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 چکیده

های ویروسی خاص در ثر در بروز برخی از بیماریؤپایش و ارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی ماین پژوهش به منظور   

به همین منظور فاکتورهای  ( انجام شده است.SPF) زای خاصکمان عاری از عوامل بیماریآالی رنگینقزل ماهی تولید مرکز

نظیر  تنکابن -حقیقات ماهیان سردآبی کشورمرکز ت درقرنطینه  جی سالنفیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب ورودی و خرو

بر اساس  1316ماه از اردیبهشت تا مهر  6ها به مدت ، نیتریت، نیترات، آمونیوم، آمونیاک و کل باکتریpHاکسیژن، دما، 

بررسی احتمال آلودگی به های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند. همچنین ماهیان موجود در سالن قرنطینه جهت روش

، نیتریت، pHها نشان داد که میانگین دما، اکسیژن محلول، برداری شدند. نتایج بررسینمونه VHSو  IPN ،IHNهای ویروس

گرم بر لیتر، میلی 32/8گراد، سانتیدرجه 11ترتیب آب ورودی سالن قرنطینه به هایکل باکترینیترات، آمونیوم، آمونیاک و 

واحد کلنی  00/10گرم بر لیتر و میلی 08/0گرم بر لیتر، میلی 01/0گرم بر لیتر، میلی 10/3گرم بر لیتر، میلی 003/0، 18/8

 14/3گرم بر لیتر، میلی 04/0، 18/8گرم بر لیتر، میلی 20/8گراد، سانتیدرجه 01/11ترتیب لیتر و آب خروجی بهدر میلی

 نیا یهاافتهلیتر بوده است. یواحد کلنی در میلی 00/184گرم بر لیتر و میلی 08/0ر لیتر، گرم بمیلی 01/0گرم بر لیتر، میلی

مولد تا شیاز مرحله پ خاص یزایماریاز عوامل ب یکمان عارنیرنگ یآالقزل دیتولدر مدیریت آن است که  یایپژوهش گو

زا مورد توجه قرار گرفته جلوگیری از ورود عوامل بیماری، تنکابن -حقیقات ماهیان سردآبی کشورمرکز ت قرنطینهدر سالن  مولد

 .است

 

 SPF کمان، آالی رنگینقزل محیطی، مدیریتی، ،عوامل خطر کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نویسنده مسئول se_lashgari@yahoo.com 



 ...پایش و ارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی                                   همکاران                            و  سپهداری  

31 
 

 مقدمه

ای حیاتی محیط آب اطراف رابطهرابطه موجودات آبزی با 

بر سالمت و رشد موجودات  اًکیفیت آب مستقیم و بوده

(. آب Boyd & Green, 2002پرورشی اثرگذار است )

-میپروری حاوی مواد آلی و معدنی استفاده شده در آبزی

های معدنی محلول، گازهای محلول، مواد و یون باشد

ها بر کیفیت میکروارگانیسممعلق، ترکیبات آلی محلول و 

(. کیفیت آب Van Wyk et al., 1999آب اثر دارند )

تحت تأثیر فرآیندهای بیولوژیکی از قبیل فتوسنتز، تنفس، 

و دفع ضایعات متابولیکی و عوامل فیزیکی از قبیل دما 

 (.Boyd, 1990) شودمدیریتی دچار تغییر میعوامل 

 هایپروژه و توسعه هایبرنامه صنعتی، هایپیشرفت

 هب انسان برای که منافعی و مزایا تمام وجود با زیربنایی

 و هاریسك مخاطرات، از بسیاری منشأ سر اندداشته همراه

 رو این از. اندبوده زیست محیط در توجه قابل هاینارسایی

 امنیت حفظ و خطرات و حوادث کنترل و پیشگیری ایده

 عنوان به اخیر هایسال در زیست محیط و انسان

است  شده مطرح یاتوسعه هایطرح در موضوع مترینهم

 منطقی روش یك ریسك ارزیابی(. 1388، میرجلیلی)

 بررسی و خطرات کیفی و کمی هزاندا تعیین برای

 افراد، روی بر احتمالی حوادث از ناشی بالقوه پیامدهای

 طریق این از حقیقت در. است محیط و تجهیزات مواد،

 و شده مشخص موجود کنترلی هایروش کارآمدی میزان

 کاهش زمینه در گیریتصمیم برای ارزش با هایداده

 ریزیبرنامه و کنترلی هایسامانه بهسازی، خطرات ریسك،

(. 1384، قهرمانی) شودمی فراهم آنها به واکنش برای

برقراری امنیت زیستی یکی از راههای مهم پیشگیری از 

 ,Pruder) باشدپروری مییبروز بیماری در تأسیسات آبز

امنیت زیستی شامل مجموعه اقداماتی است که (. 2004

به یك مزرعه و  زا یماریجهت ممانعت از ورود یك عامل ب

همچنین کاهش و یا ممانعت از گسترش یك بیماری 

برنامه گردد.  یدرون یك مزرعه یا یك منطقه اتخاذ م

شامل ماهی تکثیر و پرورش  یها امنیت زیستی در مجتمع

، اقدامات پیشگیرانه، ها یماریپایش و مراقبت منظم ب

، ضدعفونی و ها یماریمدیریت مؤثر در هنگام شیوع ب

پرورش و اقدامات عمومی حفاظتی  یها نظافت بین دوره

راهکار  (.Horowitz & Horowitz, 2003) باشد یم

 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اصلی و توصیه

(FAO)3 گیرهای همهالمللی بیماریو اداره بین 

(OIE)2 برای جبران کمبود تولید، افزایش امنیت زیستی و

تجزیه و تحلیل خطرات  پایهمدیریت بهداشتی در مزارع بر 

و اقدامات بهینه  3(HACCP) و نقاط کنترل بحرانی

 ,FAO, Fish Stateباشد )می 4(GAP) پروریآبزی

دارای سه ریسك یك مجموعه، مراحل ارزیابی (. 2009

ارزیابی ریسك  ،شناسایی خطرات شاملعنصر اصلی 

ارائه پیشنهادهایی برای اقدامات و  خطرات شناسایی شده

مدیریت ریسك فرآیندی است  یزیر برنامهباشد. می ایمنی

مدیریت  یزیر برای برنامه گیری یمکه در طی آن تصم

. گیرد ییك پروژه صورت م های یتریسك در خصوص فعال

برای فرآیندهای مدیریت ریسك حائز اهمیت  یزیر برنامه

و باید اطمینان حاصل شود که سطح، نوع و شفافیت  بوده

شده با ریسك و اهمیت پروژه برای   مدیریت اعمال

آشتیانی و همکاران، مسعودی) ذینفعان متناسب است

اهداف و ضرورت انجام ارزیابی ریسك  ینترممه .(1313

-ایجاد آگاهی از خطرات و ریسك شامل زیست یط در مح

شناسایی منابع خطر،  محیطی، یستمختلف ز های

ارزیابی ، در معرض خطر یها گونه یاها شناسایی محیط

ی، شدت و وسعت اثرات ناسازگار و خطرات احتمال

، اقدامات کنترل، مدیریت و پیشگیری یبرا یزیر برنامه

رساندن خسارت به کاهش شدت و تکرار حادثه، به حداقل 

زیست  یط محها، تأمین شرایط ایمن برای اکوسیستم

، تهیه و تدوین قوانین و  (ها، گیاهان و جانوران)انسان

ها و یستممنظم اکوس یشپا یزیر برنامهمقررات مرتبط و 

 اقدامات انجام شده ییکارا یزانم یموجودات آنها و بررس

و شناور و  1311؛ قلعه و همکاران، 1384است )منوری، 

های اصلی در یکی از مهمترین چالش (.1388همکاران، 

وابستگی  کمان در کشورآالی رنگینماهیان قزلتولید 

                                                           
3 Food Agricalture Organization 

2 Office International dez Epizooties 
1 Hazard Analysis and Critical Control Points 

4 Good Aquaculture Practices 
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زده و تلفات ناشی از بروز شدید تولید به واردات تخم چشم

بیماری نکروز عفونی  نظیرویروسی های خطرناک بیماری

IPNلوزالمعده )
دهنده (، سپتی سمی ویروسی خونریزی0

(VHS
IHN( و نکروز عفونی بافت خونساز )6

باشد می( 1

که ضمن ایجاد وابستگی به کشورهای خارجی، سالیانه 

 نمایدمیلیاردها تومان به تولیدکنندگان خسارت وارد می

(Wertheim et al.,  2009.) ن یکی از مهمتری

این صنعت، فراهم  وری درراهکارهای افزایش تولید و بهره

چشم ماهی و تخمامکان تولید و توزیع مولدین، بچهنمودن 

وضعیت . باشدزده سالم و عاری از بیماری در کشور می

کننده موجود ایجاب نموده که مؤسسه تحقیقات نگران

تولید  علوم شیالتی کشور به تدوین و ارائه طرح کالن

 زای خاصکمان عاری از عوامل بیماریآالی رنگینقزل
8( SPF) طرح کسب و . هدف این اقدام نماید در کشور

کمان عاری از آالی رنگینفنی تولید انبوه قزل انتقال دانش

زای خاص در کشور و قطع وابستگی به عوامل بیماری

برگیرنده کلیه اجزا و مراحل  دربود که  محصوالت خارجی

اری از ع های الین تولید ماهیان شامل مولدسازی و تولید 

شناسی، تعیین هویت رورش، بیماریپ و بیماری، تکثیر

زا، مدیریت بهداشتی آب و  ژنتیکی، پایش عوامل بیماری

شده   اساس الزامات تعیین ارتقاء سطح ایمنی زیستی بر

مطالعات  . باشد می SPF آالی در مرکز تولید قزل OIEتوسط 

 و یطیمح خطرزیادی در خصوص ارزیابی ریسك عوامل 

 یروسیو هایمارییب از یبرخ بروز در مؤثر یتیریمد

 و شیتوان به پاخاص در ایران انجام شده است که می

فرد و نکوئیی )غرب جانیآذربا استان منتخب مزارع یابیارز

 مراحل کلیه ریسك تحلیل و ارزیابی(، 1311همکاران، 

1پاسفید میگوی تولید
( SPF) خاص هایبیماری از عاری 

 وضعیت پایش(، 1310)آئین جمشید و همکاران، 

آب )عوامل زیستی و غیر  کیفیت و هابهداشتی، آالینده

زیستی( در تولید میگوی ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه 

                                                           
5
 Infectious Pancreatic Necrosis 

6
 Virous Hemorrhagic Septicemia 

7
 Infectious Hematopoietic Necrosis 

8 Specific Pathogen Free 
9 Litopenaeus vannamei 

تولید میگوی عاری از  ( و1310قائدنیا و همکاران، )

و  نژادنوری) کشور میگوی پژوهشکده بیماری خاص در

پایش با هدف ( اشاره کرد. لذا این تحقیق 1310همکاران، 

ثر در بروز ؤارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی مو 

 ماهی تولید مرکزهای ویروسی خاص در برخی از بیماری

 زای خاصکمان عاری از عوامل بیماریآالی رنگینقزل

(SPF )های دستیابی به دستورالعمل به منظور در کشور

 انجام شد.کاهش مخاطرات ارزیابی شده مدیریت و 

 هامواد و روش

در منطقه و محل  1316از اردیبهشت تا مهر  تحقیق ینا

طرح کالن فناوری تولید ماهی قرنطینه سالن استقرار 

زای خاص کمان عاری از عوامل بیماریآالی رنگینقزل

(SPF در کشور واقع در )حقیقات ماهیان سردآبی مرکز ت

(. 1)شکل  دش تنکابن )استان مازندران( انجام -کشور

متر مربع  1200مرکز با مساحت حدود قرنطینه سالن 

متر مکعبی با ورودی و  2حوضچه بتونی  60دارای 

خروجی مجزا و مجهز به هواده و دستگاه غذاده خودکار 

حلقه چاه آب با حداکثر دبی  2این مرکز دارای باشد. می

لیتر بر ثانیه، مخزن ذخیره آب، دستگاه ازن ژنراتور،  14

 R407Cچیلر مدل ) هسیستم خنك کنندبرج هواده، 

-مولدین قزلپیشاست.  (ترکیه  ISISOساخت شرکت

مزرعه )سه مزرعه در استان  1کمان از آالی رنگین

در استان آذربایجان غربی، یك مزرعه  سه مزرعهمازندران، 

در استان کهگیلویه و بویراحمد( منتخب سازمان شیالت 

ی ایران پس از اخذ تأییدیه سالمت از سازمان دامپزشک

پروری شناسی پژوهشکده آبزیکشور و آزمایشگاه ویروس

بندر انزلی با رعایت الزامات بارگیری به  -آبهای داخلی

های محل اجرای طرح منتقل و به تفکیك در حوضچه

 شدند. جداگانه نگهداری 
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 SPFکمان آالی رنگینید ماهی قزلهوایی و موقعیت جغرافیایی محل اجرا طرح کالن تول: نقشه 1شکل 

 

  آب های فیزیکی و شیمیاییسنجش شاخص

صورت  های فیزیکی و شیمیایی آب بهسنجش شاخص

 ماه بر اساس شرایط موجود در مرکز 6ماهانه و طی مدت 

انجام گرفت.  تنکابن -تحقیقات ماهیان سردآبی کشور

آب ورودی و  pHو  (DOدرجه حرارت، اکسیژن محلول )

برداری توسط خروجی سالن قرنطینه در محل نمونه

-اندازه HQ40dمدل  HACHمتر پرتابل دستگاه مولتی

های آب ورودی و خروجی جهت گیری شدند. سپس نمونه

نیتریت، آمونیاک و آمونیوم سنجش فاکتورهای نیترات، 

محلول در مجاورت یخ به آزمایشگاه اکولوژی مرکز منتقل 

سنجی توسط دستگاه و طبق روش استاندارد از طریق رنگ

مورد سنجش   Palintest 7500اسپکتروفتومتر پرتابل 

 (. Standard method, 1998گرفتند )قرار 

 های آب سنجش کل باکتری

برداری ابتدا ظروف نمونهآب  باکتریاییجهت سنجش بار 

لیتری( در دمای میلی 000دار ای درهای شیشهآب )بطری

 10درجه سانتیگراد در دستگاه اتوکالو به مدت  0/121

برداری از آب ورودی و خروجی دقیقه استریل شدند. نمونه

ماه  6صورت ماهانه و به مدت تکرار به 3سالن قرنطینه با 

انجام شد. برای این ملی ایران  4208طبق استاندارد 

بطری را در زیر آب باز نموده تا آب وارد آن  منظور در

که ظرف کامالً پر نشده و مقداری از آن خالی طوریشود به

های های هوازی از بین نروند. سپس بطریباشد تا باکتری

منتقل گردیده و آب در یونولیت محتوی یخ به آزمایشگاه 

شمارش  در کمترین زمان ممکن آزمایش انجام پذیرفت.

 ,APHA)انجام شد  های آب به روش پورپلیتکل باکتری

1998.) 

 شناسیویروسآزمایش 

آالی مولدین قزلجهت بررسی احتمال آلودگی پیش

، IPNهای ویروسی کمان مزارع منتخب به بیماریرنگین

IHN  وVHS وضعیت بهداشتی آنها پیش از انتقال به ،

های مربوطه و قرنطینه از اداره کل دامپزشکی استانسالن 

پروری آبهای شناسی پژوهشکده آبزیآزمایشگاه ویروس

بندرانزلی استعالم شد. جهت سنجش ویروس  -داخلی

مولدین تا مرحله تکثیر چند بار از الرو، بچه ماهی و بافت 

کلیه، طحال، آبشش، تخمك و اسپرم مولدین هر یك از 

 OIEمزارع منتخب به تفکیك طبق پروتکل سازمان 

های برداری شد و پس از تهیه سوپرناتانت از بافتنمونه

در فالسك کشت سلول  EPCلی، تکثیر تیره سلولی داخ

الیه سلولی مناسب در سانتیمتر مربع تهیه و تك 20

های خانه انجام شد. برای تشخیص از روش 24های پلیت

PCR ( و سرولوژیك استفاده شدRadonic et al., 

2004 .) 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 کولموگروف ها با استفاده از آزمونسازی دادهپس از نرمال

 آزمون قبل و بعد ها ازتحلیل داده اسمیرنوف برای تجزیه و
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(t-test )افزار به کمك نرمSPSS 20  در سطح اطمینان

افزار شد و برای رسم نمودار نیز از نرماستفاده  درصد 10

Excel 2018  د.یاستفاده گرد 

 نتایج

های فیزیکی، شیمایی و میکروبی آب نتایج بررسی شاخص

های اردیبهشت تا قرنطینه در ماهورودی و خروجی سالن 

طور کلی نشان داده شده است. به 1مهر در جدول 

-میانگین درجه حرارت آب ورودی و خروجی سالن به

گراد بود درجه سانتی 01/11±46/1و  11±00/1ترتیب  

( P˂00/0بود )دار که این اختالف از نظر آماری معنی

(. میانگین اکسیژن محلول آب ورودی و خروجی 2 شکل)

گرم بر میلی 20/8±62/0و  32/8±60/0ترتیب سالن به

دار نبود لیتر بود که این اختالف از نظر آماری معنی

(00/0˃P( )میانگین 3 شکل .)pH  آب ورودی و خروجی

بود که این  18/8±30/0و  18/8±31/0ترتیب سالن به

(. 4 شکل( )P˂00/0دار بود )اختالف از نظر آماری معنی

ترتیب آب ورودی و خروجی سالن به نیتریتمیانگین 

گرم بر لیتر بود که میلی 040/0±040/0و  000/0±003/0

 شکل( )P˂00/0دار بود )این اختالف از نظر آماری معنی

ترتیب آب ورودی و خروجی سالن به نیترات(. میانگین 0

گرم بر لیتر بود که این میلی 14/3±14/1و  11/0±10/3

(. 6 شکل( )P˂00/0دار بود )اختالف از نظر آماری معنی

-آب ورودی و خروجی سالن به آمونیوممیانگین 

گرم بر لیتر بود که میلی 01/0±01/0و  01/0±10/0ترتیب

شکل ( )P˃00/0دار نبود )این اختالف از نظر آماری معنی

ترتیب آب ورودی و خروجی سالن به آمونیاک(. میانگین 1

گرم بر لیتر بود که این میلی 08/0±01/0و  01/0±08/0

(. 8 شکل( )P˃00/0دار نبود )اختالف از نظر آماری معنی

-آب ورودی و خروجی سالن به هایمیانگین کل باکتری

واحد کلنی  00/184±10/1321و  00/10±08/86ترتیب 

بود که این اختالف از نظر آماری ( CFU/mlلیتر )در میلی

(. جهت بررسی کارایی 1 شکل( )P˃00/0دار نبود )معنی

های خرداد و برداری ماهدستگاه تزریق ازن و هوادهی نمونه

تیر در شرایط بدون تزریق ازن انجام گرفت. نتایج بررسی 

دهنده عاری بودن ماهیان های ویروسی نیز نشانآزمایش

پیش  VHSو  IPN ،IHNس های مزارع منتخب از ویرو

 از انتقال و در زمان پرورش در سالن قرنطینه بود.

 6های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب ورودی و خروجی سالن قرنطینه طی مدت میانگین شاخص±: انحراف معیار1 جدول

 ماه

 خروجیآب  ورودیآب  هاشاخص

 00/1±11* (°Cدرجه حرارت )
*46/1±01/11 

 60/0±32/8 62/0±20/8 (mg/l) اکسیژن محلول

pH **31/0±18/1 
**30/0±18/8 

 000/0±003/0* (mg/l) نیتریت
*04/0±04/0 

 11/0±10/3** (mg/l) نیترات
**14/1±14/3 

 10/0±01/0 01/0±01/0 (mg/l) آمونیوم

 01/0±08/0 01/0±08/0 (mg/l) آمونیاک

 08/86±00/10 10/1321±00/184 (CFU/mlکل باکتری )

 
    05/0داری تا ( سطح معنی*                              01/0داری تا ( سطح معنی**
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     روجی خآب ورودی و میانگین اکسیژن محلول : 3شکل            حرارت آب ورودی و خروج  درجه  میانگین: 2شکل         

       

 
 : میانگین  نیتریت آب ورودی و خروجی5شکل                       آب ورودی و خروجی pHمیانگین : 4شکل                 

 

 
 میانگین آمونیوم آب ورودی و خروجی : 7شکل                 میانگین نیترات آب ورودی و خروجی : 6شکل              
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 آب ورودی و خروجی هایمیانگین  کل باکتری: 9شکل         یآمونیاک آب ورودی و خروجمیانگین : 8شکل           
 

 بحث

باشند طلب میزا در ماهیان فرصتاکثر عوامل بیماری

(Moksness et al., 2004 حفظ بهداشت و سالمتی .)

به هر گونه ماهیان در مزارع پرورشی و جلوگیری از ابتال 

رسان نقش بسزایی در افزایش تولید و کاهش عوامل آسیب

ها، تنوع و فراوانی عوامل ها دارد. پیچیدگی بیماریهزینه

زای عفونی )انگل، قارچ، باکتری و ویروس( و بیماری

های فیزیکی ای، ژنتیکی، آسیبغیرعفونی )محیطی، تغذیه

وده و اثرات دهندگان بهای پرورشو ...( از عمده نگرانی

صورت مرگ و میر، کاهش رشد، کاهش زیانباری به

باروری، کاهش ضریب تبدیل غذایی، کاهش کیفیت تولید، 

های ها، محدودیتاز دست دادن زمان تولید، افزایش هزینه

استفاده از تخم ماهی، فروش، بازاریابی و ... را در چرخه 

(. 1310زهرا و همکاران، آورند )ذریهوجود میتولید به

مشکالت اساسی صنعت پرورش ماهیان سردآبی کشور به 

دلیل عدم رعایت اصول مدیریت بهداشتی و مسائلی چون 

عدم انتخاب مکان مناسب و طراحی نامناسب مراکز 

کمان، نزدیکی مراکز به رنگینی آالپرورش ماهی قزل

-همدیگر، عدم تأمین آب مناسب، تأثیرپذیری مراکز پایین

های باالدست، تغییرات دمایی ناشی از اقلیم دست از مراکز

نامطلوب، کمبود تأسیسات زیربنایی، گسترش غیرعلمی 

مزارع مداربسته، رعایت نکردن موازین بهداشتی هنگام 

-ماهی و مولدین ماهی قزلخرید و حمل و نقل تخم، بچه

های اصالح نژاد، عدم رعایت اصول آال، عدم وجود برنامه

های بهداشتی، وجود و دستورالعملقرنطینه، ضدعفونی 

-باشد )ذریهروز نبودن دانش فنی میزا و بهعوامل استرس

هر گونه در مراحل پرورش (. 1312زهرا و همکاران، 

تغییرات شدید در خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب 

کننده محیطی عمل نموده و با به عنوان شرایط ناتوان

اهی سبب ضعیف شدن ایجاد اختالل در تعادل زیستی م

سیستم دفاعی بدن شده و در نهایت به بروز بیماری و یا 

 ;Wedemeyer, 1998شود )مرگ منجر می

Leatherland & Woo, 1998 .) 

کننده بیماری درجه حرارت آب یك عامل کلیدی مستعد

شود. بیماری در ماهیان نه تنها به در ماهیان محسوب می

تگی دارد بلکه به سیستم زا بسرشد و توان عامل بیماری

ایمنی ماهی که به درجه حرارت محیط وابسته می باشد 

(. دامنه درجه Morvan et al., 1998نیز مربوط است )

آالی حرارت ترجیحی آب برای پرورش و تکثیر ماهی قزل

درجه سانتیگراد  1-10و  1-11کمان به ترتیب رنگین

( و دامنه نوسانات درجه 1382ساری، باشد )اسماعیلیمی

-گیری شده در ورودی و خروجی سالن  حرارت اندازه

و  40/14-00/18ترتیب مرحله به 12قرنطینه طی 

گراد بوده است. با توجه به درجه سانتی 10/18-80/14

دست آمده میانگین درجه حرارت آب ورودی در نتایج به

تر از حد نرمال های تیر، مرداد، شهریور و مهر باالماه

لذا درجه باشد. کمان میآالی رنگینپرورش ماهی قزل

حرارت به عنوان عامل مؤثر در کاهش اکسیژن محلول در 

گردد. دامنه آب به عنوان یك عامل خطر محسوب می
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-آالی رنگیناکسیژن محلول ترجیحی آب در ماهی قزل

-باشد )اسماعیلیگرم بر لیتر میمیلی 1-0/11کمان بین 

( و دامنه نوسانات اکسیژن محلول 1382اری، س

قرنطینه طی گیری شده در ورودی و خروجی سالن  اندازه

گرم میلی 40/1-22/1و  61/1-22/1ترتیب مرحله به 12

دست آمده میانگین بر لیتر بوده است. با توجه به نتایج به

های اکسیژن محلول در آب ورودی و خروجی در ماه

-آالی رنگیننرمال پرورش ماهی قزل مختلف باالتر از حد

تواند به دلیل هوادهی، تعویض منظم باشد که میکمان می

آب، کاهش ناگهانی تغییرات درجه حرارت آب باشد. دامنه 

مشایی، می باشد )عبداهلل 8/6-4/8( آب بین pHاسیدیته )

گیری شده در ورودی و  اندازه pH( و دامنه نوسانات 1386

-44/8ترتیب مرحله به 12ینه طی قرنطخروجی سالن 

دست بوده است. با توجه به نتایج به 80/1-11/8و  41/1

های مورد سنجش در آب ورودی در ماه pHآمده میانگین 

حد نرمال پرورش بود و در این مطالعه به عنوان عامل 

 خطر محسوب نشد.

پرورش و نگهداری آبزیان از جمله ماهی همواره با تولید 

د مواد مغذی آمونیوم، نیترات، نیتریت و ... مقادیر زیا

طور مستقیم بر باشد که افزایش آنها در محیط بههمراه می

سالمت آبزی تأثیرگذار است. عالوه بر این، عوامل فوق 

-زیستگاه مناسبی را برای رشد و شکوفایی میکروارگانیسم

صورت غیرمستقیم سازند که بههای نامطلوب فراهم می

ر سالمت ماهی اثرگذار باشند. میزان نیتریت توانند بمی

-آالی رنگینترجیحی آب در سیستم پرورش ماهی قزل

-باشد )عبداهللمیلی گرم بر لیتر می 00/0کمان کمتر از 

گیری شده  ( و دامنه نوسانات نیتریت اندازه1386مشایی، 

-مرحله به 12قرنطینه طی در ورودی و خروجی سالن 

میلی گرم بر لیتر  014/0-840/0و  001/0-001/0ترتیب 

دست آمده میانگین نیتریت بوده است. با توجه به نتایج به

های مورد سنجش در حد نرمال پرورش آب ورودی در ماه

کمان بود و در این مطالعه به عنوان آالی رنگینماهی قزل

عامل خطر محسوب نشد. میزان نیترات ترجیحی آب در 

باشد گرم بر لیتر میمیلی 1/0کمان آالی رنگینماهی قزل

( و دامنه نوسانات نیترات 1382ساری، )اسماعیلی

قرنطینه طی گیری شده در ورودی و خروجی سالن  اندازه

گرم میلی 26/2-01/0و  10/2-14/3ترتیب مرحله به 12

دست آمده میانگین بر لیتر بوده است. با توجه به نتایج به

ورد سنجش بیشتر از حد های منیترات آب ورودی در ماه

باشد که کمان میآالی رنگیننرمال پرورش ماهی قزل

تواند باال بودن میزان درجه حرارت آب در دلیل آن می

های مذکور و مشکالت چاه آب عمیق باشد. لذا نیترات ماه

به عنوان یك عامل خطر محسوب می گردد. سمیت 

و درجه  pHآمونیاک وابسته به میزان آمونیوم نیتروژنی، 

(. دامنه آمونیاک Colt et al., 2009حرارت است )

 01/0-02/0کمان آالی رنگینترجیحی آب در ماهی قزل

( و 1382ساری، باشد )اسماعیلیگرم بر لیتر میمیلی

گیری شده در ورودی و  دامنه نوسانات آمونیاک اندازه

-166/0ترتیب مرحله به 12قرنطینه طی خروجی سالن 

گرم بر لیتر بوده است. با میلی 011/0-180/0و  014/0

دست آمده میانگین آمونیاک آب ورودی توجه به نتایج به

های اردیبهشت، تیر، مرداد، شهریور و مهر باالتر از در ماه

باشد کمان میآالی رنگینحد قابل قبول پرورش ماهی قزل

تواند باال بودن میزان درجه حرارت آب در که دلیل آن می

های مذکور و مشکالت چاه آب عمیق باشد. لذا ماه

 گردد. آمونیاک به عنوان یك عامل خطر محسوب می

های آبی از جمله های حاضر در محیطمیکروارگانیسم

طور طبیعی در آب، لجن و سطح های گرم منفی بهباکتری

زای بالقوه بدن ماهی وجود دارند و به عنوان عامل بیماری

های مهم از مطرح بوده و با ایجاد بیماریبرای انواع ماهیان 

جمله: پوسیدگی باله، آبشش و آرواره، کولومناریس، 

های پوستی شبه زین اسب بیماری باکتریایی آبشش، زخم

سندرم مرگ و میر نوزادان مشکالتی را توأم با بروز و 

زهرا و آورند )ذریهوجود میتلفات در ماهیان پرورشی به

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی  در(. 1310همکاران، 

-های آب ورودی سالن کشور جهت حذف میکروارگانیسم

گرم در میلی 1/0گرم در ساعت ) 10-20قرنطینه میزان 

ترجیحی آب  هایلیتر( ازن استفاده شد. میزان کل باکتری

باشد و می CFU/ml 000کمان آالی رنگیندر ماهی قزل

گیری شده در  آب اندازه هایدامنه نوسانات کل باکتری
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ترتیب مرحله به 12قرنطینه طی ورودی و خروجی سالن 

 لیترواحد کلنی در میلی 138-3630و  212-14

(CFU/ml )دست آمده میانگین است. با توجه به نتایج به

های مورد سنجش در آب ورودی در ماه هایکل باکتری

ود و کمان بآالی رنگینحد قابل قبول پرورش ماهی قزل

در این مطالعه به عنوان عامل خطر محسوب نشد. در طی 

ازن  دستگاهبردای جهت آگاهی از صحت عملکرد نمونه

های دستگاه استفاده نشد و با ماهماه از  2مدت ژنراتور به

آب در زمان استفاده از  هایدیگر مقایسه شد. کل باکتری

ه از ژنراتور در ورودی و خروجی سالن قرنطینازن دستگاه

( و در CFU/mlلیتر )واحد کلنی در میلی 223به  110

-واحد کلنی در میلی 1101به  02زمان عدم استفاده ااز 

 دستگاه( رسید که دقیقاً اهمیت و جایگاه CFU/mlلیتر )

آب نشان  هایژنراتور را در کنترل میزان کل باکتریازن

انجام های ویروسی همچنین منفی بودن نتایج آزمایش داد.

-مولدین در طی مراحل مختلف نمونهشده بر روی پیش

زیستی در تواند حاکی از رعایت اصول امنیت برداری می

 قرنطینه باشد. سالن 

 نتیجه گیری 

فیزیکی، شیمیایی و میکروبی  هایشاخص نتایج سنجش

کمان آالی رنگینآب و ویروسی ماهیان در مرکز تولید قزل

-( از مرحله پیشSPFزای خاص )عاری از عوامل بیماری

دلیل مدیریت صحیح و مولد تا مولد نشان داده است که به

عفونی، هوادهی، تعویض اصولی در تمام مراحل مختلف ضد

ها به مرکز منظم آب و غذادهی از ورود هر گونه پاتوژن

های فیزیکی و جلوگیری شده است. نوسانات شاخص
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Abstract 

This study was conducted to monitor and evaluate the effective environmental and directory risk 

factors in the occurrence of some specific viral diseases in the rainbow trout production of specific 

pathogens free (SPF) in the country in order to achieve the guidelines for managing and reducing the 

risks assessed in the pre-quarantine hall and the SPF center. For this purpose, physical, chemical and 

microbial factors of water entering and leaving the SPF quarantine hall in the Cold-water Fishes 

Research Center- Tonekabon, such as oxygen, temperature, pH, nitrite, nitrate, ammonium, ammonia 

and total bacteria for 6 months from May to October 2017 were measured according to standard 

method. Also fish in the quarantine hall were sampled to check for the possibility of infection with 

IPN, IHN and VHS viruses. The results showed that the mean temperature, dissolved oxygen, pH, 

nitrite, nitrate, ammonium, ammonia and total bacteria entering water the quarantine hall were 

respectively 17 C°, 8.32 mg/l, 8.98 mg/l, 0.003 mg/l, 3.10 mg/l, 0.09 mg/l, 0.08 mg/l and  90.50 

colony units per ml and output water were respectively 17.59 C°, 8.20 mg/l, 8.18 mg/l, 0.040 mg/l, 

3.74 mg/l, 0.09 mg/l, 0.08 mg/l and  784.50 colony units per ml. The findings of this study indicate 

that in managing the production of rainbow trout of Specific Pathogens Free (SPF) from the pre-

breeder to breeder stage in the quarantine hall of the Cold-Water Fishes Research Center- Tonekabon, 

has been considered the entry of pathogens.  
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