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1400آذر    تاریخ پذیرش:                                                    1400مهر  تاریخ دریافت:     

 چکیده
دارد. هدف این بررسي ارزیابي  در مازندران کمانآالی رنگینقزل پروری و تولید آبزی توسعه در مهمي هراز نقش رودخانه
زا رایج و قدرت مقاومت آنها در برابر آنتي آب و نیز شناسایي عوامل باکتریایي بیماری  های میکروبي و فلزات سنگینشاخص
  زمستان  و پاییز  تابستان،) فصل چهار های مصرفي به عنوان عوامل موثر بر تولید ماهیان بوده است. این تحقیق طيبیوتیک

 بررسي مورد مزارع ورودی آب جیوه بر اساس نتایج میزانمزرعه مجاور رودخانه هراز انجام گردید.  6 در( 1397 و بهار 1396
 بر میکروگرم 2) مجاز حد حداکثر برابر 6 حداکثر تا( لیتر بر میکروگرم 1) مجاز حد حداقل برابر 3 حداقل از فصول تمام در

عالیم بالیني مشاهده   مترینولي میزان ارسنیک، سرب و کادمیوم در تمام مراحل نمونه برداری در حد استاندارد بود. مه بود( لیتر
   بالیني  عالیم واجد ماهي عدد 420 مجموع از شنای نامتعارف، التهاب و پرخوني کبد و کلیه بود. باله، پوسیدگي شده در ماهیان،

 هایباکتری از همگي شده جداسازی باکتریایي عوامل. بودند منفي و مثبت باکتری کشت نظر ترتیب ازبه %85/87و  15/12%
  ، (%84/7)ویبریو  ،(%76/11)ادواردزیال  ،(%35/33)آئروموناس  ،(%25/37)و براساس درصد فراواني شامل یرسینیا  منفيگرم

 مربوط آن کمترین و سیلینآموکسي برابر بیوتیکي درآنتي مقاومت بیشترین. بودند( %92/3)سیتروباکتر  و( %88/5)پاستورال 
  کلیفرم  کلیفرم، باکتری، کلي شمارش آب شامل میکروبي هایشاخص ارزیابي در. بود سولفامتوکسازول متوپریمتری به

برداری بیش از حد مجاز در بیشتر مراحل نمونه های میکروبي آب تقریباًشاخص که داد نشان نتایج اشریشیا کولي، و مدفوعي
ان براساس عالیم بالیني، افزایش مقاومت عوامل تاثیر فلز سنگین جیوه بر سالمت ماهی ،رسدنظر ميبود. با توجه به نتایج به

طور ه های میکروبي آب از عواملي هستند که بها و نیز بیش از حد مجاز بودن شاخصبیوتیکزا در برابر آنتيباکتریایي بیماری 
توجه به استفاده از  ،د. لذاانآال مزارع حاشیه رودخانه هراز را تحت تاثیر قرار دادهمستقیم و غیر مستقیم تولید ماهیان قزل

های مناسب مدیریت آب در جهت کاهش بار میکروبي و فلز جیوه در کنار استفاده از تغذیه و مدیریت پرورش مناسب روش
 تا حدود زیادی مشکالت تولید را در این رودخانه حل خواهد نمود.

 
 سولفامتوکسازول  متوپریم جیوه، تری ،مدفوعی کلیفرم ،کمانآالی رنگین قزل  هراز، رودخانه  لغات کلیدی:

 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
  چون  خصوصیاتی داشتن جهت به کمانآالی رنگین قزل

 به پذیریعادت  متراکم، پرورش شرایط با خوب سازش
 به امروزه مناسب رشد سرعت از برخورداری و دستی غذای
 شده معرفی دنیا در سردآبی پرورشی گونه ترینمهم عنوان
 سابقه هرچند(. 1396 نسب و همکاران،راستیان ) است
 پرورشی گونه تنها عنوان به ایران در آال قزل ماهی تولید

 تعداد 1360 سال تا اما گردد،برمی 1338 سال به سردآبی
این ماهی در ایران بسیار محدود بود  پرورش واحدهای

 تولید خورشیدی 80 دهه آغاز از (.1385 بهابادی، نفیسی)
 چشمگیری  رشد در کشور از کمانآالی رنگینقزل

تن در سال  91519شد و طی دهه اخیر از  برخوردار
رسید )سالنامه  1399تن در سال  190287به  1389

 623بینی ( که با پیش1400؛ 1390آماری شیالت ایران، 
،2020هزار تن تولید جهانی در سال 

آالی با کشور مطرح تولید کننده قزل  5ایران در زمره 
و تامین کننده   )(Small size کیلوگرم 5/1وزن کمتر از 

 ,.Tveteras et al)تولید جهانی است  %30بیش از 

 و گسترده آبی منابع بودن دارا با مازندران (. استان2019
ترین های شیالتی، از مهمفعالیت  توسعه برای مناسب

 اطالعات و براساسمراکز تولید قزل آال در کشور است 
 بیش هراز حاشیه مازندران، مزارع استان شیالت کل اداره
 قزل تولید درصد 6 حدود و استان تولید کل درصد %50 از

 اند. ولیعهده داشتهبه 1393تا سال  را کشوری آالی
 کاهش یک با منطقه این در تولید 1394 سال در سفانهأ مت

شد و این روند  روبرو 1393در مقایسه با سال  تنی 2500
ادامه یافت و به کاهش تولید این ماهی در استان انجامید 

،  1400 ؛1390 ایران، شیالت آماری ( )سالنامه1)شکل 
 اطالعات اداره کل شیالت استان مازندران(.

 
 

 
 رودخانه هراز مازندران و استان در 1391 – 99 هایسال طی کمان رنگین آالی قزل تولید مقایسه :1شکل 

Figure 1: Comparison of rainbow trout production during 2012-2020 in Mazandaran Province and Haraz River 

 
پیشینه مطالعه عوامل عفونی ایجاد کننده تلفات در منطقه 

فالوباکتر  شبه باکتریایی عوامل شناسایی هراز، اولین بار به
 )سلطانی و رستمی، گرددباز می هراز مزارع از در تعدادی

تدریج بروز بیماری استرپتوکوکوزیس )که اولین (. به1376
گزارش این بیماری در کشور بود( )قیاسی و همکاران، 

( در ماهیان 1382( و یرسینیوزیس )بهروزی، 1379
های پرورشی این منطقه شناسایی شد و براساس بررسی

 بیماری ترینمهم ،1387-85های انجام شده طی سال
ان پرورشی قزل آالی هراز ماهی باکتریایی

یرسینیوزیس )دهان قرمز( بودند  و استرپتوکوکوزیس
هرچند عفونت قارچی ناشی  (.1392)قیاسی و همکاران، 

های ساپرولگنیا و آفانومایسس از هچری ماهیان از گونه 
قزل آال در هراز گزارش شده بود )قیاسی و همکاران، 

اشی از آن در ولی بروز اپیدمی قارچی و تلفات ن ،(1383
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در هراز   1386آالهای پرورشی اولین بار در سال قزل
های (. از بیماری1389مشاهده شد )قیاسی و همکاران، 

 بافت عفونی ویروسی مسبب تلفات در ماهیان هراز، نکروز
 پلی اختصاصی هایبادی برپایه آنتی( IHN) 1خونساز 
اران، زهرا و همکمنوکلونال و پاتولوژی )ذریه کلونال،
 های( و براساس آزمایش1384؛ حقیقی و همکاران، 1384

(. 1387مولکولی تشخیص داده شد )زرگر و همکاران، 
( با IPN) 2لوزالمعده عفونی نکروز همچنین وجود بیماری

مولکولی در ماهیان این منطقه ثابت  هایانجام آزمایش
مطالعات نشان داده (. 1393شد )سلطانی و همکاران، 

میزان فلزات سنگین و بار  ینب یمیارتباط مستقاست که 
میکروبی آب با سالمت ماهی قزل آال وجود دارد. 

Svobodova ( نشان دادند 1993و همکاران ) قرار گرفتن
در معرض فلزات  کمانآالی رنگینقزل یانماه دائمی

سنگینی چون جیوه و کادمیم به دلیل تضعیف الیه 
های ، بروز عفونتموکوسی موجود در پوست و آبشش

ناشی از آئروموناس، سودوموناس و نیز قارچ زدگی ناشی از 
فلزات سنگین همچنین دهد. ساپرولگنیا را افزایش می

 هایسلول تعداد کاهش فاگوسیتوز،  توانند سبب کاهشمی
شوند و با ایجاد  لیزوزیم فعالیت و بادیآنتی کننده تولید

ابتال به  ، آنها را مستعداختالل در عملکرد ایمنی ماهیان
 ,Terech-Majewskaهای عفونی نمایند )انواع بیماری 

 کلی شمارش بر (1386) واردیه (. مطالع2016
 تغییرات  داد که نشان هراز رودخانه های آبباکتری
 و است زمان به وابسته رودخانه هتروتروف هایباکتری

 دادتع فزونی و ترتیب کندتغییر می سال هایماه طی
 <بهار <تابستان صورته ب مختلف فصول در هاباکتری
است. همچنین در همین مطالعه   بوده زمستان <پاییز

میزان فلزات مس، سرب، روی، آهن، کادمیوم، کبالت، 
منگنز و کروم ناچیز و حتی در حد تشخیص دستگاهی 

در این بررسی برای اولین بار تالش شده است تا با  نبود.
عوامل محیطی مانند فلزات سنگین و ارزیابی برخی 

های میکروبی آب در کنار شناسایی عوامل شاخص
زا و نیز میزان مقاومت آنها به آنتی باکتریایی رایج بیماری

 
1 - Infectious hematopoietic necrosis  
2 - Infectious pancreatic necrosis  

به یک ارزیابی اولیه در خصوص برخی عوامل  بیوتیک،
موثر در کاهش بازماندگی و تولید قزل آال در مزارع حاشیه 

 شود.  رودخانه هراز پرداخته
 

 مواد و روش کار 
 برداری  نمونه  زمان  و  مکان
 (،1اسک )مزرعه  ناحیه در مزرعه مطالعه در شش این

شاهاندشت )مزرعه  (،4و  3گزنک )مزرعه  (،2نیاک )مزرعه
برداری در  ( صورت گرفت. نمونه6)مزرعه  وانا و (5

و طی هفت  1397و بهار  1396تابستان، پاییز و زمستان 
و مرحله، تابستان سه مرحله،  پاییز و مرحله )بهار د

 موقعیت 2شکل در انجام شد.  زمستان یک مرحله( 
  نشان داده شده است.جغرافیایی مزارع 

 
 ارزیابی به مربوط هایآزمایش انجام و برداری نمونه

 های میکروبی آبعناصر فلزی و شاخص
لیتری از ورودی هر میلی 500آب، با ظروف پالستیکی 

 برای .برداشت شد  سنگین فلزات سنجش رایمزرعه ب
 ارسنیک، و سرب کادمیوم، جیوه، سنگین فلزات ارزیابی
 ,APHA)سازی  آماده فرآیند از بعد آب لیترمیلی 100

 سیستم سه به مجهز اتمی جذب از استفاده با و( 2005
 D2دوتریم ) زمینه المپ با بخار سیستم و گرافیتی شعله

Thermo, Electron Corporation AA Seri System 

Model : M5گردید  غلظت ( تعیین(APHA, 2005.) 
 برای مزرعه هر خروجی و از آب ورودی بردارینمونه 
کار، در این برای شد. انجام های میکروبیشاخص ارزیابی
 100 حجم به استریل ایسنباده در کدر هایشیشه 
 برداشته  آب سطح از متریسانتی 20 عمق در لیترمیلی
 کنار و در بسته آب زیر در آن درب شدن، پر از پس شد و
بعد از تهیه  .شد نگهداری آزمایشگاه به انتقال زمان تا  یخ

  از  استریل، فیزیولوژی سرم با هارقت سریالی از نمونه 
(  تکرار سه در) کشت خطی روش به 10-4و 10-3های رقت
 24 شد وداده  ، آلمان( کشتMerck) TSA محیط در

شد  گذاریگرمخانه ،گرادسانتی درجه 30 دمای در ساعت
.گردید انجام هاباکتری  کلی شمارش سپسو 
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 )نقاط قرمز( برداری در رودخانه هرازهای مختلف نمونهنقشه موقعیت مکانی ایستگاه :2شکل 

Figure 2: Map of different sampling stations at the Haraz River (red spot) 

 
 ECC محیط در هاکلیفرم  شمارش برای هارقت همین از

آمد،  عملبه  کشت سری دو( آلمان ،Merck) آگار کروم
 جهت)گراد سانتی درجه 37 دمای در هاسری اول پلیت

گراد سانتی درجه 44سری دوم در  و( هاکلیفرم تمام رشد
 ساعت 24-48 مدت به( اشریشیا کولی رشد جهت)

 های کلیفرمی و ایکوالی برکلنی. شدند گذاریگرمخانه
 شمارش و شناسایی محیط در شده ایجاد رنگ اساس
 (. Garry et al., 2009)شدند 

 
 هایآزمایشماهی و انجام  از بردارینمونه

 شناسیباکتری
 چون عالیمی ماهی واجد عدد 10 تعداد مزرعه هر از

 رنگ، تیرگی غیر طبیعی )جهش در سطح آب(، شنای
 از بدن سطح در جراحت و زخم وجود چشم و زدگیبیرون 

 ماهیان. (Huang et al., 2015شدند ) صید هاحوضچه 
 وضعیت بررسی از پس و شکافیکالبد در شرایط استریل

 محیط در آنها بخش قدامی بافت کلیه از درونی، هایاندام
 از پس وشد  تهیه کشت (TSA)آگار  تریپتیک سوی

 بخش شناسی میکروب آزمایشگاه به اهپلیت انتقال
ساعت  48–72به مدت  ،پژوهشکده بیماریهای و بهداشت

 گذاری و در ادامهگراد گرمخانهدرجه سانتی 25در دمای 
 استفاده )در حد جنس( با نهایی سازی و شناساییخالص

آمیزی گرم، اکسیداز، کاتاالز، )رنگ تفریقی هایآزمایش از
ن، آرژنین، ارنیتین، تریپتوفان، ، مصرف ژالتیOFاندول، 

، MR،VPگلوکز، ساکاروز، اوره، سیمون سیترات، اوره آز، 
O129انجام ) ( گردیدAustin and Austin, 2012). 

 
 بیوگرامآزمایش آنتی

 محیط لیترمیلی 5 حاوی داردرپیچ هایلوله در هاباکتری
BHI  براث(Merck، آلمان) ساعت 24 مدت به و کشت 
شدند.  گذاریگرمخانه گرادسانتی درجه 28 یدما در

 دستگاه از استفاده با نمونه هر OD باکتری میزان تعیین
 540 موج طول در ، انگلستان(Cecil1020سنج )طیف 
 باکتری آمده دستهب OD براساس و گردید قرائت نانومتر

 شد داده کشت آگار نوترینت حاوی پلیت در 10 6 رقت با
 هایبیوتیک آنتی به مربوط یوگرامب آنتی هایدیسک و
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 ، تری(T30) تتراسایکلین ،(AMX25)سیلین  آموکسی
انروفلوکساسین  ،(SXT) متوپریم سولفامتوکسازول

(NFX )فلورفنیکل  و(FF30 )استریل پنس از استفاده با 
 گیریاندازه با نتایج قرائت  و گرفت قرار پلیت هر سطح در
 Vineetha et)گردید  باکتری انجام رشد عدم هاله قطر

al., 2015  .) 
 

 هاروش تجزیه و تحلیل آماری داده
)نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه
های ( انجام شد. برای مقایسه نسبت بروز عفونت24

 باکتریایی در مزارع و فصول مختلف از آزمون مربع کای و
 چند و آزمون( ANOVA) طرفه یک واریانس تجزیه از

 میانگین مقایسه درصد 5 احتمال سطح در دانکن ایدامنه 
 بیوگرام انجام شد. قطر هاله رشد در آزمون آنتی 

 نتایج
 عناصر فلزی
نمونه آب ورودی طی هفت مرحله  42از  ،در مجموع

 در محدوده سرب و کادمیم غلظت برداری، تغییراتنمونه 
 نیز طی آرسنیک ظتغل تغییرات  دستگاهی نبود. تشخیص

 حد  از منتخب مزارع ورودی آب بردارینمونه  فصل چهار
میکروگرم بر  1– 5بهداشت ) سازمان و استاندارد ایران

 از  جیوه غلظت بود. در مقابل تغییرات کمتر جهانی لیتر(
 و آمریکا زیست محیط سازمان استاندارد ایران، حد

 حداقل ر( ازمیکروگرم بر لیت 1-2) جهانی بهداشت سازمان
 حداکثر تا( لیتر بر میکروگرم 1) مجاز حد حداقل برابر 3
بود )شکل ( لیتر بر میکروگرم 2) مجاز حد حداکثر برابر 6
در این مطالعه برای اولین بار میزان  ،ذکر است شایان(. 3

 شده است. غلظت جیوه در آب رودخانه هراز بررسی
 

 

 (آب ورودی مزارع منتخب حاشیه رودخانه هراز طی فصول مختلفBوه )( و جیAتغییرات مقادیرآرسنیک ) :3شکل 
Figure 3: Arsenic and mercury level changes in the selected farms entrance water along the Haraz River during 

different seasons   

 
 ارزیابی بالینی و کشت میکروبی ماهیان 

عالیم بالینی )بدون واجد  ماهی عدد 420 ،در مجموع
 ماهی، بچه توجه به وزن و سن پرورش( شامل

و  15)حداقل وزن  مولدپیش و پرواری پرواری،پیش
مورد ارزیابی بالینی و کشت  ،گرم( 560حداکثر وزن 
گرفتند. بیشترین عالیم ظاهری مشاهده  میکروبی قرار

حالی، شنای نامنظم و جهش در سطح آب، بی شامل شده
ها و زخم در نواحی پوست، خوردگی بالهتیرگی رنگ 

زدگی همراه بود. در مختلف بدن بود که در مواردی با قارچ

 داخلی، ءاحشا سطح در وسیع کالبدگشایی، خونریزی
 طحال، بزرگی و التهاب کلیه، شدید پرخونی شنا، کیسه

در  کبد و سطح در خونریزی نقاط وجود و التهاب، پرخونی
یدگی کبد مشاهده شد )اشکال پر مواردی محدودی رنگ

 (. 7 الی 4
نمونه باکتری از کشت بافت کلیه ماهیان  35 ،در مجموع

مثبت و منفی  کشت هاینمونه نیفراوا دست آمد. درصدبه
  .بود %85/87 و  %15/12 ترتیبباکتری از کلیه به
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 هراز رودخانه حاشیه بمنتخ مزارع کمان در رنگین آالی قزل باالیی فک و دمی ساقه در زخم :4شکل 

Figure 4: The wounds in tail and upper jaw of rainbow trout in selected farms along Haraz River 
 

 
 هراز رودخانه حاشیه منتخب مزارع در کمان رنگین آالی در قزل شکم زخم متنفذه دیواره و پشت زخم :5 شکل

Figure 5: Back wound and abdominal perforate wound in the selected farms rainbow trout in along the Haraz River 

 

 
 هراز رودخانه حاشیه منتخب مزارع در کمان رنگین آالی کبد قزل و شنا کیسه درسطح ایخونریزی نقطه :6 شکل

Figure 6: Petechial bleeding on the surface of the swimming bladder and liver of rainbow trout in selected farms 

along the Haraz River 
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 هراز رودخانه حاشیه منتخب مزارع در کمان رنگین آالی قزل ماهیان کبد التهاب و پرخونی و طحال التهاب :7 شکل

Figure 7: The spleen inflammation and hyperemia and inflammation of the liver of rainbow trout in selected farms 

along the Haraz River 

 

مقایسه درصد فراوانی بروز کشت مثبت باکتریایی در 
واقع در منطقه اسک و  2و  1مزارع باالدست )مزارع 

 2دست )مزرعه در گزنک( و پایین 2دست )نیاک(، میان
مزرعه شاهاندشت و وانا( نشان داد که ماهیان مزارع باال 

دست و بیشتر از مزارع میان داریطور معنیه دست ب
دست ابتال به عفونت باکتریایی داشتند و نیز درصد پایین

دست بیش از فراوانی این شاخص در مزارع پایین
. همچنین درصد فراوانی ماهیان (p<05/0)دست بود میان

طور ه های باکتریایی در تابستان بآلوده به عفونت

و در   (p<05/0)مستان داری بیشتر از بهار، پاییز و زمعنی
فراوانی این شاخص در پاییز و زمستان مقایسه میزان 

 جداسازی هایباکتری (. تمام8بیشتر از بهار بود )شکل 
باکتری  گونههیچ و بودند منفیگرم کوکوباسیل نوع از شده
تفریقی،  هایبراساس آزمایش .نشد جداسازی مثبتیگرم

د فراوانی آنها و درص شده جداسازی هایباکتری جنس
 ،(%35/33)آئروموناس ، (%25/37) ترتیب یرسینیابه

 و( %88/5) پاستورال ،(%7/ 84)ویبریو ،(%76/11) ادواردزیال
 . بودند( %92/3)سیتروباکتر 

 

 
 مزارع در کمان رنگین آالی قزل ( از ماهیانB( و فصول نمونه برداری )Aباکتری در مزارع ) مثبت کشت فراوانی درصد مقایسه :8شکل 

 .(p<05/0) باشد.میتفاوت معنی دار نشانگر هراز )عالمت *  رودخانه حاشیه منتخب
Figure 8: Comparison of the positive bacterial culture frequency in farms (A) and sampling time (B) of rainbow trout 

in selected farms along the Haraz River 

 

 یوگرام بنتایج آنتی

بیشترین و کمترین  بیوگرام،آنتی  آزمون براساس نتایج
  تری  ترتیب در برابردار به طور معنیه ها بحساسیت باکتری 

 همچنین . بود سیلینآموکسی سولفامتوکسازول و متوپریم
 کشندگی و کنندگیتضعیف اثرات نتایج، قرائت هنگام
 بیشترینگردید و مشخص شد  بررسی نیز هابیوتیک آنتی
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 به  مربوط( باکترواستاتیک)کنندگی درصد تضعیف
(باکتریوسیدال)کشندگی  درصد تتراسایکلین و بیشترین

 و سولفامتوکسازول متوپریم تری به ترتیب مربوطبه
  (.9 شکل)بوده است  انروفلوکساسین

 

 
شده از  های جداسازینندگی و کشندگی باکتریتضعیف ک  مقاومت،  فراوانی ( و  درصدAقطر هاله رشد باکتریها )  مقایسه :9شکل 

 (Bهراز ) رودخانه حاشیه منتخب مزارع در هابیوتیک در برابر آنتی کمان رنگین آالی قزل ماهیان
Figure 9: Comparison of bacterial growth halo diameter (A) and frequency of resistance, attenuation and lethality of 

bacteria isolated from rainbow trout against antibiotics in selected farms along Haraz river (B) 

 
 آب میکروبی  هاینتایج شاخص
نمونه آب ورودی و خروجی نشان داد  84نتایج حاصل از 

 1که میزان شمارش کلی باکتری در آب ورودی مزرعه 
د موار %20کمتر از  5و در مزرعه  %40کمی بیش از 

 CFU/100mL 510برداری در حد استاندارد )نمونه 
( و در سایر مزارع میزان آن بیش از حد 5باکتری یا لوگ 

استاندارد بود. همچنین این شاخص در آب خروجی کمتر 
 سایرو در  استاندارد حد در 1خروجی مزرعه  موارد %20از 

 هایباکتری کلی شمارش مزارع بیش از حد استاندارد بود.
که در تمام  نشان داد مختلف هایماه طی رودی،و آب

بود و در  ماه خرداد این شاخص در میزان مزارع بیشترین
 بوده 5-6لوگ  دامنه در این شاخص بیشتر هاماه سایر

دارای شاخص است. در آب خروجی مزارع نیز این 
ها میزان ماه سایرو در  بود ماه بیشترین مقدار در خرداد

متغیر و بیش از حد استاندارد  6-7گ لو دامنه آن در
(CFU/100mL 510 10( بود )شکل 5 باکتری یا لوگ .)

جز بهآب ورودی های کلیفرمی میزان شمارش کلی باکتری
مزارع  سایردر  ،ها(نمونه  %3/14)فقط در  3در مزرعه 

 CFU/100mL 210مورد بررسی باالتر از حد استاندارد )
این ترین درصد فراوانی ( بود و بیش2باکتری یا لوگ 

قرار داشت.  4-5مزارع در دامنه لوگ شاخص در تمام 
تمام مزارع بیش از  خروجی این شاخص در آب میزان

( و 2باکتری یا لوگ  CFU/100mL 210استاندارد )
بود.  5-6لوگ  دامنه در  آن فراوانی درصد بیشترین
 طی ورودی آب فرمیکلی هایباکتری کلی شمارش

در تمام موارد بیش از حد مجاز و در  مختلف هایماه
 هاماه سایر در و بودبیشترین مقدار دارای خرداد ماه 

بود. در آب خروجی نیز این   4-5لوگ  دامنه در بیشتر
بیشترین درصد فراوانی در خرداد و مرداد دارای شاخص 

(. 11بود )شکل  4-5لوگ  دامنه در بیشتر و میزان آن بود
 نشان داد ورودی آب مدفوعی هایفرمکلی شمارش نتایج
شرایط  درصد کمترین دارای 5و  2آب ورودی مزارع  که

این  نظر ( از1باکتری یا لوگ CFU/100mL 110مجاز )
ها برداری  نمونه  %70 از بیش مزارع سایر در و بودهشاخص 

های باکتری 1درصد فراوانی لوگ  .بودند استاندارد حد در
 ورودی با 5 و 2، 1 مزارع خروجی آب کلیفرم مدفوعی

 فراوانی  درصد  ،مزارع  سایر  خروجی  در آب  ولی  ،بود  یکسان

  .داشت کاهش ورودی با مقایسه در 1لوگ 
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 :Bورودی،  :Aورودی و خروجی  مزارع منتخب برحسب هر مزرعه ) آب باکتری کلی شمارش میزان فراوانی درصد : مقایسه10شکل 

 خروجی( :Dورودی، : C) خروجی( و برحسب ماه
Figure 10: Comparison of frequency percentage of total count of bacteria inlet and outlet water of selected farms in 

each farm (A input, B output) and sampling month (C input, D output 

 
تلف مخ هایماه مزارع در ورودی آب این شاخص در نتایج

ها ماه سایر در خرداد، و  اردیبهشت جزبهنشان داد که 
است. در آب خروجی  بوده مجاز حد در میزان این شاخص

نتایج میزان این شاخص در اردیبهشت و خرداد مشابه 
)بیش از حد مجاز( بود، در بهمن این شاخص در تمام 

 با ،آبان و شهریور مرداد، تیر، در مزارع در حد استاندارد و
 نامناسب تغییرات نیز درصدی ،استاندارد شرایط جودو

(. نتایج شمارش باکتری اشریشیا 12وجود داشت )شکل 
کولی آب ورودی مزارع نشان داد، میزان این باکتری در هر

برداری در دامنه موارد نمونه  %80شش ایستگاه در بیش از 
( قرار 1باکتری یا لوگ  CFU/100mL 110استاندارد )
ارزیابی نتایج مربوط به آب خروجی نیز کیفیت   داشت. در

ترتیب از کیفیت کمتری به 6و  4آب خروجی مزارع 
 میزان  نسبت به سایر مزارع برخوردار بودند. همچنین

  برداری نمونه هایماه تمام در ورودی آب کولی اشریشیا
 آب  دراین میزان  بود و استاندارد حد در ،خرداد جزبه

 کمتر مرداد در و %3/33 تیر در ،%100 خرداد در خروجی
 (.13بود )شکل  استاندارد موارد بیش از %20 از
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 :Bورودی،  :Aورودی و خروجی  مزارع منتخب برحسب هر مزرعه ) آب هایفرمکلی کلی شمارش میزان فراوانی درصد مقایسه :11شکل 

 خروجی( :Dورودی، : Cخروجی( و برحسب ماه )
Figure 11: Comparison of frequency percentage of total count of coliforms bacteria inlet and outlet water of selected 

farms in each farm (A input, B output) and sampling month (C input, D output) 
 

 
 :Aی  مزارع منتخب برحسب هر مزرعه )ورودی و خروج مدفوعی آب هایفرمکلی کلی شمارش میزان فراوانی درصد مقایسه :12شکل 

 خروجی( :Dورودی،  :Cخروجی( و برحسب ماه ) :Bورودی، 

Figure 12: Comparison of frequency percentage of total count of fecal coliforms bacteria inlet and outlet water of 

selected farms in each farm (A input, B output) and sampling month (C input, D output) 
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 :Bورودی،  :Aورودی و خروجی  مزارع منتخب برحسب هر مزرعه ) اشریشیا کولی در آب شمارش میزان فراوانی درصد مقایسه: 13شکل 

 خروجی( :Dورودی،  :Cخروجی( و برحسب ماه )
Figure 13: Comparison of frequency percentage of total count of E. coli inlet and outlet water of selected farms in 

each farm (A input, B output) and sampling month (C: input, D: output) 

 
 بحث

 و زیستی فاکتورهای با دائما خود زندگی محیط ماهیان در
متعددی روبرو هستند که تغییرات آنها در  زیستی غیر

. شودمی استرس بروز دامنه بیش از تحمل ماهیان، سبب
 توانندمی مواجهه مدت طول و نوع به با توجه تغییرات این

 اشتها و رشد چون کاهش عوارض وسیعی از طیفموجب 
ماهیان را مستعد ابتال  ایمنی، سیستم با تضعیف و گردند

ها کنند که خود در نهایت منجر به بروز به انواع عفونت
شوند ورش ماهی میتلفات و کاهش تولید در مزارع پر

(Makrinos and Bowden, 2016.) بررسی این طی، 
شد تا برخی عوامل محیطی چون میزان فلزات  تالش

میکروبی آب )شمارش کلی باکتری،  هایسنگین و شاخص
ای و اشریشیا های رودههای کلیفرمی، کلیفرمباکتری

 آال پرورشیقزل کولی( و تاثیرات احتمالی آنها بر سالمت
 که داد نشان گیرند. نتایج قرار ارزیابی مورد هراز محور در

یک از مراحل  سرب و کادمیوم در هیچ فلزاتمیزان 
 برداری قابلیت ردیابی دستگاهی نداشتند. فلزنمونه 

قابلیت ردیابی  1396و زمستان 1397بهار  نیز در ارسنیک
 قابل 1396 پاییز و ولی در تابستان ،دستگاهی نداشت

در  قرار داشت. استاندارد دامنه آن در مقادیر بود و ردیابی
  ورودی  آب بردارینمونه  مراحل  تمام در جیوه مقابل میزان

 1) مجاز حد حداقل برابر 3 حداقل از بررسی مورد مزارع
  2) مجاز حد حداکثر برابر 6 حداکثر تا( لیتر بر میکروگرم
الیت جیوه در خاک و آب، فع أ بود. منش( لیتر بر میکروگرم

محل دپو زباله یا  طبیعی، رسوبات آتشفشان، معادن،
 ,.Ferrara et alکش حاوی جیوه است )ترکیبات قارچ

2000; Clarkson and Magos, 2006آبشش .)، 
ترین محل ورود و پوست مهم پس از آنهادستگاه گوارش و 

 ماهیان بدن )از جمله جیوه( به سنگین جذب فلزات
جیوه به  ورود از (. پسErickson et al., 2008هستند )
 پخش ماهی مختلف هایاندام در آلبومین به اتصال خون با

(. جیوه از طریق خون Morcillo et al., 2017)شود می
 متیل به شدن متیله از پس جاآن در می شود و کبد وارد
 بیشتر  برابر 70 آن سمی اثرات گردد کهتبدیل می جیوه
های اند که باکترین دادههمچنین مطالعات نشا. است
کننده سولفات و آهن قادرند جیوه معدنی ء هوازی احیابی

آلودگی  أ تبدیل نمایند که خود منش جیوه را به متیل
 ,.Authman et alموجودات آبزی از جمله ماهیان است )
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 کنندهمتابولیزه تنها اندام کبد کهجایی ن آ از (.2015
 برابر در ماهیان گرفتن قرار است، بدن در سمی ترکیبات
عارضه را در این اندام ایجاد  بیشترین جیوه ترکیبات

و خونریزی  پرخونی شدگی،کند که به صورت بزرگمی
(. در این Elbeshti et al., 2018دهد )خود را نشان می

ترین عالیم بالینی داخلی مشاهده شده بررسی یکی از مهم
بزرگ شدگی،  لشام مولدیندر ماهیان پرواری و پیش

توجه به اینکه در   پرخونی و خونریزی بافت کبد بود که با
برداری مشاهده شد )حتی در ماهیانی تمام مراحل نمونه

که رود احتمال می ،که کشت میکروبی آنها منفی بود(
مربوط به آلودگی با جیوه باشد. مغز و سیستم عصبی یکی 

گردد و ن می هایی است که جیوه جذب آترین بخشاز مهم
 ماهی عصبی سیستم و بویایی اختالل در عملکرد پیاز

 تغذیه و شنای رفتار کند که خود منجر به تغییرایجاد می
 Ebany et al., 2012; Authman etشود )می ماهی

al., 2015; Afshan et al., 2014 .)اشتهایی و وجود بی
در  ،شنای غیر معمول )جهش غیر طبیعی در سطح آب(

عالئم بالینی در مزارع تحت بررسی ممکن  دارایاهیان م
 کمانآالی رنگین قزل است به این موضوع مرتبط باشد. در

 هموگلوبین  بتا زنجیره جیوه متیله شده خون به درصد 90
رسانی و در اکسیژن  است متصل قرمز هایگلبول  در

 .(Giblin and Massaro, 1975کند )میایجاد اختالل 
Voccia ( نشان دادند که اثر جیوه  1994و همکاران )

آالی قزلهای شده بر کاهش فعالیت لنفوسیت متیله 
برابر بیشتر از نوع معدنی است و سبب  10 کمانرنگین

ها و به دنبال آن کاهش دار تکثیر لنفوسیت کاهش معنی
شود. باتوجه تولید ایمونوگلوبولین و فعالیت لیزوزیم می

رسد باال بودن میزان جیوه نظر میبه ،مطالب مذکور
گیری و افت ایمنی در  تدریج موجب کاهش اکسیژن به

شود. بیشترین میزان  ماهیان و تضعیف سالمت آنها می
جیوه در آب در پاییز )زمان بارندگی( دیده شد که احتمال 

های حاشیه بارندگی و شستشوی نخاله سنگ دلیلدارد به 
یض جاده )با توجه به ولکانیک بودن رودخانه ناشی از تعر

 خاک منطقه( جیوه به آب منتقل شده باشد. مطالعات
 حضور و جیره پروتئین مناسب کیفیت که اندداده نشان

 لوسین، هیستیدین، آرژنین،) ضروری آمینه اسیدهای

 و تریپتوفان ترئونین، متیونین، لیزین، والین، ایزولوسین،
 ایمنی  سیستم عملکرد حفظ در مهمی نقش (،آالنین فنیل

 فلزات سمی اثرات کاهش موجب توانندمی و دارند ماهیان
توجه به  ،لذا (.Dmitry, 2013)ماهی شوند  بر سنگین

تواند به بهبود کیفیت جیره مصرفی در مزارع هراز می 
سالمت و تولید ماهیان  ءعنوان یک راهکار در جهت ارتقا

اندارد، شمارش کلی قرار بگیرد. براساس استمورد توجه 
  CFU/100mL 510باکتری آب مناسب پرورش قرل آال 

یا  CFU/100mL 210فرمی های کلی، باکتری5یا لوگ 
فرم مدفوعی و اشریشیا کولی های کلی، باکتری2لوگ 

CFU/100mL 110  تعیین شده است  1یا لوگ
(Svobodova et al., 1993; Philminaq et al., 

 کلی شمارش) آب میکروبی هایشاخص (. ارزیابی2008
اشریشیا  و مدفوعی فرمکلی فرم،کلی هایباکتری باکتری،
در آب خروجی و ورودی برحسب مزرعه و ماه  (،کولی
 خارج از دامنه در بیشتر موارد یا کامالً بردارینمونه 

 از یکی آب میکروبی بار ارزیابی. داشت قرار استاندارد
 قبلی مطالعات. هست نیز آن شتیبهدا ارزیابی هایروش
 هراز  رودخانه میکروبی آب کیفیت خصوص در شده انجام

 هایباکتری) اندیکاتور هاینشان داد که میزان باکتری
بیش از استاندارد  بهار فصل در( مدفوعی کلیفرم و کلیفرم
 نصیر ؛1390 ساروی، اسماعیلی و پور شهسواری)اند بوده

 (. 1395 صفری، و زاده یعقوب ؛1391 همکاران، و احمدی
این در حالی است که در مطالعه حاضر نه تنها در بهار 
بلکه در تابستان و پاییز نیز این دو شاخص خارج از حد 

 هاباکتری گروه این منشاء که جاییبودند. از آن استاندارد
  خون  و برخی حیوانات گرم، انسانخون حیوانات مدفوع
 است مبهم آنها اغلب دگیآلو منبع هستند، سرد

(Sivaraja and Nagarajan, 2014 .)مطالعات خالف بر 
 مقایسه در دستپایین مزارع آب میکروبی کیفیت که قبلی

رودخانه شرایط بهتری داشت   باالدست مزارع با
 و احمدی نصیر ؛1390 ساروی، اسماعیلی و پورشهسواری )

 این رد ،(1395 صفری، و زاده یعقوب ؛1391 همکاران،
 میکروبی بیشتری آلودگی از میانی مزارع مواقعی بررسی
بودند که شاید این  برخوردار دستپایین ایستگاه به نسبت

فاصل منطقه  ها در حدموضوع به افزایش تعداد رستوران 
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 در نیاک تا گزنک باشد. همچنین یک افزایش ناگهانی
برداری در نمونه آب میکروبی هایشاخص تمام میزان
مقایسه  قابل دیگر هایماه از یکهیچ که با 1397خرداد 

نبود، درست بالفاصله بعد از تعطیالت چند روزه در این 
 تا پلور از که داشت توجه نکته این به باید ماه انجام شد.

 دارد وجود راهی بین غذاخوری و رستوران 40 از بیش وانا
که همگی فاقد چاه سپتیک هستند و فاضالب آنها 

افزایش تعداد  ،شود. لذابه رودخانه وارد می قیماًمست
تواند های موجود در مسیر میمسافران و فعالیت رستوران 

 این در .باشد موضوع این کنندهتوجیه  زیادی حدود تا
 51، واجد عالیم بالینی ماهی عدد 420 مجموع از بررسی
 369 و مثبت ،باکتری کشت نظر از( %15/12)ماهی عدد 
 عالیم بروز داشت توجه باید. بودند منفی( %85/87)عدد 
 وجود چشم، زدگیبیرون  رنگ پوست، تیرگی شامل بالینی
 بر دلیل لزوماً  طبیعی غیر شنای و بدن سطح در زخم
بینی و در پیش باشدنمی ماهیان عفونی در بیماری وجود

م بالینی باید به الگوی تلفات نیز  ئبروز عفونت در کنار عال
  بررسی  این در(. 1392 همکاران، و قیاسی)شت توجه دا

 (، %25/37)جداسازی یرسینیا  باکتریایی عوامل ترینمهم
ویبریو  ،(%76/11)ادواردزیال  ،(%35/33)آئروموناس 

بودند  (%92/3)سیتروباکتر و( %88/5)پاستورال  ،(84/7%)
 باکتری هیچ و بودند منفیگرم باکتری که همگی

مطالعات  در. نشد لعه جداسازیدر این مطا مثبتیگرم
 بهداشتی وضعیت قبلی انجام شده در خصوص بررسی

های مختلف استرپتوکوکس هراز، گونه در پرورشی ماهیان
 طی )باکتری گرم مثبت و عامل استرپتوکوکوزیس(

 در  زابیماری  عوامل ترینمهم از یکی 1385-92 سالهای
؛ 1392 ن،همکارا و ؛ قیاسی1386 موسوی،)بودند  هراز

 هایدر گزارش  که است حالی در این (.1395، سعیدی،
 هایباکتری بین در هرگز ویبریو و آئروموناس قبلی باکتری

وجود نداشتند  هراز گزارش شده منطقه  زابیماری
 این در ولی ،(1392؛ قیاسی و همکاران، 1382)بهروزی، 

 افزایش که دادند نشان شناسایی شدند. مطالعات بررسی
 کلیفرم و کلیفرم هایباکتری خصوصبه آب میکروبی ارب

 گرم هایباکتری  حضور و پایداری به توانندمی مدفوعی
 را شرایط و نمایند کمک ویبریو و آئروموناس ویژهبه منفی

 فراهم مثبت گرم هایباکتری از بیش آنها حضور برای
 ,Svobodova et al., 1993; Macintyre)نمایند 

های خالف مطالعات قبلی که بروز بیماری رب. (2008
عفونی در مزارع پرورش آزاد ماهیان در حاشیه رودخانه در 

 ,.Jonkers et alدست بیشتر از باالدست آن بود )پایین

 داریمعنی طوره ب باالدست (، در این بررسی مزارع2010
 باکتریایی آلودگی ،دستپایین و دستمیان مزارع از بیشتر
استفاده از سایر منابع آبی )آب  ،رسدنظر می. بهداشتند

رودخانه در کنار آب  ،چاه زهکش رودخانه، چشمه، آبشار(
یا استفاده از عوامل ضد عفونی کننده آب )دستگاه ازن 

دست توانسته است بروز  ساز( در مزارع میان و پایین
 نتایج به توجه عفونت در ماهیان را کاهش دهد. با

برای   بیوتیکآنتی ترینمناسب ،بیوگرامتیآن هایآزمایش
 سولفامتوکسازول، متوپریم تری ترتیبدرمان به

 آموکسی  و تتراسایکلین فلورفنیکل، انروفلوکساسین،
 طی دادند نشان( 1392)همکاران  و قیاسی. بودند سیلین
 هراز  مزارع در هابیوتیک  آنتی مصرف 1385-87 سالهای

 در که بود حالی در این یافت شافزای %7/48 به %2/16 از
 برابر در مصرفی بیوتیکآنتی ترینمهم 1385 سال

 1387 سال در ولی ،بود اریترومایسین استرپتوکوکوزیس،
 در فلورفنیکل اریترومایسین، داروی شدن ناکارآمد دلیل به

 بررسی این در. گرفت را آن جای استرپتوکوکوزیس کنترل
 تری برابر در ستاتیکا اثر و مقاومت میزان کمترین
 نسبتاً داروی که شد مشاهده سولفامتوکسازول متوپریم
 رویهبی مصرف دادند، نشان مطالعات. است جدیدی

 را آنها برابر در مقاومت زمینه تدریجبه هابیوتیک آنتی
 Scmidt)شود  می  موجب شکست درمان نماید ومی  فراهم

et al., 2000 .)زایبیماری هایباکتری مقاومت بروز در 
 از  آب باکتریایی عوامل ها،بیوتیک  آنتی برابر در ماهیان
 باکتریایی عوامل چنانچه زیرا برخوردارند، باالیی اهمیت

 باشند، مقاوم بیوتیکی آنتی داروی چند یا یک برابر در آب
 بیماریزای هایباکتری به را خاصیت این انتقال قابلیت
 Levy and) دارند فاژ یا پالسمید طریق از آبزیان

Marshal, 2004; Nguyen et al., 2014; Hayatghei 

et al., 2021.) مطالعه Schmidt ( 2000)همکاران  و
 و ورودی آب میکروبی فلور مقاومت افزایش که با داد نشان
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 کشور در آال قزل پرورش و تکثیر مراکز در خروجی
 و متحرک هایآئروموناس در مقاومت بروز دانمارک
افزایش یافته   آال قزل ماهیان در زابیماری یرسینیای

 ژنهای که دادند نشان( 2015) همکاران و Capkin است.
ampcT، tetA، sul2، blaCTX-M1 ایجاد هایژن  که 
 کلیفرمی هایباکتری در بیوتیکی آنتی مقاومت کننده
 ترکیه آالی قزل پرورش تکثیر و مراکز آب در موجود
 هایباکتری به را مقاومت این پالسمید قطری از ،هستند

 فروندی سیتروباکتر راکری، یرسینیا هیدروفیال، آئروموناس
آالی قزل ماهیان از شده جداسازی دمسال باکتریوم فتو و

و همکاران Hayatghei اند. داده انتقال کمانرنگین
دادند استفاده از فلمکوئین در دو مزرعه  ( نیز نشان2021)

های ایجاد آال در فرانسه سبب افزایش ژنزلپرورش ق
زا در  های آئروموناس محیطی و بیماریمقاومت در نمونه

ماهی شده است و این موضوع سبب شده تا درمان عفونت 
ناشی از آئرموناس در ماهیان قزل آال با بروز مقاومت و 

 شکست درمان روبرو شود. 
 مرتب پایش توجه به ،رسدنظر میبه نتایج به توجه با

ماهی،  پرورش و تکثیر مراکز خروجی و ورودی کیفیت آب
های مناسب ضدعفونی آب )استفاده از استفاده از روش

سیستم ازن آهسته رهش(، مصرف جیره با کیفیت، 
آب رودخانه )چشمه، آبشار یا  جزبهاستفاده از منابع آبی 

در جهت کاهش مواجهه  ،های زهکش آب رودخانه(چاه
با فلز جیوه و بار باالی میکروبی آب در فصول  ماهیان

و  ماهی بچه ورود از جدی قبل قرنطینه مسافرپذیر، اعمال
 انجام با أمبد در سالمت گواهی احراز و پرواریماهی پیش

 هایمحرک از بالینی و پاراکلینیکی، استفاده هایآزمایش
 گیاهان و پربیوتیک، سینبیوتیک پروبیوتیک،)ایمنی 
مولدین با هدف  تا ماهی بچه از مصرفی جیره در ،(دارویی

بیوتیک، ممانعت از ارتقاء ایمنی و کاهش مصرف آنتی
 انجام و هابیوتیک آنتی اصولی غیر و رویهبی مصرف
 هایمکمل از تجویز، استفاده از قبل بیوگرامآنتی آزمایش
 در کولین ترکیبات و (آرژنین متیونین،) آمینه اسیدهای

 از)سمی  ترکیبات دفع در کبد به کمک هتج تغذیه
بتوانند تا حدود زیادی مشکالت مربوط به  ،(جیوه جمله

و به ارتقاء نموده آال در رودخانه هراز را حل پرورش قزل
 تولید در مزارع حاشیه این رودخانه کمک نمایند.

 
 تشکر و قدردانی 

مطالعه فاز "این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان 
ل تاثیر عوامل خطرساز و ارائه راهکار جهت بهبود او

کیفیت آب و مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش 
بوده است که طی  "در محور هراز کمانآالی رنگینقزل
در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  1396-97های سال

وسیله از اداره کل شیالت استان انجام گردید. بدین
از پشتیبانی مالی این تحقیق و نیز  به مننظورمازندران 

کلیه همکاران محترم در بخش بهداشت و بیماریهای 
آبزیان، اکولوژی، بیوتکنولوژی پژوهشکده و رئیس و 

 گردد.کارشناسان اداره شیالت آمل سپاسگزاری می
 

 منابع
 و انگلی آلودگیهای بررسی .1382 ش.،  بهروزی، 

 آبی گرم و آبیسرد ماهیان پرورش مزارع در باکتریایی
 ن، گ 629/81 نهایی گزارش مازندران، استان در

 اکولوژی پژوهشکده ایران،  شیالت تحقیقات موسسه
 خزر. دریای

 اصل، ع.، سلطانی، م.، سهرابی خیابانیان حقیقی
 بررسی .1384پور، ع.،  حقدوست، ا. و شریف

 روش به( IHN) خونساز مراکز عفونی نکروز بیماری
 پرورش و تکثیر مراکز از برخی در ایمونوهیستوشیمی

 ایران، دامپزشکی علوم ایران. مجله آالی قزل ماهیان
2(2:)164-157. 
پور، ع.، زهرا، س.ج.، سلطانی، م.، شریفذریه 

بررسی مقدماتی  .1384سعیدی، ع.ا. و مهرابی، م.، 
باکتریایی( سندرم  -امکان ردیابی علل عفونی )ویروسی

آالی قزل ان تلفات نوزادان و ماهیان جو
)استانهای تهران، مازندران، گیالن، مرکزی، کمانرنگین

کرمان ، فارس و کهکیلویه و بویر احمد(، گزارش نهایی 
 ، موسسه تحقیقات شیالت ایران. 470/84

راستیان نسب، ا.، موسوی، س.م.، ذوالقرنین، ح.و. و 
بررسی تاثیر  .1396حسین زاده صحافی، ه.، 
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ژنهای وابسته به ایمنی و کنترل پروبیوآنزیمبر بیان 
آالی قزل( در ماهی Yersiniosisبیماری دهان قرمز )

 – 166(:1)26. مجله علمی شیالت ایران، کمانرنگین
153 .DOI:10.22092/ISF.2017.110337 

زاده، ف.، کاظمی، ب. و  م.، همت زرگر، ا.، سلطانی، 
 پراکنش مطالعه .1387 موسوی، ح.،  زاده ابراهیم

 پنج در( IHN)خونساز بافتهای عفونی نکروز اریبیم
 رنگین آالی قزا ماهی بچه کننده تولید عمده استان
 بادی آنتی تکنیکهای از استفاده با کشور کمان

 واکنش و( IFAT)مستقیم غیر روش به درخشان
 مجله ،(nested-RT-PCR) مراز پلی ای زنجیره

 . 99 – 105 (:3)63دامپزشکی، تحقیقات
سالنامه آماری شیالت  .1390یالت ایران، سازمان ش
، معاونت برنامه ریزی و مدیریت 1379-1389ایران 

 .35منابع، صفحه 
 شیالت آماری سالنامه .1400 ایران، شیالت سازمان
 مدیریت و ریزی برنامه معاونت ،1394-1399 ایران
 .35 صفحه منابع،
 و خطر عوامل از برخی مطالعه .1395 ع. ا.،  سعیدی،
 مزارع  در استرپتوکوکوزیس بروز در آنها تاثیر یابیارز

 مازندران، استان شرق  در سردآبی ماهیان پرورش
 شیالتی علوم تحقیقات موسسه ،47579 نهایی گزارش
 خزر.  دریای اکولوژی پژوهشکده کشور،

عفونتهای ناشی از  .1376سلطانی. م. و رستمی، م.، 
در کارگاه ارگانیسمهای شبیه فلکسی باکتر سایتوفاگا 

، مجله دامپزشکی کمانآالی رنگین قزلهای پرورش 
 .13 – 26(: 3)52دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

روح الهی، ش.، زرگر، ا.، عبدی، ک.،  سلطانی، م.، 
 مطالعه ی  .1393محمدیان، س. و قاجاری، ا.، 

قزل  مزارع در پانکراس عفونی نکروز بیماری پراکنش
 دامپزشکی . مجلهRT-PCR به روش ایران آالی
 .29 – 39(:2)10 ایران،

 .1390ع.،  ساری، ن. و اسماعیلی پور،  شهسواری
 کاربری تعیین و هراز رودخانه میکروبی آلودگی بررسی
 استانداردهای به توجه با رودخانه آب مجاز های

 94(:51)13 ، زیست محیط تکنولوژی و علوم جهانی،
– 81. 

رستمی،   خوشباور  ی، آ. وزاهدی طبرستان  قیاسی، م.،
 استرپتوکوکوزیس  اپیدمی بروز .1379 ح.، 
(Streptococcosis )آالی قزل مولد ماهیان در

 بیماریهای و بهداشت همایش اولین ،کمانرنگین
 .52 اهواز، بهمن، 25 – 27 آبزیان،

 اولین .1383 ع. و یوسفیان، م.، خسروی،  م.،  قیاسی، 
 پارازیتیکا  ساپرولگنیا از ناشی قارچی عفونت از گزارش

 کمانآالی رنگینقزل  ماهیان هچری در آفانومایسس و
 کشور، آبزیان و دامی علوم کنگره اولین هراز، رودخانه

 . 552 – 553 کرج، شهریور، 8 –6
بهروزی، ش. و  م.، باباعلیان، ع.، بینایی، م.،  قیاسی، 

 ساپرولگنیازیس اپیدمی بروز .1389 سعیدی، ع.ا.،
  استان  در پرورشی کمانآالی رنگینقزل یانماه در

  7 – 9 ایران، دامپزشکی کنگره شانزدهمین مازندران،
 . 159 تهران، اردیبهشت،

پورغالم،  ، باهنر، ع.، زهرا، س.ج.، ذریه قیاسی، م.،
سعیدی، ع.ا.،  بینایی، م. و و.،  ر.، فارابی، س. م.

 و  تکثیر مراکز بهداشتی مدیریت ارزیابی .1392
 استان  در کمانآالی رنگینقزل ماهیان ورشپر

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شیالت، مازندران. مجله
 .103 – 112(:3) 7آزادشهر، 

 و استرپتوکوکوزیس بروز بررسی  .1386س.، موسوی،
  پرورش  و تکثیر منتخب مزارع در استافیلوکوکوزیس

 گاهدانش شیالت، گروه نامه پایان ،کمانآالی رنگین قزل
 الهیجان. واحد اسالمی آزاد

 .1391ترسلی، ا.،  و یوسفی، ذ. نصیراحمدی، ک.،
 اساس بر هراز رودخانه آب کیفیت بندی پهنه

 پزشکی علوم دانشگاه مجله ،NSFWQIشاخص
 64-71(:92)22 مازندران،

 و تکثیر عملی راهنمای .1385 م.،  بهبادی، نفیسی
 رات انتشا کمان، رنگین آالی قزل ماهی پرورش
 17 - 18ص   تهران. دانشگاه

 تولیدی فعالیتهای متقابل تاثیر بررسی .1386 ا.،  واردی،
 – 1 فعالیت – خزر دریای حوضه های اکوسیستم بر
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Abstract 

Haraz River has an important role in the development of aquaculture and the production of rainbow 

trout in Mazandaran province. Since 2015, the production of rainbow trout has been decreased in the 

farms along the river and almost halved. This study have been investigated the microbial indices and 

heavy metals in water as well as the identification of common bacterial pathogens and their resistance 

to antibiotics and used them as effective factors in the fish health and production. This study was 

conducted during four seasons (summer, autumn and winter 2017 and spring 2018) in 6 rainbow trout 

farms along the Haraz River. The results showed that the amount of the water mercury in all seasons 

was from minimum 2 to maximum 12 times the allowable limit but the arsenic level was standard in 

all sampling times. The most important clinical symptoms were observed in the fish including fin rot, 

erratic swimming, inflammation and hyperemia of the liver and kidneys. From 420 fish with clinical 

signs, 12.15% and 87.85% of fish were positive and negative bacterial culture respectively. The all of 

bacterial isolates were gram-negative and no gram-positive bacteria were isolated. The bacterial agents 

identified were including, Yersinia (37.25%), Aeromonas (33.35%), Eduardzilla (11.76%), Vibrio 

(7.84%), Pasteurella (5.88%) and Citrobacter (3.92%). The highest and lowest antibiotic resistances 

were found against amoxicillin and trimethoprim sulfamethoxazole respectively. In evaluation of the 

microbial water indices including total bacterial count, coliform count, fecal coliform count and E. 

coli, the results showed that the all of microbial indices were not allowable level in the most of the 

sampling time.   
 
Keywords: Haraz River, Rainbow trout, Fecal coliform, Mercury, Trimethoprim sulfamethoxazole 
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