
پودمان 4

امور بهداشتی آبزیان

بیماری های آبزیان به عنوان یك مشكل مهم در طول دوره پرورش مطرح می باشند، به همین جهت پرورش 
آبزیان بدون در نظر گرفتن امنیت زیستی و مسائل بهداشتی نه تنها به تولید مطلوب و بهره وری مناسب 
نخواهد رسید بلكه با خسارات اقتصادی سنگین نیز همراه خواهد بود که می تواند به ورشكستگی مزرعه 
پرورش منتهی شود. در دوره پرورش، می توان با انجام اقدامات بهداشتی بسیاری از عوامل بیماری زا و 
بیماری های عفونی را کنترل کرد و در صورت بروز بیماری نیز با تشخیص سریع و اقدامات به موقع می توان 
از گسترش بیماری جلوگیری کرد. حتی در صورت تلفات باال در مزرعه با اجرای این دستورالعمل ها مانع 

از ورود آلودگی به منطقه و شیوع بیماری در سایر مزارع شد.
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واحد یادگیری 5 

اقدامات بهداشتی آبزیان

آیا تا به حال پی برده اید:

 در پرورش آبزیان از چه مواد ضدعفونی كننده ای برای ضدعفونی آب و تجهیزات استفاده می شود؟
 اصول اولیه قرنطینه در پرورش آبزیان چیست؟

 آبزیان سالم دارای چه خصوصیات رفتاری و ظاهری می باشند و عالئم غیرعادی آنها كدام است؟
 در پرورش آبزیان انتقال بیماری ها به چه روش هایی صورت می گیرد؟

آن  طی  كه  می باشد  آبزیان  پرورش  مزارع  در  بهداشتی  اقدامات  مهم ترین  با  آشنایی  بخش  این  از  هدف 
چگونگی تأمین آب بهداشتی، ضدعفونی تجهیزات، كاربرد تركیبات ضدعفونی كننده، قرنطینه و مواردی از 
این قبیل مطرح می شود كه كمک شایانی به پیشرفت و سود آوری پرورش آبزیان می كند. در كنار این مطالب، 
پرورش دهنده ماهی باید اطالعات كافی درباره خصوصیات رفتاری و شکلی طبیعی ماهی مورد پرورش داشته 
از آنجایی كه هر حالت  تا در صورت مشاهده تغییرات متوجه بروز حالت غیر طبیعی در استخر شود.  باشد 
غیرطبیعی می تواند عالئمی از بروز بیماری باشد بنابراین توجه به این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است. بیماری در حیوانات از دو جهت حایز اهمیت است. بیماری در حیوان مورد نظر كه در اینجا ماهی است 

و امکان انتقال بیماری به انسان كه از نظر بهداشت عمومی بسیار مورد توجه است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجو باید مهم ترین اقدامات بهداشتی در پرورش آبزیان را به كار بندد.
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انواع مواد ضدعفونی كننده آب و تجهیزات 

تمام  است.  آب  كند،  تهدید  شدت  به  را  ماهی  سالمت  می تواند  آن  تغییرات  كه  محیطی  عامل  مهم  ترین 
فعالیت های حیاتی ماهی در آب انجام می شود. آالینده ها و عوامل بیماری زا از طریق آب می توانند وارد استخر 
پرورش ماهی شوند. استفاده از آب بهداشتی به اندازه به كارگیری تجهیزات سالم و عاری از عوامل بیماری زا 
اقدامات  به همین جهت  به آب شوند.  آلودگی  انتقال  آلوده می توانند موجب  دارد، چون تجهیزات  اهمیت 

ضدعفونی و سالم سازی آب و تجهیزات، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
مهم ترین مواد ضدعفونی كننده با روش استفاده و میزان مصرف به شرح زیر می باشد: 

روش استفادهموارد مصرفنام ماده ضدعفونی

تركیبات چهارتایی 
آمونیوم

1 میلی گرم در لیتر به مدت 1 دقیقهدست افراد

2 میلی گرم در لیتر به مدت 15 دقیقهسطوح

40 میلی گرم در لیتر كلر در دسترسسطوح تمیز و آبهیپوكلریت كلسیم

تهیه محلول 1 درصد به مدت 16 ساعتوسایل و سطوح استخرهافرمالین

200 میلی گرم در لیتر اسپری و یا غوطه ور شده و پس از 10 دقیقه تور، چکمه ها و سطوح استخرهایدوفورها
شست وشو گردد.

محلول 1 درصد به صورت اسپری یا غوطه وریابزار، وسایل و سطوحویركون اس

هیپوكلریت سدیم
200 میلی گرم در لیتر به مدت چند دقیقهتورها، دست و لباس ها

100 تا 1000 میلی گرم در لیتر به مدت 10 تا 30 دقیقه بسته به سطوح استخرها
دوز مصرفی

در ضدعفونی مزارع پرورش ماهی سه دسته عوامل مکانیکی، طبیعی و شیمیایی دخالت دارند كه مفصاًل 
درباره آنها بحث خواهد شد.

عوامل مكانیكی
اثر این عوامل بیشتر تسهیل در كار مواد ضدعفونی كننده می باشد و عبارت از جاروب نمودن، برس كشیدن، 
پاك كردن و زدودن كلیه جلبک ها، ضایعات و مواد باقیمانده در كف و دیواره های استخرها با استفاده از آب 
تحت فشار را شامل می شود. پس از نظافت كامل استخرها الزم است كه ضایعات جمع شده را در یک گوشه 
از مزرعه جمع آوری و سپس معدوم نمود. بدون شک، انجام عملیات مزبور در كاهش آلودگی و انتشار بیماری 
مؤثر می باشد ولی اجرام عفونی را به كلی از بین نخواهد برد. بنابراین به كار بردن مواد ضدعفونی كننده بعد از 

انجام عملیات مکانیکی برای پیشگیری از بروز بیماری های عفونی كاماًل ضروری است.
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عوامل طبیعی
در طبیعت عواملی وجود دارند كه در از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا دارای نقش به سزایی می باشند 
كه مهم ترین این عوامل نور خورشید است. در صورتی كه نور خورشید با شدت و میزان كافی به استخرهای 
خشک مزارع پرورش ماهی بتابد می تواند عمل ضدعفونی را به طور مؤثری انجام دهد. خاصیت ضدعفونی نور 
خورشید به واسطه داشتن اشعه ماوراء بنفش می باشد. این اشعه از شیشه معمولی قابل عبور نبوده و اثر آن 
در هوای مه و دودآلود و همچنین در صبح زود و یا غروب خیلی كم خواهد بود. باید توجه داشت كه خاصیت 
از بین بردن میکروب ها به وسیله نور سطحی بوده و بدین ترتیب اگر عوامل عفونت زا در زیر جلبک ها و مواد 

چسبیده به كف و دیواره های استخرها قرار گیرند، تحت تأثیر نور از بین نخواهند رفت.
تأثیر ضدعفونی نور به كندی صورت می پذیرد و از این رو برای كنترل بیماری ها باید از مواد ضدعفونی كننده 
قوی استفاده نمود. به هر حال عواملی كه در تأثیر ضدعفونی كنندگی نور خورشید مؤثرند عبارت اند از: شدت 
و مدت تابش، موقعیت جغرافیایی، تغییرات فصلی، پوشش ابر، نوع باكتری های موجود در مزرعه، تركیبات و 
حضور عناصر مغذی در محیط كه موجب حمایت از رشد و تکثیر میکروارگانیسم های مختلف می گردند. به 

همین دلیل شست وشو و پاكسازی استخر موجب تأثیر بیشتر و سریع تر نور خورشید می شود.

عوامل شیمیایی
اصوالً مواد ضدعفونی كننده هنگامی بهترین اثر را خواهند داشت كه كاماًل در تماس با میکروارگانیسم های 
بیماری زا قرار گیرند. لذا الزم است استخرها قبل از ضدعفونی به طور كامل تمیز و اجرام اضافی تخلیه گردند.
مواد شیمیایی متعددی با نام های تجاری متنوع به عنوان ضدعفونی كننده، پاك كننده و یا شوینده در استخرها 
پرمنگنات  مس،  سولفات  نمک،  هاالمید،  فرمالین،  به  می توان  آنها  بین  از  می شوند.  استفاده  آكواریوم ها  و 

پتاسیم، كلر، كلرامین ـ T و بسیاری از تركیبات دیگر اشاره كرد. 

 DNA اشعه ماوراء بنفش از طریق نور خورشید و از المپ های تبخیر جیوه تولید می شود و با آسیب به
میکروارگانیسم ها موجب تخریب آنها می شود. با توجه به اینکه اشعه فوق قدرت نفوذ در بسیاری از مواد 
و عمق را ندارد، تنها برای ضدعفونی سطوح و گاهی آب مزارع پرورش ماهی به كار می رود. المپ های 
تولید كننده اشعه نیز دارای اثرات محدودی بوده و باید مرتباً تعویض شوند و با توجه به هزینه باال، این 
اشعه عماًل كمتر در مزارع استفاده می شود. اشعه مزبور به پوست و چشم های انسان نیز صدمه می رساند.

بیشتر 
بدانیم

نام تجاری ضدعفونی كننده ای وسیع الطیف می باشد كه بر علیه ویروس ها،   )Virkon S( ویركن اس
باكتری ها و قارچ ها مؤثر است. این ماده به صورت پودر صورتی رنگی است كه به راحتی در آب حل 
شده و مایعی یکنواخت و شفاف به همین رنگ ایجاد می كند. ویركن اس تركیبی پایدار و یکنواخت از 

بیشتر 
بدانیم

در استفاده از تركیبات شیمیایی ضدعفونی كننده رعایت كامل اصول ایمنی )استفاده از عینک محافظ چشم، 
دستکش، ماسک و لباس كار( و نیز توجه كامل به مقدار و غلظت محلول تهیه شده الزامی است. چون مصرف 

بیش از میزان تعیین شده منجر به مسمومیت و تلفات می شود.

نكات ایمنی
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روش ضد عفونی آكواریوم ها 

برای ضد عفونی آكواریوم ها ابتدا باید آكواریوم كاماًل 
خالی باشد. سپس آكواریوم خالی را پر از آب نموده 
و ماده ضدعفونی را به آن اضافه می كنند. بسته به 
نوع آلودگی تركیبات متعددی برای ضدعفونی وجود 
برای  می توان  كه  مؤثری  تركیبات  از  یکی  دارند. 
پتاسیم  پرمنگنات  برد،  به كار  آكواریوم  ضدعفونی 
كم  آن  قیمت  هم  و  آسان  آن  تهیۀ  هم  زیرا  است. 
است. محلول كلر دیگر تركیب مؤثر است. كلر برای 

پراكسیژن، سورفاكتانت، اسیدهای آلی و سیستم بافر غیرآلی می باشد. این محصول عمدتاً از نمک های 
غیرآلی تشکیل شده كه پس از مصرف تجزیه شده و به مواد جانبی بی ضرر تبدیل می شوند و چنانچه با 
رقت های توصیه شده مصرف گردد، تأثیر زیانباری بر محیط زیست، اكوسیستم های آبی و سیستم های 

بازیافت فاضالب نخواهد داشت.

ماالشیت گرین یکی از مواد ضدعفونی كننده می باشد. كه در درمان عفونت های قارچی و بیماری لکه 
سفید مؤثر است. بنابراین با توجه به سرطان زا بودن ماالشیت نباید در استخرها از آن استفاده شود.

اخالق 
حرفه ای

درباره تركیبات شیمیایی ضدعفونی كننده استخرها و آكواریوم ها و مزایا و معایب هر یک تحقیق كنید. تحقیق 
کنید

درباره چگونگی روش های ضدعفونی متداول در پرورش ماهیان گرمابی و سردابی چه اطالعاتی دارید؟ بحث 
کالسی

هرگز نباید از مواد ضدعفونی كننده ای كه به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب وارد می كند، استفاده 
كنیم.

اخالق 
حرفه ای
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ماهیان بسیار سمی بوده و در مصرف آن باید دقت الزم صورت گیرد. در آكواریوم های آب شیرین نمک بدون 
ید نیز در غلظت های مختلف كاربرد دارد.

توجه: هنگام ضدعفونی آكواریوم باید وسایل كار مرتبط با آن را نیز ضدعفونی كرد.

آزمون ارزیابی عملکرد

تهیه محلول های ضدعفونی کننده 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 

 همزن 4    ماسک  3    دستکش  2    لباس كار  ١
 ماده ضدعفونی كننده 5

مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از دستکش استفاده كنید. 2
 ماده ضد عفونی كننده مناسب را انتخاب كنید. 3

 دستورالعمل ماده ضد عفونی كننده را مطالعه كنید. 4
 با استفاده از دستورالعمل محلول ضدعفونی كننده را تهیه كنید. 5

فعالیت 
کارگاهی

تهیه محلول های ضدعفونی کننده 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 

 همزن 4    ماسک  3    دستکش  2    لباس كار  ١
 ماده ضدعفونی كننده 5

مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از دستکش استفاده كنید. 2
 وسایل و تجهیزاتی كه باید ضدعفونی شوند را در یک محل جمع آوری كنید. 3

 تجهیزات قابل شست وشو را با آب پاكسازی كنید. 4
 با استفاده از محلول ضدعفونی كننده تجهیزات را ضدعفونی كنید. 5

فعالیت 
کارگاهی

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/ نتایج ممكن

نمرهنمره دهی(

1
ضدعفونی 
كردن 
وسایل

آكواریوم، آب، لباس، كاله، 
انواع مواد ضدعفونی كننده

3ضدعفونی كامل ابزار و وسایلشایستگی كامل
2ضدعفونی نامناسب ابزار و وسایلشایسته

عدم توجه به غلظت و روش نیازمند آموزش
1ضدعفونی
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قرنطینه در پرورش آبزیان

آن  كه طی  می رود  به كار  عفونی  بیماری زای  عوامل  ورود  از  به منظور جلوگیری  مزارع  در  قرنطینه  محیط 
ماهیان جدید در محیطی جدا از سایر محیط های پرورش نگهداری می شوند. با توجه به پر هزینه بودن محیط 
قرنطینه باید در ابتدای ساخت هر مجموعه، محل آن در نظر گرفته شود. در این قسمت موارد كلی كه در هر 

در زمینه چگونگی تهیه محلول های ضدعفونی كننده در پرورش آبزیان بحث كنید؟ بحث 
کالسی

در ضدعفونی كردن ابزار و تجهیزات بهتر است كه تجهیزات كوچک در یک تانک حاوی مواد ضدعفونی 
به صورت غوطه وری و بر روی تجهیزات بزرگ و غیرقابل باز كردن مواد ضدعفونی را اسپری و تمامی 

وسایل یک بار مصرف را از بین ببریم.

توجه

برخی از مواد ضدعفونی مورد استفاده در پرورش آبزیان
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محل قرنطینه باید انجام شود، به طور خالصه در زیر بیان شده است:
 مشخصات ماهی مورد قرنطینه مانند گونه و سن و منبع تهیه باید مشخص باشد. ١

 آب محل قرنطینه باید از آب محیط اصلی پرورش جدا باشد و خروجی آن هم وارد محیط پرورش نشود. 2

 مدت قرنطینه باید بر اساس دوره كمون بیماری های مورد نظر تعیین می گردد. ولی به طور كلی در كشور  3

ما مدت 30 روز به عنوان استاندارد زمان قرنطینه در مورد ماهیان وارداتی در نظر گرفته می شود، اما می تواند 
با توجه به عوامل متعدد از جمله چرخه زندگی عوامل بیماری زا، زمان مشاهده عالئم درمانگاهی و درجه 

حرارت آب، كوتاه تر و یا طوالنی تر باشد.
 قرنطینه باید ماهیان را در برابر ورود عوامل خارجی و بیماری زا محافظت نماید. 4

 در عملیات قرنطینه نباید از آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از بیماری ها استفاده نمود زیرا هدف از قرنطینه  5

اطمینان از سالمتی ماهیان تازه وارد می باشد.
 قرنطینه باید در محیطی بسته و به دور از مزارع پرورشی انجام شود. در صورت اضافه شدن ماهیان جدید،  ٦

باید در محل دیگری نگهداری شوند و در تماس با گله قبلی نباشند. اگر به دالیلی مانند یکی بودن جنس و 
گونه ماهیان و مبدأ ارسال آنها، ماهیان جدید به ماهیان نگهداری شده در محل قرنطینه اضافه شوند، مدت 

زمان از ابتدا شروع می شود یعنی زمان قبلی قرنطینه را باید صفر در نظر گرفت.
باید در یک سیستم قرنطینه ای  تور و غیره  بیماری مانند تجهیزات و شبکه ها، سطل ها،  انتقال   عوامل  ٧

به خوبی طراحی گردند. همچنین باید تعداد این تجهیزات را به حداقل رسانده و در یک مکان مشخص و 
مختص قرنطینه نگهداری شوند.

 اشخاصی كه در محیط قرنطینه هستند باید دست های خود را به هنگام ورود و یا خروج كاماًل شست وشو  ٨

نمایند. كاستن تردد افراد و ضدعفونی چکمه ها و تعویض لباس ها قبل از ورود و خروج از محیط قرنطینه 
الزامی است.

 قبل از ورود ماهیان به مجموعه، باید تطابق با دمای آب محل قرنطینه انجام شود. ٩

١0 برای جلوگیری از استرس، تراكم ماهیان با توجه به نوع ماهی در نظر گرفته شود و از تراكم باال خودداری 

شود.
 در مدت قرنطینه، باید ماهیان به دقت از نظر عالئم بیماری های احتمالی زیر نظر باشند. ١١

 بعد از تخلیه ماهیان از محیط قرنطینه، ضدعفونی كامل استخرها و تجهیزات الزامی است. ١2
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قرنطینه نمودن ماهیان آکواریومی
وجود آكواریوم قرنطینه و قرنطینه كردن ماهیان زینتی برای جلوگیری از بیماری و حتی درمان بیماری ها 
قرنطینه  آكواریم های  از  ندارد.  پیچیده ای  تجهیزات  به  نیاز  و  بوده  ساده  بسیار  آكواریوم  این  است.  الزامی 

به دالیل زیر استفاده می شود:
الف( درمان بیماری: هنگامی كه ماهی بیمار و یا عالئم بیماری در آن ظاهر می شود بهتر است آن را جدا 
)قرنطینه( نموده تا عالوه بر جلوگیری از سرایت احتمالی بیماری به سایر ماهیان، سهولت در درمان ماهی 

انجام گیرد.
ب( اضافه کردن ماهی جدید: زمانی كه قصد دارید ماهی جدیدی را به آكواریوم انتقال دهیم، الزم است 
ابتدا آن را به مدت مشخصی )حدود دو هفته( قرنطینه نموده تا از بیمار نبودن یا هر مشکل دیگری كه ممکن 

است قابل سرایت باشد جلوگیری شود.
ج( تكثیر ماهیان: عالوه بر درمان ماهی ها الزم است هنگام تکثیر و تخم گذاری شرایط مناسب با استفاده 

از قرنطینه ایجاد شود.
د( جداسازی ماهیان ضعیف: گاهی به دلیل صدمات و یا مجال دسترسی به غذا الزم است ماهیانی كه 

ضعیف هستند را برای تغذیه و یا برگشت به قدرت جسمانی مطلوب، قرنطینه كنیم.
و( موارد دیگر: در برخی موارد مانند؛ تعویض آب، نگهداری از بچه ماهیان و ... از آكواریوم قرنطینه استفاده 

می شود.

در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوك از ماهی در طی قرنطینه آن را مورد بررسی قرار داده و در 
صورت بیماری، سعی در درمان آن كنید. در صورتی كه طی این دوره یک هفته ای تا یک ماهه اگر 
مورد مشکوكی از ماهی دیده نشد و ماهی غذا می خورد و كاماًل سرحال است و عالئم بیماری در او 

ظاهر نشد می توان با خیال راحت ماهی را به مکان اصلی انتقال داد.

توجه

ساخت آکواریوم قرنطینه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز: 

 لباس كار ١
 دستکش 2

مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از دستکش استفاده كنید. 2
 یک آكواریوم حدود 50 لیتری برای این كار مناسب است. 3

 این آكواریوم باید تمام شرایط آكواریوم اصلی از جمله فیلتر، نور، دما، اكسیژن و ... را دارا باشد البته  4
الزم به ذكر است احتیاج به دكور یا سنگ و مخفیگاه های آنچنانی نیست.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممكن

نمرهنمره دهی(

قرنطینه2
وجود بخش قرنطینه، مواد 
ضدعفونی كننده، نمک، 

آهک

3رعایت كلیه اصول قرنطینهشایستگی كامل

2رعایت نسبی اصول قرنطینهشایسته

1رعایت برخی از اصول قرنطینهنیازمند آموزش

خصوصیات ظاهری آبزیان سالم 

٦0  ـ40 لیتر 

فیلتر

پمپ هوابخاری
تور

کیت آزمایش
pH 
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پایه، اساس و تداوم هر نوع پرورش، انتخاب آبزی سالم است. به همین جهت آبزیانی انتخاب می شوند كه از 
سالمت الزم برخوردار بوده و امکان پرورش و رشد را در محیط پرورشی دارا باشند.

آبزیانی كه دارای سر بزرگ، اندامی كوچک و الغر، رنگ تیره و كدر با باله های تغییر شکل یافته باشند و 
صفاتی  روی  بر  امروزه  نیستند.  مناسب  پرورش  برای  باشند،  اندام  هماهنگی های  و  تناسب  فاقد  همچنین 
مانند كاهش فلس ها، خوشمزگی و رنگ گوشت مطالعات وسیعی صورت گرفته كه در مورد برخی از آنها 

موفقیت های خوبی حاصل شده است.

جدول ـ تشخیص ماهی قزل آالی مناسب جهت پرورش از طریق مشاهده

عالئم ظاهری ناسالمعالئم ظاهری سالممشخصه

به صورت گله ای، در كنار هم و در تمام سطح رفتار حركتی
محیط آب، بعضاً ایجاد حلقه ای به طور گروهی

به صورت متفرقه و پراكنده، بعضاً پرش هایی 
از آب،  یا تجمع در قسمتی  باال  به سمت 
مالش بدن به سطوح مختلف، عدم پاسخ 

مناسب به تحریکات محیطی

عادی و با آرامش، عکس العمل مناسب نسبت حركات شنا
به تغییرات و تحریکات

غیرعادی، نزدیک به سطح آب و باز كردن 
دهان به حالت خفگی، پرش های غیرعادی 

و شنا چرخشی انفرادی
تیره و كدربراق و درخشندهرنگ بدن

شکل بدن
دارای حالت مناسب، دوكی شکل و كشیده، 
اعضای خارجی بدن كامل و اندازه آنها در 

حد مناسب و متعادل

بدون  یا  بی دم  مانند  مناسب،  حالت  فاقد 
باله، ستون فقرات خمیده، دارای بدن الغر

رنگ و شکل طبیعیعالئم ظاهری
و  بدن  سطح  در  پراكنده  لکه هایی  دارای 
باله ها، خونریزی زیرپوستی، خوردگی باله ها 

و سرپوش آبششی و بیرون زدگی چشم ها

و اشتها غذا  گرفتن  برای  حریص  خوب،  بسیار 
حركات برای گرفتن غذا مناسب

مناسب  عکس العمل  عدم  و  كم  اشتها 
نسبت به غذا
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بیماری هایی از طریق ماهیان زینتی و پرورشی به انسان منتقل می شوند. كه ممکن است خطرهای مختلفی 
قارچ ها،  باكتری ها،  و  عفونت ها  انتقال  انسان شامل  و  آبزیان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  نمایند.  ایجاد  را 

ویروس ها، انگل ها، سموم، فلزات سنگین، باقیمانده دارویی و سایر آالینده ها می باشند. 
توسعه  تماس  راه  از  كه  انسان هستند  و  ماهی  بین  انتقال  قابل  عفونت های  مهم  عوامل  از  یکی  باكتری ها 
می یابند. تنوع گونه های باكتریایی مرتبط با موجودات آبزی گسترده است و تا حد زیادی به محیط های آبی 

نسبت داده می شود. 
این عوامل بیماری زا ممکن است بومی محیط آبی باشند و یا منشأ خارجی مانند فاضالب های صنعتی، خانگی و 
شهری داشته باشند. وضعیت سیستم ایمنی بدن میزبان انسانی نقش مهمی در بروز و شدت بیماری ایفا می نماید. 

از مهم ترین باكتری ها می توان به سالمونال، كلستریدیوم بوتولینوم، ویبریو و مایکوباكتریوم اشاره كرد.
اثر  در  بیماری زا،  عامل  است.  مستقیم  شیوه های  به  اغلب  انسان،  به  آبزیان  با  مشترك  بیماری های  انتقال 
تماس پوستی یا مصرف گوشت آلوده موجود آبزی به صورت خام یا نیم پخته به انسان منتقل می شود. به 
عبارت دیگر، عامل بیماری زا، از دو راه دستگاه گوارش و پوست وارد بدن می شود. باید توجه داشته باشیم 
از  به سختی درمان می شوند.  برخی دیگر  و  آبزیان، كشنده هستند  با  بیماری های مشترك  از  كه معدودی 
مهم ترین این بیماری ها می توان به سل ماهی، ویبریوزیس، اریزوپلوتریکس، سالمونلوزیس، استرپتوكوكوزیس 

و بیماری های انگلی اشاره كرد. 
به طور كلی بیماری های قابل انتقال بین انسان و آبزیان بسیار كمتر از بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
سایر حیوانات است و گوشت آبزیان به مراتب سالم تر از گوشت دام و طیور است. البته از آنجایی كه آبزیان 
انگلی به دنبال خوردن مواد  انتقال عوامل میکروبی و  به صورت پخته در كشور ما مصرف می شوند احتمال 

غذایی با منشأ آبزیان بسیار كمتر است. در ادامه درباره چند بیماری شرح داده می شود.

بررسی عالئم ظاهری آبزیان
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز: 
 دستکش 2    لباس كار  ١

 تانک محتوای آب به همراه 3 تا 5 ماهی قزل آالی زنده 3
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ١
 از دستکش استفاده كنید. 2

 به نکات ایمنی بهداشتی توجه نمایید. 3
 عالئم ظاهری و رفتاری را بررسی كنید. 4

 سپس عالئم ظاهری ماهی ها را با جدول صفحه قبل مقایسه نمایید. 5
 شباهت ها و تفاوت ها را گزارشی كنید. ٦

فعالیت 
کارگاهی
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الف( سل ماهی: توسط چندین باكتری ایجاد می شود كه مهم ترین آن مایکو باكتریوم مارینوم است. این 
باكتری نسبت به درمان مقاوم است. از عالئم آن در انسان می توان به ایجاد جراحت طی مدت 2 هفته در نقطه 
ورود باكتری به بدن، تغییر رنگ محل ورود باكتری به رنگ صورتی تا ارغوانی همراه با درد و خروج چرك 
نام برد. دوره كمون این بیماری 2 روز تا 2 سال است. بیماری به دنبال تماس زخم و ضایعات جلدی با آب 
آلوده، ماهی مبتال و هر چیز آلوده دیگر رخ می دهد. بنابراین در هنگام شنا و غواصی، پاك كردن ماهی آلوده 
و یا به دلیل تماس با دیواره استخر آلوده صورت می گیرد. بیماری در انسان به صورت جلدی بوده و عمدتاً در 
ناحیه آرنج است، اما نواحی زانو ها و انگشتان دست و پا هم مبتال می شوند. پیدایش این عفونت ها عمدتاً در 

اثر خراش هایی است كه در استخرهای شنا اتفاق می افتد.
ب( ویبروزیس: ویبریوها به طور طبیعی در آب های شور و لب شور در نواحی گرمسیری و معتدل وجود دارند. 
میزان آنها با گرم  شدن هوا، افزایش مواد آلی آب و كاهش اكسیژن افزایش می یابد. حضور این باكتری ها در 
آب های نزدیک به ساحل بیشتر است. موارد متعددی از مسمومیت ناشی از این باكتری ها گزارش شده است. 
گونه مهمی در این گروه از باكتری ها وجود دارد كه عالوه بر ایجاد مشکالت گوارشی، توانایی عفونت های 
خارج روده ای را نیز دارا است كه همراه با بروز زخم است. اعضای این گونه مهاجم و تخریب كننده بافت بوده و 
ایجاد عفونت و زخم  می كنند. راه ورود باكتری در مسمومیت های غذایی از طریق دهان و در ایجاد عفونت ها 

جلدی، تماس زخم با آب آلوده می باشد.
شست وشو دهندگان  ماهی،  تمیزكنندگان  قصاب ها،  كه  است  شغلی  بیماری  یک  پلوتریكس:  اریزو  ج( 
فاضالب ها و غیره ممکن است به آن مبتال شوند. از عالئم در انسان تب، بی قراری، درد عضالنی و مفاصل و 

سردرد می باشد. دوره كمون این بیماری 1 الی 7 روز بوده و از طریق دستگاه گوارش انتقال می یابد.
د( سالمونلوزیس: ابتال به این بیماری در اثر خوردن ماهیان آلوده ایجاد می شود و از عالئم این بیماری 
ناراحتی گوارشی خفیف تا بسیار شدید بوده كه منجر به از دست دادن آب بدن می شود. دوره كمون این 

بیماری 7 الی 72 ساعت است.
ه( استرپتوکوکوزیس: افراد دارای جراحات نباید در آب آلوده شنا كنند. این دسته افراد باید از حمل ماهی 
آلوده و یا تانک حمل ماهی آلوده خودداری كنند. عالئم بیماری شامل تب، لرز، مننژیت و آرتریت و همچنین 

بیماری های پوستی و خونی است. عامل این بیماری از طریق جراحات پوستی انتقال می یابد. 
و( بیماری های انگلی: بیماری های انگلی، از طریق خوردن ماهی آلوده به انسان منتقل می شوند. از این گروه 

می توان از دیفیلویوتریوم، كاپیالریا، كتراسکوم و آنیزاكیس نام برد.
اغلب پستانداران دریایی و یا پرندگان ماهی خوار، میزبان نهایی این انگل ها به شمار می روند. ماهی به عنوان 

میزبان واسط است. انسان با خوردن ماهی آلوده به صورت خام یا نیم پخته، مبتال می شود.
آنیزاکیس: میزبان نهایی پستانداران دریایی، میزبان واسط اول بی مهرگان دریایی و واسط دوم ماهیان هستند. 
انسان با خوردن ماهیان به صورت خام یا نیم پخته به این انگل مبتال می شود. انگل معموالً با پخت معمولی 
و یا منجمد كردن )20ـ درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت( از بین می رود. ولی در ماهیان نمک سود و یا 
دودی شده انگل زنده می ماند و می تواند منتقل شود. الرو این انگل ها كرم رنگ و به نسبت كوچک است و 
به همین دلیل تشخیص  آنها در بافت مشکل است. این انگل روی امعاء و احشاء و محوطه بطنی ماهی آلوده 
قرار دارد و بعد از صید وارد عضالت می شود، حتی در زیر پوست هم نفوذ می كند. انسان به دنبال خوردن 
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ماهی آلوده به صورت خام یا نیم پخته مبتال می شود. عالئم در انسان شامل درد شدید شکم همراه با تهوع و 
استفراغ است. تشخیص با آندوسکوپی امکان پذیر بوده و خارج كردن كرم ها از معده مطمئن ترین روش درمان 
است. تخلیه محوطۀ شکمی ماهی بعد از صید نقش مهمی در كاهش آلودگی دارد. انگل از ماهیان شمال و 

جنوب كشور گزارش شده است.
دیفیلویوتریوم: انسان و پستانداران ماهی خوار میزبان نهایی و ماهیان آب شیرین یکی از میزبان های واسط 
انگل هستند. انسان به دنبال مصرف ماهی خام یا نیم پخته به این انگل مبتال می شود. عالئم آن شامل درد 
خفیف در ناحیه شکم، خستگی، گیجی، اسهال و یبوست متناوب، كم خونی و در صورت انسداد روده، استفراغ 
می باشد. تخم انگل به دنبال ورود مدفوع و فاضالب تصفیه نشده انسانی به محیط آبی رخ می دهد. طول كرم 

بالغ در بدن انسان به 10 متر هم می رسد.

برخی از عالئم بیماری های ماهیان زینتی گرمابی آب شیرین:

 در مورد بیماری های باكتریایی، انگلی، قارچی و ویروسی در پرورش آبزیان بحث كنید. ١
 در مورد روش های تشخیص ماهی سالم از ماهی بیمار بحث كنید. 2

بحث 
کالسی

پوسیدگی 
باله

خونریزی 
باله

انگل های 
خارجی

قارچ
لنفوسیت

بیرون زدگی 
چشم

کدری 
سوراخ در سرچشم

درخشش 
خاکستری

رنگ روی پوست

مخملی
)اودینیوم(

لكه های مشكی طالیی

کرم های 
روده ای

زخم ها یا شپش ماهی
جراحات باز

کرم 
قالب دار

آب آوردگی 
شكم

التهاب قارچینقاط سفید

قارچ دهانی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممكن

نمرهنمره دهی(

3

بررسی 
وضعیت 
ظاهری 
ماهی

 ساچوك، نور كافی، 
نمون برگ های ثبت روزانه،
بازدید روزانه استخرها

3ارزیابی دقیق وضعیت ظاهری ماهیشایستگی كامل

2ارزیابی نسبی وضعیت ظاهری ماهیشایسته

1ارزیابی ناقص وضعیت ظاهری ماهینیازمند آموزش

پیشگیری بهتر از درمان؛ 
از آنجایی كه همیشه بروز بیماری ها در آبزیان از نظر اقتصادی و درمان بسیار پرهزینه و سخت می باشد 
لذا در جهت عملیات پیشگیری باید به مواردی همچون؛ توجه به مدیریت دقیق تأسیسات و تجهیزات، 
استفاده از جیره غذایی متعادل، جلوگیری از ورود افراد متفرقه به كارگاه ها، خروج سریع ماهیان مرده 

از محل پرورش و غیره توجه شود.

توجه

مهم ترین اصول بهداشت فردی در پرورش آبزیان عبارت اند از:
 استفاده از دستکش، چکمه و ماسک در فعالیت های كارگاهی. ١

 آشنایی با نوع و نحوه مصرف مواد ضدعفونی كننده در پرورش آبزیان برای جلوگیری از آسیب ها و مشکالتی  2

فردی.
 در صورت داشتن جراحت بهتر است كه قسمت آسیب دیده بدن با آب و بدن آبزیان تماسی نداشته باشد. 3

 مراقب آسیب های احتمالی ناشی از برخورد مستقیم تجهیزات و آبزیان باشیم. 4

 هنگامی كه آبزیان دچار بیماری شده اند هرچند احتمال انتقال بیماری های آبزیان به انسان بسیار كمتر از  5

سایر حیوانات است، بهتر است انجام كار با كمترین تماس فیزیکی صورت گیرد.
با همکاران خود  به ذهن خود استراحت دهید )نفس عمیق بکشید،  بهتر است   در زمان فعالیت كاری  ٦

گفت وگو كنید و ....(
 برای جلوگیری از خستگی های جسمانی و روانی بهتر است بیش از ظرفیت خود فعالیت نکنید. یعنی  ٧

استانداردهای معقولی برای انجام كارهای خود تعیین كنید.

هنگام استفاده از مواد ضدعفونی كننده و داروها چه آسیب ها و مشکالتی ممکن است برای ما ایجاد 
شود؟

بحث 
کالسی
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در مورد بهداشت فردی در پرورش آبزیان تحقیق كرده و گزارش آن را در كالس درس ارائه دهید. تحقیق 
کنید

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممكن

نمرهداوری/ نمره دهی(

رعایت بهداشت 4
فردی

گواهی سالمت 
پرسنل، مواد شوینده و 
ضدعفونی كننده انسانی، 
دستورالعمل های رعایت 

بهداشت فردی

3رعایت كامل بهداشت فردیشایستگی كامل

رعایت نسبی بهداشت شایسته
2فردی

1عدم رعایت بهداشت فردینیازمند آموزش
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ارزشیابی شایستگی اقدامات بهداشتی آبزیان

شرح کار:
1ـ درخواست گواهی بهداشتی از فروشنده

2ـ قرنطینه كردن ماهی خریداری شده
3ـ ضدعفونی و شست وشوی وسایل، ابزار، تجهیزات در همه مراحل كاری
4ـ تعبیه حوضچه حاوی مواد ضدعفونی كننده در ورودی مزرعه پرورش

5  ـ بررسی روزانه سالمت ظاهری آبزیان پرورشی
6  ـ رعایت بهداشت فردی در محل پرورش آبزیان

استاندارد عملكرد:
انجام اقدامات بهداشتی در دوره پرورش با حداكثر تلفات 5 درصد 

شاخص ها:
1ـ گواهی بهداشتی تهیه شده برای ماهی خریداری شده

2ـ اجرای اصول قرنطینه
3ـ وسایل، ابزار، تجهیزات ضدعفونی و شست وشو شده

4ـ وجود حوضچه ضدعفونی در محل ورودی مزرعه
5  ـ سالمت ظاهری آبزیان پرورشی

6  ـ كاهش انتقال بیماری بین انسان و آبزی

شرایط انجام کار:
وجود بخش قرنطینه، داروها، مواد ضدعفونی كننده، گواهی سالمت پرسنل 

ابزار و تجهیزات:
وان، سطل، دماسنج، همزن، شوری سنج، ترازوی دیجیتال، اكسیژن متر، ست لوازم آزمایشگاهی، ابزار نمونه برداری از آبزیان

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف

2ضدعفونی كردن وسایل1

2قرنطینه2

2بررسی وضعیت ظاهری ماهی3

2رعایت بهداشت فردی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات، درستکاری، صداقت، وقت شناسی، رعایت 
ایمنی فردی به هنگام استفاده از دارو، مواد شیمیایی و ضدعفونی كننده، استفاده 
صحیح از دارو و مواد شیمیایی براساس دوز مصرف، ممانعت از ورود آبزی بیمار به 

مزرعه و ورود به اكوسیستم های آبی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


