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 چکیده

 مربوط اطالعات ،1911 چهار فصل در سال طی ،هراز یآال قزل ماهیان پرورش و کثیرتمزارع مدیریت برخی مشکالت در  ارزیابی جهت

  طی یک، نتایج طبق . تهیه شد فصل هر پایان در نامهپرسشس ر اسابهراز رودخانه حاشیه  در مزرعه واقعده و پرورش  بهداشت وضعیت به

 تا بهار از هاآن تعدادولی  بود باالتر و لیسانس مزارع فنی مدیرانمدرک  .وجود داشت فنی یا مسئول مدیر سابقه در آموزشی دوره چهارسال 

 نزولی روند زمستان تا بهار طی تولید میزان ودر هر مزرعه  پرورش استخرهای حجم و مساحت تعداد،  همچنین .داشت کاهش زمستان

 مزارعاز % 05 از بیش. کردندمی استفاده آبشارو  چشمه ،)زهکش رودخانه( چاه از آب ،رودخانه آباستفاده از  کنار درمزارع  تمام. داشت

 پیشینیه همگی ه وودب ماهیان سالمت زیابیاربرای  برداری نمونه برنامه منظم فاقدولی  داشتند داروئی و غذائی مواد نگهداری مناسب انبار

 – 65در  باله خوردگی و جلدی هایزخم % و95 – 65در ساپرولگنیازیس  ،%15 در قرمز دهان بیماری کل در. داشتند بررسی این طی آلودگی

لف وجود داشت. % مزارع در فصول مخت155 – 05در و آب  معضل ترینمهم ،آلودگی گل .وجود داشتمختلف  مزارع در فصول 95%

 ترینمهم. بود زمستان <بهار <پاییز <تابستان در ترتیب به فصول براساس تلفات میزان و ماهه 05 – 0 دامنه سنیدر ماهیان بیشترین تلفات 

 و مصرفیخوراک  ،آب کیفیتبه  توجهاین مطالعه نشان داد که  .ضد عفونی بود به اضافهو درمان  عفونی ضد شده انجام درمانی هایفعالیت

 مزارع در ماهیان تلفات از ناشی اقتصادی خسارات و مخاطرات کاهش به فراوانی کمک تواندمی ،بهداشتی کنترل منسجم برنامه یک داشتن

 .بنماید هراز

 دهان قرمز، ساپرولگنیازیس، گل آلودگی، کمان رنگین آالی قزل رودخانه هراز،مدیریت تولید،  :کلیدي واژگان
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 ئلهمس انیب

 آب پر رودخانه سه از یکی و مازندران رودخانه ترین آب پر خزر، دریای جنوبی حوضه مهم های رودخانه از یکی هراز رودخانه

 رودخانه تا شد سبب که عواملی ترینمهم از (.1915 ساری، پورو اسماعیلی شهسواری) شودمی محسوب کشور و دائمی شمال

 کیفیت و آبدهی جغرافیایی، موقعیت ،شود واقع مازندران استان اداره کل شیالت و ایران شیالتسازمان  خاص توجه مورد هراز

 رودخانه دستباال در الر سد وجود نیز و آلودی گل دوره طول بودن کوتاه رودخانه، حاشیه در کافی اراضی وجود مناسب، آب

ی آال قزل ماهی پرورش و تکثیر مزرعه 01 کنون تا اساس این نمود. بر اشاره است مخرب هایسیالب برابر در مهم مانعی خود که

در طول  یکیلومتر 05 تقریبامسافت  یک رودخانه این حاشیه در کیلوگرم 0559 تولید اسمی ظرفیت مجموع با رنگین کمان

 استان در کمان ینرنگ آالی قزل تولید میزان به نگاهی با (.1936 همکاران، و جعفری) اندرسیده برداری بهره به و رودخانه احداث

مراکز تکثیر و پرورش قزل آالی رنگین کمان حاشیه رودخانه هراز نقش بسیار مهمی در  که است مشخص هراز منطقه و مازندران

 اند وداشته 1919% تولید کشوری را تا سال 6% تولید استانی و 05که حدود  دارند بطوری مازندران استان سطح تولید این ماهی در

به بعد  19از سال  این ماهیبا کاهش تولید  و استبوده مزارع حاشیه هراز تولید کاهش تابعی از استان در ماهی این تولید کاهش

 (. 1 شکل)(1913)سالنامه آماری شیالت ایران،  استدر استان نیز کاهش یافته آنتولید  ،در هراز

  

 
 11 – 11 سالهای طی هراز رودخانه مزارع حاشیه و نمازندرا استان در کمان رنگین آالی قزل تولید مقایسه .1 شکل

 

 تنها استان تولید کل مجموع از منطقه این تولید سهم ،1919 در مقایسه با تولید تنی 0055 کاهش یک با 1910 سال در متأسفانه

 شیالت مارآ اساس بر دیگر سوی از. شد دهندگان پرورش به میلیاردی 0/90 خسارت یک موجب تولید افت این و بود% 09

 خسارت و یافت کاهش نفر 605 حدود به 10 سال در بود که نفر 355 حدود قبل هایسال در منطقه این در شاغلین تعداد استان

. داشت دنبال به را خود اقتصادی و اجتماعی هایآسیب و برآورد شد تومان میلیارد 0/1 حدود افراد این بیکاری از ناشی اقتصادی

 منابع موجود و افزایش از وریبهره افزایش طریق از بیشتر واحدهای پرورش ماهی مبتنی بر تولید برداری بهره و تولید ماهیت

-است و در این میان توجه به مدیریت پرورش و بهداشت از مهمپذیر مدیران این مراکز امکان فنی دانش ارتقاء با دانش مدیریتی
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 خطرات بینیپیش امکان که گرددمی موجب. توجه به این دو بخش (1910 ،ارانهمک و عباسی) باشدمیترین نکات در ارتقا تولید 

 و تدوین را پیشگیری و کنترل درمان، هایروش ترینمناسب و ترینعملی بتوانبدست آید و در عین حال  کننده تهدید احتمالی

 . (1910)قیاسی و همکاران، کرد  استفاده

 

 راهکار یا دستاورد

 سه هر در مختلف فصول طی تولید میزان نیز و پرورش استخرهای مفید حجم و مساحت تعداد، کمی یعتوز به مربوط نتایج

 با زیرا باشد مرتبط بهار فصل در بارش میزان به تواندمی مسئله این را نشان داد. زمستان تا بهار طی نزولی روند شده ذکر شاخص

 حجم واحد در چه و سطح واحد در چه ،بیشتر پرورش برای را شرایط و بوده برخوردار بهتری کیفیت از آب ،بارندگی افزایش

 آب کیفیت بر آن منفی تأثیر و بارش کاهش و هوا شدن گرم با بتدریج ،(1915ساری،  اسماعیلی پور و شهسواری) کندمی فراهم

 تا اوائل از دهندگان پرورش عمده که آنجایی از زمستان، فصل خصوص در. یابدمی کاهش روند این ،پاییز و تابستان فصل در

 مشاهده شد.کاهش تولید کنند، می بازار وارد را پرورشی ماهیان فصل این اواسط

 آب ازشد، تکثیر نیز انجام می ،عالوه بر پرورش که برخی مزارع ولی در. بودند رودخانه آب به تمام مزارع برای پرورش متکی

 منیزیم و کلسیم مانند)معدنی  موادآب رودخانه به دلیل دارا بودن . گردیدمی استفادهتولید بچه ماهی و  هچریدر  چاه و چشمه

 باال دبی و محلول اکسیژن( قلیاها و اسیدها ءسو اثرات کردن خنثی با)قلیایی بیکربنات ،(ماهیان بندی استخوان و رشد در موثر

 و سال طول تمام در آب حرارت درجه بودن نواختیک دلیل به چشمه و چاه .کندمی بازی آب کیفی تامین در را نقش ترینمهم

 (. 1930 نفیسی بهبادی،) هستند هاهچری آب کننده تامین منابع ترینبه از هاآلودگی و هابیماری از بودن عاری نیز

 پوششبیل از ق هاییشاخص به باتوجه داروئی و غذائی مواد نگهداری انبار به مربوطشرایط  مطالعه، مورد مزارع% 05 از در بیش

 ثبت سیستم و کننده خنک سیستم تهویه، فاضالب، وجود خصوص در .بود مناسب ،موذی جانوران کنترل و توری کف، و دیوار

 از استفاده ،شود ماهیان در تلفات بروز موجب تواندمی که عاملی مهمترین. داشتند را مناسب شرایط مزارع% 05 از کمتر رطوبت

 پراکسیداسیون و آزاد ازت میزان افزایش دلیل به نامناسب انبارداری شرایط. شود نگهداری اسبنامن شرایط در که است غذایی

 استرس کوچکترین بروز با یا و تنهایی به خود تواندمی و آورده فراهم ماهیان در را مسمومیت بروز شرایط ،جیره در چربی

 .(1910)قیاسی و همکاران  شود مزرعه ماهیان در تلفات موجب

درجه حرارت، پارامترهای عمدتاً در مزارع  ،پرورش دهندگانهای تکمیل شده توسط نامهپرسشاز  حاصلاساس اطالعات بر 

 کمترین و بیشترین تابستان در ترتیب به محلول اکسیژن و دما میزان ،نتایج بررسی در د.نشوگیری میاندازه pHاکسیژن محلول و 

 با بود. مانده باقیدر طول سال  (1) حدود در pH میزان ولی. شد مشاهده موضوع نای عکس زمستان از اواخر پاییز و در و

 و رشد جهت باال اکسیژن به که آال قزل ماهی برای این و یابدمی کاهشدر آب  اکسیژن حاللیت میزان آب حرارت درجه افزایش

 شیرین هایآب pH طبیعی حد که است داده نشان محققین هایبررسی. است آفرینمشکل و زا استرس امری ،دارد نیاز پرورش

 که آبی ماهیان پرورش در کلی بطور. است pH دامنه همین در ماهیان نمو و رشد شرایط بهترین و است متغییر 6/3 تا 1/6 بین

pH (.1910 همکاران و سعیدی) دارد برتری است اسیدی کمی که آبی به نسبت است، قلیایی کمی آن 

 در کمان رنگین آالی قزل ماهیان پرورش مزارع ارزیابی در بودند. غذا انبار و ضدعفونی حوضچه واجد یبررس مورد مزارع کلیه

 و غذایی مواد انبار واجد ترتیببه مزارع% 90 و% 01 که گردید مشخص 33 تا 30 هایسال طی در هراز منطقه و مازندران استان
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 مزرعه وارد نقل و حمل هایماشین یا و افراد توسط توانندمی عفونی عوامل. (1910)ذریه زهرا،  اندبوده عفونی ضد حوضچه

تاسیسات  ساخت به مبادرت و یافته آگاهی کنترل در عفونی ضد اصول اهمیت به دهندگان پرورش که داد نشان بررسی این شوند.

 .اندنموده آن

 تنها هاآن تمامی .نداشتند پرورش تحت ماهیان المتس ارزیابی جهت ،شده ریزی برنامه برداری نمونه ،مزارع صاحبان از یک هیچ

عادت  با توجه به تغییر ماهیان سالمت وضعیت بر نظارت. کردندمی برداری نمونه به اقدام تلفات یا و بالینی عالیم بروز بعد از

یز خارج کردن ماهیان حالی، تیرگی رنگ، بروز زخم و خونریزی در سطح بدن و نتغذیه و مقدار غذای مصرفی، وضعیت شنا، بی

  .(Bergheim, 2012) کند کمک بیماری شیوع کاهش و پیشگیری به تواند مرده می

 و قرمز دهان هایبیماری کلی نگاه یک در. بودند بررسی مورد فصل چهار طی آلودگی واجد پیشینیه بررسی مورد مزارع تمام

 جلدی هایزخم پس از آن .تعیین شدندمزارع در بیماریهای عفونی  ترینمهم % 95 – 65 و %15 ترتیب با شیوعبه ساپرولگنیازیس

 (1913)علوی، شد مشاهده مختلف فصول تمام این موارد در ند.بود تمشکال ترین عمدهمزارع( % 65-95 )در باله خوردگی و

پرورش دهندگان  گیرگریبانمزارع( % 155 – 05 )در سال فصولمعضل گل آلودگی در تمام همچنین  .(0تا  9( )شکل 1)جدول 

 که دادندنشان  Wagner (1119)و Bosakowski .(0)شکل  تلفات شکایت داشتندیکی از عوامل از آن به عنوان بود که 

 قزل ماهیان در جلدی هایزخم وو آبشش  باله پوسیدگی بروز با آلودگی گل و معلق مواد افزایش بین داری معنی مستقیم ارتباط

  های عفونی با منشا باکتری و قارچ است.زمینه ساز بروز بیماریکه خود  دارد وجود کمان رنگین آالی

  تا زده چشم تخم مرحله از ماهیان هراز، مزارع در. (0)جدول گزارش شد ماهه 05 – 0 ماهیان دردر این بررسی  تلفات بیشترین

 1 – 15 سنی رده در شوند.می داده پرورش دخانهرو آب با سیمانی استخرهایبه  معرفی از بعد و چشمه یا چاه آب با ماهگی 9

 کمان رنگین آالی قزل بازاری مناسب وزن عنوان رسند. هرچند این دامنه وزنی بهمی گرم 955 – 055وزن  ماهیان به ،ماهه

ماهیان برای  مصرف بازار تقاضای ولی از آنجایی که( 1910 همکاران، و عباسی) شودمی شناخته شیرین آب در یافته پرورش

 در را ماهی تریطوالنی مدت پسند تولید ماهی بازار برای مجبورند دهندگان پرورش گرم( بیشتر است، 055تر )بیش از درشت

 سبب زمینه  صنعتی و کشاورزی انسانی، هایدارند و استفاده از آب رودخانه به دلیل آلودگی به فاضالب نگه پرورش استخرهای

لذا به نظر (. Terech-Majewska, 2016) دهد.افزایش می و امکان بروز تلفات رااست فراهم  هاآندر  تلفات و بیماری بروز

روش  ،های پرورش ماهی در دریاادامه پرورش ماهیان با معرفی آنها به قفس ،ترمیرسد برای تولید ماهی با کیفیت در اندازه درشت

 باشد.مناسبی 

 

 
 در هرازآالی رنگین کمان  نامناسب آب در مراکز تکثیر و پرورش قزل گل آلودگی، کدورت شدید و کیفیت . 0شکل 



 39-1011/04/ بهار و تابستان 1مجله ترویجی آبزیان دریای خزر                                                                           سال ششم/ شماره 

03 

 

 
 بروز زخم و خوردگی شدید باله در ماهیان پرورشی. 9شکل

 

 1911در سال هراز  یقزل آال ماهیان مطالعه تحت مزارع در مشکالت و هاآلودگی فراوانی .1 جدول

 بیماری یا آلودگی
 فصل

 زمستان پاییز تابستان بهار

 0 1 7 0 یماری دهان قرمزب

 5 8 10 10 گل آلودگی

 0 1 7 0 بیماری دهان قرمز+ گل آلودگی

 2 3 7 5 گل آلودگی+ساپرولگنیازیس

 6 4 5 3 ساپرولگنیازیس

 1 3 5 2 بیماری میکروبی و نامشخص

 3 2 3 1 نامشخص

 3 3 6 5 خوردگی باله+زخم پشت

 10 10 10 10 مجموع مزارع با پیشینه بیماری

 0 0 0 0 مجموع مزارع بدون پیشینه بیماری

 10 10 10 10 جمع

 

 

 
 بیماری دهان قرمز در ماهی قزل آالی رنگین کمان. 0شکل 
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 ساپرولگنیازیس در ماهیان پرواری قزل آالی رنگین کمان. 0شکل 

 

 براساس. بود زمستان <بهار <اییزپ <تابستان در ترتیب به تلفات میزان بیشترین ،مختلف فصول در تلفات میزان ارزیابی در

 فصول سایر از بیشتر تابستان فصل در رودخانه آب با پرورشی کمان رنگین آالی قزل ماهیان در تلفات بروز مختلف مطالعات

 بروز موجب دیگر سوی از و شده انگلی و باکتریایی عوامل بازماندگی و رشد افزایش سبب سو یک از دما افزایش. استبوده

 و بارش کاهش دلیل به آب کیفیت کاهشآنکه در فصل تابستان، . ضمنشودمی ماهی ایمنی قدرت کاهش و دمایی استرس

 (. Lea et al., 2015)کند فراهم ماهیان تلفات و بیماری بروز برای را زمینهتواند می ها،آالینده غلظت افزایش

 

 1911 سال در هراز درتلفات در مزارع تحت مطالعه در معرض  ی رنگین کمان. فراوانی سنی ماهیان قزل آال0جدول 

 سن ماهی
 فصل

 زمستان پاییز تابستان بهار

 0 1 5 2 ماهه1 – 5

 2 6 10 4 ماهه 5 – 10

 3 6 10 3 ماهه 10 – 20

 

 مسمومیت وزکه بر داد نشان 1931در سال  هراز منطقه جمله از و مازندران استان در کمان رنگین آالی قزل پرورش مزارع مطالعه

بیش از ( پراکساید) چربی پراکسیداسیون و( Total Vital Nitrogen, TVN) آزاد ازت میزان افزایش از ناشیاین مزارع  در

(. در حالی که 1910همکاران،  و )قیاسی نبود برخوردار خوبی شرایط مزارع از درنیز  انبارداری شرایط . همچنیناست % بوده19

توانسته  حال حاضر در انبارداری شرایط بهبود رسدمی نظر به. بود تابستان در مورد یک مسمومیت، وقوع در مطالعه حاضر فراوانی

 به حداقل برساند. را هراز منطقه در پرورشی ماهیان های غذایی درمسمومیت کنترل

بعالوه  درمان فعالیت که ستا حالی در این .است بوده عفونی ضد شده انجامبهداشتی  فعالیت ترینمهمها نامهبراساس پرسش

استفاده از داروهای  که ،است اشتها کاهش بیماری بروز از ناشی عوارض ترینمهم از یکی. دارد قرار بعد مرحله در ضدعفونی

 ضد ترکیبات از استفادهو  است درمان به مقدم پیشگیری ،بهداشتی مدیریت امر در لذاکند. خوراکی را با محدودیت روبرو می

 نتایج(. Terech-Majewska, 2016) دارد ماهی پرورش مزرعه یک بهداشتی مدیریت بهبود در زیادی اهمیت کننده عفونی
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 بروز سنگین اقتصادی عواقب دلیل به و بوده واقف کامالً موضوع این اهمیت به دهندگان پرورش که مطالعه حاضر نشان داد

 . اندداشته معطوف پیشگیری به را خود بیشتر توجه( شده مصرف داروهای یا دارو قیمت و غذا رفت هدر تلفات،) بیماری
 

 توصیه ترویجی

 مزارعو ایمنی زیستی ، تغذیه ماهی، و دارو خوراکو انبارداری نگهداری  ،آب مدیریت به بیشتر توجه نشان داد که بررسی این

لذا موارد ذیل توصیه  .ا چالش کمتری روبرو نمایدتولید را بهتر و ب آینده تواندمی هراز منطقه در کمان رنگین آالی قزل پرورش

 گردد:می

   یو پرورش ماه ریتکث مزارعآب  یکروبیو م ییایمیش ،یکیزیف یهاپارامترداشتن یک برنامه منظم پایش  – 1

 ینه میمناسهب سهاختار ا   نیاز چرب شدن الشهه، تکهو   یریجهت جلوگ( یو انرژ نیپروتئ زانی)براساس م تیفیباک یغذا هیته - 0

   پرورش یزمان بازهسرعت رشد و کاهش  شیو افزا انیماه

 صالحآنها از طریق مراجع ذیسالمت  یو احراز گواهماهیان جدید به مزارع قبل از ورود  نهیاعمال قرنط - 9

 ریه و غ یسهت یز یجهت کاهش بار آلهودگ  یپروار شیپ انیو ماه یبچه ماه یازن آهسته رهش در استخرها ستمسی از استفاده - 0

 یستیز

 غذا قبل از مصرفزاد و پراکساید جهت اطمینان از کیفیت آانجام آزمایشات مربوط به سنجش میزان ازت  –0

 آشنا نمودن پرورش دهندگان با روشهای نوین مدیریت بهداشت و پرورش در جهت ارتقا تولید -6
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