. بدیــن منظــور 
تعــداد 28، 28 و 14 مزرعــه طــی ســالهای 87-1385 در اســتان خوزســتان، 7 مرکــز تکثیــر و 58 مزرعــه 
پــرورش فعــال در اســتان گیــالن، 17، 16 و 15 مزرعــه طــی ســالهای 87-1385 در اســتان گلســتان و 36 
مزرعــه فعــال تکثیــر و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی در اســتان مازنــدران بــه طــور تصادفــی انتخــاب و مــورد 
ــه  ــه صــورت دوره ای و مراجع ــی منظــم و ب ــه زمان ــب برنام ــر در قال ــن ام ــد. ای ــرار گرفتن ــاالنه ق ــش س پای
مســتمر بــه مراکــز تکثیــر و پــرورش مذکــور در قالــب طــرح آمــاری مربوطــه و تکمیــل پرسشــنامه هــای از 

پیــش تهیــه شــده و نمونــه برداریهــای الزم، انجــام پذیرفــت.
نتایــج حاصلــه از ایــن بررســی در اســتان گیــالن نشــان داد کــه بیشــتر مــزارع بازدیــد شــده فاقــد ســازه هــای 
ــات مراقبتــی و پیشــگیرانه  ــق هســتند، مــی باشــند. اقدام ــه ســاز تولیــدی موف ــرورش کــه زمین ــف پ مختل
ماننــد اســتفاده از سیســتم هــای هوادهــی، فیلتراســیون فیزیکــی و کنتــرل درجــه حــرارت آب و همچنیــن 
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جلوگیــری از ورود پرنــدگان وحیوانــات مــوذی بــه اســتخرها، نســبتا״ مــورد توجــه مدیــران مــزارع قرارداشــته، 
ــا تمــام اهمیتــی  امــا رعایــت ایــن نــکات در بیــن تمــام پــرورش دهنــدگان جامــع و کامــل نبــوده اســت. ب
کــه غــذا دهــی ماهیــان دارد، متاســفانه در بیشــتر مراکــز تکثیــر و پــرورش بــه ایــن مهــم کمتــر توجــه مــی 
شود.ســایر افزودنــی هــا بــه اســتخرهای پرورشــی ماننــد کوددهــی بــرای افزایــش تولیــدات طبیعــی یــا آهــک 
ــدون در  ــرورش ماهــی، ب ــرات ســوء محیــط پ ــرای کاهــش اث ــن و... ب ــن و ماالشــیت گری ــری کلروف ــی ،ت زن
نظــر گرفتــن دســتورالعمل هــا و بــا اتــکاء بــر تجــارب شــخصی مدیــران صــورت مــی گیــرد. اکثریــت مدیــران 
مــزارع فاقــد اطالعــات کامــل آبــزی پــروری بــوده و از ســطح تحصیــالت مرتبــط باالیــی برخــوردار نیســتند و 
از ســوی هیــچ نهــادی یــا ســازمانی، دوره هــای آموزشــی منظــم برایشــان در نظــر گرفتــه نشــده اســت.البته 
مدیــران مراکــز تکثیــر در وضعیــت بســیار متفاوتــی بــوده و اکثــر آنهــا ســابقه شــرکت در دوره هــای متعــدد 
شــیالتی را در کارنامــه خــود دارند.کاهــش راندمــان تولیــد، تلفــات و آلودگــی هــای مختلــف در بســیاری از 
مــزارع دیــده شــد، بــا ایــن حــال تالشــی بــرای پیشــگیری از ایــن مــوارد بــرای ســالهای آتــی صــورت نگرفتــه 
اســت. بنظــر مــی رســد بــا شناســایی عوامــل مختلــف تاثیــر گــذار بــر وضعیــت بهداشــتی محیــط و محصــول 
ــا  ــرای تولیــدی ســالم و بهداشــتی ب و ســعی در کنتــرل و پیشــگیری از آنهــا، در ایجــاد بســتری مناســب ب

راندمانــی بــاال اثــری شــگرف بگــذارد.
نتایــج حاصلــه از پایــش مراکــز و مــزارع انتخــاب شــده در اســتان مازنــدران نشــان داد کــه بیشــترین مســاحت 
اســتخرها بیــن 10-6 هکتار)34/2%(بــود. میــزان تحصیــالت مدیــران مراکــز، بیشــتر غیــر دانشــگاهی بــوده 
اســت و دوره هــای آموزشــی کمــی را گذرانیــده بودنــد. همچنیــن اکثــر مراکــز مــورد نظــر، مســئول فنــی 
ــد.  ــی ش ــن م ــدران تٔامی ــتان مازن ــل اس ــزارع از داخ ــاز م ــورد نی ــی م ــه ماه ــتر بچ ــتند)62/8%(. بیش نداش
 C°35 ــوا ــای ه ــر دم ــوا C°7 و حداکث ــای ه ــل دم ــر C°31 و حداق ــز C°6 و حداکث ــای آب مراک ــل دم حداق
ــوع  ــد. ن ــزارش گردی ــدد 9 گ ــر آن ع ــدد 7 و حداکث ــتخرها ع ــل pHآب اس ــن حداق ــد. همچنی ــت گردی ثب
ــروژه  ــن پ ــج ای ــی داد. نتای ــه ســبز تشــکیل م ــه ای و علوف ــراً کارخان ــان را اکث ــی بچــه ماهی خــوراك مصرف
نشــان داد کــه تمــام مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان گــرم آبــی مــورد بررســی در اســتان مازنــدران، عمــل 
ــدگان  ــرورش دهن ــی از مشــکالت پ ــی دادند.یک ــام م ــی انج ــرورش ماه ــرای پ ــتخرها را ب ــازی اس ــاده س آم
ــه  ــند ک ــی باش ــزارع م ــوار در م ــدگان ماهیخ ــود پرن ــدران، وج ــتان مازن ــرقی اس ــمت ش ــوص در قس بخص
ــه  ــادی را ب ــدگان ماهیخــوار خســارات زی ــد. پرن ــدگان ندارن ــرل پرن ــرای کنت ــه ای ب ــزارع برنام ــن م ــر ای اکث
ــت  ــات زیس ــی عملی ــورد بررس ــز م ــتر مراک ــازند. بیش ــی س ــق وارد م ــن مناط ــروری در ای ــزی پ ــت آب صنع
ســنجی را انجــام نمــی دهنــد)77% - 60%(. در اکثــر مراکــز مــورد بررســی حوضچــه ضــد عفونــی مشــاهده 
نگردیــد)94/3% - 80%( و همچنیــن 54/3% مراکــز مــورد بررســی سیســتم هوادهــی نداشــتند. تعــداد 24 
مرکــز )68/5%(مــورد مطالعــه فاقــد کانــال آبرســانی و تعــداد25 مرکــز )71/4%( فاقــد کانــال زهکشــی بودنــد. 
براســاس اطالعــات بدســت آمــده، انگلهــای لرنــه آ)Lernaea(، تریکودینــا)TriChodina(، داکتیلوژیــروس 
)DaCtylogyrus(، ژیروداکتیلــوس)GyrodaCtylus( و آلودگیهــای قارچــی و همچنیــن کمبــود اکســیژن 
از مشــکالت بهداشــتی مراکــز مــورد بررســی بودند.فیلتراســیون فیزیکــی آب ورودی بــه اســتخرهای پرورشــی 
ــل %60(  ــی آب اکثراً)حداق ــیون فیزیک ــدارای فیلتراس ــت و مزارع ــود نداش ــز وج در 34/3% - 31/5%از مراک
وضعیــت نــا مناسبیداشــتند. در اکثــر مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش مــورد بررســی، انبــار نگهــداری مــواد 
ــه مــوارد فــوق و بررســیهای کارشناســی بعمــل  ــا توجــه ب غذایــی و دارویــی وضعیــت مناســبی نداشــتند. ب
آمــده، میــزان تولیــد گوشــت ماهیــان پرورشــی گــرم آبــی در اســتان مازنــدران حــدود 2/5 – 2 تــن در هــر 
هکتــار ثبــت گردیــد کــه ایــن آمــار بــا اســتانداردهای بیــن المللــی فاصلــه زیــادی دارد و ایــن مســئله یکــی از 

چالشــهای مهــم در صنعــت آبــزی پــروری ماهیــان گــرم آبــی در اســتان مازنــدران مــی باشــد.
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نتایــج پایــش مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش انتخــاب شــده در اســتان گلســتان مویــد ایــن بــود کــه 70/83 
% مــزارع پــرورش مــورد مطالعهفاقــد منبــع ذخیــره آب، 68/75 % فاقــد سیســتم هوادهــی مناســب، 95/8 
% فاقــد حوضچــه رســوب گیــر و 95/8 % فاقــد حوضچــه شــیرابه کــود بودنــد. از طرفــی در 47/92 % مــزارع 
ــال  ــزارع دارای کان ــا 39/58 % م ــن تنه ــود. همچنی ــت ورودی و خروجــی نامناســب ب ــه وضعی ــورد مطالع م
آبرســانی نســبتا مناســبی بودنــد. فیلتراســیون فیزیکــی آب نیــز در 62/5 % مــزارع وجــود نداشــت و از ســویی 
وجــود ماهیــان هــرز در اســتخرهای تمــام مــزارع مــورد مطالعــه حاکــی از ایــن موضــوع اســت کــه در ســایر 
مزارعنیــز فیلتراســیون فیزیکــی مناســب نبــوده یــا بــه طــور مناســب بــکار گرفتــه نشــده بــود. همچنیــن در 
91/67 % مــزارع مــورد مطالعــه حوضچــه صیــد وجــود نداشــت. در 83/33 از مــزارع هــم دمایــی بچــه ماهیــان 
قبــل از معرفــی بــه اســتخر هــا انجــام نشــد. در 47/75% مــزارع ضــد عفونــی بچــه ماهیــان هنــگام معرفــی 
بــه اســتخرها صــورت نگرفــت و تنهــا 16/67% از مــزارع دارای نمونــه بــرداری بهداشــتی بودنــد. در بررســی 
انگلــی از مــزارع نیــز 74/78% آنهــا آلــوده بــه انــگل هــای خارجــی بودنــد. عملیــات پیشــگیری و کنتــرل در 
60% از مــزارع در صــورت انجــام حتــی ثبــت نشــده بــود. بــر اســاس بررســی هــای بعمــل آمــده، در حــال 
حاضــر مــزارع گرمابــی اســتان گلســتان از زیــر ســاخت هــای مناســب، دانــش کافــی و مدیریــت بهداشــتی 
قابــل قبــول جهــت پــرورش متراکــم برخــوردار نیســتندو جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار بخصــوص در 
ــا رعایــت دقیــق مســائل مدیریــت  شــرایط پــرورش متراکــم نیازمنــد برنامــه ای منســجم و علمــی همــراه ب

بهداشــتی مــزارع هســتند.
ــرورش در  ــرورش انتخــاب شــده در اســتان خوزســتان نشــان داد کــه سیســتم پ بررســی مــزارع تکثیــر و پ
اســتان بــه طــور کامــل بــه صــورت پلــي کالچــر بــوده و مســاحت 85% مــزارع بیــش از 20 هکتــار مــي باشــد . 
تقریبــاً 93% مــزارع تحــت پوشــش بیمــه نیســتند. در بیــش از 78% مــزارع تحصیــالت مدیــر مزرعــه لیســانس 
و کمتــر از آن مــي باشــدو طــي ســالهاي 87-1385  بیــن 10 تــا 30 % مدیــران مــزارع از دوره هــاي آموزشــي 

اســتفاده نکــرده انــد وبیــش از 75% مــزارع فاقــد مســئول فنــي هســتند. 
اکثــر مــزارع ازرودخانــه بــراي تأمیــن آب مزرعــه پــرورش خــود اســتفاده مــي نماینــد و 85% مــزارع فاقــد 
فیلتراســیون فیزیکــي آب بــوده و کنترلــي روي درجــه حــرارت آب صــورت نمــي گیــرد. از لحــاظ علــف هــاي 
هــرز، ماهیــان هــرز و حلــزون مشــکل حــادي در مزارعدیــده نشــد و پرنــدگان ماهیخــوار نیــز معضــل مهمــي 
محســوب نمــي شــوند.در بیشــتر مــزارع، نمونــه بــرداري بهداشــتي و بررســي ســالمت ماهیــان انجــام نمــي 
شــود و فقــط در زمــان بــروز تلفــات ایــن فعالیــت صــورت مــي گیرد.باتوجــه بــه مــوارد مذکــور بنظــر مــي 
رســدافزایش تلفــات طــي ســه ســال مطالعــه ناشــي از بیماري هــاي اولیــه عفونــي نبــوده و شــاید کــم توجهــي 
ــیمیایي آب و  ــي و ش ــاي فیزیک ــود در آب، فاکتوره ــکالت موج ــزارع، مش ــتي م ــت بهداش ــه مدیری ب
ــه  ــه بیشــتر ب ــده ک ــات گردی ــن تلف ــروز ای ــبب ب ــا در آب س ــون ه ــاالي بعضــي فیتوپالنکت ــم ب تراک

ــد. ــروز کــرده ان صــورت ثانویــه ب
ــی  ــتان اصل ــار اس ــرورش در چه ــزارع پ ــر و م ــز تکثی ــد کهمراک ــی ده ــن بررســی نشــان م ــی ای نتیجــه کل
کشــور کــه تولیــد بیــش از 97 درصدماهیــان گــرم آبــی در آنهاتولیــد مــی شــود دارای نقائــص و مشــکالتی 
ــر  ــا زی ــد ت ــان تولی ــا کاهــش راندم ــات و نهایت ــف و ایجــاد تلف ــروز آلودگیهــای مختل ــه ب ــه ب ــی باشــند ک م

ــی و زیانهــای آشــکار و نهــان اقتصــادی منجــر مــی شــود. ــن الملل اســتاندارهای بی

عمده این نقائص و مشکالت عبارتند از:
عدم وجود زیر ساخت ها و سازه های مناسب و متنوع برای پرورش ماهی •
ــرای پــرورش و رعایــت  • عــدم انجــام اصــول صحیــح پــرورش از نظــر تامیــن آب و بچــه ماهــی مناســب ب
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

اصــول بهداشــتی و ...
عــدم وجــود اطالعــات کامــل و کاربــردی آبــزی پــروری و ســطح تحصیــالت تخصصــی مناســب و نیــز عــدم  •

ــاوری هــای  ــج فن ــه و تروی ــا انتقــال تجرب ــدن دوره هــای آموزشــی مناســب،که باآموزشــهای همــراه ب گذران
نویــن همــراه باشــد، توســط مدیــران مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش.

نداشــتن مســئول فنــی در مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش کــه از نظــر تخصصــی و بهداشــتی بتوانــد رونــد  •
تکثیــر و پــرورش مناســب، بهداشــتی و بــا صرفــه اقتصــادی را ایجــاد کنــد.

عدم رعایت دقیق اصول بهداشتی در امر تکثیر و پرورش و کم توجهی به این امر مهم •
ــت  • ــت دقیــق مســائل مدیری ــا رعای ــد کــه همــراه ب ــرای تولی ــه ای منســجم و علمــی ب عــدم وجــود برنام

ــرورش باشــد. ــزارع پ ــر و م ــز تکثی بهداشــتی در مراک

Ctenopharyngodon idella((شکل1-3- ماهی آمور پرورشی

)AristiChthys nobilis(شکل1-5- ماهی سرگنده پرورشی

بیماري هاي باکتریایي:
ــاي  ــک ه ــده ي اندام ــد غشــاي محصــور کنن ــه فاق ــلولي هســتند ک ــک س ــاي ت ــا ارگانیســم ه ــري ه باکت
ــوده ودر شــرایط مناســب داراي ظرفیــت  ــه اي ب ــا تکحلق ــي آنه ــواد وراثت ــد هســته هســتند .م ــي مانن داخل
تولیــد مثلــي فزآینــده اي هســتند . بیمــاري هــاي باکتریایــي تأثیــر قابــل توجهــي بــر روي کپــور ماهیــان 
داشــته و  هــر دو گونــه کپــور ماهیــان وحشــي وپرورشــي را در شــرایط اســترس زا )تراکــم بــاال و نقــل و انتقال 
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( تحــت تأثیــر قــرار مــي دهنــد .بعضــي کپــور ماهیــان بــا حرکــت بــه پهنــه هــاي کــم عمــق آب ، بــه ویــژه 
در فصــل تخــم ریــزي ، بــه ســرایت باکتــري هــا کمــک مــي نماینــد 

ــه عامــل اصلــي ایجــاد بیمــاري  ــاس هــا را ب ــرو مون پیشــگامان آســیب شناســي ماهــي اشــکال متحــرك آئ
استســقاي عفونــي کپــور در اروپــا شناســایي کــرده انــد . باکتــري هــاي اصلــي ایجــاد کننــده بیمــاري ، آئــرو 
مــو نــاس هیــدرو فیــال و ســودوموناس فلورســنس مــي باشــند البتــه همانطــور کــه قبــال  توضیــح داده شــد ، 
استســقاي عفونــي کپــور و ویرمــي بهــاره  کپــور ، داراي عوامــل اولیــه ویروســي هســتند .باکتــري هــاي ثانویــه 
ــور هــاي  ــه کــرات از کپ ــا و ســودوموناس فلوروســنس ب ــاس پونکتان ــاس هیدروفیــال ،آئرومون ــد آئرومون ،مانن
بیمــار جــدا شــده انــد و در بســیاري از مــوارد بیمــاري بــه بــروز عالئــم بالینــي و مــرگ ختــم شــده اســت. 
بســیاري ازنویســندگان گونــه هایــي از ماهیــان را شناســایي کردهانــد کــه نســبت بــه همــه گونــه هــا و ســویه 
هــاي آئرومونــاس  هــاي متحــرك حســاس هســتند. احتمــا الً بســیاري از ســپتي ســمي هــا در کپــور ماهیــان 

بــه دلیــل عفونــت هــاي آئروموناســي مــي باشــند. 
ایــن باکتــري هــا عامــل ایجــاد  بیمــاري ســپتي ســمیک در کپــور ماهیــان بــوده و تغییراتــي نظیــر خونریــزي 
ــي چشــم ، آســیت و  ــرون زدگ ــا ، بی ــس ه ــا ، از دســت دادن فل ــس ه ــاي ســطحي پوســت، ادم فل ،زخــم ه
ــد . معاینــات داخلــي ممکــن اســت بیانگــر  ــه وجــود مــي آورن ــزي هــاي ســر ســوزني آبشــش هــا را ب خونری
وجــود مایــع خونآبهــاي ســیال در شــکم باشــد ، کــه هنــگام شــکافتن شــکم خــارج میشــود . خونریــزي وقرمــزي 

دســتگاه گــوارش ، بــزرگ شــدن طحــال و لکــه دار و خالــدار شــدن کبــد نیــز از عــال ئــم بیمــاري اســت.  
پیشــگیري از بیمــاري هــاي آئــرو موناســي و ســودو موناســي ماننــد ســایر بیمــاري هــاي باکتریایــي در کپــور 
مــا هیــان بــا دشــواري هــاي خــاص خــود روبــرو اســت. برخــي از ایــن جابجــاي هــا بــه وســیله کنتــرل هــاي 

بهداشــتي و قبــل از جابجایــي قابــل کنتــرل و رد یابــي مــي باشــند . 
درمان باید با افزایش قدرت ایمني ماهي ها بااستفاده از داروهاي شیمیایي ضد باکتریایي انجام گردد. 

باکتــري ادوارد زیــال نوعــي ســپتي ســمي شــبیه بــه عفونــت بــا آئرمونــاس هــاي متحــرك در ماهــي ایجــاد 
ــد .  ــرل مینمای ــوع بیمــاري هــاي ســپتي ســمیک حــاد را را کنت ــه مناســب و علمــي وق ــد . تغذی مــي نمای
پیشــگیري از ایــن بیمــاري بــا اجتنــاب از پــرورش بــا تراکــم بــاال ،جابجایــي ماهــي در دمــاي آب مناســب ، 
تأمیــن شــرایط مناســب بیوشــیمیایي آب و بــه طــور کلــي بهینــه ســازي شــرایط نگهــداري  وپــرورش ماهــي 

میســر اســت.
پروتئــوس رتگــري: علــت شــیوع ایــن باکتــري کــود مرغــي اضافــه شــده بــه اســتخر معرفــي گردیــده اســت. 
در ســرزمین هــاي اشــغالي میــزان زیــادي کــود مرغــي بــراي غنــي ســازي آب اســتخر نوعــي همــه گیــري از 
باکتــري پروتئــوس رتگــري در کپــور نقــره اي پــرورش داده شــده در اســتخر هــاي خاکــي  گزارش شدهاســت 
. عــال ئــم بالینــي شــامل : زخــم هــاي عمیــق قرمــز رنگــدر ســطح شــکمي ماهــي ، پایــه هــاي بالــه ســینه اي 
ودر اطــراف ســر بــوده اســت . عفونــت ثانویــه بــا ســاپرولگینا ایجــاد شــده و بررســي هــاي هیســتو لوژیکــي ، 
نوعــي ســپتي ســمي را تأییــد نمــود . علــت بیمــاري اســترس جابجایــي و عامــل بیمــاري پروتئــوس رتگــري 

و منشــاء بــه اســتخر هــاي خاکــي کپــور ماهیــان اضافــه میگــردد.

ــان جــدا شــده اســت ،  ــور ماهی ــواده کپ ــادي از خان ــاي زی ــروس ه ــر چــه وی ــي: اگ ــاي ویروس بیماري ه
امــا تعــداد اندکــي از آنهــا عامــل بیمــاري هــاي شــناخته شــده هســتند . ویــروس هــاي متعــددي متناوبــاً از 
کپــور ماهیــان  و دیگــر گونــه هــاي ماهــي جــدا مــي شــوند ، ولــي بیشــتر ویــروس هــاي گــزارش شــده غیــر 
بیمــاري زا و نســبتاً بــي خطــر هســتند.  امــروزه بیمــاري هــاي ویروســي بعنــوان یــک مشــکل اقتصــادي در 
مــزارع پرورشــي شــناخته شــده انــد، کــه از آن جملــه مــي تــوان بــه ویــر مــي بهــا ره کپــور ماهیــان و بیمــاري 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

خونریــزي دهنــده کپــور علفخــوار اشــاره نمــود . بیمــاري دیگــري ، کــه اهمیــت کمتــري داشــته ولــي بخوبــي 
توســط کا رگــران مــزارع ماهــي شــناخته شــده اســت ، بیمــاري آبلــه کپــور مــي باشــد. اخیــراً توجهــات بــه 
  SVC   ســمت بیمــاري هایــي بــا عوامــل شــبه هریــس ویروســي و رابدوویــروس هــاي متفــاوت بــا عامــل

جلــب شــده اســت . 
ــي ،  ــي حال ــور شــامل : ب ــاره کپ ــي به ــي ویرم ــم بالین ــال ئ ــان )SVC  (: ع ــور ماهی ــارة کپ ــي به ویرم
التهــاب روده ، التهــاب صفــاق ، ادم ، بیــرون زدگــي چشــم  ، ضخیــم شــدن دیــواره کیســه شــنا و خونریــزي 
هــاي ســر ســوزني در انــدام هــاي داخلــي ، پوســت و عضلــه مــي باشــد . دانشــمندان زیــادي بــه آســیت بــا 
ــم کلینیکــي  ــه هــر حــال ، عالئ ــد . ب ــه عنــوان اصلــي تریــن تظاهــر بیمــاري توجــه کردهان ــور م شــکم ب ت
دیگــري شــامل الغــري مفــرط ، شــناي نامنظــم و نهایتــاً عــدم تعــادل نیــز مــي توانــد وجــود داشــته باشــد . 
ــند .در  ــه  باش ــرار گرفت ــي ق ــف بدن ــت ضعی ــند و در وضعی ــده باش ــي را گذران ــتان طوالن ــه زمس ــان ک ماهی
شــروع بهــار حســاس بــه بیمــاري بهــاره کپــور هســتند. ایــن بیمــاري در بهــار بــا افزایــش دمــاي آب تــا 15 
درجــه ســانتیگراد اتفــاق مــي افتــد . امــکان جــدا ســازي ویــروس از ماهیــان داراي عالئــم بالینــي ، حتــي در 
ــاال تــر از 15 درجــه ســانتیگراد نیــز وجــود دارد . البتــه در چنیــن مــواردي عوامــل دیگــري علــت  دمــاي ب
واقعــي بیمــاري بــوده و ویــروس بــه عنــوان عامــل ثانویــه جــدا ســازي  مــي گــردد . هــر چنــد ماهــي کپــور 
در تمــام ســنین حســاس بــه بیمــاري اســت ، ولــي ماهــي هایــي کــه اولیــن و دومیــن بهــار زندگــي خــود 
را تجربــه مــي نماینــد بیشــترین حساســیت را نســبت بــه بیمــاري نشــان مــي دهنــد . فرضیــه هایــي وجــود 
دارد کــه علــت ابتــالء و تلفــات در ماهــي کپــور را ناشــي از زمســتان طوالنــي مــي داننــد، چــرا کــه ایــن ماهــي 
ــدارد ، بعــد از زمســتان هــاي  ــا مناطــق ســرد ســیر ســازگاري ن ــا طــق گرمســیري اســت وب مخصــوص من
طوالنــي و ســرد دچــار تلفــات شــدید مــي شــود . برخــي منابــع وقــوع تلفــات بدنبــال جابجایــي ماهــي در بهار 

را بدلیــل حضــور ایــن بیمــاري دانســته انــد.
ــه  ــل اعتمــاد در تشــخیص اســتفاده از آزمایشــهاي کشــت ســلولي اســت . ب در حــال حاضــر تنهــا روش قاب
طــور خالصــه نمونــه هایــي از کلیــه ،طحــال و مغــز از ماهیــان مبتــال برداشــت شــده و بــر روي محیــط کشــت 

تیــره هــاي یاختــه اي مخصــوص ماهــي تلقیــح مــي گــردد.
ــه  ــه منظــور تشــخیص svC توســعه یافت ــزا ب ــد ایمنوفلورســانس و االی روشــهاي تشــخیص ســرلوژیک مانن
انــد ،ولــي ایــن روش هــا ي تشــخیص ســریع نیــز بایــد بــا روش کشــت ســلولي بــراي تشــخیص قطعــي تــوأم 
ــوده ، امــا نکــروز کبــد ،  ــد . آزمایــش بافــت شناســي از ضایعــات اندامهــاي داخلــي غیــر اختصاصــي ب گردن
طحــال  وروده از تظاهــرات شــایع بیمــاري بــوده وبــه همــراه عالئــم بالینــي دیــده میشــود .ضایعــات آســیب 

شناســي بــه تشــخیص بهتــر بیمــاري کمکمــي کنــد . 
پیشــگیري فقــط تازمانــي کــه ماهــي مبتــال بــه بیمــاري بــه منطقــه جدیــد وارد نشــده اســت ، مؤثــر میباشــد 
ــاي  ــگل ه ــر ان ــا ودیگ ــال توســط زالوه ــال انتق ــن احتم ــل میشــود. همچنی ــي منتق ــاري بصــورت افق . بیم

خارجــي و پرنــدگان ماهیخــوار نیــز وجــود دارد .

بیمــاري خونریــزي دهنــده کپــور غلفخــوار )GCHD(: اخیــراً گروهــي از ویــروس هــا تحــت عنــوان 
ــا  ــي ه ــاري زاي ماه ــاي بیم ــوان ویروس ه ــه عن ــا ب ــي آن ، آکوارئوویروس ه ــر خانواده ــا و زی ــروس ه رئووی
ــدا  ــان ج ــور ماهی ــاي کپ ــه ه ــي از گون ــداد کم ــا از تع ــروس ه ــد . آکوارئووی ــده ان ــي ش ــتان معرف و دوزیس
شــدهاند ، امــا اطــال عــات بســیار اندکــي از بیماریزاییایــن ویــروس هــا در دســترس اســت . ایــن ویــروس هــا 
از ماهــي قنــات ، ماهــي ســر مخروطــي ، کپــور علفخــوار ، کپــور ســیاه و کپــور معمولــي جداشــده انــد . در 
بیمــاري GCHDعالئــم اختصاصــي دیــده نشــده اســت. ماهیــان یــک تــا دو ســاله بیشــتر حســاس هســتند 
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و مــرگ میــر در چیــن بــه 80درصــد مــي رســد . ایــن میــزان بــراي کشــوري کــه بیــش از یــک میلیــون تــن 
کپورعلفخــوار تولیدمیکنــد ، بســیار قابــل توجــه اســت.

آبلــه کپــور: آبلــه ماهــي شــیوع کمــي در کپــور ماهیــان داشــته و بــه صــورت هیپــر پــالزي معمولــي یــا 
پاپیلوماتــوز ، بــر روي پوســت کپــور ماهیــان و نیــز ســایر مــا هــي هــا مشــاهده مــي گــردد. بیمــاري بــه دلیــل 
ایجــاد زخــم هــا بــر روي پوســت ماهــي زیــان هــاي اقتصــادي فراوانــي وارد نمــوده و مــي توانــد بــازار پســندي 
ماهــي را ، چــه در ماهــي خوراکــي و چــه در ماهــي زینتــي از بیــن ببــرد. ایــن بیمــاري میتوانــد بــه عنــوان 
مشــکل عمدهــاي در تجــارت ماهیــان آکواریومــي قلمدادگــردد . برخــي محققیــن ایجــاد عفونــت ثانویــه در 
زخــم هــاي ایجــاد شــده در ماهــي مبتــال بــه آبلــه را عامــل تضعیــف و نهایتــاً مــرگ ومیــر ماهــي دانســته انــد. 
از قدیــم االیــام ایــن بیمــاري تحــت عنــوان آبلــه کپــور شــناخته شــده اســت و یکــي از قدیمــي تریــن بیمــاري 

هــاي ثبــت شــده ي ماهــي مــي باشــد.
عالئــم بالینــي آبلــه ماهــي شــامل ایجــاد نواحــي بــر آمــده نــرم ،گاهــي ســفید رنــگ بــر روي ســطح پوســت 
ماهــي اســت . زخــم هــاي شــبیه قطــرات پارافیــن از یــک شــمع ســفید رنــگ اســت کــه بــر روي پوســت 
ماهــي مــي افتــد . زخــم هــا بــه طــور مشــخص 2-1 میلــي متــر قطــر داشــته ودر مــوارد شــدید ممکــن اســت 
کل ســطح بــدن حتــي بالــه هــا را بپوشــاند . ایــن ضایعــات نتیجــه هیپرپــالزي ســاده بــه مرحلــه پاپیلوماتــوز 
توســعه مییابنــد . آبلــه ماهــي بــه صــورت فصلــي ظاهــر میشــود، بــه طــوري کــه تعــداد زخــم هــا و شــدت 
آنهــا در مــاه هــاي فصــل تابســتان کاهــش مــي یابــد . در ایــن زمــان اپیــدرم طبیعــي دوبــاره در زیــر زخــم 
ــي  ــد . در کشــور های ــي افت ــاق م ــي اتف ــاي ســرد و طوالن ــاري در طــي زمســتان ه ــرد. بیم ــي گی شــکل م
کــه منابــع آبــي داراي گونــه هایــي از کپــور ماهیــان بــوده ودمــاي آب بــه زیــر 14 درجــه ســانتیگراد مــي 
رســد ایــن بیمــاري مشــاهده مــي گــردد. تشــخیص بــه ســادگي از روي عالئــم بالینــي امــکان پذیــر اســت . 
آزمایشــات بافــت شناســي از پوســت مبتــال ، عالئــم کالســیک هیپرپــالزي ســلول هــاي اپیــدرم و از دســت 

رفتــن ســلول هــاي تولیــد کننــده ي موکــوس در نواحــي زخــم را نشــان مــي دهــد .  
تنهــا راه  مؤثــر کنتــرل بیمــاري جلوگیــري از ورود  ماهیــان مبتــال بــه منطقــه عــاري از بیمــاري اســت . هیــچ 
ــاالي 15 درجــه  ــه ب ــاي آب ب ــي افزایــش دم ــن بیمــاري شــناخته نشــده اســت ، ول ــراي ای ــي ب روش درمان
ســانتیگراد ، معمــوالً باعــث کاهــش ایجــاد زخــم هــا و ضایعــات مــي شــود و باعــث مــي شــود اپیــدرم ســالم 

جایگزیــن شــود.
 بیمــاري هــاي انگلــي:   بطــور معمــول تحــت شــرایط پرورشــی انــگل هایــی کــه  باعــث بــروز بیمــاری می 
شــوند دارای چرخــه زندگــی مســتقیم بــوده بدیــن معنــی کــه نیــازی بــه میزبــان واســط بــرای انتشــار  ندارنــد 
ــه ســهولت   ــد ب ــه صورتــی کــه ارگانیســم انگلــی مــی توان ــه ســرعت گســترش یافتــه ب . بنابرایــن عفونــت ب
میزبــان مناســب خــود را بیابــد . دســتگاه تنفــس ماننــد آبشــش هــا بــرای ورود و جایگزینــی عوامــل بیماریــزا، 
ســهل الوصــول اســت افــزون بــر آن بــه دلیــل وفــور مــواد غذایــی آمــاده هضــم ، جذابیــت زیــادی بــرای انــگل 

هــا و ســایر عوامــل بیماریــزا دارد  . 
ــگل  ــت ان ــرار گرف ــی ق ــایی و بررس ــورد شناس ــه م ــان ک ــه ماهی ــک یاخت ــن ت ــا: اولی ــه ه ــک یاخت ت
 White(عامــل بیمــاری لکــه ســفید )IChthyophthirius multifiliis(ایکتیوفتیریــوس مولتــی فیلیــس
spot disease( بــوده اســت .  از گــروه تــک یاختــگان بیماریــزای انگلــی ماهیــان پرورشــی ایــران مــی تــوان 
بــه جنــس هــای ایکتیوفتیریــوس ، تریکودینــا)ThriCodina( و ایکتیوبــودا )IChthyoboda( اشــاره کــرد 
کــه جــزء معمولتریــن انــگل هــای ماهیــان پرورشــی آب شــیرین کشــور محســوب شــده و از میــان آنهــا تــک 
یاختــه ایکتیوفتیریــوس خطرناکتریــن آنهــا بشــمار     مــی رود و همــه ســاله ضایعــات ســنگیني  بــه ماهیــان 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

پرورشــی کشــور بــه ویــژه بچــه ماهیــان وارد مــی ســازد)مخیر 1359 و عباســی 1375( 
دیگــر انــگل هــای تــک یاختــه ای هــم مــی تواننــد ماهیــان وحشــی ، پرورشــی و آکواریومــی را در آب هــای 
ســرد ، معتــدل و گــرم در درجــه هــای شــوری متفــاوت در تمــام نقــاط جهــان آلــوده کننــد . کپــور ماهیــان 
، تاســماهیان ، مارماهیــان ، آزاد ماهیــان از جملــه گــروه ماهیانــی هســتند کــه بــه طــور معمــول بــه انــگل 

هــای تــک یاختــه ای آلــوده  مــی شــوند .  
سســتودها: از دیگــر انــگل هــای روده سســتودها مــی باشــند کــه در دســتگاه گــوارش زندگــی مــی کننــد 
ــگل بوتریوســفالوس از  ــای ان ــه ه ــل آن گون ــه عام ــی باشــد ک ــن آنهابیمــاري بوتریوســفالوزیس م از مهمتری
سســتودهایبیماریزای ماهــی اســت کــه بــه صــورت وســیع در مــزارع پــرورش ماهــی کشــور وجــود داشــته و 
باعــث تلفاتشــدید در بچــه ماهیــان کپــور و کپــور علفخــوار و در نهایــت باعــث کاهــش رشــد در ماهیــان یــک 

و دو ســاله و درنتیجــه باعــث ضایعــات شــدید اقتصــادی بــه کارگاه هــای پــرورش مــی شــوند.
ــات  ــه ضایع ــا توجــه ب ــه ب ــس اســت ک ــرورش ماهــی لگولوزی ــای پ ــای شــایع کارگاه ه از دیگــر بیمــاری ه
ــای بوتریوســفالوس  ــه ه ــی شــود . گون ــم شــدن م ــر روی سیســتم تناســلی ماهــی باعــث عقی خــاص آن ب
ــفیدرود و  ــه س ــان رودخان ــور ماهی ــددی از کپ ــای متع ــه ه ــس ) B. goukongensis( در گون گوکونژنزی
کاریوفیلئــوس فیمبریســپس )CaryophyllaeusfimbriCeps ( از روده کپــور ماهیــان و همچنیــن شــکل 
پلروســرکوئید دیفیلوبوتریــوم التــوم )Diphyllobothriumlatum ( در ســس ماهــی رودخانــه ســفید رود 
جــدا شــده اســت )مغینمــی و همــکاران 1371و Ferguson H,Wet al. 1950 ( انــگل هــاي کورالوبوتریــوم
 Kawia(کاویاآرمینــکا (و   Ferguoon1980( کارون  رودخانــه  ماهیــان  (از   ).Corallobothrium sp
ــا  ــورد آلودگــی ب ــی در م ــزارش های ــی 1377 (. گ ــده اند.)جالل ــان جــدا گردی armeniCa ( از ســیاه ماهی
ــون و  ــه هام ــد ارس ، دریاچ ــدت ، س ــد وح ــه س ــان ، دریاچ ــد اکبات ــه س ــان دریاچ ــوال در ماهی ــرم لیگ ک
رودخانــه زرینــه رود موجــود اســت )جاللــی 1377وشــکریان ا1366 و ظهیــر مالکــی 1372(. پروتوســفالوس 
اســکوالتوس) ProtoCephalus osCulatus(و بوتریوســفالوس)BothrioCephalus  (در اســبله ماهیان 

ــه زرینــه رود نیــز گــزارش شــده اســت)ظهیر مالکــی1372(.  رودخان

نماتودهــا: ایــن انــگل هــا بیشــتر بــه صــورت کیســت در عضــالت ، کبــد، ســطح انــدام هــای داخلــی حفــره 
بطنــی ، روده و بــه نــدرت در زیــر پوســت ماهیــان قــرار مــی گیرنــد و همچنیــن در عــروق خونــی ، چشــم ، قلــب 
ــد . تحقیقــات گســترده ای در مــورد نماتودهــای انگلــی ماهیــان آب شــیرین  و غــدد تناســلی نیــز وجــود دارن
ــا ، فیلومترا،رافیدآســکاریس و  ــه هــای متعــددی از جنــس هــای رابدوکون ایــران بعمــل آمــده کــه طــی آن گون
ــترونژیلیدس  ــران اس ــان ای ــاس ماهی ــت           )Pazooki 1996(. از روده ت ــده اس ــزارش ش ــوس گ کوکوالن
 ) AsCarophis OvotriChuria(آســکاروفیس اووتریشــوریا ) Eustrongylides exCisus( اکزیســوس
 CuCullanus(کوکوالنــوس اسفروســفالوس ) CyClozone aCipenserina(و ســیکلوزون آسیپنســرینا
ــود  ــه نمات ــه گــوارش ســس ماهــی ســفیدرود 2 گون sphaeroCephalus (جــدا گردید)غرقــی 1373(. از لول
ــار  ــا دارای انتش ــر1359(.  نماتوده ــده اســت )مخی ــزارش ش ــا )RhabdoChona spp. (گ ــس رابدوکون از جن
جهانــی هســتند امــا گونــه هایــی کــه دارای اهمیــت اقتصــادی بیشــتری هســتند بــه طــور عمــده در نیــم کــره 
شــمالی بویــژه محیــط هــای دریایــی گســترش دارنــد. بــه غیــر از گونــه هــای آنیزاکیــس) Anisakis (و برخــی 
دیگــر دارای انتشــار جهانــی هســتند غالــب گونــه هایــی کــه از نظــر بهداشــت انســانی اهمیــت دارنــد در مناطــق 
گــرم کــره زمیــن یافــت مــی شــوند )جاللــی1377(. گونــه هــای جنــس کنتراســکوم در روده پرنــدگان ماهیخــوار 
ماننــد بــاکالن هــا و پلیــکان هــا در غالــب دنیــا دیــده مــی شــوند و ایــن گونــه هــا اغلــب مرحلــه الروی خــود را 
در بــدن ماهیــان آب شــیرین از خانــواده کپــور ماهیــان مــی گذراننــد و از دامنــه میزبانــی وســیعی برخوردارنــد . 
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ــوار از  ــان ماهیخ ــگل ماهی ــوغ ان ــه بل ــوس )RaphidasCaris aCus ( در مرحل ــکاریس آک ــگل رافیداس ان
خانــواده اردك ماهیــان و ســایر ماهیــان جــدا شــده اســت . الرو ایــن انــگل در روده ســیاه ماهیــان رودخانــه 
ــس  ــودوکاپیالریاتومنتوزا از جن ــه س ــت . گون ــده اس ــت ش ــان یاف ــایر ماهی ــن در س ــه رود  و همچنی زرین

 .)Pazooki 1995( ــت ــده اس ــزارش ش ــه کارون گ ــیربت رودخان ــی ش ــا در روده ماه کاپیالری
ترماتودهــاي دیــژن: از انــگل هــا گــروه دیگــری کــه باعــث آلودگی دســتگاه گــوارش مــی شــود ترماتودهای 
دیــژن مــی باشــند کــه یکــی از رده هــای کــرم هــای پهــن هســتند و هــم اکنــون جــزء شــایع تریــن آلودگــی 
هــای ماهیــان ایــران بشــمار مــی رونــد . بدیهــی اســت در شــرایط طبیعــی ماهیــان ممکــن اســت بــه ایــن 
انــگل آلــوده باشــند امــا عالئــم خاصــی را ظاهــر ننماینــد . در شــرایط پرورشــی کــه ماهیــان بــا تــر اکــم بــاال 
پــرورش مــی یابنــد آلودگــی هــای انگلــی شــدت مــی یابــد چرخــه زندگــی ایــن انــگل هــا بســیار پیچیــده می 

باشــند و اکثــراًدو جنســی و تخمگــذار نــد . 
ــوده مــی ســازند: یکــی بــه شــکل بالــغ و دیگــری بصــورت  انــگل هــای دیــژن بــه دو صــورت ماهیــان را آل
ــاری و  ــان خاوی ــد جنــس اسکریابینوپســولوس) Skryabinopsolus (در روده ماهی ــغ مانن ــرم بال الروی . ف
آســیمفیلودوراکوبانیکوم در روده ماهــی ســفید و گونــه ای دیگــر ازایــن جنــس از روده ماهــی بنــی و بســیاری 
ــکاران 1371،  ــی 1373، مغینمــی و هم ــد )غرق ــزارش شــده ان ــاوت گ ــان متف ــری از ماهی ــای دیگ ــه ه گون

ــر 1359 ( .  مخی
ــدام هــای  ــا غیــر کیســتیک اســت و ان شــکل الروی انــگل هــای دیــژن اعــم از حالــت هــای کیســتیک و ی
مختلــف ماهــی را آلــوده مــی کنــد . در صنعــت کشــت و پــرورش فــرم الروی بســیار مــورد توجــه اســت زیــرا 
باعــث کاهــش اشــتها ، الغــری و در نهایــت حساســیت بــه میــزان آلودگــی و ســایر عوامــل عفونــی مــی شــود 
. بــه دلیــل وفــور میزبــان هــای واســط اول انــگل هــای دیــژن در اســتخرهای پرورشــی ) انــواع حلــزون هــا ( 
امــکان بــروز همــه گیــری ، در فصــول گــرم ســال شــدت مــی یابــد . میزبــان نهایــی ایــن انــگل هــا پرنــدگان 

و ســایر پســتانداران هســتند )جاللــی 1377(.
ــي: قارچهــا گروهــي از موجــودات غیــر  متحــرك و غیــر فتــو ســنتز کننــده هســتند  ــاي قارچ بیماري ه
کــه اساســاً چنــد ســلولي بــوده ومــواد مغــذي زنــده دریافــت مــي نماینــد . هــاگ هــاي قارچــي در تمــام آب 
ــراي ماهــي هــاي آب شــیرین بیمــاري  ــد . بســیاري اوومیســت هــا ي قارچــي ب هــاي شــیرین حضــور دارن
زا مــي باشــند ، ولــي برخــي از اعضــاي جنــس ســاپر ولگنیــا متناوبــاً از عفونــت هــاي قارچــي ماهــي هــاي 
آب شــیرین گــزارش مــي گردنــد کــه مشــهورترین گونــه هــاي ایــن جنــس ســاپرو لگنیــا پارازیتیــکا و ســاپر 
ــارچ ســاپرولگنیا حســاس مــي  ــه ق ــه هــاي ماهیــان آب شــیرین ب ــا مــي باشــند . تمــام گون ــا دیکلین ولگنی
باشــند . جنــس دیگــري از قــارچ هــا کــه بصــورت اختصاصــي تــر در مــورد کپــور ماهیــان عمــل مــي نمایــد ، 
برانشــیو مایســس اســت. گونــه هــاي ســاپرولگنیا روي تمــام اشــکال مــواد آلــي مــرده در محیــط آبــي یافــت 
مــي شــوند و مــي تواننــد بــروي بافــت هــاي آســیب دیــده یــا عفونــي شــده بوســیله باکتــري هــا ، هماننــد 
زخــم هــاي بــاز اســتقرار یابنــد . ایــن گونــه ي قارچــي تولیــد ریســه هــاي بــدون دیــواره عرضــي مــي نماینــد 
ــن ریســه هــاي قارچــي شــبیه رشــته هــاي پشــمي  ــد . ای ــه انتشــار مــي نمای ــت شــروع ب و از محــل عفون
ســفید رنــگ مــي باشــند . ایــن مجمــوع ریســه هــاي رشــد یافتــه پشــم ماننــد در ابتــداي تشــکیل، ظاهــر 
ســفید –خاکســتري داشــته، ولــي بــا گذشــت زمــان تغییــر رنــگ مــي دهنــد و مــي تواننــد قهــوه اي یــا ســبز 
شــوند . ایــن رنــگ وابســته بــه مــواد ویــژه و جلبــک هایــي اســت کــه قــارچ بــه دام مــي انــدازد . هــر چنــد 
ســاپرولگنیا یــک عامــل بیمــاري ثانویــه اســت ولــي ممکــن اســت در برخــي مــوارد علــت مســتقیم مــرگ 
باشــد . گونــه هــاي برانشــیوفیال روي بافــت آبشــش ماهــي کپــور و ســایر ماهیــان یافــت شــده و مــي تــوان آن 
را بــه صــورت ماکروســکوپي از روي لکــه لکــه شــدن آبشــش هــا و تــوده هــاي ســفید کــه آبشــش هــا را مــي 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

پوشــاند تشــخیص داد البتــه عفــو نــت هــاي تحــت کلینیکــي را بــا آزمایشــات بافــت شناســي و تهیــه مقطــع 
و مشــاهده ي ریســه هــاي قارچــي در مویــرگ هــاي خونــي آبشــش مــي تــوان تشــخیص داد. 

ــتکاري  ــزان دس ــرم ، کاهــش می ــواي گ ــرایط آب و ه ــان آب درش ــش جری ــت اصــول بهداشــتي ، افزای رعای
وجابجایــي ماهــي وکاهــش تراکــم در اســتخر هــا و آکواریــوم هــا، از عفونــت هــاي قارچــي جلوگیــري مــي 

ــر اســت .  نمایــد . در محیــط هــاي طبیعــي کنتــرل بیمــاري ســخت ت
در مــان شــیمیایي شــامل حمــام و غوطــه وري بــا مــاال شــیت ســبز ) البتــه در موقعــي کــه مجــاز بــه مصــرف آن  
باشــیم (و اســتفاده از نمــک طعــام مــي باشــد . درمــان بــا نمــک در مــورد ماهــي هایــي کــه تحمــل نمــک بــاال  

دارنــد امــکان پذیــر اســت کــه خوشــبختانه اکثــر کپــور ماهیاننســبت بــه نمــک مقاومــت نشــان مــي دهنــد.
ویروس های شناسایی شده بیماری های عفونی کپور ماهیان  ایران:

 ) Rhabdovirus Carpio(ویروس ویرمی بهاره کپور
GCHV(Grass Carp haemorrhagiC disease(بیماری خونریزی دهنده کپور علفخوار

باکتری های شناسائی شده بیماری های عفونی کپور ماهیان  ایران:
Aeromonas hydrophila باکتری های آئروموناس هایدروفیال 

باکتریهای جنس سودوموناس 
 ،Aspergillus و PeniCillium قارچ های

انگل های شناسائی شده بیماری های عفونی کپور ماهیان ایران :
دیپلوستوموم 

GyrodaCtylus منوژن
 DaCtylogyrus منوژن

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی: 
ــود  ــر کمب ــود ، نظی ــاي موج ــا و تنگناه ــا محدودیته ــروري و ب ــدار آبزي پ ــعه پای ــد توس ــه رون ــت ب ــا عنای ب
ــد  ــي )ســیالب ها ، خشکســالي و...( تولی ــري و طبیع ــل قه ــارات بانکــي ، عوام نقدینگــي و تســهیالت و اعتب
و پــرورش ماهــي طــي ســال هــای اخیــر نتایــج ارزنــده اي بهمــراه داشــته اســت . بــه منظــور تــداوم رشــد 
ــدار از  ــد ســاز و کار توســعه پای ــان آب شــیرین ، بای ــد ماهــي و ســایر آبزی ــش تولی مثبــت ســالیانه در افزای
جملــه مطالعــات کاربــردي، تامیــن اعتبــارات و تســهیالت کــم بهــره ، توســعه پوشــش بیمــه فراگیــر آبزیــان 
و بکارگیــري سیســتم مکانیزاســیون فراهــم شــود تــا زمینــه توســعه پایــدار در آبزي پــروري فراهــم شــود. بــر 
اســاس ســالنامه آمــاری شــیالت ایــران در ســال 1392 میــزان تولیــد 45551 تــن و تعــداد مــزارع پــرورش 
ماهیــان گرمابــی  14615 بــاب و میــزان مســاحت مــزارع 488697 هکتــار مــی باشــد  و   میانگیــن قیمــت 
عمــده فروشــی 83161 ریــال اســت  و هــر مزرعــه ای حــدود 10 نفــر مشــغول بــه کار باشــد  و بــا توجــه بــه 
مشــاغل جنبــی حــدود میــزان اشــتغال باالئــی را بوجــود مــی آورد . بــر اســاس ســالنامه شــیالت در ســال 
1392 میــزان تولیــد منابــع طبیعــی و نیمــه طبیعــی   167883 تــن میــزان برداشــت از 412 بــاب و میــزان 
ــال اســت  و  مســاحت مــزارع  562227 هکتــار مــی باشــد و   میانگیــن قیمــت عمــده فروشــی 83161 ری
هــر مزرعــه ای حــدود 10 نفــر مشــغول بــه کار باشــد  و بــا توجــه بــه مشــاغل جنبــی حــدود میــزان اشــتغال 

باالئــی را بوجــود مــی آورد 
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جداسازی ، شناسائی و تعیین هویت عوامل 
بیماری زا ی عفونی ماهیان تیالپیای پرورشی

فصل دهم
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بیان مسئله :
تیالپیــا نــام عمومــي گروهــي از ماهیــان خانــواده ســیچلیده )CiChlidae( بــا منشــأ داخــل آفریقــا بــا بیــش 
ــزي پــروران هســتند عضــوي  ــه اســت. در گذشــته تیالپیاهایــي کــه مــورد عالقــه آب ــه و زیرگون از 100 گون
ــق  ــي دقی ــا بررس ــناس ب ــي ش ــک ماه ــالدي ی ــه 70 می ــدند. در ده ــي ش ــناخته م ــس Tilapia ش از جن
ــس  ــد در جن ــدگان بای ــرورش دهن ــه پ ــورد عالق ــان م ــن دســته از ماهی ــه ای ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــر ب ت
Sarotherodon طبقــه بنــدي شــوند و در اوایــل دهــه 80 میــالدي باالخــره بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــرد  ــوز کارب ــا هن ــام عمومــي تیالپی ــد در جنــس OreoChromis طبقــه بنــدي نمــود گرچــه ن آنهــا را بای
ــون در ســه جنــس رده بنــدی  ــواده اکن ــن خان ــه هــای ای دارد. طبــق رده بنــدی Trewavas )1983( گون
مــی شــوند. گونــه تیالپیــای نیــل OreoChromis nilotiCus  یکــي از اولیــن گونه هــاي ماهیــان پرورشــي 

محســوب مــی شــود.
مهمتریــن ویژگی هــاي پرورشــي ایــن ماهیــان رشــد ســریع، مقاومــت دربرابــر طیــف وســیع شــرایط زیســت 
محیطــي ماننــد دمــا، نــور، ســرعت جریــان، ذرات معلــق، شــوري، اکســیژن محلــول، pH، مقاومــت بــه بیماري 
هــا و اســترس، تحمــل بــاال نســبت بــه کیفیــت پاییــن آب و آمونیــاك زیــاد، قــدرت تولیدمثــل زیــاد و تولیــد 
ــع  ــه مناب ــاه در شــرایط اســارت، تغذیــه از مــواد غذایــي ارزان، دسترســي آســان ب مثــل در دوره زمانــی کوت
ــر شــوري  ــا دربراب ــس از جــذب کیســه زرده اســت. تیالپی ــي پ ــذاي مصنوع ــکان اســتفاده از غ ــي و ام غذای
ــان  ــب ماهی ــه اغل ــبت ب ــاك، نس ــاد آمونی ــت زی ــم و غلظ ــول ک ــیژن محل ــاال، اکس ــرارت ب ــه ح ــاد،  درج زی
ــه  ــر بیماری هــاي ویروســي، باکتریایــي وانگلــي نســبت ب پرورشــي قــدرت تحمــل بیشــتر دارد. بعــالوه دربراب
دیگــر ماهیــان پرورشــی بویــژه در دماهــای بهینــه رشــد مقاومــت زیــادی دارد. تیالپیــا در مقایســه بــا گونــه-
هــاي پرورشــی دیگــر در شــرایط پرورشــی، فاقــد بیمــاري اســت اگرچــه در ایــن زمینــه درمــورد وارد شــدن 
ــم در سیســتم هاي  ــاالي تراک ــاي آب و شــرایط ب ــي اســتثناء وجــود دارد. کاهــش دم ــه ماه ــا ب اســترس ه
مداربســته عمده تریــن عوامــل اســترس بــرای ماهــی تیالپیــا محســوب می شــوند. بیمــاری هــای تیالپیــا بــه 

دالیــل زیــر مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد:
پرورش وسیع تیالپیا در بسیاری از کشورها که باعث افزایش احتمال ابتال به بیماری می گردد،- 1
ــای - 2 ــاری ه ــی بیم ــترش احتمال ــا در گس ــرورش تیالپی ــر پ ــاره تأثی ــی درب ــی عموم ــش دادن آگاه افزای

ــت، ــروری اس ــانی ض انس
حساسیت های زیست محیطی درمورد بروز بیماری های عفونی در کارگاه ها وجود دارد،- 3
ــت - 4 ــتاندارد کیفی ــش اس ــاس افزای ــد براس ــا بای ــادرات و واردات تیالپی ــی ص ــش جهان ــای افزای ــه ه برنام

ــرد. ــورت گی ص
ضــرورت ســالمت و کنتــرل بیمــاری ماهیــان پرورشــی باتوجــه بــه اهمیــت جنبــه هــای زیســت محیطــی، 
ــتی،  ــول بهداش ــات اص ــروری، مراع ــزی پ ــای آب ــوژی ه ــرد تکنول ــان، کارب ــالمتی انس ــی، س ــرل آلودگ کنت
ــرای افزایــش  ــه کــردن واقدامــات پیشــگیری از امــراض و تــالش ب تشــخیص و مــداوای بیمــاری هــا، فرمول
ــر اقتصــاد ماهــی تیالپیــای پرورشــی  ــد ب ــان، بســیار روشــن اســت. بعــالوه بیمــاری مــی توان مقاومــت آبزی
تأثیــر بگــذارد. مثــاًل گــزارش شــده کــه در آمریــکای التیــن وجــود آفالتوکســین در تولیــد تجــاری تیالپیــا 
ــا  ــارچ ه ــه ق ــوده ب ــت آل ــذای پل ــتفاده از غ ــی اس ــن آلودگ ــت ای ــوده اســت. عل ــاز ب ــد مشــکل س ــی توان م
اســت. ماهــی آلــوده بــه آفالتوکســین تغییــرات آشــکاری در رونــد رشــد همــراه بــا تغییــرات ماکروســکوپی 
ــزی  ــه از طریــق تولیدکننــدگان خــوراك و آب ــد بالفاصل و میکروســکوپی نشــان مــی دهــد. ایــن مشــکل بای
 پــروران پیگیــری شــود تــا محصــول نهایــی از نظــر نبــودن آفالتوکســین ضمانــت شــده و ســپس بــه فروشــگاه 

عرضه شود. 
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دستاوردها: 
ازآنجاکــه تیالپیــا در مراحــل نخســت معرفــی بــه صنعــت آبــزی پــروری کشــور بــوده و درعیــن مقــاوم بــودن 
ــود  ــود دارد، الزم ب ــان وج ــی در جه ــف عفون ــای مختل ــاری ه ــه بیم ــالء آن ب ــاتی از ابت ــی گزارش ــن ماه ای
بررســی بیمــاری هــا و برنامــه ریــزی اصولــی پیشــگیری و کنتــرل آن مــورد توجــه قــرار گیــرد. از آنجاکــه 
ابتــال بــه عوامــل پاتــوژن در کارگاه هــای تکثیــر و پــرورش تیالپیــا یکــی از عوامــل مؤثــر در رونــد اصولــی 
توســعه محســوب مــی شــود. تیالپیاهــا نســبت بــه دیگــر ماهیــان پرورشــی مقاومــت زیــادي در برابــر بیمــاري 
هــاي ویروســي، باکتریایــي و انگلــي نســبت بــه دیگــر ماهیــان پرورشــی معمولــي، بویــژه در درجــه حــرارت 
هــاي بهینــه رشــد دارنــد. همچنیــن در بســیاري از شــرایط پرورشــی، فاقــد بیمــاري اســت اگرچــه در ایــن 
زمینــه درمــورد وارد شــدن اســترس هــا بــه ماهــي اســتثناء وجــود دارد. کاهــش دمــاي آب و شــرایط بــاالي 
تراکــم در سیســتم هاي مــدار بســته از جملــه عمــده تریــن عوامــل اســترس بــرای ماهــی تیالپیــا محســوب 
مــی شــوند. درعیــن حــال تیالپیــا همچــون دیگــر آبزیــان مــی توانــد درمعــرض ابتــالء بــه بیمــاری هــا قــرار 
ــزای  ــل بیماری ــرل عوام ــدم کنت ــه گزارشــاتی از مشــکالت حاصــل از ع ــوان ب ــی ت ــه م ــن زمین ــرد. در ای گی
عفونــی در کارگاه هــای تکثیروپــرورش تیالپیــا در مناطقــی از جهــان، ازجملــه برخــی از عوامــل باکتریایــی 
ــر تریکودینــا و انــگل هــای خارجــی منوژنتیــک  اســترپتوکوك و اســتافیلوکوك، قــارچ ســاپرولگنیا، پروتوزوئ
ــدارد. امــا  ــا ده ســال پیــش تصــور مــی شــد کــه بیمــاری در ایــن آبــزی پرورشــی وجــود ن اشــاره نمــود. ت
امــروزه مشــخص شــده کــه بیمــاری هایــی در ایــن ماهیــان یافــت مــی شــود کــه برخــی بســیار جدیــد و 

برخــی قدیمــی هســتند و بــا آثــار جدیــد بــروز مــی کننــد. 
مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیــان آب هــای شــور در منطقــه ای کویــری شهرســتان بافــق یــزد قــرار دارد. منبــع 
تأمیــن آب جهــت آبــزی پــرروی در منطقــه آب هــای لــب شــور زیرزمینــی هســتند. بدلیــل عــدم وجــود منابــع 
آب هــای آزاد در منطقــه و عــدم ارتبــاط ســفره هــای زیرزمینــی، شــرایط کامــاًل بســته اســت. بدلیــل هدایــت 
ــتفاده بهداشــتي،  ــه اس ــچ گون ــانتیمتر( هی ــوس برس ــا )EC<13000>22000 میکروم ــاد آب ه ــي زی الکتریک
ــف  ــي ضعی ــاال و داراي پوشــش گیاه ــه ب ــي در منطق ــاي زیرزمین ــد. ســطح آب ه ــي ندارن کشــاورزي و صنعت
اســت. شــوري آب در نزدیکــي ســطح تقریبــاً 20 گــرم درلیتــر و بــا افزایــش عمــق کاهــش مــي یابــد. شــوری 

آب و بســته بــودن منابــع آبــی شــرایط از ویژگــی هــای بالقــوه ایمنــی آبــزی پــروری در منطقــه هســتند.
در مطالعــه حاضــر، ضمــن پایــش رونــد تکثیــر و پــرورش تیالپیــا در کارگاه هــا و سیســتم هــای مختلــف پــرورش 
دردســت اجــراء مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیــان آب هــای شــور و عوامــل محیطــی مؤثــر، ثبــت عالئــم غیرطبیعــی 
ظاهــری و رفتــاری ماهیــان، بررســي و ردیابــی عوامــل احتمالــی بیماریــزاي عفونــی )ویروســی، قارچــی، باکتریایی 

و آلودگــي هــاي انگلــی( در کارگاه هــای تکثیــر و پــرورش تیالپیــا در ایــن مرکــز صــورت گرفــت.
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ماهی تیالپیا
ویروسهای شناسائی شده ماهی تیالپیای پرورشی : موردی تا کنون مشخص نشده است

  StreoptoCoCCus  باکتــری های شناســائی شــده تیالپیــای پرورشــی : باکتــری اســتر پتوکوکــوس
Edwardsiella و باکتــری ادوارد زیال

  GyrodaCtylus انــگل های شناســائی شــده ماهــی تیالپیــای پرورشــی : منــوژن ژیــرو داکتیلــوس
DaCtylogyrus و منــوژن داکتیلو ژیــروس

 قــارچ هــای شناســائی شــده ماهــی تیالپیــای پرورشــی : پنســلیوم PeniCillium و آســپرژیلوس 
 ،Aspergillus

آثار اقتصادی،  اجتماعی و زیست محیطی:
پــرورش تیالپیــا در ایــران از گذشــته مدنظــر متخصصیــن علــوم شــیالتی کشــور بــوده اســت )فریدپــاك، 1363 
و 1365(. پیگیــری اجــراء مطالعــات درمــورد تیالپیــا کــه از ســال هــا قبــل در دســتورکار مؤسســه تحقیقــات 
ــان آب شــور  ــات ماهی ــی آن در ایســتگاه تحقیق ــات مقدمات ــدارکات و مطالع ــرار داشــت و ت ــران ق شــیالت ای
داخلــی )بافــق( از مراکــز تابعــه مؤسســه پیگیــری مــی شــد، منجــر بــه اخــذ مجوزهــا و ورود ایــن ماهــی در 
اواخــر پاییــز ســال 1387 بــه ایســتگاه گردیــد. اجــراء ایــن مطالعــات در قالــب طــرح "بررســي امــکان معرفــي 
تیالپیــا بــه صنعــت تکثیروپــرورش آب هــاي داخلــي مناطــق مرکــزي ایــران"  آغــاز گردیــد و مطالعــات تیالپیــا 
جنبــه هــای مختلــف ســازگاری و رشــد، تکثیــر و تولیــد بچــه ماهیــان نــورس، تولیــد تــک جنــس نــر، تغذیــه، 
اقتصــادی پــرورش، ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی و فــرآوری  انجــام شــده و بررســی هــا در زمینــه هــای 
مختلــف ازجملــه افزایــش تولیــد درواحــد ســطح و تکنولــوژی هــای نویــن ادامــه دارد. ایــن بررســی نخســتین 
مطالعــه بیمــاری هــای تیالپیــا در داخــل کشــور محســوب مــی شــود. اهمیــت مالحظــات بهداشــتی ماهیــان 
تیالپیــا در بسترســازی توســعه ایــن صنعــت در کشــور مــورد توجــه متخصصیــن بهداشــت و بیماریهــای آبزیــان 
قــرار دارد. چیــن بزرگتریــن کشــور تولیدکننــده تیالپیــا در جهــان اســت و پس ــاز آن مصــر، فیلیپیــن، اندونــزی 
ــگالدش و  ــد، بن ــوریه، هن ــغالی، اردن، س ــطین اش ــتان، فلس ــا در عربس ــرورش تیالپی ــد. پ ــرار دارن ــد ق و تایلن
ویتنــام بشــدت درحــال توســعه اســت. تولیــد تیالپیــا در اغلــب کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای التیــن نیــز 
ــه حــدود 4 میلیــون تــن رســید و  ــی تیالپیــا در ســال 2011 ب رواج دارد )El-Sayed, 2006(. تولیــد جهان

درحــال حاضــر پــرورش تیالپیــا در بیــش از 135 کشــور جهــان انجــام مــی شــود.
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باتوجــه بــه نتایــج موفقیــت آمیــز مطالعــات و ازســوی دیگــر برنامــه هــای توســعه آبــزی پــروری در آب هــای 
ــزی  ــن آب ــرای ای ــه توســعه ای ب ــراوان، آینــده رو ب داخلــی و تمایــل بخــش هــای خصوصــی و متقاضیــان ف
شــیالتی پیــش بینــی مــی شــود. تیالپیــا همچــون دیگــر آبزیــان مــی توانــد درمعــرض انــواع بیمــاری هــای 
عفونــی قرارگیــرد. بیمــاری هــای تیالپیــا بــه دالیــل ذیــل  مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. ظرفیــت گســترش 
وســیع پــرورش تیالپیــا کــه خــود خطــر بیمــاری را افزایــش مــی دهــد.  پــرورش وســیع تیالپیــا در بســیاری 
ــا  ــی صــادرات و واردات تیالپی ــش جهان ــردد.  افزای ــی گ ــاری م ــش شــانس بیم ــث افزای ــه باع از کشــورها ک
براســاس افزایــش اســتاندارد کیفیــت. نیــاز بــه ســالمتی ماهــی و کنتــرل بیمــاری در شــرایط پــرورش باتوجــه 
بــه اهمیــت جنبــه هــای زیســت محیطــی، کنتــرل آلودگــی، ســالمتی انســان، تکنولــوژی هــای آبــزی پــروری، 
مراعــات اصــول بهداشــتی، طــب تشــخیص و مــداوای انــواع بیمــاری هــا، فرمولــه کــردن واقدامــات پیشــگیری 

از امــراض و کوشــش در افزایــش مقاومــت آبزیــان، بســیار روشــن اســت.
تیالپیــا مهــم تریــن گونــه پرورشــی در شــرایط کــم آبــی و تولیــد در آب هــای لــب شــور اســت و خوشــبختانه 
ــزی پــروری آب هــای داخلــی مناطــق مرکــزی کشــور موفقیــت آمیــز  ــه صنعــت آب مطالعــات معرفــی آن ب
بــوده اســت.با توجــه بــه اینکــه رشــد ســریع و همــه چیــز خــواری آن ســبب صدمــات فراوانــی بــه دیگــر گونــه 
هــا وارد مــی نمایــد ، تکثیــر و پــرورش ایــن گونــه نیازمنــد مطالعــات زیســت محیطــی مــی باشــد و مراکــز 
تحقیقاتــی در جهــت مونــو ســکس نمــودن آن اقدامــات الزم را داشــته باشــند و هــم اکنــون فقــط در مناطــق 
ــرای   کویــری اســتان یــزد مجــوز پــرورش داده شــده اســت و در صــورت داشــتن مجــوز زیســت محیطــی ب
مــردم کویــر و دیگــر اســتان هــا ی کشــور بســیار مفیــد خواهــد بــود و تغییــرات اجتماعــی فراوانــی بــه وجــود 
مــی آورد . افزایــش دادن آگاهــی عمومــی دربــاره نقــش پــرورش تیالپیــا در گســترش بیمــاری هــای انســانی 
ــی ایــران تغییــرات فرهنگــی و  ــز اهمیــت اســت و مفهــوم آب در پیکــره مناطــق خشــک و بیابان بســیار حائ
هنــری مــی گــزارد .حساســیت هــای زیســت محیطــی بــروز بیمــاری هــای عفونــی در کارگاه هــا و رودخانــه 
ــا توجــه بــه رشــد ســریع آن در منابــع آبــی و  ــز اهمیــت اســت و ب هــا و منابــع طبیعــی کشــور بســیار حائ
اســتفاده فــراوان از منابــع غذائــی  و هجــوم و حملــه بــه دیگــر گونــه ، اخــذ مجــوز هــای محیــط زیســتی الزم 

و ضــروری اســت 
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جداسازی ، شناسائی و تعیین هویت عوامل 
بیماری زا ی عفونی ماهیان زینتی

فصل یازدهم 
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بیان مسئله:
تکثیــر، پــرورش و تجــارت ماهیــان زینتــی امــروزه یکــی از حــوزه هــای جــذب بــرای ســرمایه گــذاری و تحقیــق 
ــر ایــن جذابیــت  ــا آبزیــان خوراکــی ب ــه هــا و محیــط هــای تولیــد در مقاســیه ب ــه شــمار مــی رود و تنــوع گون ب
مــی افزایــد. ماهیــان و گیاهــان آبــزی در شــمار جــذاب تریــن شــگفتی هــای جهــان خلقــت زیــر آب هســتند، بــه 
طــوری کــه در حــوزه اقتصــاد بــه صــورت تجــارت ماهیــان زینتــی متجلــی شــده اســت. امــروزه تکثیــر و پــرورش 
ماهیــان زینتــی بــه تجارتــی پــر ســود مبــدل شــده و بیــش از 180 کشــور در جهــان در امــر صــادرات و واردات ایــن 
ماهیــان فعالیــت دارنــد. صنعــت ماهیــان زینتــی اشــتغال زایــی باالیــی داشــته و هــر 50000 عــدد آن مــی توانــد 
تــا 5 نفــر را مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه کار مشــغول نمایــد و از طرفــی  ســهم قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص 

بخــش کشــاورزی در برخــی از کشــورها، نتیجــه تکثیــر و پــرورش و تجــارت ایــن آبزیــان مــی باشــد.
خوشــبختانه در ایــران نیــز ظرفیــت هــای بالقــوه بــرای توســعه تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی کــم نیســت. 
وجــود 600 گونــه از ماهیــان شــناخته شــده، بخشــی از ایــن اســتعداد هــای خــدادادی هســتند. امــروزه بــه 
ــر آن  ــوژی و زندگــی شــهر نشــینی و فاصلــه گرفتــن انســان از طبیعــت، انســان را ب ســبب پیشــرفت تکنول
داشــت تــا قســمتی از طبیعــت را بــه منــازل بیــاورد. فرهنــگ نگهــداری آکواریــوم و ماهیــان زینتــی عــالوه بــر 
نشــاط روحــی و آرامــش کــه بــه افــراد در محیــط ســکونت یــا کار القــا مــی نمایــد از منظــر اشــتغال بــه ویــژه 

زود بــازده در جامعــه مــا قابــل توجــه مــی باشــد. 
ــند. ــي باش ــیرین م ــی آب ش ــان زینت ــي و ماهی ــی دریای ــان زینت ــش ماهی ــامل دو بخ ــی ش ــان زینت ماهی
اقتصادایــن صنعــت یــک بخــش چنــد میلیــون دالري اســت کــه شــامل صیــد، فــروش و اســتفاده از ماهیــان 
 UNEP &( ــراي نمایــش در آکواریــوم هــا و اســتخرها و دریاچــه هــاي عمومــي مــي باشــد ــده ب زینتــی زن
WCMC,2007(. توســعه فعالیــت ماهیــان زینتــی در ایــران از ســال 1372 تنهــا بــا 15 واحــد دارای مجــوز 
رســمی بــا تولیــد 2800000 قطعــه شــروع شــده و در حــال حاضــر بیــش از 90 میلیــون قطعــه در ســال در 
834 مرکــز تولیــد مــی گــردد و بیــش از 3000 نفــر بــه طــور مســتقیم در ایــن حرفــه مشــغول بــه کار مــی 
باشــند و از طرفــی کشــور ایــران یکــی از وارد کننــدگان عمــده ماهیــان زینتــی نیــز مــی باشــد و در ســال 
1388، تعــداد 3137073 عــدد ماهــی زینتــی در انــواع مختلــف آب هــای شــیرین و شــور وارد کــرده  اســت. 
از  200 گونــه از ماهیــان وارداتــی بــه کشــور، موفــق بــه تکثیــر و پــرورش بیــش از 85 گونــه شــده ایــم کــه 
تولیــد عمــده آن ماهــی گلــد فیــش، انــواع زنــده زا )گوپــی، مولــی، دم شمشــیری و پالتــی(، انــواع ســیچالید، 

گورامــی، تتــرا و بــارب هــا مــی باشــند. 
ــورهای  ــد در کش ــترین تولی ــروزه بیش ــردد و ام ــی گ ــد م ــان تولی ــورهای جه ــر کش ــی در اکث ــان زینت ماهی
ــزرگ تریــن تولیدکننــدگان ماهیــان  ــه دیگــر کشــورها صــادر مــی گــردد. ب ــوده و ب جنــوب شــرقی آســیا ب
زینتــی عبارتنــد از: مالــزی، ســنگاپور، چیــن و تایلنــد کــه بخــش عمــده صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده 
انــد )تقــوی مطلــق. س.ا و مطلبــی.ع؛ 1389(. تخمیــن زده مــی شــود در دنیــا حــدود 4000-5000 گونــه 
ماهــی آب شــیرین بــا چنــد صــد گونــه ای کــه خیلــی معــروف مــی باشــند، در آکواریومهــا نگهــداری مــی 
شــوند. بیــش از 90 درصــد تجــارت ماهیــان زینتــی گونــه هــای آب شــیرین حاصــل از تکثیــر و پــرورش مــی 

باشــند، امــا گونــه هــای دریایــی غالبــاً از محیــط وحشــی صیــد مــی شــوند. 
تجــارت ماهیــان زینتــی میلیاردهــا دالر نصیــب کشــورهای تولیــد کننــده در ســال مــی نمایــد کــه بیــش از 
50 درصــد آن متعلــق بــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا مــی باشــد و خیلــی از کشــورها بــه صــادرات مجــدد 
ایــن محصــول بــه دیگــر کشــورها اقــدام مــی نماینــد. اخیــراً مالــزی بــا تولیــد بیــش از 500 میلیــون قطعــه بــا 
250 گونــه، بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده و یکــی از بــزرگ تریــن صادرکننــدگان ماهیــان زینتــی در دنیــا 

بــوده و بعــد از آن ســنگاپور و تایلنــد و چیــن در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

ــار  ــر اســاس تخمیــن ســازمان خــوار و ب ــده در ســال 2000 ب ــی عمــده فروشــی ماهیــان زینتــی زن   ارزش جهان
ــکا مــی  ــکا و ارزش خــرده فروشــی حــدود 3 میلیــارد دالر آمری ــی FAO  در حــدود 900 میلیــون دالر آمری جهان
باشــد. تقریبــا یــک میلیــارد ماهــی ســالیانه بــه بیــش از 100 کشــور صــادر مــی شــوند. در ســال 1992، 5 کشــور 
عمــده صــادر کننــده، عبــارت بودنــد از: ســنگاپور، هنــگ کنــگ، آمریــکا، هلنــد و آلمــان، هــم چنیــن در همــان 
ســال 5 کشــور عمــده وارد کننــده عبــارت بودنــد از: آمریــکا، ژاپــن، آلمــان، انگلســتان و فرانســه بودنــد. در ســال 
1994، 56 درصــد از خانــواده هــای آمریکایــی حیــوان دســت آمــوز داشــته انــد و 10/6 درصــد صاحــب ماهــی آب 
شــیرین و آب شــور بــا متوســط 8/8 ماهــی بــرای هــر خانــواده بــوده انــد. در طــي ســالهاي 2002 تــا 2006 تجــارت 

ماهیــان زینتــی بــه خصــوص صــادرات از آســیا و آفریقــا افزایــش داشــته اســت. 

دستاوردها:
بــا توجــه بــه واردات انــواع ماهیــان زینتــی آب شــیرین و شــور، همچنیــن وجــود تنــوع بیشــتر آن هــا نســبت بــه 
گونــه هــا ی پرورشــی بــه طبــع آن تنــوع بیشــتري از عوامــل بیمــاری زا  را هــم دارنــد. هــم چنیــن عــدم اجــرای 
قرنطینــه درســت بــر اســاس اصــول علمــی در مبــادی ورودی کشــور ، و از یــک اســتان بــه اســتان دیگــر بــه دلیــل 
فراهــم نبــودن امکانــات کافــي، عــدم نظــارت بهداشــتی بــر محلهــای خریــد اصلــی در خــارج از کشــور، احتمــال 
انتقــال عوامــل بیمــاری زای انگلــی، باکتریایــی، قارچــی و ویروســی ) عفونــي( از مبــدا بــه محــل هــای نگهــداری 
جدیــد بوجــود مــی آیــد. در زمینــه مدیریــت بهداشــتی و شــرایط نگهــداری ماهیــان زینتــي در منــازل و در میــان 
پــرورش دهنــدگان اطالعــات کافــي وجــود نــدارد. همچنیــن توســعه ایــن صنعــت در اســتان هــای تهــران، اصفهــان، 
مرکــزی، البــرز، مازنــدران، فــارس، خراســان رضــوی و دیگــر اســتان مــا را بــر آن داشــت، تــا بــا ارائــه تصویــری از  
ســیمای مدیریــت بهداشــتی و برخــی بیمــاری هــای رایــج در مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی در اســتانهاي 
ــی  ــان، قدم ــروه از آبزی ــن گ ــای ای ــرل بیمــاری ه ــای بهداشــتی در کنت ــه راهکاره ــا ارائ ــم ب ــورد بررســي بتوانی م

کوچــک در جهــت حفــظ، نگهــداری و توســعه پایــدار ایــن صنعــت برداریــم. 
ــوب نیســت و  ــان زینتــی مطل ــرورش ماهی ــرو پ ــت بهداشــتی مراکــز تکثی ــرض کــه مدیری ــن ف ــا ای ــروژه ب ــن پ ای
ــا ارائــه  ــا هــدف شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف مدیریــت بهداشــتی،بیماریها و شــرایط نگهــداری ســعی دارد  ب ب
دســتورالعمل هــای بهداشــتي و مدیریتــی در ابعــاد گوناگــون ایــن صنعــت را پایــدار و توســعه آن را اقتصــادی و در 

عیــن حــال بــه داخــل خانــه هــا و اماکــن عمومــی )رســتورانها، بیمارســتاها، پارکهــا، مطــب هــا و ...( ببــرد.
ویروســها مهمتریــن عوامــل بیماریــزا در بهداشــت آبزیــان هســتند. جداســازي و شناســایي ویروســها در آبزیــان 
خیلــي مشــکل مــي باشــد. اگرچــه بیمــاري هــاي ویروســي متعــددي مــي تواننــد باعــث ضررهــاي معنــي دار 
اقتصــادي و جبــران ناپذیــری را ســبب شــوند،اما درمــان موفقیــت آمیــزي بــراي بیماریهــاي ویروســي در ماهیــان 
وجــود نــدارد. پیشــگیري تنهــا راه موفقیــت آمیــز بــراي کنتــرل بیماریهــاي ویروســي مــي باشــد. پیشــگیري از 
شــیوع یــک بیمــاري نیازمنــد اعمــال مدیریــت خــوب پــرورش مثــل قرنطینــه ، ضــد عفونــي ورعایــت اصــول 

بهداشــت در ارتبــاط بــا آزمایشــات تشــخیصي مناســب بــراي عوامــل بیماریــزاي بالقــوه مــي باشــد.
بیماریهــاي مــورد بررســي در ایــن پــروژه جــزء ویروســهاي هرپــس ویروســها ) KHV ( و رابــدو ویروســها ) 
SVC ( بودنــد. هرپــس ویروســها، ویروســهاي DNA دار دو رشــته اي هســتند کــه بیماریهــاي مهمــي در 
کپــور ماهیــان و ماهیــان زینتــی  بخصــوص در ماهــي گویــي و کپــور معمولــي ایجــاد مي کننــد. رابدوویروســها 
نیــز ویروســهاي RNA دار تــک رشــته اي هســتند کــه مــي تواننــد باعــث بیمــاري در ماهیــان گردنــد از آن 

جملــه مــي تــوان بــه ویرمــي بهــاره کپــور اشــاره کــرد.
ــوده و  ــواده کپــور ماهیــان ب ــی ( جــزو خان ــي و ماهــي کپــور طالی ــه اینکــه ماهیــان زینتی)گوی ــا توجــه ب ب
در ایــن ماهیــان بیماریهــاي مذکــور از اهمیــت بیشــتري برخــوردار اســت و از طرفــی  اســتانهاي مازنــدران 
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ــور  ــي کش ــرم آب ــان گ ــرورش ماهی ــرح در پ ــتانهاي مط ــوی از اس ــان رض ــدودي خراس ــا ح ــتان و ت ، گلس
محســوب مــي گردنــد، در ایــن راســتا نقــل و انتقــال ماهیــان مذکــور و آلــوده بــودن بــه بیمــاري هــاي یــاد 
شــده براحتــي مــي تواننــد در صــورت ســهل انــگاري  نگهــداري کننــده گان ماهیــان زینتــی  از طریــق رهــا 
ســازي ماهیــان در رود خانــه هــا کــه بطــور معمــول در اوایــل هــر ســال بصــورت نمادیــن ) بعــد از تعطیــالت 
نــوروزی ( برگــزار مــي شــود ، احتمــال درگیــر کــردن سیســتم آبــزي پــروري ماهیــان گــرم آبــي را  وجــود 
دارد. همچنیــن بدلیــل تاکیــد ســازمان دامپزشــکي بیماریهــاي KHV و SVC بــراي بررســي در اســتانهاي 

یــاد شــده و در ماهیــان کویــي و ماهــي کپــور طالیــی انتخــاب گردیــد. 
در ایــن بررســي آزمایشــاتPCR  ماهیــان زینتــی ) گویــي و ماهــي کپــور طالیــی ( نمونــه بــرداري شــده از 
اســتانهاي خراســان و گلســتان و مازنــدران کــه  در آزمایشــگاه مرجــع ســازمان دامپزشــکي در اســتان گیــالن 
انجــام شــده بــود، از نظــر هــر دو بیمــاري منفــي بودنــد. منفــي بــودن ماهیــان مــي توانــد یــک امتیــاز مثبــت 
بــراي مراکــز تکثیــر و پــرورش مــورد بررســي باشــد بشــرطي کــه در ادامــه کار نیــز بــا همــکاري نزدیــک بــا 

ســازمانهاي اجرایــي در عــدم ابتــالء بــه ایــن بیماریهــا کوشــا باشــند.
 بیمــاري کویــي هرپــس ویــروس یــک بیمــاري قابــل اخطــار کردنــي از نظــر ســازمان OIE مــي باشــد کــه بطــور 
طبیعــي تنهــا در کپــور معمولــي ، کپــور کویــي  و در هیبریدهــاي آنهــا شناســایي شــده اســت.ماهي کپــور بطــور 
معمــول در سیســتم هــاي چنــد گونــه اي پــرورش داده مــي شــوند. تحــت شــرایط پــرورش چنــد گونــه اي در زمــان 
شــیوع بیمــاري کویــي هرپــس ویــروس نشــانه هــاي بیمــاري یــا مــرگ و میــر در گونــه هــاي دیگــر مشــاهده نمــي 
شــود. اگرچــه مشــاهدات تجربــي از آلمــان بیــان مــي دارد کــه ماهــي طالیــی و کپــور علفخــوار نیــز بــه بیمــاري 
ــادي وجــود دارد کــه بیــان مــي دارد ماهــي  کویــي هرپــس ویــروس حســاس مــي باشــند. همچنیــن شــواهد زی
طالیــی حامــل بالقــوه کویــي هرپــس ویــروس مــي باشــد ) OIE , 2009 (. ایــن بیمــاري از کشــورهاي متعــددي 
گــزارش شــده اســت ، از کشــورهاي اروپایــي همچــون اتریــش ، بلژیــک ، دانمــارك ، انگلســتان ، فرانســه ، آلمــان ، 
ایتالیــا ، هلنــد ، دانمــارك ، ســوئیس  همچنیــن از کشــورهاي آســیایي اندونــزي ، ژاپــن ، تایــوان ، تایلنــد گــزارش 

کــرده انــد) OIE  2009 ؛ Pokorova و همــکاران ، 2005( .
ــا  ــوده کــه عمدت ــي از نظــر OIE ب ــل اخطــار کردن ــز جــزو بیماریهــاي قاب ــور نی بیمــاري ویرمــي بهــاره کپ
کپــور ماهیــان ) کپــور معمولــي ، کپــور کویــي ، ســرگنده ، علفخــوار و ماهــي طالیــی ( حســاس مــي باشــند.
در خصــوص روش انتقــال بیمــاري SVC یکــي از مــوارد بیــان شــده نقــل و انتقــال ماهیــان بویــژه ماهیــان 
 OIE, ( زینتــي کویــي و ماهــي طالیــی مــي باشــد کــه بطــور مرتــب بــه تمــام نقــاط دنیــا حمــل مــي شــوند
2009  (. بــراي نمونــه در ســال 1996 ویــروس SVC بطــور اتفاقــی همــراه بــا محمولــه ماهیــان زینتــی آب 
ســرد از آســیا بــه انگلســتان وارد شــده اســت. همچنیــن تــا ســال 2002 امریــکا عــاري از بیمــاري SVC بــود 
امــا توســط یــک مرکــز عمــده فروشــی و توزیــع کننــده ماهیهــای کــوی و طالیــی بــه مشــتریان در سراســر 
امریــکا بیمــاري در امریــکا شــیوع پیــدا کــرد. یــا در دانمــارك کــه همچــون امریــکا تــا ســال 2002 عــاري از 
بیمــاري SVC بــود ، بــا ســهل انــگاري و وارد کــردن ماهیــان کویــي توســط یــک فروشــنده ماهیــان زینتــی 
خریــداري شــده از آلمــان بیمــاري نیــز همــراه بــا محمولــه هــاي ماهــي وارد کشــور دانمــارك گردیــده اســت 
) Ariel , 2005 (. همچنیــن اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بیمــاري ویرمــي بهــاره کپــور بوســیله ماهــي طالیــی 
وارداتــي بــه انگلســتان وارد شــده اســت) Bernoth and Crane , 1995 (. اگرچــه در نمونــه هــاي مــورد 
ــان  ــم ماهی ــه بتوانی ــه آزادان ــي نیســت ک ــدان معن ــن ب ــي ای ــد ول ــت نگردی ــي یاف ــه مثبت ــا نمون ــش م آزمای

مذکــور را بــه هــر نقطــه اي از کشــور بــدون کســب مجــوز هــاي الزم  از مراجــع ذیصــالح حمــل نمائیــم.
امــا یکــي از شــایعترین بیمــاري ویروســي شــناخته شــده در ماهیــان زینتــي لمفوسیســتیس اســت. بیمــاري 
لمفوسیســتیس بوســیله عواملــي کــه ویــروس بیمــاري لمفوسیســتیس نامیــده مــي شــود، ایجــاد مــي گــردد. 
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بیمــاري لمفوسیســتیس یــک بیمــاري مزمــن اســت. ایــن بیمــاري 96 گونــه از ماهیــان دریایــي و آب شــیرین 
را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد. گونــه هایــي کــه بیمــاري در آنهــا شــایع مــي باشــد در ماهیــان زینتــي آب 
ــور  ــان و کپ ــه ماهی ــا گرب ــا مــي باشــند. ام ــد از: ماهــي شیشــه اي ، ســیچالیدها ، آنجــل ه شــیرین عبارتن
ماهیــان بــه ایــن بیمــاري حســاس نمــي باشــند. بیمــاري لمفوسیســتیس زمانیکــه ســلولهاي پوســت ماهــي 

آلــوده پــاره مــي شــود اجــزاء ویروســي بــدرون آب رهــا مــي گردنــد. 
بیمــاري لمفوسیســتیس عمومــا در پوســت و بالــه هــا شــایع مــي باشــند وبخاطــر منظــره بــد ماهــي باعــث 
خســارات اقتصــادي نســبت بــه پــرورش دهنــده هــا مــي گردنــد. بیمــاري بوســیله ندولهــاي گالبــي یــا زگیــل 
ماننــد بــر روي پوســت و بالــه هــا و برخــي مواقــع در ناحیــه دهــان و آبشــش یــا چشــم مشــخص مــي شــود. 
بیمــاري بــه نــدرت کشــنده بــوده ولــی زمانیکــه ضایعــات ندولــي در ناحیــه دهــان باشــد، مــي توانــد باعــث 
اختــالل در تغذیــه گــردد .  درمانــي بــراي بیمــاري لمفوسیســتیس وجــود نــدارد. در حالیکــه بیمــاري یــک 
حالــت عفونــي دارد بهتریــن پیشــنهاد حــذف ماهیــان آلــوده مــي باشــد، امــا جداســازي ماهیــان آلــوده همــراه 
بــا تقویــت غذایــي و بهبــود شــرایط محیطــي اغلــب باعــث کاهــش خودبخــودي ضایعــات خواهنــد شــد. درطي 
ــاری ویروســی  لمفوسیســتیس  ــی آنجــل بیم ــدران ،در ماهــی زینت ــی اســتان مازن ــان زینت بررســی از ماهی
مشــاهده شــد. در تمامــی ماهیــان بیمــار تــوده هــای برجســته در اندازهــای مختلــف )6 – 3 میلــی متــر( بــر 
روی فــک بــاال و پاییــن مشــاهده گردیــد. تــوده هــای فــوق قوامــی نــرم داشــته و رنــگ آنهــا از خاکســتری تــا 
کــرم روشــن بــود. اگرچــه تلفاتــي در ماهیــان مشــاهده نگردیــد امــا ایــن مــي توانــد بــراي مدیریــت مرکــز 
ــا توجــه بــه ســیر  یــک امتیــاز منفــي در عــدم توجــه بــه وضــع ظاهــري ماهــي در زمــان انتخــاب ماهــي ب
مزمــن بیمــاري و یــا حــذف ماهــي بمحــض شــروع بیمــاري در ماهیــان باشــد. در بررســیهای باکتریایــی بافــت 
داخلــی تــوده هــای برجســته، باکتــری و انــگل مشــاهده نگردیــد . نشــانه هــای بالینــی بیمــاری  و آســیب 
شناســی  تــوده مشــاهده شــده  : شــکل و رنــگ تــوده هــای برجســته ، درصــد مــرگ و میــر ، عــدم اســتقبال 
بــه غــذا ، الغــری و خصوصیــات آســیب شناســی بــا مطالعــات و مشــاهدات  Lawler  و) 2009Roy) بســیار 
نزدیــک اســت .بــه نظــر مــی رســد ماهــی آنجــل در مقایســه بــا دیگــر ماهیــان زینتــی از حساســیت بیشــتری 
برخورداراســت . اســتقبال پــرورش دهنــدگان از ایــن ماهــی و نگهــداری آن در شــرایط اســترس زا ) تراکــم ( 

و بــه دنبــال آن ، تغییــرات فیزیکــو شــیمیایی آب مــی توانــد ســبب بــروز ایــن بیمــاری گــردد .
ــد باکتریهــاي جــدا ســازي  ــان گردی ــج بی ــي همانطــور کــه در قســمت نتای در خصــوص بیماریهــاي باکتریای
شــده از جنــس آئرومونــاس بــا غالبیــت آئرومونــاس ، پزودومونــاس و ویبریــو بودنــد. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر 
نمونــه هــاي ماهیــان گرفتــه شــده از لحــاظ شــکل ظاهــري و رفتــاري ســالم بودنــد. در اکثــر مــوارد باکتــري 
جــدا ســازی شــده از اندامهــاي پوســت و آبشــش بــر روي محیــط کشــت از جنــس باکتــري آئرومونــاس بودنــد، 
حتــي در ماهیــان تلــف شــده در یکــي از مراکــز خراســان رضــوي نیــز باکتــري آئرومونــاس شناســایي گردیــد. 
ــد.  ــي باش ــی م ــان زینت ــرورش ماهی ــت پ ــي در صنع ــکل عموم ــک مش ــي ی ــاي باکتریای ــروزه بیماریه  ام
باکتریــاي گــرم منفــي عامــل بســیاري از بیماریهــاي باکتریایــي اســت کــه بــه ماهیــان زینتــی حملــه مــي 
ــاس و ویبریوهــا،  ــوم ، پزودومون ــال ، مایکوباکتری کننــد. آئروموناســها ، ســیتروباکترها ، فالووباکترهــا ، ادوارزی
 Musa, et al 2008 ( باکترهــاي گــرم منفــي هســتند کــه معمــوال از ماهیــان زینتــی بیمــار جــدا مــي شــوند
(. آنچــه کــه در خصــوص باکتریهــاي گونــه آئرومونــاس متحــرك قابــل بیــان اســت ایــن باکتــري بعنــوان یــک 
باکتــري فرصــت طلــب بطــور کــم وبیــش در تمــام کارکاههــاي تکثیــر و پــرورش مــورد بررســي وجــود دارد 
ــه  ــه ماهیــان از قبیــل تغذی و در صــورت پیــش آمــدن کوچکتریــن ســوء مدیریــت و وارد آمــدن اســترس ب
ــزان فاکتورهــاي  ــا افزایــش می ــود اکســیژن ، کاهــش ی نامناســب ، عــدم تمیــزي کــف حوضچــه هــا ، کمب
کیفیــت آب مــي توانــد باعــث بیمــاري گــردد. همچنیــن در مــورد پزودومونــاس هــا نیــز مــي تــوان گفــت 
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کــه ایــن باکتریهــا نیــز در همــه آبهــا یافــت مــي شــوند. همچنیــن ســپتي ســمي پزودوموناســي نیــز اغلــب از 
طریــق مدیریــت بهداشــتي ضعیــف ماننــد میــزان اکســیژن محلــول پائیــن ، تراکــم زیــاد و بــاال رفتــن ســطح 
آمونیــاك ، دمــاي بــاالي آب و یــا تغذیــه نامناســب ماهیــان روي میدهــد ) موســوي و همــکاران 1388 (. 

ــان زینتــی آب شــیرین  ــي ماهی ــه هــاي باکتریای ــرروي گون  در بررســي کــهMusa  و همــکاران ) 2008( ب
بیمــار از مغــازه هــاي آکواریــوم فروشــي انجــام دادنــد ، نشــان داده انــد کــه از 25 مــورد باکتــري کــه جــدا 
کــرده انــد 15 مــورد مربــوط بــه آئرومونــاس هیدروفیــال بــوده اســت. همچنیــن از باکتریهــاي ادوارزیــال تــاردا 
   .) Musa, et al 2008(فالووباکتریــوم ، یرســینیا نیــز هــر کــدام از یــک مــورد ماهــي بیمــار جــدا شــده انــد ،
 Ceftifur ( در مقالــه اي تحــت عنــوان عملکــرد ســفتي فــور ســدیم  ) Gerard ) 1992 و  Dixon
Sodium ( برعلیــه گونــه آئرومونــاس جداســازي شــده از ماهیــان زینتــی بیــان مــي دارد کــه از 50 ماهــي 
ــاس جداســازي شــده  ــه آئرومون ــرداري شــده از عمــده فروشــي هــا، 42 مــورد باکتــري گون ــه ب بیمــار نمون
اســت. بطوریکــه مقاومــت دارویــي آئرومونــاس هــا بــه آنتــي بیوتیکهــاي معمــول را مشــکلي جدیــد در صنعــت 

آبــزي پــروري ماهیــان زینتــی بیــان مــي دارد.
تلفــات ایجــاد شــده در مراکــز گلســتان و خراســان رضــوي و باکتریهــاي جداســازي شــده کــه پزودومونــاس 
و آئرومونــاس بودنــد، مــي توانــد نتیجــه ضعــف مدیریــت در بهداشــت باشــد زیــرا همانطــور کــه بیــان شــد 
اینهــا باکتریهایــي هســتند کــه عمومــا بــا ضعــف هــای مدیریتــي از قبیــل تغذیــه نامناســب و عــدم تمیــزي 
کــف حوضچــه هــا ، کمبــود اکســیژن در همــان مقطــع از زمــان اتفــاق افتــاده باشــد. بطوریکــه ایــن باکتریهــا 
ــب از  ــرك اغل ــهاي متح ــوند. آئروموناس ــي ش ــه م ــر گرفت ــب در نظ ــت طل ــزاي فرص ــل بیماری ــوان عوام بعن
ســطوح موکوســي و اندامهــاي داخلــي ماهیانــي کــه از لحــاظ بالینــي ســالم مــي باشــند، نیــز جــدا مــي گــردد. 
ــاال ، در  فاکتورهــاي مســتعد کننــده در سیســتم هــاي پرورشــي متراکــم و نیمــه متراکــم  شــامل دمــاي ب
ماهیــان تحــت اســترس در شــرایط حمــل و نقــل هــای نامناســب ، تراکــم بیــش از حــد ، تغذیــه نامناســب 
و کیفیــت پائیــن آب مــي باشــند) Iqbal et al 1999 ; Noga, 2010 (. امــا در خصــوص تلفــات ناشــي از 
باکتــري آئرومونــاس در اســتان مازنــدران احتمــاال ناشــي از انتقــال باکتــري از محیــط بیرونــي بــه داخــل مرکز 
باشــد زیــرا کــه باکتــری آئــرو مونــاس هیــد روفیــال  یکــی از بیماریهــای شــایع باکتریایــی شناســایی شــده 
ــازاري   درماهــی قــزل آال ی منطقــه هــراز اســتان مازنــدران اســت  . بخشــی از فــروش ماهــی قــزل آال در ب
ــازار ماهــي فروشــي عبــور  انجــام مــی شــود، کــه بــراي دسترســي بــه ایــن مرکــز بایســتي از وســط ایــن ب
کــرد، بــه نظــر مــی رســد کــه پــرورش دهنــده آلودگــی را از بــازار مــورد نظــر بــا خــود بــه محــل پــرورش 

ماهــی زینتــی انتقــال داده و بــا ایــن بیمــاری برخــورد کــرده اســت .    
 امــا باکتریهــاي جنــس ویبریــو بیشــتر ماهیــان دریایــي را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهنــد. ویبریوهــا بــه صــورت 
متنــاوب از ماهیــان آکواریومــي آب شــیرین و یــا آزاد ماهیانــي کــه از امعــاء و احشــاء ماهیــان دریایــي تغذیــه 
مــي کننــد ، جــدا شــده اســت) ســتاري 1387 (. از لحــاظ بالینــي بیمــاري ویبریوزیــس خیلــي شــبیه بــه 
بیماریهــاي ناشــي از آئروموناســهاي متحــرك مــي مانــد و همچــون دیگــر بیماریهــاي باکتریایــي تحت شــرایط 

 .) Roberts, 2010(عوامــل اســترس زاي محیطــي ایجــاد مــي شــود
باکتــری ویبریــوVibrio spp( ( جــدا شــده از ماهیــان آنجــل و دم شمشــیری در همــان مرکــز داراي تلفــات 
ــري  ــورد باکت ــده در م ــه ش ــل گفت ــه دالی ــد ب ــدران  میتوان ــتان مازن ــاس در اس ــري آئرومون ــي از باکت ناش
آئرومونــاس باشــد زیــرا کــه  باکتــری ویبریــو انگیالریــوم ) عامــل بیمــاری ویبریــوز ( نیــز یکــی ازبیماریهــای 
ــدران اســت  .  در مــورد  باکتریایــی شــایع شناســایی شــده درماهــی قــزل آال ی منطقــه هــراز اســتان مازن
عوامــل بیماریــزاي قارچــي نیــز قارچهــاي جــدا ســازي شــده از قبیــل آســپرژیلوس فــالووس ، مخمــر ، موکــور 
، پنــي ســیلیوم ، آلترناریــا از نــوع قارچهــاي ســاپروفیت مــي باشــند و تــا کنــون هیــچ گزارشــي از بیماریزایــي 
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تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

ایــن قارچهــا از آبزیــان صــورت نگرفتــه اســت. آنچــه کــه در خصــوص بیماریهــاي قارچــي در آبزیــان اهمیــت 
دارد انــواع قارچهایــي از قبیــل ســاپرولگنیازیس ، برانشــیومایکوزیس ، ایکتیوفونیازیــس اســت کــه هیچکــدام 
از اینهــا در مراکــز مــورد بررســي جداســازي نگردیــد. در نمونــه بررســیهایي کــه انجــام شــده نیــز نتیجــه اي 

مشــابه و در عیــن حــال تاییــد کننــده  نتایــج بررســي حاضــر بــوده اســت از قبیــل:
نعمــت اللهــي و همــکاران )1389( در مطالعــه اي بــر روي فلــور قارچــي و جداســازي قارچهــاي بیماریــزا و 
یــا ســاپروفیت پوســت و آبشــش ماهیــان زینتــي مولــي ســیاه و ســفید در شهرســتان شــهر کــرد قارچهــاي 

آســپرژیلوس ، پنــي ســیلیوم و انــواع مخمــر را از آبشــش ماهیــان جداســازي کــرده انــد.
مشــکیني و همــکاران ) 1389 (در بررســي فلــور قارچــی از ماهیــان آکوایومــي تگــزاس ، پنگوســي و اوراتــوس 
عرضــه شــده در شهرســتان ارومیــه کــه از ســطوح خارجــي بــدن و انــدام هــاي داخلــي کبــد و کلیــه نمونــه 
بــرداری شــده بودنــد تنهــا قــارچ آســپرژیلوس فــالووس را فقــط در ماهــي تگــزاس جــدا ســازي کــرده انــد و 

از دو گونــه دیگــر هیــچ قارچــي جــدا نکــرده انــد.
ــدازه هــا  ــي باشــد. انگلهــا در تمــام ان ــان زینتــی  بیماریهــاي انگل ــا ماهی ــاط ب  شــاید شــایعترین مشــکل در ارتب
وشــکل هــا از انگلهــای تــک ســلولي تــا انگلهــاي چنــد ســلولي مثــل ترماتوهــا ، سســتودها ، نماتودهــا و غیــره مــي 
تواننــد باعــث بیمــاري گردنــد. در بررســي حاضــر از انگلهــاي تــک یاختــه جداســازي شــده مــي تــوان بــه تریکودینــا 
ــه  ــا ب ــوس و از نماتوده ــروس و ژیروداکتیل ــه داکتیلوژی ــا ب ــاي منوژنه ــا  ازترماتوده ــوس و تتراهیمن ، ایکتیوفتیری
کاپیالریــا اشــاره کــرد. اگرچــه وجــود انگلهایــي مثــل داکتیلوژیــروس و ژیروداکتیلــوس بــه تعــداد کــم بــه دلیــل 
گســترش و همــه جایــي بــودن آنهــا مــي توانــد در ماهیــان قابــل قبــول باشــد ، امــا انگلهایــي ماننــد ایکتیوفتیریوس 

، تتراهیمنــا و کاپیالریــا مــي توانــد یــک امتیــاز منفــي بــراي مدیریــت مراکــز باشــد. 
جاللــي جعفــري ) 1377 ( انگلهــاي تــک یاختــه شــایع در ایــران را انگلهــاي: ایکتیوفتیریــوس ، تریکودینــا 
و ایکتیوبــودو میدانــد و از میــان آنهــا نیــز تــک یاختــه ایکتیوفتیریــوس را خطرناکتریــن عنــوان مــي کنــد، 
بطوریکــه همــه ســاله ضایعــه هــاي ســنگیني بــه ماهیــان پرورشــي کشــور وارد مــي ســازد. بغیــر از ایکتیوبودو، 
دو انــگل دیگــر در اکثــر مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی  نیــز در بررســي حاضــر جداســازي گردیــده 

انــد کــه مشــابه و تاییــد کننــده نتایــج مــا مــی باشــد.
ــي و قارچــي  ــاي باکتریای ــه آلودگیه ــی  نســبت ب ــان زینت ــي در ماهی ــاي انگل در خصــوص بررســي آلودگیه
تحقیقــات بیشــتري  انجــام شــده اســت همچنیــن محــل انجــام ایــن بررســیها از پراکندگــي خوبــي در ســطح 
کشــور برخــوردار اســت. ایــن مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه آلودگیهــاي انگلــي در ماهیــان زینتــی تقریبــا 
بطــور یکســان در تمــام مراکــز تکثیــر و پــرورش وجــود دارنــد. همچنیــن ایــن آلودگیهــا از لحــاظ نــوع انــگل 

نیــز تقریبــا مشــابه مــي باشــند. از آنجملــه مــي تــوان بــه بررســیهاي ذیــل اشــاره کــرد: 
ــکاران ) 1389 ( ،  ــوي و هم ــم زاده موس ــواز ، ابراهی ــتان اه ــکاران ) 1389 ( از شهرس ــان و هم ــم پیغ رحی
احــدی نــژاد و همــکاران ) 1389(  از تهــران ، فدایــي فــرد و همــکاران ) 1389 ( از شهرســتان هــاي اصفهــان، 
شــهر کــرد و کاشــان ، چوبچیــان ) 1389 ( از مازنــدران ، شــرفي و رجبیــان ) 1389 ( از شهرســتان دماونــد 
، آزادیخــواه و همــکاران ) 1389 ( از شهرســتان ارومیــه. در تمــام ایــن بررســیها بطــور کــم و بیــش انگلهــاي 
ــا  ــه ب ــد ک ــرده ان ــزارش ک ــوس را گ ــروس ، ژیروداکتیل ــا، داکتیلوژی ــوس، تتراهیمن ــا ، ایکتیوفتیری تریکودین
ــاد شــده  ــا اســت کــه در هیچیــک از بررســي هــاي ی بررســي حاضــر همخوانــي دارد و تنهــا انــگل کاپیالری
توســط همــکاران فــوق بــه آن اشــاره اي نشــده اســت. ایــن حالــت دلیــل بــر نبــود انــگل در ماهیــان مــورد 
مطالعــه آنهــا نمــي باشــد شــاید کــه آنهــا تنهــا بــه بررســي هــاي ســطح خارجــي بــدن اکتفــاء کــرده باشــند. 
دلیــل گســتردگي آلودگــي بــا ایــن انگلهــا میتوانــد حمــل و نقــل آزادانــه ماهیــان زینتــی از شــهري بــه شــهر 

دیگــر و از اســتاني بــه اســتان دیگــر باشــد. 
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ــان در مــدت  ــر ماهی ــوده و مــرگ ومی ــي ب ــه نســبت طوالن ــي داراي دوره اي ب تلفــات ناشــي از عوامــل انگل
زمــان طوالنــي رخ مــي دهــد. عفونتهــاي انگلــي اغلــب زمانــي کــه در فصــل بهــار زمانــي کــه آب اســتخرها 
شــروع بــه گــرم شــدن مــي کنــد آغــاز شــده و در تابســتان بــه حداکثــر رشــد و تکثیــر خــود مــي رســد ) 
جاللــي جعفــري ، 1377 ( بــا توجــه بــه اینکــه دمــاي آب در حوضچــه هــاي تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی 
در تمــام طــول ســال در دمــاي مناســبي نگهــداري مــي کنــد ) جــداول کیفیــت آب  2 و3 و4  ( زیــاد مصــداق 

نــدارد و در تمــام طــول ســال آلودگــي انگلــي مــي توانــد رخ بدهــد.
در خصــوص وضعیــت مدیریــت و بهداشــت در مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی نیــز بایــد عنــوان کــرد کــه 
تمــام آلودگــي هــاي ویروســي ، باکتریایــي ، قارچــي و انگلــي بــه چگونگــي مدیریــت و رعایــت اصــول بهداشــتي در 
مراکــز تکثیــر و پــرورش ارتبــاط پیــدا مــي کنــد. نتایــج حاصــل از بررســیهاي بهداشــتي حکایــت از آن دارد کــه 
پرســنل آمــوزش دیــده در ســطح مراکــز پائیــن بــوده، بطوریکــه در اســتان خراســان رضــوي بیشــتر و در گلســتان 
پرســنل دوره آمــوزش نداشــته انــد.  در دنیــاي امــروز کــه دنیــاي تحــوالت ، دگرگونیهــا و تغییــرات ســریع اســت 
، انطبــاق و همراهــي بــا تغییــرات یکــي از عوامــل حفــظ ثبــات ، پایــداري ، رشــد و توســعه محســوب مــي شــود. 
در ســازمانها یــا مراکــزي کــه بــه امــر آمــوزش نیــروي انســاني اهمیــت بیشــتري داده مــي شــود نیــروي بهــره وري 
و کارائــي بهتــري خواهــد داشــت)باني راد 1383 (. بــي تردیــد آبــزي پــروري بخصــوص تکثیــر و پــرورش ماهیــان 
زینتــی نیــز ماننــد هــر نــوع ســرمایه گــذاري دیگــري بــه اهمیــت وقــت و ســرمایه بــه آموزشــها و مهارتهــاي حرفــه 

اي نیــاز دارد، موضوعــي کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. 
ــه و  ــتها ، چکم ــه دس ــوند ک ــاد آوري ش ــا ی ــنل کارگاهه ــه پرس ــا ب ــیک ، دائم ــهاي کالس ــر آموزش ــالوه ب ع
کفــش بایســتي بطــور منظــم بــا اســتفاده از ضدعفونــي کننــده هــا ضــد عفونــي گردنــد. ایــن امــر بخصــوص 
وقتــي کــه بــه یــک قســمت از مرکــز وارد و یــا خــارج مــي شــوند و نیــز زمانیکــه در حــال کار بــر روي  چنــد 
حوضچــه مــي باشــند.  از لحــاظ وجــود مســئول فنــي، در مراکــز اســتان هــاي مــورد بررســي در مازنــدران 
توجــه کمتــري را بــه ایــن امــر داشــته انــد. درك و ارتبــاط میــان ماهــي ، محیــط و عوامــل بیماریــزا بســیار 
مهــم بــوده و پایــه اعمــال یــک مدیریــت پرورشــي صحیــح مــي باشــد ) جعفــري جاللــي ، 1377( و بــراي 
حفــظ ســالمتي ماهیــان و داشــتن تولیــد خــوب فقــط درك و دانــش کافــي در مــورد ماهــي یــا موجــود زنــده 
، مــواد غذایــي  و غیــره کافــي نیســت بلکــه بایــد دانــش کافــي در مــورد واکنــش متقابــل عناصــر موجــود 
در داخــل حوضچــه یــا اســتخر نیــز الزم مــي باشــد ) ســتاري 1387 (. ایــن امــر معمــوال در یــک سیســتم 
تولیــدي معمــوال بــر عهــده مســئول فنــي مــي باشــدکه اهمیــت چندانــي بــه آن داده نشــده اســت بخصــوص 
ــان نگهــداري میگــردد. در  ــه متفــاوت از آبزی در مراکــز ماهیــان زینتــی کــه در انجــا همزمــان چندیــن گون
تمــام مراکــز مــورد بررســي هــر ســه اســتان منبــع آب مــورد اســتفاده از آب چــاه و آب شــهري مــي باشــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه آب چــاه و آب شــهري عمومــا فاقــد عوامــل بیماریــزا مــي باشــد و از ایــن لحــاظ خطــري 
ــز از آب چــاه تامیــن مــي شــود)  ــراي مراکــز احســاس نمــي شــود. بطوریکــه آب شــرب شــهر مشــهد نی ب
پرتــال جامــع شــرکت اب و فاضــالب شــهري مشــهد(. تنهــا نکتــه در خصــوص آب شــهري ایــن اســت کــه 
جهــت ضدعفونــي آنهــا از کلــر اســتفاده مــي شــود. میــزان کشــندگي کلــر بیــن 0/2 تــا 0/3 میلــي گــرم در 
لیتــر آب در نظــر گرفتــه مــي شــود امــا نبایســتي بیــش از 0/003 میلــي گــرم در لیتــر باشــد. کلــر موجــود 
در آب ناپایــدار بــوده بخصــوص در دمــاي بــاال و همچنیــن در اثــر هوادهــي یــا باقــي مانــدن در هــواي آزاد 
بمــدت 24 ســاعت از بیــن میــرود) wildgoose , 2001 (.  و بایســتي قبــل از اســتفاده در یــک حوضچــه بــه 
همــراه هوادهــي ذخیــره تــا کلــر اضافــي موجــود در آب از بیــن بــرود. همچنیــن جنــس حوضچــه هــاي مــورد 
اســتفاده در هــر ســه مرکــز عمدتــا از نــوع بتونــي و اکواریــوم بــوده و فقــط در یــک مرکــز حوضچــه فایبــر 
گالس موجــود بــود . از لحــاظ بهداشــتي و تمیــز نمــودن، حوضچــه هــاي آکواریومــي شیشــه اي و فایبــرگالس 
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ــوع  ــت دارد. و در صــورت وق ــاد ارجحی ــرج زی ــل و ف ــل داشــتن خل ــي بدلی ــاي بتون ــه حوضچــه ه نســبت ب
بیمــاري تمیــز کــردن و ضدعفونــي کــردن بــا مشــکل مواجــه مــي گــردد. بطوریکــه دیــواره هــاي جلبــک زده 
و ســبز رنــگ در ایــن مراکــز بوضــوح مشــخص اســت. همچنیــن در هــر ســه اســتان اکثــر مراکــز عــالوه بــر 
لولــه هــاي پــي وي ســي از لولــه هــاي فلــزي نیــز بــراي آبرســاني بــراي حوضچــه هــاي خــود اســتفاده مــي 
کننــد کــه انتقــال آب حــاوي زنــگ آهــن در لولــه هــا نســبت بــه پــي وي ســي زیــاد بــوده و احتمــال ایجــاد 

مســمومیت در ماهیــان نیــز بیشــتر مــي باشــد.  
از نظــر محــل تهیــه و ارســال ماهیــان زینتــی اگرچــه در برخــي مراکــز داخــل اســتاني بــوده ولــي از در اکثــر 
مراکــز محــل تهیــه مولدیــن  بــا واســطه از اســتانهاي دیگــر و بیشــتر از خــارج کشــور بــوده انــد. کشــورهاي 
ذکــر شــده کــه ماهیــان عمومــا از آنجــا وارد شــده انــد شــامل ســنگاپور ، مالــزي ، تایلنــد و اندونــزي بــوده 
انــد. نقــل و انتقــال ماهیــان زنــده بطــور عمــوم باعــث انتقــال عوامــل بیماریــزا از یــک منطقــه بــه منطقــه 
ــده باعــث پخــش شــده  ــد کــه تجــارت ماهیــان زن ــده اســت. مطالعــات بســیاري نشــان داده ان دیگــر گردی
بیمــاري بــه تعــدادي از کشــورها در ســالهاي اخیــر گردیــده اســت. بــراي مثــال در ســال 1988 ویــروس شــبه 
ــه ســنگاپور از اســترالیا شناســایي شــده  ــدو ) irido – like virus ( در ماهیــان گورامــي وارد شــده ب ایری
بــود. در ســال 1989 بیمــاري شــبیه ایریــدو ویــروس در ســیچالید وارداتــي بــه ســنگاپور از کانــادا شناســایي 
گردیــد) sudthongkong et al 2002 (. Imai  و همــکاران ) 2000( گــزارش کــرده انــد کــه در تایلنــد 
گوپــي هایــي کــه از ســنگاپور وارد شــده بودنــد بــر اثــر آلودگــي بــا انگلــي تتــرا هیمنــا کرولیســي و بدنبــال 

آن آلودگــي ثانویــه بــا قــارچ آکلیــا بیسکســوالیس تلــف شــده انــد.
ــا  ــه  روســیه ب ــي ب ــوع آلودگــي در بچــه ماهیــان زینتــی پنگوســي واردات Baska و همــکاران ) 2009 ( وق
انگلهــاي میکسوســپوریدي )Myxobolus hakyi sp  و Hoferellus pulvinatus sp ( از کشــور تایلنــد 
را گــزارش کــرده انــد. مثالهــاي فــوق نمونــه گزارشــهایي هســتند کــه در اثــر نقــل و انتقــال گســترده ماهیــان 
ــر ورود بــي  زینتــی بیمــاري از کشــوري بــه کشــور دیگــر منتقــل شــده اســت. ایــن مــي توانــد اخطــاري ب
رویــه ماهیــان زینتــی بــه کشــور بــدون آزمایشــات و قرنطینــه هــاي الزم باشــد. حتــي الزم اســت در جابجایــي 

ماهیــان زینتــی بــه اســتانهاي همجــوار و دیگــر اســتانها نیــز کنتــرل بیشــتري صــورت بگیــرد. 
در خصــوص وضعیــت ضــد عفونــي آب قبــل از ورود بــه مراکــز از بیــن مراکــز موجــود در ســه اســتان تنهــا یــک 
مرکــز آب مــورد اســتفاده را ضدعفونــي مــي کــرده اســت و بقیــه مراکــز کار خاصــي را بــر روي آب ورودي بــه کارگاه 
انجــام نمــي داده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه در تمــام ایــن مراکــز آب مــورد اســتفاده از آب چــاه یــا آب شــهري مــورد 
اســتفاده قــرار مــي گرفتــه و اطمینــان از عــدم آلودگــي بــه عوامــل بیماریــزاي عفونــي اقــدام بــه ضدعفونــي آب 
ورودي نمــي کــرده انــد. همچنیــن در مــورد تعویــض آب حوضچــه هــاي پــرورش مــورد اســتفاده در مراکــز تقریبــا 
ــوده اســت بجــز یــک مرکــز در  ــه ب ــار و روزان ــا دو روز یکب ــن مراکــز تعویــض آب بصــورت هفتگــي ت در تمــام ای
اســتان مازنــدران کــه بــا فــروش ماهیــان یــک حوضچــه و خالــي شــدن ماهیــان آنهــا اقــدام بــه تعویــض آب آنهــا 
مــي کــرده اســت. تعویــض آب یکــي از ابزارهــاي مدیریتــي در جهــت کاهــش مــواد آلــي موجــود در حوضچــه هــا 

و  حفــظ ســالمت ماهیــان در شــرایط محیطــي بســته مثــل حوضچــه هــا و آکواریومهــا اســت. 
کیفیــت آب حوضچــه هــاي پرورشــي تحــت تاثیــر بیشــتر تعویــض آب مــي باشــد. بــا توجــه بــه جــداول کیفیــت 
آب ) جــداول 2 و 3 و 4  ( کیفیــت آب مراکــز پرورشــي در هــر ســه اســتان بــا توجــه بــه دوره تعویــض آب، از لحــاظ 
کیفیــت آب حوضچــه هــا مشــکل خاصــي نداشــتند و در محــدوده دامنــه تعریــف شــده بودنــد. مهمتریــن قســمت 
در مدیریــت بهداشــتي آب مــورد اســتفاده مدیریــت پســاب حاصــل خروجــي مراکــز اســت کــه حــاوي مــواد آلــي 
فــراوان و انــواع میکروارگانیســمهاي داخــل مراکــز مــي باشــد. ایــن پســاب بایــد بنحــوي قبــل از خــروج از مرکــز 
در محــل هــاي ویــژه اي جمــع آوري و ضــد عفونــي و بعــد بــه بیــرون از مرکــز هدایــت شــوند کــه ایــن موضــوع در 



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي152

مراکــز یــاد شــده بــکار گرفتــه نشــده و از ایــن لحــاظ ضعیــف عمــل شــده اســت.
از لحــاظ نــوع غــذاي مصرفــي در هــر ســه اســتان تمــام مراکــز مــورد بررســي تقریبــا از دو نــوع غــذاي پلیــت 
، دســت ســاز اســتفاده مــي کــرده انــد. غــذاي پلیــت از شــرکت بیومــار فرانســه مــي باشــد. خریــد غــذاي 
پلیــت مــورد اســتفاده در مراکــز تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی  خیلــي زیــاد نمــي باشــد. بــا ایــن حــال 
دقــت و نظــارت در آلودگــي و ســالم بــودن ) تاریــخ تولیــد و تاریــخ انقضــاء( قبــل یــا بعــد از خریــد موضــوع 
مهمــي اســت. احتیــاط مــي توانــد احتمــال خطــرات را بــه حداقــل برســاند)Roberts, 2010 (.     همچنیــن 
غــذاي دســت ســاز مــورد اســتفاده ترکیباتــي از قبیــل دل گاو ، اســفناج پختــه ، ســنگدان مــرغ ، پــودر ماهــي 
و غــالت یافــت مــي شــود. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ترکیبــات حاصــل تجربیــات خــود پــرورش دهنــده گان 
بــوده و اصــول جیــره نویســي ) تعــادل ترکیبــات آلــي و مــواد معدنــي و میــزان انــرژي قابــل هضــم ( در آنهــا 
رعایــت نشــده اســت. و گاهــا ممکــن اســت فاقــد برخــي از ترکیبــات غذایــي مــورد نیــاز باشــد کــه در دراز 
مــدت باعــث بیمــاري ناشــی از کمبــود موادغذایــي شــود و چــون طــول مــدت نگهــداري ماهیــان کــم مــي 
ــذا در  ــار نگهــداري غ ــن انب ــم خــود را نشــان ندهــد. همچنی ــرورش عالئ ــر و پ ــز تکثی باشــد شــاید در مراک
تمــام مراکــز مــورد بررســي در ســه اســتان از وضعیــت نگهــداري مناســبي برخــوردار نمــي باشــند، بطوریکــه 
ــار داري  ــذا هســتند . انب ــداري غ ــار نگه ــد انب ــز فاق ــر مراک ــدران اکث ــان رضــوي و مازن ــتانهاي خراس در اس
در مــزارع و مراکــز پــرورش ماهــي یکــي از اجــزاي ضــروري مدیریــت مطلــوب اســت. چنانچــه غــذا تحــت 
شــرایط نامناســب نگهــداري و ذخیــره شــوند بســرعت فاســد شــده و ماهیتشــان تغییــر مــي کنــد )گــدارد، 
1380 (. آنچــه کــه در ایــن خصــوص قابــل بیــان اســت اینکــه پــرورش دهنــده گان ماهیــان تزئینــي نســبت 

بــه پــرورش دهنــده گان ســایر ابزیــان از اطالعــات کمتــري نســبت بــه مدیریــت تغذیــه برخوردارنــد.
امــا یکــي از مباحــث خیلــي مهــم در پــرورش ماهیــان زینتــي مســئله قرنطینــه اســت چــرا کــه در مراکــز 
تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــي ورود و خــروج هــم ماهــي و هــم افــراد خیلــي زیــاد مــي باشــد و همیــن 
ــزا را بیشــتر مــي کنــد. قرنطینــه یــک امــر خطیــر در جهــت  امــر نقــل و انتقــال عوامــل بیمــاري و بیماری
ــازه وارد بایســتي  ــان ت ــام ماهی ــي باشــد، و تم ــز م ــک مرک ــه درون ی ــزا ب ــل بیماری ــري از ورود عوام جلوگی
قرنطینــه گردنــد. همچنیــن محیــط قرنطینــه بایســتي از بقیــه واحدهــاي پرورشــي جــدا باشــد. خوشــبختانه 
در اکثــر مراکــز مــورد بررســي ، اگرچــه قرنطینــه ماهیــان تــازه وارد انجــام گرفتــه و بعــدا وارد چرخــه تولیــد 
مــي گردنــد. ولــي در هیچــک از مراکــز از فضــاي اصلــي پــرورش جــدا نمــي باشــد. ایــن امــر باعــث مــي شــود 
ورود و خــروج افــراد و نیــز امــکان انتقــال وســایل مــورد اســتفاده در بیــن حوضچــه هــاي درون مرکــز براحتــي 
انجــام بگیــرد. در چنیــن مراکــزي بایســتي یــک فضــاي کوچــک در گوشــه ســالن تعبیــه و از نقــل و انتقــال 
افــراد غیــر ضــرور جلوگیــري کــرد و بــا نشــانه هایــي از محدودیــت ورود و خــروج افــراد اطــالع رســاني کــرد.  
یکــي دیگــر از مباحــث مهــم موجــود در مراکــز تکثیــر و پــرورش آبزیــان اســتفاده خــود ســرانه آنتــي بیوتیــک هــا در 
هنــگام بــروز بیمــاري و یــا بعنــوان پیشــگیري مــي باشــد. برخــي از درمانهــاي پیشــگیري بــراي ماهیــان زینتــي شــامل 
حمــام آب نمــک ، حمــام فرمالیــن و پرمنگنــات پتاســیم و انــواع مختلفــي از آنتــي بیوتیکهــا مــي باشــد. در حالیکــه ایــن 
درمانهــا بــراي کنتــرل تعــدادي از انگلهــا و برخــي از عفونتهــاي باکتریایــي خارجــي بســیار خــوب مــي باشــند ، امــا اغلــب 
بــراي درمــان بیماریهــاي سیســتمیک ویروســي و باکتریایــي درمــان موثــري قلمــداد نمــي گردنــد. و در برخــي حــاالت 
آنتــي بیوتیــک هــاي قابــل دســترس ممکــن اســت نامناســب و یــا غیــر موثــر بــراي عامــل باکتریایــي بخصــوص باشــد، و 
منجــر بــه گســترش مقاومــت آنتــي بیوتیکــي گــردد.  اگرچــه در مراکــز مــورد بررســي بــه غیــر از یکــي دو مرکــز بقیــه 
مراکــز اذعــان کــرده انــد کــه از آنتــي بیــو تیــک اســتفاده نمــي کننــد. امــا بهــر حــال بایســتي بــه پــرورش دهنــده گان 
شــیوه درســت مصــرف  انــواع داروهــاي موجــود ، مــوارد اســتفاده روش محاســبه دارو ، زمــان مصــرف ، نحــوه بکارگیــري 

( اطــالع رســاني گــردد تــا در مواقــع ضــرور قبــل از رســیدن افــراد مســئول و خبــره از آنهــا درســت اســتفاده بکننــد.
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بطــور کلــي در مدیریــت بهداشــت مراکــز مــواردي همچــون عــدم آشــنایي و آمــوزش کارکنــان در جهــت 
ارتقــاء ســطح دانــش ، عــدم بکارگیــري مدیــر فنــي ، ســاخت غــذا بــدون آشــنایي بــا اصــول تغذیــه ، عــدم  
ــدم جداســازي  ــوب ، ع ــي مطل ــار غذای ــدم وجــود انب ــد ، ع ــه چرخــه تولی ــل از ورود ب ــان قب ــه ماهی قرنطین
ــراي  واحدهــاي تولیــدي در داخــل مراکــز ، عــدم اســتفاده از وســایل مجــزا ) تــوري ، ســاچوك و غیــره ( ب
ــز ،  ــل مراک ــه داخ ــداي درب ورودي ب ــي در ابت ــد عفون ــه ض ــود حوضچ ــدم وج ــي ، ع ــتخرهاي پرورش اس
اســتفاده خودســرانه از مــواد آنتــي بیوتیکــي نقــاط ضعــف مدیریــت بهداشــتي مراکــز هســتند کــه در اکثــر 
مراکــز بصــورت کلــي یــا بصــورت جزئــي وجــود داشــتند. امــا تعویــض مرتــب آب حوضچــه هــا ، همــکاري بــا 
ســازمانهاي اجرائــي در نمونــه گیــري هــاي دوره اي ، عــدم اســتفاده از مــواد آنتــي بیوتیکــي  از مــوارد نقــاط 
قــوت مدیریــت بهداشــتي باشــد.با توجــه بــه عــدم اولویــت ماهیــان زینتــي نســبت بــه ســایر ماهیــان خوراکــي 

داشــتن نقــاط ضعــف بیشــتر مــي توانــد کامــال عــادي باشــد.

ویروس های شناسایی شده ماهیان زینتی  ایران:
ــتیس در  ــي لمفوسیس ــوی) Koi herpes viral disease( و ویروس ــی ک ــی ماه ــس ویروس ــاری هرپ بیم

ماهیــان آنجــل.
باکتری های شناسائی شده ماهیان زینتی ایران:

باکتری آئروموناس و باکتری پزودوموناس و باکتری ویبریو
انگل های شناسائی شده ماهیان زینتی ایران :

تریکودینا ، ایکتیوفتیریوس، تتراهیمنا ، داکتیلوژیروس ، ژیروداکتیلوس ، کاپیالریا 
قارچ های شناسائی شده بیماری های عفونی ماهیان زینتی ایران : 

آسپرژیلوس فالووس، مخمر ، موکور، پني سیلیوم ، آلترناریا

راهکارهای مدیریتی:
1-  ایجــاد حوضچــه ضــد عفونــی جهــت جلوگیــری از انتقــال عوامــل بیماریــزای عفونــی از طریــق وســایل 
ــه داخــل  ــی در محــل ورودی ب ــی پای ــن ایجــاد حوضچــه ضدعفون ــز  همچنی ــدای ورودی مرک ــه در ابت نقلی

ســالن تکثیــر و پــرورش
2-  ایجاد یک محل قرنطینه جهت نگهداری ماهیان تازه خریداری شده قبل از ورود به چرخه تولید 

3- جلوگیــری از مخلــوط شــدن آب همــراه بــا ماهیــان تــازه بــا آب مــورد اســتفاده در مرکــز ) ضــد عفونــی 
و تخلیــه آن در نقطــه ای دور از مرکــز(

4- تشــویق و ترغیــب مشــتریان بــه اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده دســتها در هنــگام دســتکاری در 
داخــل ســالن مرکــز همچنیــن محــدود کــردن آنهــا جهــت ورود بــه تمــام قســمتهای مرکــز 

5- فرا هم کردن دستکش و پاپوش های یکبار مصرف برای ورود افراد متفرقه به داخل سالن تکثیر و پرورش   
6- فراهــم کــردن لبــاس هــای یــک شــکل بــرای افــرادی کــه در یــک قســمت خــاص کار مــی کننــد ایــن عمــل از 

ورود خــود ســرانه پرســنل بــه قســمتهای مختلــف مرکــز و از انتشــار بیمــاری جلوگیــری خواهــد کــرد. 
7-  بایستی برای هر حوضچه تور های ) ساچوك ( ماهی گیری مخصوص وجود داشته باشد.

ــک  ــه در ی ــه طــور جداگان ــد ب ــوم در تمــاس اســت بای ــا آب آکواری ــا و وســایلی را کــه مســتقیما ب 8- توره
ــه آن ضــد  ــل از ورود ب ــوم و قب ــروج از آب آکواری ــگام خ ــده در هن ــی کنن ــع ضدعفون ــظ از مای ــول غلی محل

ــزه شســته شــوند. ــا آب پاکی ــی شــده و ســپس ب عفون
9- دســت هــا بایــد پــس از خــارج کــردن از یــک حوضچــه و قبــل از ورود بــه خوضچــه دیگــر کامــال ضــد 
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عفونــی شــده و ســپس بــا آب پاکیــزه شســته شــوند.
10- آب نباید از یک حوضچه به حوضچه دیگر انتقال یابد

11- بســته بــه میــزان آب قابــل دســترس بصــورت روزانــه تــا هفتــه ای یکبــار یــک ســوم آب حوضچــه هــر 
را تعویــض نمائیــد

12-  هــر بــار بعــد از ســیفون کــردن آب یــا تعویــض کلــی آب بــه ازای هــر 20 لیتــر آب یک قاشــق غذاخوری 
نمــک بــه آب اضافــه کنیــد بــا ایــن روش دیگــر الزم نیســت از داروی ضدعفونــی کننــده اســتفاده کنید.

ــرآورد کــرده و  ــه تراکــم ماهیــان موجــود در حوضچــه میــزان غــذای ماهیــان را ب ــا توجــه ب 13- بایســتی ب
اقــدام بــه غذادهــی کــرد زیــرا غــذای اضافــی عــالوه بــر افزایــش فاکتورهــای مضــر آب محــل مناســبی بــرای 

تجمــع عوامــل عفونــی هســتند.
14- بالفاصلــه ماهیانــی را کــه احســاس مــی کنیــد ســرحال نیســتند و عالئــم بیمــاری و آلودگــی را نشــان 
مــی دهنــد از حوضچــه جــدا کــرده و چنــد عــدد از آنهــا را بــه مراکــز معتبــر درمانــی ارســال و بقیــه را بــرای 

کارهــای درمانــی در حوضچــه هــای جداگانــه ای نگهــداری کنیــد.
15-  بایســتی در همــه حــال ســعی گــردد داروهــای مــورد اســتفاده جهــت پیشــگیری و درمــان بیماریهــا  بــا 

مشــورت و تحــت نظــر متخصــص امــر باشــد.

آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و زیست محیطی:
ــی گــردد و بیــش از 3000  ــد م ــز تولی ــه در ســال در 834 مرک ــون قطع در حــال حاضــر بیــش از 90 میلی
نفــر بــه طــور مســتقیم در ایــن حرفــه مشــغول بــه کار مــی باشــند و از طرفــی کشــور ایــران یکــی از وارد 
کننــدگان عمــده ماهیــان زینتــی نیــز مــی باشــد و در ســال 1388، تعــداد 3137073 عــدد ماهــی زینتــی 
در انــواع مختلــف آب هــای شــیرین و شــور وارد کــرده  اســت. از  200 گونــه از ماهیــان وارداتــی بــه کشــور، 
ــواع  ــه تکثیــر و پــرورش بیــش از 85 گونــه شــده ایــم کــه تولیــد عمــده آن ماهــی گلــد فیــش، ان موفــق ب
زنــده زا )گوپــی، مولــی، دم شمشــیری و پالتــی(، انــواع ســیچالید، گورامــی، تتــرا و بــارب هــا مــی باشــند. 

 




