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بررسی عوامل بيماري زاي عفونی در کارگاه هاي تکثير و پرورش ماهی تيالپياي 

 در بافق یزد .Oreochromis spو قرمز  Oreochromis niloticusنيل سياه 

 

 3، محدث قاسمی2، سید جلیل ذریه زهرا1، محمد جعفری1نسرین مشائی ، 1فرهاد رجبی پور
 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات سهموس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور،1

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه2
 کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده3

 یرانا بندرانزلی،

 

 

 چکيده

. است قرارداده تأثیر تحت جهان مختلف نقاط در را پروری آبزی صنعت آن از ناشی خسارات و پرورشی آبزیان های بیماری    

 بیماری به آن ابتالء از گزارش هایی بودن، مقاوم درعین و بوده کشور پروری آبزی صنعت به معرفی نخست مراحل در تیالپیا

 کارگاه بهداشتی بررسی گیرد. قرار توجه مورد آن کنترل و پیشگیری اصولی ریزی برنامه است الزم دارد و وجود عفونی های

صورت  1321-22ولقع در حومه بافق یزد در سال های  شور آبهای آبزیان ملی تحقیقات مرکز در تیالپیا پرورش و تکثیر های

 و قارچی باکتریایی، انگلی، های بررسی غیرمعمول، فاتتل و ای تغذیه حرکتی، ظاهری، غیرطبیعی عالئم مشاهده با. گرفت

و  .Gyrodactylus spشد ونمونه هایی از آلودگی به عوامل انگلی  انجام مولدین و پرواری ماهیان ماهیان، بچه ها، تخم ویروسی

Dactylogyrus sp.،  باکتری هایStreoptococcus sp.  وEdwardsiella sp. ،  و قارچ هایPenicillium sp.  وAspergillus sp. 

 بیماری موارد و پاتوژن عوامل بود. گرچه منفی BIV و Herpesvirus، EHNVهای  ویروس به ها نمونه مشخص گردید. آلودگی

 و معدود به صورت بررسی مورد .Oreochromis spو هیبرید قرمز  Oreochromis niloticusنیل سیاه  تیالپیای ماهیان در

 .دارد اهمیت بسیار ها بیماری بروز از پیشگیری زمینه در بویژه بهداشتی دستورالعمل اعمال و پایش اما شدند، مشاهده موردی

 

 تیالپیا، عفونت، باکتری، قارچ، انگل، ویروس. کلمات کليدي:
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 مقدمه
ماهیان تیالپیا پس از کپور ماهیان دومین ماهیان پرورشی 

شوند.  جهان بوده و در بسیاری از کشورها تولید می

های آبزی پروری تیالپیا رشد سریع، مهمترین ویژگی

مقاومت دربرابر شرایط زیست محیطی و بیماری ها، 

 ,El-Sayedتولیدمثل سریع و نیاز محدود غذایی است )

بیماری های انگلی، باکتریایی و قارچی از تیالپیاها  (.2006

گزارش شده است. کیفیت آب و دما عوامل طبیعی موثر بر 

(. نتایج یک Tang et al., 1998الء به انگل ها هستند)ابت

بررسی پنج ساله در مناطق آسیا، اقیانوسیه، آفریقا، 

آمریکایی التین نشان داده است که چهار باکتری 

Streptococcus agalactiae ،S. iniae ،

Flavobacterium columnare عوامل شبه ریکتزیا ،

(ickettsiaR( ایریدویروس ،)rusIridovi و چند نوع )

و آمیلودینیوم  Trichodinaانگل خارجی تریکودینا 

Amyloodinium  عامل اصلی بیماری تیالپیاهای پرورشی

(. در بین آلودگی های انگلی، Komar, 2007می باشند )

مونوژنه آ و دیژنه آ و برخی انگل های سخت پوست از 

 (.El-Sayed, 2006آلودگی های مهم تیالپیا هستند )

رات ناشی از بیماری های آبزیان پرورشی بویژه در خسا

سال های اخیر بر صنعت آبزی پروری نقاط مختلف جهان 

مشکل بیماری به عنوان نمونه تأثیر گذاشته است. 

در سراسر جهان وجود دارد ساالنه که استرپتوکوکوس 

میلیون دالر آسیب می رساند و مشکالت  151حدود 

 ,.Soltani et alورد )بهداشتی حادی را بوجود می آ

وجود عوامل بیماری زای عفونی در کارگاه های (. 2014

تکثیر و پرورش تیالپیا و حتی تلفات و خسارت شدید 

ناشی از آن در مناطقی از جهان گزارش شده است 

(Noor Pantoja et al., 2012; Zhang et al., 2018; 

et Ali Sayed, 2006; -El ., 2018;et alDeen -El

, 2011.al .) مطالعات معرفی تیالپیا به صنعت تکثیر و

( و Rajabipour, 2012پرورش مناطق مرکزی ایران )

جنبه های مختلف تکثیر و پرورش انجام شده و پژوهش 

ها ادامه دارد. تیالپیا در مراحل نخست معرفی به صنعت 

آبزی پروری کشور قرار دارد و الزم است بررسی بیماری ها 

 مدیریت بهداشتی آن مورد توجه قرار گیرد. و برنامه ریزی

 مواد و روش ها
بررسی بهداشتی کارگاه های تکثیر و پرورش تیالپیا در 

از در حومه بافق یزد مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور 

منبع آب انجام شد.  1322تا پایان سال  1321پاییز 

کارگاه های مرکز آب زیرزمینی است که از طریق چاه 

تیالپیاها در مراحل مختلف از تخم تا ن می شود. تأمی

وجود پرواری و مولدین در کارگاه های مرکز  نوزادی،

. بچه ماهیان نورس تا مرحله کمتر از یک گرم در داشت

قطعه بر مترمکعب،  1511لیتری با تراکم  311وان های 

قطعه بر  311-511بچه ماهیان انگشت قد با تراکم 

لیتری و حوضچه های  3111مترمکعب در تانک های 

قطعه  5بتنی و مولدین در وان های پلی اتیلنی با تراکم 

برمترمکعب نگهداری می شدند. ماهیان پرواری در در 

قطعه برمترمکعب تا وزن  01حوضچه های بتنی با تراکم 

گرم پرورش می یافتند. تخم ها پس از تخم  011حدود 

ی ضدعفونی برا گیری به انکوباتورها منتقل می شدند.

از ، نوزادان و بچه ماهیان هاکردن و شستشوی تخم 

 ,Bhujel) محلول فرمالین و اکریفالوین استفاده شد

2014; Little et al., 2003; Little, 1989 .) با مشاهده

عالئم غیرطبیعی ظاهری، حرکتی، تغذیه ای و تلفات 

از وان های مولدین، انکوباتورها، تراف ها و  ،غیرمعمول

چه های نگهداری نوزادان و ماهیان پرواری نمونه حوض

 مولدین و ماهیان پرواری در نمونه از 11وحداقل برداری 

 بافت های چشم، مغز، کبد و کلیه بررسی شدند.

بررسی عوامل باکتریایی بیماری های مایکوباکتریوسیس 

(Mycobacteriosis،)  استرپتوکوکوزیس 

(Streptococcosis،) س استافیلوکوکوزی

(Staphylococcosis ،) سپتی سمی ناشی از آئروموناس

(، ویبریوسیس M Aeromonas S)های متحرک 

(Vibriosis( کالمناریس ،)Columnaris ،)

( و باکتری های Edwardsiellosisادواردزییلوسیس )

آزمایشگاه تشخیص  ( توسطPseudomonasسودوموناس )

تفاده از د. با اسنجام شطبی دانشگاه علوم پزشکی یزد ا

 EMB (Eosin و Blood agarمحیط کشت 

Methylene Blue)  و(Tryptic Soy Agar )TSA 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bd.com%2Feurope%2Fregulatory%2Fassets%2Fifu%2Fhb%2Fce%2Fba%2Fba-256665.pdf&ei=FkpIVYHOKojCggS65oEw&usg=AFQjCNEUXS07TiydM6lEr7dKqmEuWNPQtg&bvm=bv.92291466,d.eXY
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کشت میکروبی و رنگ آمیزی گرم در آزمایشگاه مرکز 

تشخیص افتراقی باکتری ها با روش های  .صورت گرفت

رنگ آمیزی و بیوشیمیایی، رنگ آمیزی افتراقی 

 Ziehl-Neelsen, Acidباکترها از روش زیل نلسن )مایکو

fast افتراق باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس و ،)

(، افتراق Catalaseاسترپتوکوکوس آزمایش کاتاالز )

باکتری های گرم منفی آزمایش سیتوکروم اکسیداز 

(Cytochrome oxidase) برای تفکیک یرسینیا و  و

( β-Galactosidaseتوزیداز )ادواردزیال آزمایش بتاگاالک

 (.Roche et al., 2010; Roberts, 2001صورت گرفت )

کیسه زرده و بچه  همرحل نوزادتخم،  برای بررسی قارچی از

ماهیان تیالپیا، آب ورودی و  بششآ و پوستماهی نورس، 

. شد خروجی کارگاه ها و خوراک ماهیان نمونه برداری

ایشگاه قارچ شناسی نمونه ها به آزم ی،جهت بررسی قارچ

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر )ساری( ارسال شدند. 

محیط کشت مورد استفاده سابروددکستروز آگار 

(Sabouraud dextrose agar .بود ) نمونه ها پس از

آماده سازی، در محیط کشت بصورت تلقیحی کشت داده 

از مایع  µL 111شدند. جهت کشت نمونه آب و خوراک، 

ورت خطی در سطح کشت داده رویی هریک بص

 (.Roche et al., 2010; Hageskal, et al., 2009شد)

برای بررسی انگل ها از ماهیان حوضچه های دارای عالئم 

نمونه تصادفی جمع آوری گردید. سطح  25غیرطبیعی 

خارجی بدن، آبشش ها، حفره داخلی بدن و احشاء )لوله 

 Roche etگوارش، کلیه، کبد، کیسه هوا( بررسی شد )

al., 2010.) 

برای بررسی ویروس ها، نمونه برداری از تخم، مراحل 

کیسه زرده و انگشت قد و بافت های طحال و کلیه ماهیان 

پرواری صورت گرفت. نمونه ها به آزمایشگاه ویروس 

شناسی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی )بندر انزلی( 

 PCR (Polymerase Chainارسال شد. آزمون 

Reaction) ( برای شناسایی ایریدوویروسBohle 

iridovirus( و هرپس ویروس )Herpesvirus و ویروس )
EHNV (Epizootic Haematopoietic Necrosis 

Virus)  بدلیل موجود بودن کنترل مثبت آن(، به عنوان(

ز جفت پرایمرهای کنترل مراحل استخراج با استفاده ا

 کیت تجاری ،DNAبرای استخراج اختصاصی انجام شد. 

DNeasy Blood & Tissue طبق  ساخت شرکت کیاژن

 ,.Park et al)بکار رفت سازنده  شرکت دستورالعمل

2012; Cullen and Owens, 2002) (2و  1. )جداول. 

 

 

 EHNV  (Epizooticپاتوژن های برای  PCRپرایمرهای اختصاصی استفاده شده در واکنش  : 1جدول 

Haematopoietic Necrosis Virus) Herpesvirus  وBIV (Bohle iridovirus) 
 

 مشخصات

 نام جفت پرایمر
 ('5–'3سکانس پرایمر)

PCR 
 رفرنس نام پاتوژن (bpآمپلیکون)

BIVF 5’-GATCCACACGGCCTGACACCG-3’ 
212 BIV Cullen, 

2002 BIVR 
5’-GATCCGAAAGACAGCAGCGGTCGA-

3’ 

EHNF2(1) 5'-ATG ACC GTC GCC CTC ATC AC-3' 025 EHNV OIE,2013 
EHNR2 5'-CCA TCG AGC CGT TCA TGA TG-3' 

F2 5'- GAC ACC ACA TCT GCA AGG AG-3' 222 Herpesvirus OIE,2013 
R2 5'-GAC ACA TGT TAC AAT GGT CGC-3' 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dpi.nsw.gov.au%2Ffisheries%2Fpests-diseases%2Fanimal-health%2Fwildfish-shellfish%2Fehnv&ei=OGdIVbayJtjUasL_gcAF&usg=AFQjCNG42hCGZ8k4L_IhstLscbpYeQV7bw&bvm=bv.92291466,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dpi.nsw.gov.au%2Ffisheries%2Fpests-diseases%2Fanimal-health%2Fwildfish-shellfish%2Fehnv&ei=OGdIVbayJtjUasL_gcAF&usg=AFQjCNG42hCGZ8k4L_IhstLscbpYeQV7bw&bvm=bv.92291466,d.bGQ
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 PCRشده در واکنش زنجیره ای   نوع و مقدار مواد استفاده :2جدول 

 مقدار                                  ماده غلظت مواد میکرولیتری 25مقدار برای واکنش 

 DNA نانوگرم 51 میکرولیتر 2

 آنزیم پلیمراز U/µ5 میکرولیتر  5/1

 dNTPs میلی موالر 25 میکرولیتر  1

 Mgcl2 میلی موالر 25 میکرولیتر 1

 PCRبافر  X11 یترمیکرول  5/2

 Forward پرایمر میکرو موالر 11 میکرولیتر 5/1

 Reverse پرایمر میکروموالر 11 میکرولیتر  5/1

 آب مقطر - میکرولیتر 25تا 

 

 نتایج
تیالپیاهای مولد سیاه و قرمز درصد  2از بافت مغز و چشم 

ماهیان پرواری حوضچه های بتنی که درصد  3یک ساله و 

نمونه برداری شده بود، باکتری  1322ستان در اوایل زم

.Streoptococcus sp  .در ماهیان مبتال بدست آمد

اختالالت و خونریزی چشمی و پوست، آب آوردگی شکم، 

 کاهش تغذیه و تورم طحال و کلیه مشاهده شد.

مولدین یک ساله درصد  2در  1322در فصل بهار 

رت لکه پهن تیالپیای قرمز که با عالئم اختالل پوستی بصو

رنگ پریدگی، بیرون زدگی در سطح، ریختگی پولک، 

چشم، تیرگی عنبیه، تورم شکم، خونریزی پوست و باله ها 

باکتری  نمونه برداری شده بودندو آب آوردگی شکم 

Edwardsiella sp.  وجود داشت. این در بافت مغز

شنای بچه ماهیان نورس با عالئم درصد  22باکتری در 

 .یافت شدو تلفات نیز مارپیچی  چرخشی، حرکات

در  قارچی،از نظر آلودگی  1322اوایل دی ماه بررسی در 

تخم و بچه ، خوراک بچه ماهیان ،آب خروجی کارگاه ها

( Penicilliumپنیسیلیوم ) آلودگی بهماهیان انگشت قد 

به  آلودگی  بچه ماهیان انگشت قددر وجود داشت. 

. در بافت ده شدمشاه( نیز Aspergillusآسپرژیلوس )

پوست وآبشش تیالپیاهای مولد و پرواری آلودگی قارچی 

مهمترین عالئم بچه ماهیان انگشت قد  وجود نداشت.

کندی حرکت و بیحالی، کم اشتهایی، تغییر رنگ پوست به 

تیره، تلفات، تیره شدن بچه ماهیان تیالپیای سیاه و 

یر رنگ جداشدن آنها از گله بود. در انکوباتورهای تخم تغی

 به سفید کدر و کاهش شکوفایی مشاهده شد.

در بچه ماهیان نورس و انگشت قد با عالئم کندی حرکت 

و بی حالی، کم اشتهایی، تیره شدن پوست و تلفات در 

، آلودگی به منوژن ها مشاهده شد. 1321پاییز و زمستان 

این منوژن ها متعلق به جنس های ژیروداکتیلوس 

(Gyrodactylusو داک )( تیلوژیروسDactylogyrus )

بودند. ژیروداکتیلوس از سطح بدن بچه ماهیان تیالپیای 

نورس و انگشت قد با اختالالت پوستی بدست آمد. شیوع 

% 111در وان های آلوده  .Gyrodactylus spآلودگی به 

بود. عدد  112±22 ماهیان آلوده و میانگین شدت آلودگی

بطور موردی در  .Dactylogyrus spآلودگی به منوژن 

 آبشش دو نمونه بچه ماهیان انگشت قد مشاهده شد.

 (.3)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 تابستان، 2، شماره  مسوسال                          فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                                              
 

51 
 

 آلودگی تخم، بچه ماهیان، مولدین و نمونه های پرواری تیالپیاهای نیل سیاه و هیبرید قرمز به عوامل عفونی:3جدول 

 بافت آلوده نوع آلودگی عالئم میزبان

تیالپیای نیل سیاه و 
لد و هیبرید قرمز مو

 پرواری

خونریزی چشمی و پوستی، آب آوردگی شکم، تورم طحال و 
 کلیه، کاهش تغذیه

باکتری 
.Streoptococcus sp 

 مغز، چشم

تیالپیای هیبرید قرمز 
 مولد

 بچه ماهی نورس

لکه های پهن پوستی، خونریزی پوست و باله ها، ریختگی پولک، 
 شکمرنگ پریدگی، بیرون زدگی چشم، تیرگی عنبیه، تورم 

 و تلفات در بچه ماهیان نورسشنای چرخشی، حرکات مارپیچی 

 Edwardsiellaباکتری 

sp. 
 مغز

تخم و بچه ماهی انگشت 
 قد

کندی حرکت و بیحالی، کم اشتهایی، تیرگی پوست، جدا شدن 
 از گله، تلفات

 تغییر رنگ به سفید کدر و کاهش شکوفایی تخم

 قارچ
Penicillium sp. 

 آبشش

 شت قدبچه ماهی انگ
کندی حرکت و بیحالی، کم اشتهایی، تیرگی پوست، جدا شدن 

 از گله، تلفات
 قارچ

Aspergillus sp. 
 آبشش

بچه ماهی نورس و 
 انگشت قد

 انگل منوژن کندی حرکت، بی حالی، کم اشتهایی، تیرگی پوست، تلفات
Gyrodactylus sp. 

 آبشش، پوست

 انگل منوژن شتهایی، تیرگی پوست، تلفاتکندی حرکت، بی حالی، کم ا بچه ماهی انگشت قد

Dactylogyrus sp. 
 آبشش

 

بررسی نمونه های تخم، بچه ماهیان و بافت های طحال و 

توسط  PCRالکتروفورز محصول کلیه ماهیان پرواری با 

 Herpesvirusو  EHNV ،BIV اختصاصی یپرایمرها

. نشان داد نمونه ها به ویروس های مذکور مبتال نبودند

 (.2و  1ل های )شک

 
مربوط به محصول  5/1الکتروفورز ژل آگاروز % : 1شکل 

PCR استفاده از پرایمرهای  نمونه های مورد آزمایش با

کنترل مثبت  : BIV( .EHNVو  EHNVاختصاصی 

EHNV ،M : مارکر bp111  ساخت شرکتVivantis ،

C : هانمونه  : 4تا  1های  ستون، کنترل منفی) 

 
مربوط به محصول  5/1فورز ژل آگاروز %الکترو : 2شکل 

PCR استفاده از پرایمر  نمونه های مورد آزمایش با

ساخت  bp111 مارکر : Mاختصاصی هرپس ویروس )

کنترل مثبت،  : +C، کنترل منفی : Vivantis ،Cشرکت 

 نمونه ها : 4تا  1های  ستون

 

 بحث
کوکسی جنس استرپتوکوکوس باکتری در این بررسی 

(Streptococcus در ) ،و تیالپیاهای مولد یک ساله

( در Edwardsiellaمیله ای شکل ادواردزیال )باکتری 

ماهیان تیالپیای مولد و بچه ماهیان نورس مشاهده شد. 

مهمترین باکتری آلوده کننده تیالپیاهای پرواری گونه 
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های مختلف استرپتوکوکوس است و گونه 

Streptococcus iniae وب می شود شایع ترین آنها محس

(Soltani et al., 2014; Shoemaker et al., 2000; 

Tang and Nelson, 1998 در سال های اخیر آلودگی .)

سبب تلفات سنگین تیالپیاهای پرورشی شده  S. iniaeبه 

که در بیشتر در سیستم های بازگردش و متراکم رخ می 

دهد. با کشت متراکم ماهیان که آمادگی ابتالء به باکتری 

ای استرپتوکوکوس و الکتوکوکوس را دارند، بیماری ها ه

افزایش می یابند. در مطالعه حاضر استرپتوکوکوس در 

 01-21نمونه های پرواری در شرایط متراکم در مولدین و 

وجود داشت اما تلفات حادی مشاهده ماهی در مترمکعب 

نشد. استرپتوکوک همه مراحل زندگی ماهیان را تحت 

تا اندازه  g 111دهد اما ماهیان در وزن های تأثیر قرار می 

های بازاری برای ابتالء مستعدتر هستند که با نتایج این 

درجه حرارت کم یا زیاد آب، شوری بررسی تطابق دارد. 

، کاهش اکسیژن، تراکم زیاد نیتریت و 2بیش از  pHزیاد، 

تراکم زیاد ماهی سبب آسیب پذیری تیالپیا در مقابل 

می شود. عالئم بیماری و تلفات زیاد در  استرپتوکوکوس

در استخرهای آب لب شور  S. iniaeنمونه های آلوده به 

 (.El-Sayed, 2006)هند گزارش شده است 

ادواردزیال که در بچه ماهیان تیالپیا و بالغین مشاهده شد 

یکی از پاتوژن های مهم ماهیان محیط های طبیعی و 

ن با پراکنش پرورشی است و برخی از گونه های آ

جغرافیایی بسیار وسیع ماندگاری طوالنی در میزبان دارند 

(Park et al., 2012) این باکتری اغلب پاتوژن ماهیان .

گرمابی بویژه کپورماهیان و گربه ماهی ها است و در برخی 

گونه های سردابی نیز گزارش شده است و در استخرهای 

(. ابتالء Abraham et al., 2015پرورش یافت می شود )

به این باکتری در شرایط نامتعادل محیطی مانند دمای 

زیاد، کیفیت پایین و مواد آلی زیاد در آب بروز می کند. 

ادواردزیال در محیط های طبیعی یافت می شود و مدیریت 

 Park et)استرس شدت ابتالء به آن را کاهش می دهد 

al., 2012 .) بیماری زاییtarda E. در شرایط استرس 

و آب حاوی مواد آلی باال  C◦ 31بویژه دمای بیش از 

 (.El-Sayed, 2006)افزایش می یابد 

در نمونه های تخم، بافت آبشش ماهیان تیالپیای مولد و 

پرواری و بچه ماهیان انگشت قد آلودگی به پنیسیلیوم 

وجود داشت. بچه ماهیان انگشت قد به آسپرژیلوس نیز 

رت به بیماری های قارچی آلوده بودند. ماهی سالم بند

مبتال می شود اما ماهیان تحت استرس شوک دمایی، 

آسیب مکانیکی یا مبتال به بیماری های دیگر در معرض 

ابتال هستند. عموماً در هچری ها قارچ ها مهمترین معضل 

هستند که روی تخم و نوزادان رشد می کنند 

(Czeczuga et al., 2014 در پودر ماهی بکار رفته .)

جهت تغذیه بچه ماهیان نورس پنیسیلیوم وجود داشت. 

بچه ماهیانی که در مرحله تک جنس سازی بوده و در 

خوراک آنها از پودر ماهی استفاده شد رشد مناسب نداشته 

و تلفات داشتند. باتوجه به اهمیت بهداشت محصوالت 

غذایی، الزم است اصالح شرایط مورد توجه قرار گیرد. 

پیاهای وحشی و پرورشی وکودهای آلی که قارچ ها از تیال

-El)برای باروری استخرها بکار می روند بدست آمده اند 

Sayed, 2006 پنیسیلیوم از تیالپیای .)Oreochromis 

sp. (Czeczuga et al., 2014 و نمونه های تازه و نمک )

جدا شده  Oreochromis niloticusزده تیالپیای نیل 

( از پنیسیلیوم در Ochratoxin)است. تولید اوکراتوکسین 

شرایط نگهداری محصول در مکان های سرد مرطوب روی 

می دهد. نگهداری خوراک در شرایط مناسب و حفظ 

بهداشت انبار، ظروف نگهداری و تغذیه در پیشگیری و 

 کنترل قارچ ها ضرورت دارد.

(، Aflatoxinرشد آسپرژیلوس و تولید سم آفالتوکسین )

( توسط قارچ ها Patulinپاتولین ) و Aاوکراتوکسین 

ازجمله پنیسیلیوم بستگی به آب و میزان دما دارد. 

در شرایط آب  Aپاتولین، اسید پنیسیلیوم و اوکراتوکسین 

 Jakiã-Dimiãبا جریان کم و دمای کم تولید می شوند )

et al., 2005 بسیاری از گونه های پنیسلیوم ترکیبات .)

سیتروویریدین  ( وCitrininسمی سیترینین )

(Citroviridinرا تولید می )  کنند اما گزارشی از تأثیر این

(. Barbosa et al., 2013سموم بر ماهیان وجود ندارد )

کنترل و تثبیت شرایط محیطی و جریان مناسب آب برای 

اجتناب از رشد قارچ ها و تولید سموم مؤثر است. تغییر 
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ه قارچ ها مؤثر فصل و کاهش دما در ابتالء این ماهیان ب

است. تأثیر آلودگی قارچی آب بر آبزیان در هچری ها 

مشکلی عمومی است. در منابع آبی غنی از غذا محیط 

 Czeczuga etمناسب رشد این قارچ ها بوجود می آید )

al., 2014 .در این مطالعه قارچ در آب زهکش یافت شد .)

 نگهداریاغلب قارچ آسپرژیلوس برای ماهیان سمی است. 

-Elنامناسب غذای ماهی باعث رشد این قارچ می شود )

Sayed, 2006.) 

 Dactylogyrusو .Gyrodactylus sp انگل های منوژن 

sp.  مشاهده شده در این بررسی شامل منوژن هایی

هستند که به عنوان عوامل مهم آلودگی تیالپیای پرورشی 

بویژه در بچه ماهیان و نوزادان گزارش شده اند هرچند 

واع دیگری از منوژن ها نیز تیالپیاها را در شرایط ان

(. این انگل Lim et al., 2016پرورشی آلوده می کنند )

ها در بچه ماهیان شیوع داشتند و در مواردی بدنبال 

حاوی بچه  L 311شیوع آنها تلفات شدید در وان های 

ماهیان یک گرمی دیده می شد. در این تحقیق، در مدت 

وز انگل در بچه ماهیان، عالئم آلودگی کوتاهی پس از بر

باکتریایی بویژه شنای غیرطبیعی و چرخشی و جدا ماندن 

از گله، شنا در سطح آب و تلفات بروز می نمود. انگل ها 

باعث افزایش استرس و کاهش مقاومت در برابر بیماری 

 می شوند.

ژیروداکتیلوس ممکن است سبب تلفات در مدت کوتاه 

ت به این مونوژن مقاوم نیست و با این شود. تیالپیا نسب

ژیروداکتیلوس در آب های  آلودگی بشدت تلف می شود.

غنی از مواد غذایی یافت شده و می تواند موجب بروز 

مشکالت در ذخایر ماهیان جوان گردد. آلودگی به این 

انگل سبب آسیب های پوستی ماهیان می شود. اغلب 

لی است و در پیک های آلودگی به داکتیلوژیروس فص

فصول سرد میزان آلودگی افزایش می یابد. تراکم زیاد و 

روش های نادرست انتقال ماهی از عوامل مهم ابتالء 

تیالپیا به منوژن ها هستند. مرگ و میر ناشی از منوژن ها 

براثر تراکم شدید، کاهش کیفیت آب و عدم رعایت اصول 

 بهداشتی پیش می آید.

ژن ها در ماهیان تیالپیای نیل خسارات شدید ناشی از منو

پرورشی در مناطق مختلف جهان از جمله کنیا، کامرون و 

(. منوژن El-Sayed, 2006عربستان گزارش شده است )

ها میزبان واسط ندارند و تخم یا نوزادان را در آب رها می 

کنند و انتقال آنها به ماهیان با تماس مستقیم صورت می 

از محیط طبیعی هستند و گیرد. انگل ها اغلب بخشی 

عوامل مختلف زیستی، محیطی، تغذیه، تراکم زیاد و 

(. Komar, 2007سیستم پرورش بر شیوع آنها تأثیر دارد )

( exoticمشخص شده است که نمونه های وارداتی )

تیالپیاها در مقایسه با نمونه های بومی آلودگی انگلی 

پیا در (. آلودگی انگلی تیالRoss, 2000کمتری دارند )

طی روند معکوس کردن جنسیت بچه ماهی رایج است و 

در این مطالعه نیز بروز مونوژن ها در طی تک جنس 

 سازی بچه ماهیان روی داد.

بررسی ویروسی تخم، بچه ماهیان و نمونه های بافت بدن 

تیالپیای پرواری هیچ گونه آلودگی ویروسی نشان نداد. 

کارگاه های تکثیر  بدیهی است اعمال مدیریت بهداشتی در

و پرروش تیالپیا در مرکز بر عدم بروز آلودگی ویروسی 

تأثیر مطلوب داشته است. مشکالت ناشی از آلودگی 

ماهیان قزل آالی پرورشی به عوامل عفونی ویروسی در 

 Soto etایران این صنعت را تحت تأثیر قرارداده است )

al., 2016.) 

( در اوایل دهه ,Bohle Iridovirus Bivایریدوویروس )

در تیالپیای وحشی دریاچه های شرق آفریقا  1291

 .Oگزارش شد. این ویروس سبب مرگ کلیه بچه ماهیان 

mossambicus  روز شد. رابدوویروس  01طی

(Rhabdovirus عامل ویروسی بیماری های کشنده گونه )

( Birnavirusهایی از تیالپیا ماهیان است. بیرناویروس )

در تایوان از تیالپیای موزامبیکی  1221دراوایل دهه 

Oreochromis mossambicus  بدست آمد. آسیب

پذیری تیالپیای موزامبیک نسبت به عامل ویروسی 

-El( نیز بررسی شده است )Nodavirusنوداویروس )

Sayed, 2006.) 

 .Oباید توجه داشت که برای گونه تیالپیای نیل 

niloticus  و سانتیگراد  درجه 22-32دمای مناسب آب
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درجه  11-10است. دمای  ppt 15-5شوری مناسب 

باعث استرس، کاهش تغذیه و بروز بیماری می سانتیگراد 

شود. مقدار مناسب غلظت اکسیژن محلول در آب حداقل 

( و نیتروژن آمونیاکی mg/Lمیلی گرم بر لیتر ) 3-2

-2مناسب  pH، و محدوده ppm 1015غیریونیزه کمتر از 

(. برقرار نبودن شرایط محیطی Mashaii, 2018) است 9

بهینه و اپتیمم های آب کارگاه ها، زمینه ساز ابتالء و بروز 

 بیماری های عفونی در ماهیان تیالپیای پرورشی است.

 

 نتيجه گيري کلی
در  تیالپیا پرورش و تکثیر های کارگاه بهداشتی در بررسی

 هایحومه شهرستان بافق یزد، نمونه هایی از آلودگی 

 به آلودگی مشاهده شد اما قارچی باکتریایی، انگلی،

 موارد و پاتوژن عوامل ویروس ها وجود نداشت. گرچه

 کارگاه های تکثیر و پرورش تیالپیا به صورت در بیماری

 اعمال و پایش اما شدند، مشاهده موردی و معدود

 پیشگیری زمینه در بویژه مدیریتی بهداشتی دستورالعمل

 .زیادی دارد اهمیت ها ریبیما بروز از

 

 توصيه ترویجی 
درمجموع بهه منظهور پیشهگیری از آلهودگی و کنتهرل شهرایط       

بهداشتی در کارگاه های تکثیر و پهرورش تیالپیها، کهاربرد ایهن     

 توصیه های ترویجی مؤثر خواهد بود:
   آموزش بهداشت فردی به کارکنان مرتبط کارگاه ههای

عوامل اسهترس زا بهرای   تکثیر و پرورش تیالپیا، آشنایی با 

ماهیان، راه های متداول انتقال و شیوع عوامل بیمهاری زا،  

عوامههل بیمههاری زای مشههترک بهها انسههان و روش هههای    

 ضدعفونی کردن ضرورت دارد.

       الزم است وضهعیت بهداشهت و سهالمت کارگهاه هها و

 مزارع در فواصل زمانی منظم پایش شوند.

 حیط های آبزی تانک ها، استخرها، آبراهه ها و دیگر م

پروری باید به نحوی طراحی شود که مواد دفعی و غذای 

مصرف نشده تجمع نکند. تورها، تجهیزات و دیگر عوامل 

زا را مرتباً با استفاده از  انتقال دهنده عوامل بیماری

 شوینده ها ضدعفونی کنید.

  برای گونه تیالپیای نیلO. niloticus  دمای مناسب

 ppt 15-5و شوری مناسب اد درجه سانتیگر 22-32آب 

باعث استرس، درجه سانتیگراد  11-10است. دمای 

-3کاهش تغذیه و بروز بیماری می شود. مقدار اکسیژن را 

( و نیتروژن آمونیاکی mg/Lمیلی گرم بر لیتر ) 2

حفظ  ppm 1015غیریونیزه را در سطوح پایین و کمتر از 

 .است 9-2مناسب  pHکنید. محدوده 

  مطلوب و شرایط مناسب نگهدری تهیه خوراک

خوراک از مهمترین عوامل حفظ بهداشت و سالمت 

 ماهیان پرورشی است.

  صید و انتقال تیالپیا از یک استخر به استخر دیگر، آن

را در معرض بیماری قرار می دهد. تا حد ممکن از 

 جابجایی غیر ضروری ماهیان پرهیز کنید. 

 جاری موجب نگهداری ماهی بعد از رسیدن به وزن ت

 ابتال به بیماری می شود و باید زودتر آن را برداشت کنید.

  عمومی ترین راه بروز آلودگی، معرفی ماهی آلوده به

محیط است. در تهیه بچه ماهیان غیرآلوده حداکثر دقت 

را بکار ببرید. بهتر است بچه ماهی از منابع محلی مطمئن 

از نظر تولید تهیه شود. در شرایط ایده آل باید هر منطقه 

 بچه ماهی خودکفا باشد.

  در موارد غیرضروری از تکثیر و نگهداری انبوه بچه

 ماهیان اجتناب کنید.

  هرگونه معرفی یا انتقال ماهی جدید به مزرعه و کارگاه

فرایند قرنطینه را  را همراه با بررسی انگلی انجام دهید.

هفته قبل از ورود به  3بصورت قرنطینه شدن نمونه ها 

در صورت عدم امکان قرنطینه  سیستم جدید اجراءکنید.

ماهیان، برحسب گونه انگل آنها را مدتی در آب شور یا 

شیرین که متضاد محیط طبیعی زندگی انگل باشد قرار 

 دهید.

  برای ضدعفونی کردن تخم برای هرنوع جابجایی در

کارگاه تکثیر از دو محلول استفاده کنید. محلول اول 

لیتر آب  21در  درصد 39مالین خالص فر cc11شامل 

ثانیه با آب خالص  31است و بالفاصله پس از آن بمدت 

شستشو دهید. مدت زمان نگهداری تخم در حمام فرمالین 

تخم به مدت  3و  1بستگی به مرحله آن دارد. در مراحل 
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تخم را به مدت دو دقیقه و مرحله  2سه دقیقه، در مرحله 

دقیقه در محلول قرار دهید. در تخم را به مدت یک  5و  2

گرم  1لیتر آب با  211ادامه کار از محلول دوم شامل 

-31استفاده کنید. تخم ها را به مدت  HcLاکریفالوین 

ثانیه در این محلول نگه دارید. سپس تخم ها را  01

 ثانیه با آب خالص شستشو دهید. 31بالفاصله بمدت 

  قد، از برای شستشوی بچه ماهیان نورس و انگشت

استفاده دقیقه  1-3بمدت  ppm 2111محلول فرمالین 

بچه ماهیان انگشت قد به حوضچه در مرحله معرفی کنید. 

دقیقه در محلول  5-11های پرورش آنها را به مدت 

لیتر آب قرار دهید.  111در  CC 211فرمالین به میزان 

استفاده از اکسیژن در طی درمان با حمام فرمالین ضروری 

 است.

 طور کلی دو عامل پاتوژن مهم در تیالپیا، باکتری ب

Streptococcus iniae  عامل تلفات شدید در سیستم

های متراکم تیالپیا و دیگری ترماتود منوژن 

Gyrodactylus sp.  مشکل ساز در ذخایر تیالپیای جوان

و متراکم در آب های غنی )یوتروفیک(، هستند. پیشگیری 

وجه خاص به این دو عامل و کنترل بیماری ها را با ت

 برنامه ریزی کنید.

  همه مراحل زندگی ماهی را  استرپتوکوکباکتری

گرم  111تحت تأثیر قرار می دهد اما ماهیان در وزن های 

 تا اندازه های بازاری برای ابتالء مستعدتر هستند.

  برای اجتناب از آلودگی قارچی باید بهداشت ابنیه و

تخم را با جدیت  کردن نیتجهیزات، کیفیت آب و ضدعفو

دنبال کنید. از ورود یا انتقال نمونه های تلف شده و اجزاء 

از الشه گیاهان به درون زهکش ها جلوگیری کنید. 

کودهای آلی استریل که برای باروری استخرها بکار می 

روند استفاده کنید و دمای آب را در محدوده مطلوب 

ب آلودگی حفظ کنید. نگهداری نامناسب غذا نیز سب

 قارچی می شود. 

  استفاده از  پراکسید هیدروژن و آکریفالوین به میزان

گرم در لیتر بدلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست  1

برای مبارزه با آلودگی های قارچی تخم و ماهی مناسب 

 است.

  251برای کنترل مژکداران از فرمالین به مقدار 

کنید. فرمالین  ساعت استفاده 1به مدت  میلیگرم بر لیتر

را می توان با دقت در استخرهای پرورش بکار برد اما 

استفاده زیاد از فرمالین می تواند باعث مرگ پالنکتون ها 

کاربرد مواد شیمیایی مجاز مانند نمک، فرمالین،  شود.

پروکسیدهیدروژن و پرمنگنات پتاسیم برای کنترل انگل 

 ها مفید است.

 الین بصورت دراز مدت برای درمان منوژن ها از فرم

-251، یا در کوتاه مدت حمام میلیگرم بر لیتر 25حمام 

 دقیقه استفاده کنید. 31به مدت  میلیگرم بر لیتر 151

برای درمان انگل منوژن جنس داکتیلوژیروس معموالً 

هفته ای توصیه می شود اما جنس  3-2درمان های 

ژیروداکتیلوس با یک تیمار از محلول های ضدعفونی 

پرمنگنات پتاسیم بصورت طوالنی  کننده نابود می شود.

میلیگرم بر  11و در کوتاه مدت  میلیگرم بر لیتر 2مدت 

دقیقه نیز برای ازبین بردن منوژن ها  31به مدت  لیتر

بکار می رود. استفاده از پراکسیدهیدروژن، ترکیبات 

ارگانوفسفوره و تغییرات شوری راه های دیگر مبارزه با 

 هستند. انگل ها

    بهترین راه اجتناب از بیماری های ویروسهی آن اسهت

که برای پیشگیری، قرنطینه کردن نوزادان و جلهوگیری از  

وارد شدن ماهی های دارای سهابقه بیمهاری ویروسهی بهه     

کارگاه های پرورش ماهی اقدام کنید. پس از ابتالء ماهیان 

و  تیالپیا به بیماری های ویروسی مؤثرترین راه جدا کهردن 

 از بین بردن ماهی بیمار است.

(Rajabipour, 2016; Bhujel., 2014; Conroy et 

al., 2008; Komar, C., 2007.) 
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Abstract 

Aquaculture diseases and its damages have affected the aquaculture industry around the world. Tilapia 

is newly introduced to the aquaculture industry of Iran. While tilapia is a tolerant fish, there are reports 

of infectious diseases, and it is essential to plan for their prevention and control. Health surveys of 

tilapia breeding indoor systems were carried out at the National Research Center of Saline Water 

Aquatics (Bafq, Yazd) in 2012-2014. Parasitic, bacterial, fungal and viral studies of eggs, fries, 

brooders and cultured fish were performed by observing abnormal movement, nutrition and symptoms 

of the fish as well as unusual mortality. Infection with parasitic agents Gyrodactylus sp. and 

Dactylogyrus sp., bacterial agents Streoptococcus sp. and Edwardsiella sp. and fungi of Penicillium 

sp. and Aspergillus sp. determined. The samples were negative for Herpesvirus, EHNV and BIV 

viruses. Although pathogens and disease factors have been rarely observed in the Nile tilapia 

Oreochromis niloticus and red hybrid tilapia, monitoring and enforcement of health guidelines is 

particularly important in preventing disease. 
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