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  قزل آالی رنگین کمان
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 مقدمه

  تهداش صعودي روندي گذشته دهه دو در پروري آبزي توسعه

  ايجاد انسانها، غذاي تأمين در مهمي  بسيار  نقش و  است

  ايشافز است بديهي. است گرفته عهدهه ب توسعه و اشتغال

  كارگاههاي احداث با همزمان سطح واحد در توليد ميزان

  تراكم افزايش و پرورشي نوين سيستمهاي اجراي  ،جديد

  دقيق رعايت امر اين الزمه كه. شود مي انجام مزارع در ماهي

 روشهاي اصالح و بيماريها از پيشگيري و بهداشت اصول

  هاي سال درسريع  رشداين  .است پروري آبزي مديريت

  رد باكتريايي هاي بيماري از بسياري بروز به منجر اخير،

  افزايش، رشد كاهش ها، ماهي مير و مرگ آبزيان و در نتيجه 

كه   شده است. فراواني اقتصادي هاي ضررو  پرورش دوره

در اين بين نقش بيماريهاي باكتريايي الزم االخطار و اولويت  

ر  دمانند استرپتوكوكوزيس، يرسينيوزيس و فرونکلوزيس  دار

ه  ب در بروز چنين وضعيتي غيرقابل انکار مي باشد.كشور ما 

همين سبب در اين بروشور سعي برآن است ضمن شناخت 

اين بيماريها، راههاي مقابله، پيشگيري و درمان نيز جهت 

   بيماريهاي مذكور ارائه گردد.جلوگيري از بروز 

 :استرپتوکوکوزیس

  نوانع به بيماريزا مثبت گرم باكتري يک بيماري اين عامل

streptococcus sp  (مختلف هاي سويه با )ولي باشد، مي  

  گونه دو از بيشتر باشد مي مطرح امروز آنچه

streptococcus iniae و lactococcus gravieae ياد  

 .شود مي
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 :عالئم

 درك چشم، زدگي بيرون بدن، رنگ شدن تيره عمودي، شناي

و زخم سطحی   آبششي سرپوش روي خونريزي قرنيه، شدن

  ياصل اندامهاي. باشد مي بيماري عالئم متداولترين از بدن

 و قلب كمتري درجه با و كبد و طحال شامل مبتال احشايي

  رنگ به و شده بزرگ طحال و كمرنگ كبد. باشد مي كليه

  آب ايدم در تلفات بيشترين غالباً. باشد مي گيالسي قرمز

 سانتيگراد درجه 15 باالي

 
 
 
 
 

 

 

 

 بیماری: کننده مستعد عوامل

 گراد( سانتي درجه 15 باالي) آب دماي افزايش-

  كاهش مانند ماهي پرورش مزارع آب پايين كيفيت-

 آمونياک غلظت افزايش و اكسيژن

 سطح واحد در ماهي تراكم بودن باال-

 استخر از ماهي حد از بيش برداشت و دستکاري-

 ماهي غذاي پايين كيفيت-

 آب تامين منابع در گياهي شديد رويش-

  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 وزارت جهاد كشاورزي

 ي علوم شيالتي كشورموسسه تحقيقات

 سردآبي شهيد مطهري ياسوجمركز  تحقيقات ژنتيک و اصالح نژاد ماهيان 



 

  

 :بیماری انتقال های راه

استخر سالم ماهيان ساير به بيمار ماهي از انتقال 

آلوده غذاي طريق از انتقال 

مزارع در استفاده مورد مکانيکي وسايل   

بيماري از ماندن زنده از پس آلوده ماهيان با تماس 

 :کنترل و پیشگیری

تراكم كاهش 

سال گرم ماههاي در ورودي آب دماي كاهش   

 آب برگشت سيستم از استفاده عدم 

ماهيان مورد بي دستکاري عدم 

استخر سطح از مرده يا بيمار ماهيان آوري جمع  

تجهيزات كليه كردن عفوني ضد و تميز 

مطلوب كيفيت با آب از استفاده 

نشده آوري عمل غذاي از استفاده عدم   

استخر به ورود از قبل وارد تازه هاي ماهي قرنطينه 

پوششي فاقد كه حدي در استخرها مرتب نظافت  

 باشد غذايي رسوبات و گياهي

گودال در روزانه صورت به تلفات بهداشتي دفن 

رعايت فاصله الزم با مراكز دام و طيور 

واكسيناسيون  

 اتخسار و پرورشي ماهيان شديد تلفات گرفتن نظر در با

 در نآ زايي بيماري و بيماري اين از ناشي اقتصادي سنگين

  براي گزينه بهترين حساس هاي جمعيت واكسيناسيون انسان،

  بيماري ضد واكسن. باشد مي بيماري اين با مقابله

  يتزريق و وري غوطه خوراكي، روش به استرپتوكوكوزيس

 .گردد مي استفاده كشور دامپزشکي سازمان دستورالعمل طبق
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 :درمان

هر ازاي به گرم ميلي 25-50) اريترومايسين  

  صورت به روز 4-7 مدت به ماهي وزن كيلوگرم

  ماهي غذاي گرم 450 هر در گرم 5/1 يا و خوراكي

 (روز 10-14 مدت به

 .اشدب مي بيوگرام آنتي تست انجام به نياز درمان از قبل  *

آئروموناس از اي گونه)  ها پروبيوتيک از استفاده  

 ار بيماري اين از ناشي تلفات خوراک در( سوبريا

  .است نموده كم بسيار

 (:ای روده قرمز دهان) یرسینیوزیس

 Yersinia) روكري يرسينيا منفي گرم باكتري بيماري، عامل

ruckeri )كوچک سايز با هاي ماهي در بيماري اين. است  

  با هاي ماهي و نمايد مي بروز حاد بصورت قد انگشت و

  ريباكت. دهند مي نشان را بيماري مزمن فرم تر، بزرگ سايز

  طفق و ماند نمي زنده خوب ميزبان بدن از خارج در يرسينيا

 هگسترد شيوع بيماري اين. ماند مي زنده آب در هفته 3 تا 2

  ركشو دامپزشکي سازمان گزارش اساس ر. بدارد ايران در اي

 اراتخس ميزان نظر از بيماري اين استرپتوكوكوزيس از بعد

 در باكتريايي مهم بيماري دومين عنوان به شيوع، و اقتصادي

 . باشد مي مطرح كشور سردآبي مزارع

 عالئم:

  الي،ح بي بدن، تيرگي دهان، سقف و فکها تخريب و التهاب

  رپ ها، باله پايه و دمي ساقه آبششي، سرپوش دهان، قرمزي

. نگر زرد مايع بوسيله روده و آبکي مايع بوسيله معده شدن

نيز مشاهده شده   چشم زدگي بيرون و كوري مزمن موراد در

 است.
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 :بیماری کننده مستعد عوامل

 ماهي جمعيت افزايش -

 مزارع آب كاهش -

 آبدهي ميزان فصلي نوسان -

 نامناسب تغذيه -

 مکرر و غيرضروري دستکاريهاي -

 :بیماری انتقال های راه

آلوده ماهي با تماس 

آلوده غذاي طريق از انتقال 

سطحي زخمهاي 

خارجي انگلهاي 

ناقلين در تماس با سالم ماهيان گرفتن قرار 

 :کنترل و پیشگیری

مزرعه به آلوده هاي تخم و ماهيان ورود از ممانعت 

تراكم كاهش 

دستکاري كاهش 

تجهيزات و ها تخم كامل ضدعفوني 

آب منابع ضدعفوني 
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واكسيناسيون 

.  دباش مي بيماري اين بروز كنترل هاي روش كارآمدترين از

  واكسن ماهي، در شده استفاده تجاري واكسن اولين

 و گشته تجاري 1976 سال در كه است بوده يرسينيوزيس

 يم قرار استفاده مورد دنيا مختلف مزارع در گسترده بطور

  بصورت بيماري اين عليه موجود تجاري هاي واكسن. گيرد

  عنو كه باشد مي دسترس در خوراكي و وري غوطه تزريقي،

  مزارع شرايط و ماهي اندازه سن، به توجه با واكسيناسيون

 .شود تجويز بايد

  :درمان 

كيلوگرم هر ازاء به گرم ميلي 265) سولفامرازين 

 با درمان ادامه سپس اول، روز 3 تا روز در ماهي

 (ديگر روز 11 تا ماهي كيلوگرم در گرم ميلي 154

در گرم ميلي 55 ميزان به) تتراسايکلين اكسي 

 (روز 10 مدت به ماهي وزن كيلوگرم

   :فرونکلوزیس

  نام به شکل اي ميله و منفي گرم باكتري يک بيماري عامل

(  Aeromonas Salmonicida) سالمونيسيدا آئروموناس

 سازد مبتال را ماهيان سني هر در است ممکن بيماري. است

 تاس تر خطرناک و تر شايع قد، انگشت ماهيان بين در ولي

 :عالئم

  .باشد مي مزمن و حاد تحت حاد، حاد، فوق فرم چهار داراي

  کي) پوست سطح در بزرگ هاي تاول عضالت، در خونريزي

  هيگا و ها باله قاعده در خونريزي ،(متر سانتي دو الي نيم و

  خيلي هاي آبشش ،مشاهده قابل( فورونکل) التهاب اوقات

 .شود مي مشاهده كليه تورم و طحال شدن بزرگ و رنگ كم
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 :بیماری کننده مستعد عوامل

 حرارت درجه افزايش -

 اكسيژن كاهش -

 تراكم افزايش -

 :بیماری انتقال های راه

آلوده ماهي با تماس 

آلوده تخمهاي با تماس 

 :کنترل و پیشگیری

محيط شرايط تنظيم و بهسازي 

پرورش جهت بيماري به مقاوم نژادهاي انتخاب 

تجهيزات و آب ضدعفوني 

مزرعه به ورود از قبل ماهيان قرنطينه 

واكسيناسيون 

  درمان:

كيلوگرم 100 هر ازاء به گرم 6/17) سولفامرازين 

 (هفته 3 تا روز 10 مدت به روز در ماهي

در گرم 5-5/7) كلرامفنيکل و تتراسايکلين اكسي 

 (روز 15 تا 10 مدت به ماهي وزن كيلوگرم 100

وزن كيلوگرم 100 در گرم 5/7)  فورازوليدون 

 (روز 15 تا 10 مدت به روز در ماهي
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مرکز تحقیقات -گچساران-یاسوججاده  26کیلومتر -درس: یاسوجآ

     358/75914صندوق پستی:-ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج

     074 -33262216نمابر:             074 -33262217-21تلفن:

           yc.ifro.irوب  سایت: 

  رد بهداشتي مشکل يا معضل يک ايجاد براي كلي طور به

 در بيماري بروز به منجر نهايت در كه پرورش مزرعه يک

  مزرعه در همزمان بايد اصلي عامل سه شود مي مزرعه آن

  ملعا سه اين.  بدهند هم دست به دست و باشد داشته وجود

 طيمحي عوامل و محيط ، ميزبان ، بيماريزا عامل:  از عبارتند

  .دارد را نقش بيشترين محيط عامل ، عامل سه اين از كه

 بيماري=  بيماريزا عامل+  ميزبان+  محيطي عوامل

  سالمت تواند مي آن تغييرات كه محيطي املع مهمترين

  دنماي مساعد بيماري ايجاد براي را شرايط و تهديد را ماهي

  در آن ماهي فيزيولوژيکي هاي فعاليت تمام كه است آب

 واندميت آب كيفيت در تغييري گونه هر لذا. گيرد مي انجام

 دنش درگير براي ماهي كردن مستعد و استرس بروز به منجر

 ،PH توان مي آب كيفي فاكتورهاي جمله از. گردد بيماري با

 لزاتف كربن، اكسيد دي شوري، كدورت، آمونياک، قليائيت،

  را رارتح درجهو  نيتريت نيترات، اكسيژن، سختي، سنگين،

 .برد نام

 


