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 یافته در پرورش (Cypirnus carpio) دریایی ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی كپور

 خليج گرگان حصار توري در

 

 

 *كشور، سازمان تحقیقات، موسسه تحقیقات علوم شیالتی  های داخلی،مركزتحقیقات ذخایر آبزیان آب :كامران عقيلي

 گرگان، ایران آموزش و ترویج كشاورزی،

 سازمان تحقیقات، ، موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،های داخلیمركزتحقیقات ذخایر آبزیان آب :مقدمعباسعلي آقايي

 ایران، گرگان ،ترویج كشاورزی آموزش و

 :سازمان تحقیقات، ، موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،های داخلیمركزتحقیقات ذخایر آبزیان آب سيدمحمود عقيلي

 ایران، گرگان ،ترویج كشاورزی آموزش و

 ایراناری، سگروه شیالت، دانشكده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری پرست:سارا حق ، 
 

 97خرداد تاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

قطعه در  4و  2خلیج گرگان در دو تراکم  این تحقیق علل احتمالی تلفات ماهیان کپور دریایی پرورشی در حصار توری واقع در در        

نیمه  در گراد(سانتی 29-8/30)به با افزایش دمای آب  بود، 1392تا خرداد  1391مترمربع بررسی گردید.  طی این بررسی که از اردیبهشت 

ا در سطح آب، تیرگی رنگ، اتساع محوطه بطنی، شنحالی، الینی در ماهیان بیمار شـامل  بیات ماهیان شروع شد. عالیم بدوم مرداد ماه تلف

ها عدد ماهی درحال مرگ به آزمایشگاه منتقل و از کلیه و کبد آن 50طرفه چشم و خونریزی در سطح بدن بود. تعدادطرفه یا دوزدگی یكبیرون

های تشخیصی شناسایی های خالص با استفاده از آزمایشات روشگذاری پرگنهخانهسو آگار(کشت تهیه و پس از گرم)تریپتوز  TSAدرمحیط 

بیوگرام، حساسیت چنین نتایج  آزمایش آنتیشناسی وجود آئروموناس هیدروفیال را تایید کرد. همگردیدند. نتایج آزمایشات تشخیصی باکتری

و جهت   Man-Witneyپارامتریك از آزمونغیرهای کساسین را نشان داد. جهت مقایسه تلفات در دو تیمار از آزمونبیوتیك آنروفلوباکتری به آنتی

 های دوتایی مستقل استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه Kruskal-Walisها از آزمون های مختلف در هر یك از تراکممقایسه زمان

(Man-Whitneyنشان )های مورد مطالعه بود. عدد در مترمربع( در هریك از ماه 4و  2دار میان دو سطح تراکم )دهنده عدم تفاوت معنی 

  دریایی کپور بیوتیک،آنتی اگزوفتالمی، آئروموناس، باکتری :کلمات کلیدی

 K_aghili33@yahoo.com* پست الكترونیكی نویسنده مسئول: 

mailto:K_aghili33@yahoo.com
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 مقدمه

ها و استفاده پروري در سواحل، دريا و خليجامروزه درجهان آبزي       

هاي پروري در آباولويت نسبت به آبزي پروري درآبزي از آب دريا در

پروري باشد. در اين راستا آبزيشيرين مياستفاده از آب داخلي و با

هاي ساحلي جهت پرورش انواع هاي محصور و كرانهدر قفس، محيط

جهان  اي درگسترده طورهآبزيان دريايي نظير ماهي، ميگو، صدف ب

 توسعه يافته است. دراين ارتباط كمبود منابع آبي سبب شده كه در

هاي نيمه متراكم متراكم جايگزين روش اكثر كشورها پرورش انبوه و

معرض  توليد متراكم، موجودات آبزي همواره در و غيرمتراكم گردد. در

گرفته و اين مسئله موجب ايجاد  زا و بيماري قرارشرايط استرس

گردد. عالوه بر اين بايستي بيماري و متعاقب آن ضررهاي اقتصادي مي

گري نظير عوامل زيستي و اذعان داشت كه رشد ماهيان به عوامل دي

غيرزيستي، كيفيت و كميت تغذيه مصنوعي، عمق آب، وضعيت جوي، 

شنگ(، وضعيت  خوار، مار وشفافيت، دشمنان طبيعي )پرندگان ماهي

و عوامل   هاي با منشا عفوني()مسئله رسوبات كف و بيماري بهداشتي

هي كه تغذيه، تنفس و حيات ماجائيزا بستگي دارد. از آناسترس

هاي وابسته به آب است، شفافيت، كيفيت آب و آشنايي با ويژگي

گردد پروري محسوب ميشيميايي آن از عوامل بسيار مهم در امر آبزي

يکي از ماهيان  (.1393همکاران،  عقيلي و ؛1388همکاران،  )خوال و

ها ماهي كپورمعمولي است. كپورمعمولي دهندهمورد عالقه پرورش

مروزه در تمام جاهاي شناخته شده دنيا ازجمله بومي آسياست و ا

استثناء قطب هاروپا، آسيا، آفريقا، شمال و جنوب امريکا و استراليا ب

(. محدوديت در پراكنش اين گونه Jester ،1974شود )جنوب يافت مي

هاي شود. بررسيگراد ظاهر ميدرجه سانتي 18دمايي در خطوط هم

دهد كه ته نشان ميشطي دهه گذدرياي خزر  در صيد ماهي كپور

 5تر از به كم 1374تن در سال 2282ميزان آن دراستان گلستان از 

رسيده است )سالنامه آماري سازمان شيالت ايران،  1395تن در سال 

( كه متعاقب آن مراكز بازسازي ذخاير با مشکل عديده تامين 1395

رو . از ايناندمولدين كپور دريايي جهت تکثير مصنوعي مواجه شده

صيد و افزايش ذخاير اين ماهيان با ارزش  فشار كاهش جهت راهکارهايي

 منظورتواند در اين دوره بحراني كارگشا باشد. بديناقتصادي مي و

پروري در عنوان يک سيستم آبزيهتوان پرورش ماهي در پن را بمي

هاي محصور ساحلي كه در بعضي از كشورها قدمت چندين محيط

( جهت تامين مولدهاي مورد نياز جهت 1373ارد )صمدزاده، ساله د

تامين  پروري درجاكه توسعه آبزيآن از مراكز بازسازي درنظر گرفت.

بشر و اقتصاد كشورهاي مختلف نقش مهمي دارد، يکي از شرايط  غذاي

توليد آبزيان پرورشي سالم و بهداشتي، حفظ بهداشت و جلوگيري از 

 هاي عفوني و غيرعفونيماهيان ازجمله بيماريهاي بروز بيماري

باشد. اكثر عوامل باكتريايي ماهي، اي و ژنتيکي( مي)محيطي، تغذيه

هاي باشند. عفونتبه ادامه حيات در خارج از بدن ماهي مي قادر

 شمارهباكتريايي يکي از عوامل اصلي مرگ و مير ماهيان پرورشي ب

وسيله هكه يک ماهي بزماني (.1389انداني و همکاران، )رحمتي رودمي

زا دچار استرس شود، مقاومتش نسبت به عوامل هر نوع عامل استرس

شود حتي در بدن خودشان وجود دارد، كم مي محيط و كه در باكتريايي

 حال (. در1382شود )بهروزي، كه در نهايت باعث مرگ ماهي مي

هاي  ماهي، بيماري پرورش مزارع هاي رايج دركنار بيماري در حاضر

 از ناشي باكتريايي سپتيسمي سندرم باشند.باكتريايي شاخص مي

 شيرين آب جانوران مختلف هايگونه از بسياري آئروموناس هيدروفيال

 گوارشي، خونريزي دستگاه نظير مختلفي باليني عالئم نمايد،مي مبتال را

 و گوارشيدستگاه  و آبشش در خونريزي و نکروز هاي،تاول و هازخم

 و چيني مختلف كپورماهيان هايگونه در جلدي هايزخم چنينهم

 وناسرومآئ .(1390گزارش شده است )احمدي و همکاران،  كاراس

 متحرک و شکل ايميله منفي، گرم هتروتروف، باكتري يک هيدروفيال

 در عمده طوربه و كندحركت مي قطبي تاژک يک وسيلهبه كه است

طلب بوده فرصت باكتري شود. اينمي يافت گرم هواي و آب با مناطقي

 و هوازي هايمحيط چنين درهم و شورلب و شيرين هايآب و در

(. در Turutoglu ،2007و  Adanir) باشدمي زندگي به ادرق وازيرهغي

 دارد وجود مورد پاتوژن اوليه يا ثانويه بودن اين باكتري، اختالف نظر

(Nielsen  ،2001و همکاران)، زا ازهرحال، تحت شرايط استرساما به 

قبيل تغييرات دمايي، دستکاري و يا كاهش كيفيت آب، تبديل به يک 

 (.2002و همکاران،  Lee) شودپاتوژن مي
 

 هاروش و مواد

كيلومتري جزيره آشوراده و در قسمت  4محل اجراي طرح در        

جزيره ميانکاله، در چند صد متري شرقي خليج گرگان و سواحل شمال

ترتيب با ميانگين وزن و طول ماهيان بهكانال خوزيني بود. بچه

شور آب لب با استفاده از مترسانتي 53/20±37/2و  گرم 66/32±78/93

 1391 خرداد س جهت پرورش درازگار شده سپروز س 7-10مدت هب

همراه كپسول بهبه محل اجراي پروژه )خليج گرگان( با قايق موتوري 

  4و  2تصادفي در حصار توري با تراكم  صورت كامالًههوا منتقل و ب

)مساحت هر كدام  عدد حصار توري 6قطعه ماهي در هر مترمربع در 

از   33متر و با نخ شماره ميلي 16مترمربع( با اندازه چشمه توري  50

تفاده ماهيان در طول پرورش با اس-سازي شدند. بچهجنس كاپرون رها

ايران(،  -)كارخانه مهدانه كرج كپوراز غذاي كنسانتره پرواري ماهي

درصد وزن بدن تغذيه  5/2ميزان نوبت )صبح و عصر( به 2روزانه در 

شدند و درجه حرارت روزانه دو بار )قبل از طلوع و بعد ازظهر( و درجه 

با گيري و ثبت شد. درجه حرارت اندازه بار 3حرارت آب و هوا روزانه 

 گيري گرديد. مدت دوره پرورش يکاي آلماني اندازهدماسنج جيوه
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هايي كه داراي عالئم مشخص نظير از گله تلفات داده نمونه سال بود.

قطعه جداسازي  50و خونريزي در جلد و بافت بودند تعداد  اگزوفتالمي

و به آزمايشگاه پاتولوژي پژوهشکده اكولوژي درياي خزر ارسال شد. 

 )كليه و كبد( ماهيان در هاي داخلياوليه باكتريايي از اندام هايكشت

هاي حاوي محيط روي پليت ها برنمونه حال تلف شدن انجام گرديد.

درجه  37تلقيح و سپس در دماي  (TSA()Triptin Soy Agarمغذي )

گذاري شدند. بعد از طي زمان خانهساعت، گرم 24مدت گراد بهسانتي

هاي سفيد هاي مشکوک به آئروموناس )كلونيكلونيگذاري خانهگرم

متر( ميلي 3تا  2تا خاكستري رنگ محدب و نيمه شفاف با قطر حدود 

 سازي معرفي گرديد.انتخاب و در محيط كشت جديد براي خالص

سازي شده، براي شناسايي جنس آئروموناس و گونه هاي خالصجدايه

هايي كه رارگرفتند. جدايههاي بيوشيميايي قهيدروفيال مورد بررسي

عنوان مظنون به جنس گرم منفي و اكسيداز و كاتاالز مثبت بودند به

هاي تر از آزمايشگرفته شدند و براي تشخيص دقيق آئروموناس درنظر

  TSIايندول، مصرف سيترات، تحمل نمک، توليد آرژنين  توليد حركت،

وكسيالز، توليد اليزين اوره آز، واكنش در دهيدروالز، اليزين دكرب توليد

دكربوكسيالز،  MR-VPدكربوكسيالز، توليد اورنيتين، احياي نيترات و 

قندهاي گلوكز، ساليسين، سوربيتول، سوكروز،  تخمير محيط در واكنش

ها ساخت مرک آلمان مورد مالتوز، اينوزيتول و الكتوز تمامي محيط

و همکاران   Porteen؛ 1388و همکاران  گرفت )عليشاهي استفاده قرار

 ها، نتايج با منابع معتبر مقايسه گرديد( پس از انجام آزمايش2006

(Austin  وAustin ،2007 ؛Buller ،2004 1()جدول). 
 

: مقایسه میزان تلفات ماهیان کپور در حصارهای توری در 1جدول 

 عدد در مترمربع  در ماه های مختلف 4و  2تیمارهای تراکم 

 مترمربع  عدد در 4با تراكم  3،4، 2هاي مترمربع و پن عدد در 2با تراكم  1،5،6 هايپن

                             

طول دوره پرورش در  جهت بررسي سالمت غذاي مصرفي در       

آن  توسط دستگاه كجلدال، با استفاده از اسيدبوريک  TVNنوبت  دو

نرمال در آزمايشگاه گرديد )شادنوش  1/0و تيتركردن آن توسط اسيد 

 (.1395و پيرعلي، 

با توجه به غيرنرمال بودن  :های آماریو تحلیل نتایج تجزیه       

 هايمقايسه بررسي، مورد تيمارهاي اكثر در تلفات درصد هايداده

 هايآزمون طريق از و شد گذاشته كنار تراكم( در )ماه فاكتوريل

ترتيب مختلف صورت گرفت. بدين تيمارهاي هايمقايسه پارامتريکغير

 هاي نمونه برداريهر يک از ماه در پايين و باال هايتراكم مقايسه جهت كه

هاي زمان مقايسه جهت گرديد. استفاده Man-Witney U آزمون از

استفاده شد.  Kruskal-Walisها از آزمون مختلف در هر يک از تراكم

حرارت و درصد تلفات از همبستگي  درجه ميان همبستگي بررسي جهت

Pearson  .استفاده شد 

 

 نتایج
فرا رسيدن اوج گرما در نيمه دوم مرداد ماه كه دماي آب به با        

كپور به تعداد  ماهي تلفات رسيد. (2 )جدول گرادسانتي درجه 8/30تا  29

كه ماهيان نحوي(، به1)جدول  صورت روزانه شروع شدهعدد ب 2تا  1

حالي، الغري، شنا در سطح آب، چون بيبيمار داراي عالئم ظاهري هم

زدگي چشم يک بدن متمايل به سياه، اتساع شکمي، بيرونتغيير رنگ 

 (.6تا1هاي گاهي دوطرفه، خونريزي بر روي پوست بودند )شکل و طرفه
 

های مختلف در ایستگاه استقرار : میانگین دما آب و هوا در ماه2جدول

 حصار توری

 دمای آب و هوا

 
 1391های سال ماه

 میانگین دمای هوا میانگین دمای آب

 فروردين 96/1±14 3/1±13/12

 ارديبهشت 33/2±17/22 31/1±5/22

 خرداد 55/2±33/27 3/1±7/27

 تير 2±17/28 02/1±43/28

 مرداد 2±83/30 1±66/30

 شهريور 75/1±8/27 08/1±96/27

 مهر 75/1±23/19 16/1±56/18

 آبان 1/1±66/15 52/0±83/14

 آذر 9/0±66/9 4/0±4/9

 دي 64/1±97/7 35/1±63/6

 بهمن 26/1±97/5 54/0±63/5

 اسفند 5/2±45/12 55/1±26/12
 92 فروردين 65/1±26/16 54/1±08/17
 92 ارديبهشت 09/2±15/20 49/1±38/20
 92 خرداد 35/3±36/21 55/2±53/21

 جمع کل 6پن 5پن 4پن 3پن 2پن 1پن بررسيهای ماه ردیف

 17 1 - 2 2 5 7 91ارديبهشت  1
 1 - - - - 1 - 91 خرداد 2
 8 3 - - - 3 2 91 تير 3
 51 5 - - 4 22 20 91 مرداد 4
 14 4 - 4 1 5 - 91 شهريور 5
 33 3 - 12 8 9 1 91 مهر 6
 7 - - 4 2 - 1 91 آبان 7
 1 - - 1 - - - 91 آذر 8
 4 1 - 3 - - - 91 دي 9
 2 1 - - - - 1 91 بهمن 10
 1 - - - - - 1 91 اسفند 11
 2 - - 5 2 1 4 92فروردين  12
 8 - - 5 2 5 6 92ارديبهشت  13
 5 - - - 1 2 2 92خرداد  14

 174 18 - 36 22 53 45 جمع تلفات
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گشايي ماهيان بيماري عالئمي چون تجمع مايعات در در كالبد       

پريدگي كبد مشاهده شد و رنگها محوطه بطني، پرخوني و تورم كليه

هاي تشخيص تفريقي عمل آمده براساس انجام تستهنتيجه آزمايشات ب

  (1375( و سلطاني )1994) Krinegو  Holtرايج توصيه شده توسط 

 . (3)جدول  نشان از حضور  باكتري آئروموناس هيدروفيال داشت
 

 : نتایج آزمایشات بیوشیمیایي تشخیص تفریقي باکتری3جدول

 آئروموناس هیدروفیال

 

بيوگرام  بر روي باكتري جداسازي شده، پس از انجام تست آنتي       

بيوتيک آنتي ماهيان با تجويز بيوتيک آئروموناس،آن به آنتي حساسيت

بيوتيک و براي درمان ماهيان از اين آنتي دگردي معلوم آنروفلوكساسين

با ويتامين محلول  گرم بر كيلوگرم وزن ماهي همراهميلي 20 با دوز

روش مخلوط در غذا مورد روز به 10مدت ه( بKimiastimul) در چربي

بيوتيک و كاهش روز، با تجويز آنتي درمان قرار گرفتند، كه بعد از چند

هاي دما تلفات ماهيان قطع گرديد. نتايج حاصل از آزمون مقايسه

ميان  دارمعني تفاوت عدم دهندهنشان (Man-Whitney) مستقل دوتايي

هاي مورد عدد در مترمربع( در هر يک از ماه 4و  2دو سطح تراكم )

هاي چندتايي نتايج حاصل از آزمون مقايسه (.<05/0P) مطالعه بود

هاي ( براي مقايسه درصد تلفات ميان ماهkruskal-Walisمستقل )

عدد در مترمربع( حاكي از عدم وجود  2مختلف در تيمار كم تراكم )

كه در ( درحالي<05/0P) هاي مختلف بوددار ميان ماهاختالف معني

برداري هاي مختلف نمونهعدد در مترمربع( ميان ماه 4پرتراكم ) تيمار

بررسي نمودار تغييرات  (.>05/0P) داري مشاهده شداختالف معني

ترين ها نشان داد كه بيشرصد تلفات كپور در هريک از پنماهانه د

بيوتيک و كاهش تلفات مربوط فصل تابستان بوده و كه با مصرف آنتي

. (2)شکل دما تلفات رو به كاهش گذاشت و درنهايت متوقف گرديد

 TVNطول دوره پرورش،  جهت بررسي سالمت غذاي مصرفي در

(Total Valitle Nitrogen آن توسط )گيري گرديد آزمايشگاه اندازه

 بود. 92كه حدود 
نتایج حاصل از بررسي ضریب همبستگي پیرسون میان        

نتايج حاصل  درجه حرارت و درصد تلفات در حصارهای توری:

ميان درجه حرارت و درصد  Pearsonاز بررسي ضريب همبستگي 

 هاي مختلفهاي پرورشي طي ماهتلفات در هر يک از حصار توري

هاي پرورشي، حصار توري ساير در 2حصار توري  غير ازهنشان داد كه ب

. (<05/0P)داري ميان اين دو پارامتر مشاهده نشد همبستگي معني

تلفات و درجه حرارت  دار ميان درصدمعني گرفتن همبستگي با درنظر

(، روابط مختلف رگرسيوني ميان >01/0P) 2در حصار توري شماره 

بررسي و در نهايت بهترين مدل  Spssافزار در نرم اين دو پارامتر

دست آمد. نتايج حاصل از هرگرسيوني خطي براي اين دو پارامتر ب

ترتيب تجزيه واريانس مدل رگرسيوني خطي و آزمون ضرايب مدل به

و  Rنشان داده شده است. مقدار ضريب تشخيص  2و  1در جداول 

ترتيب به رابطه اين در Adjusted R-square شده تعديل تشخيص ضريب

خطي ميان درجه حرارت  رابطه 1دست آمد. شکلهب 519/0و  746/0

دهد. روند را نشان مي 2و درصد تلفات در حصار توري شماره 

هاي تلفات و درجه حرارت در حصارهاي توري طي ماه تغييرات درصد

ر نشان داده شده است. بر اين اساس، تلفات د 2مختلف در شکل 

و  91تا مهر  91برداري )از ارديبهشت هاي گرم دوره نمونهماه

تا اسفند  91هاي سرد )آبان ( باالتر از ماه92تا خرداد  92فروردين 

ترين تلفات در مجموع حصارهاي توري ( بود و در اين بين بيش91

 .علت افزايش دما در مردادماه مشاهده شدهب

 
های حرارت و درصد تلفات )داده: رابطه خطي میان درجه 1شکل    

 کپور 2تبدیل شده( در حصار توری شماره 

 باکتری

 آزمایش

 آئروموناس هیدروفیال

 - آميزي گرمرنگ

 + اكسيداز

 + كاتاالز

H2S - 

 + اندول

 + تحرک

 - آز اوره

 + ليزين دكربوكسيالز

 + آرژنين دهيدروالز

 - اورنيتين دكربوكسيالز

 + هيدروليز ژالتين

 + هيدروليز نشاسته

 + گلوكز

 - آرابينوز

 + مانيتول

 - الكتوز

 - اينوزيتول

 + گليسرول

 + نيترات
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های پرورشي روند درصد تلفات و درجه حرارت در حصار توری :2شکل 

 های مختلف  طي ماه

 

 
 محوطه بطني ماهي مبتال به آئروموناس خونریزی در :3شکل

 

 
 آئروموناسماهي آلوده به  اگزوفتالمي شدید در :4شکل 

 
 خونریزی شدید جلدی در ماهي آلوده: 5 شکل

 

 
 های جلدی شدید در ماهي آلودهزخم :6شکل 

 

 
 مایع آسیتي موجود در محوطه شکمي ماهي آلوده :7شکل 

 

 
 های شدید جلدی درماهي آلودهزخم :8شکل 
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 بحث 
باكتريايي در ترين بيماري ها متداولعفونت ناشي از آئروموناس       

(. اما گاهي 1387شود )ستاري، بين ماهيان آب شيرين محسوب مي

و همکاران،  Reyشود )اوقات در بين ماهيان دريايي نيز ديده مي

هاي متحرک با هاي ناشي از آئروموناسگيري(. بسياري از همه2009

( با جدا 1360بار رضويلر و همکاران )اولين باشد.استرس همراه مي

ي باكتري آئروموناس هيدروفيال از ماهي آمور دراستان گيالن، ساز

 زايي و ايجاد عالئم بيماري توسط اين باكتري را دراحتمال بيماري

( در بررسي علل 1372) ماهي آمور گزارش نمودند. پيغان و اسماعيلي

هاي متحرک از آبشش، كليه اين تلفات موفق به جداسازي آئروموناس

تحقيقي كه توسط پيغان و همکاران  در رديدند.و كبد ماهي آمورگ

 آئروموناس هيدروفيال از ناشي باكتريايي سمي روي سپتي ( بر1395)

ماهي  فرشته در كرم كاپيالريا و هگزاميتا به شديد آلودگي همراهبه

 مشاهده در يافته ترينمهم گشاييكالبد انجام دادند نشان دادند كه در

 از باكتريايي كشت بود و در احشا پرخوني و آسيت مسلح،غير چشم با

 هيدروفيال آئروموناس باكتري به شديد آلودگي ماهيان بيمار، كليه

بررسي  بيوشيمايي هايروش با باكتريايي عامل گونه كه گرديد مشاهده

مورد تاييد قرارگرفت. كه مشاهدات حاصل از كالبد  PCRروش  با و

خواني عالئم در كپورهاي بيمار در شکافي و با چشم غيرمسلح، هم

تحقيق حاضر را با عالئم ماهيان مبتال به بيماري باكتريايي آئروموناس 

 كند.را تاييد مي( 1395)هيدروفيال در تحقيقات پيغان و همکاران 

روي  ( بر1394تحقيقي كه توسط آهنگرزاده و همکاران ) در       

 كپورماهيان باكتريايي هايسپتي سمي در هيدروفيال آئروموناس نقش

ماهيان انجام  كپور تلفات منظور بررسيهخوزستان ب پرورشي استان

درصد  5/15نقش آئروموناس هيدروفيال در حداقل   PCRدادند با روش

هاي باكتريايي كپورماهيان، مورد اثبات قرارگرفت و در سمياز سپتي

ن محققان ها در مطالعه ايسميمجموع، نقش آئروموناس در سپتي

درصد محاسبه شد. اين محققين عالئمي از قبيل خونريزي  5/62

 هاي داخلي، آسيت، اگزوفتالمي، جلدي، خونريزي و تورم در اندام

 پريدگي كبد را دراشتهايي، چسبندگي احشا، رنگحالي و بيبي

ماهيان كپور پرورشي بيمار گزارش نمودند كه اين عالئم با عالئم بروز 

( در 1377اخالقي ) در ماهيان تحقيق حاصل مطابقت دارد.داده شده 

هاي ناشي از زا در ظهور عفونتتحقيقي بر نقش برخي عوامل استرس

درجه  آئروموناس هيدروفيال در كپورماهيان پرورشي با بررسي اثر

گراد(، كدورت آب، تراكم و كمبود درجه سانتي 32حرارت باال )تا 

اشي از باكتري آئروموناس هيدروفيال هاي ناكسيژن در ظهور عفونت

اي هاي كپورمعمولي و كپور نقرهدر شرايط آزمايشگاهي بر روي ماهي

 ،نشان داد كه تحت شرايط استرس ناشي از باال رفتن درجه حرارت

تواند براي ماهيان فيتوفاگ و ماهي كپور آئروموناس هيدروفيال مي

ا افزايش دماي آب به درتحقيق حاضر نيز ب .زا باشدمعمولي بيماري

مشاهده  گراد بروز بيماري در ماهيان كپوردرجه سانتي 30باالي 

از ماهي  را هيدروفيال ( باكتري آئروموناس1381) اخالقي و وقايي .گرديد

هاي بيوشيميايي بيمار، جداسازي كردند كه با آزمايش ايقورباغه چشم

زايي آن بيماريترين كه بيش مورد تاييد قرارگرفت و نشان دادند

باشد كه اين نتايج اثر دما بر بروز و گراد ميدرجه سانتي 28دردماي 

 نمايد.شدت بيماري را تاييد مي

هاي ( سه گونه از آئروموناس1388عليشاهي و همکاران )       

متحرک را از ماهيان تلف شده آمور پرورشي در استان خوزستان 

اس وروني و آئروموناس سوبريا شامل آئروموناس هيدروفيال، آئرومون

عنوان عامل هجداسازي نمودند ولي بيان نمودند كه اين بيماري ب

تراكم ماهي، كاهش اكسيژن و  ثانويه موجب تلفات گرديده بود.

زمينه را براي تهاجم  افزايش مواد زائد و مشکالت عمومي ديگر نهايتاً

ها ز اين باكتريآورد. بيماري ناشي اطلب فراهم ميهاي فرصتباكتري

در مورد نواحي  از نظر وقوع، تا حدودي فصلي است اين امر خصوصاً

كه با افزايش درجه حرارت در بهار و طوريهكند، بمعتدل صدق مي

شود )ستاري و همراه استرس سبب افزايش بيماري ميتابستان به

ترين تلفات (. كه نتايج اين تحقيق درخصوص بيش1378 ،روستايي

مرداد ماه نشان داد كه با توجه به حداكثر دماي آب و كاهش شديد در 

باشد كه با اكسيژن در اين ماه، يکي از داليل شيوع اين بيماري مي

نيز  TVNخواني دارد. باال بودن ( هم1378نتايج ستاري و همکاران )

تواند يکي از داليل مستعدكننده جهت ابتال كپور ماهيان پرورشي مي

 ترينمهم كه آزاد (. ازتHalmer ،1988ياد شده باشد )به بيماري 

 از بيش مقدار و باشدخوراک مي اوليه مواد براي تازگي كيفي مالک

 تجزيه نشانه و باكتريايي رشد شاخص عنوانآن به شده تعين استاندارد

شود. مي  محسوب خوراک پروتيئن كاهش كيفيت و آمينه اسيدهاي

 نيز هاي مختلفكارخانه توليدي خوراک انواع در TVN باالي ميزان

 منابع مرتبط ساير و ماهيپودر تازگي عدم بودن، غيراستاندارد دليلبه

از  استفاده و مواد اين انبارداري اصولي و غيرعلمي هايه شيو و آن با

تواند باعث بروز غذا مي TVNبودن  باال .باشدجيره مي در هاآن

كه درنهايت باعث  داخلي ماهيان شودهاي مشکالتي در كبد و اندام

 ؛1395)شادنوش و پيرعلي،  محدوديت رشد فيزيولوژيکي آبزيان گردد

NRC ،2011.)  

گيري غذاي مصرفي در اندازه TVNتحقيق حاضر ميزان  در       

 TVNبوده است كه نسبت به استاندارد  92توسط آزمايشگاه حدود 

، 45در غذاي كپور ماهيان در مراحل رشد، پاياني و مولدين )حدود 

 باشد.مراتب باال ميه(، ب40، 50
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 قدردانی و تشکر
وسيله از زحمات كليه همکاران مركز تحقيقات ذخاير بدين       

هاي داخلي گرگان كه در اجراي اين تحقيق همکاري آبزيان آب

 .داند كمال تشکر را دارنموده
 

 منابع

 .1390م.،  بنایي، م. و موسوی، ؛ع. ک.؛ میرواقفي، احمدی، .1

مطالعه فاكتورهاي خوني و آسيب شناسي بافتي ناشي از آئروموناس 

كمان. آالي رنگيندر قزل (Aeromonase hydrophila) هيدروفيال

، 3، شماره 64دوره  .نشريه شيالت، مجله منابع طبيعي ايران

 .227تا  217 صفحات

 زا در ظهور . نقش برخي عوامل استرس1377اخالقي، م.،  .2

 (Aeromonase hydrophila) هيدروفيال آئروموناس از ناشي هايعفونت

، شماره 7 در كپور ماهيان پرورشي. مجله علمي شيالت ايران. سال

 .8تا  1 صفحات ،4

 آئروموناس زاييبيماري بررسي .1381 س.، وفایي، وم.  اخالقي، .3

 ايران دامپزشکي تحقيقات مجله .ماهيان آكواريومي در هيدروفيال

 .82تا  87صفحات ، 1 شماره، 3دانشگاه شيراز. دوره 

گزارش نهايي طرح تحقيقاتي بررسي  .1382بهروزی، ش.،  .4

مزارع پرورش ماهي سردابي و  هاي انگلي و باكتريايي درآلودگي

 80 ايران.گرمابي استان مازندران. موسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 صفحه.

هنگرزاده، بختیاری، ن.؛ آدزفولي، ز.؛ موریپیغان، ر.؛ طوالبي .5

 باكتريايي سميگزارش موردي سپتي .1395پرست، م.، م. و حق

 و هگزاميتا به شديد آلودگي همراه به آئروموناس هيدروفيال از ناشي

پزشکي پژوهش وسازندگي. ماهي. نشريه دام فرشته در كرم كاپيالريا

 .121تا  117 صفحات ،111شماره 

خوار علف . آلودگي ماهي كپور1372ف.،  ،پیغان، ر. و اسماعیلي .6

هاي متحرک. مجله علمي شيالت هاي شبه آئروموناسبه ارگانيسم

 .8تا  1 صفحات ،2، شماره 6سال  ايران.

. بررسي كشت توام اردک ماهي با كپورماهيان 1388 .،، عخوال .7

 صفحه. 125 ناشر موسسه تحقيقات شيالت ايران. پرورشي.

ه.،  ،س. و ابراهیمي ،مشکیني ؛ا. ،چيانداني، ح.؛ تکمهرحمتي .8

برابر عفونت  كمان درآالي رنگين. افزايش مقاومت ماهي قزل1389

هاي ويرسينيا روكري با استفاده از الكتوباسيل هيدروفيال آئروموناس با

ولي. مجله دامپزشکي ايران. سال جدا شده از روده ماهي كپورمعم

 .35تا  26ات صفح، 2، شماره 7

 .1360تاکامي، ق.، طباطبایي، ع. و آذریحسني؛ رضویلر، و. .9

هاي بيماري از بعضي در هيدروفيال زايي آئروموناسبيماري نقش بررسي

تا  21 ، صفحات2، شماره37دوره  .نامه دانشکده دامپزشکي .ماهي

37. 

. انتشارات سازمان 1395سازمان شیالت ایران. سالنامه آماری  .10

 صفحه. 33شيالت ايران. 

 .جلد اول .. بهداشت ماهي1378ستاری، م. و روستایي، م.،  .11

 صفحه. 284نويسنده جرج پست. انتشارات دانشگاه گيالن. 

 بزيان. انتشارات آهاي بهداشت و بيماري .1387ستاری، م.،  .12

 صفحه. 453شناس. حق

هاي باكتريايي ماهي )ترجمه( . بيماري1375، .م سلطاني، .13

 .انتشارات سازمان دامپزشکي كشور با همکاري موسسه نشر جهاد
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