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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بررسی علل تلفات ماهیان قزلآالی رنگین کمان پرورشی مزارع ( Cage Cultureپرورش
در قفس) سد حسنلو استان آذربایجان غربی
امین خدادادی ،*1پیام عربزاده ،2سهراب رسولی ،3علیرضا مرادپور ،4آرمین عابدیان

امیری5
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 -3مربی گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -0استادیار گروه انگلشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -1دامپزشک بخش خصوصی ،کلینیک اختصاصی آبزیان آذربایجان ،ارومیه ،ایران.
 -5موسسه تحقیقات شیالتی کشور ،موسسه تحقیقات اکولوژی دریای خزر ،ساری ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتaminkhodadadi@ymail.com :
(دریافت مقاله 30/0/3 :پذیرش نهایی)30/6/5 :

of

چکیده

ve

در اواخر خرداد ماه سال  2931به دلیل افزایش تلفات ناگهانی ماهیان به ظاهر سالم داخل قفسهای پرورشی سد حسنلو اقددا بده
نمونهبرداری تصادفی از ماهیان زنده در حال مرگ و ماهیان تلف شده گردید .تعداد  04قطعه ماهی ( 14قطعه ماهی زنده و  14قطعده

hi

ماهی تازه تلف شده) از مجموع دو قفس در حیطه وزنی  144-944گر نمونهبرداری گردید .نموندههدا در نندار ت دههدای یدب بده
آزمایشگاه بخش خصوصی جهت آزمایش ارسال گردید .برخی از پارامترهای فیزی وشیمیایی آب سد حسنلو شامل نیتریدت نیتدرات

Ar
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یون آمونیو مواد جامد محلول درجه حرارت انسیژن محلول و  pHاندازهگیری شد .جهت بررسی احتمال بیماریهای بانتریدایی
قارچی و انگلی از بافتهای نبد نلیه آبشش و پوست ماهیان قزلآال نمونه تهیه گردید .نتایج بررسیهای مختلف گویدای شد وفایی
جلب ی نمبود انسیژن مش الت اجرایی انسداد چشمه تورها در اثر تجمع پالن تونها و مواد معلق بود .به دنبال افزایش شدت نور
افزایش سطح مواد مغذی گر شدن درجه حرارت آب و غالبیت ایستایی وضعیت هیدرولوژی ی آب ش وفایی جلب ی در سد حسنلو
صورت پذیرفته بود نه نه تنها باعث تخریب برانشها بل ه سبب رقابت برای انسیژن محلول در شب نه توسط برخدی از گوندههدای
فیتوپالن تونی مصرف گردیده و در نهایت سبب هیپونسی و مرگ ماهیان قزلآال مزارع پرورشدی شدده بدود .نتدایج بدانتریشناسدی
نشتهای محیطهای عمومی منفی بود و در نشتهای قارچشناسی در محیط  PGYEAنشدان از بدروز خفیدف عفوندتهدای ثانویده
قارچهای خانواده ساپرولگنیا بود .نتایج هیستوپاتولوژی نبد گویایی شیوع بیماری تغذیهای سروئیدوز نبد بود نده بدهدلیدل اسدتفاده از
جیرههای غذایی غیراستاندارد حاوی سطوح باالی نربوهیدرات میباشد .در بررسی ضایعات آسیبشناسی آبشدش عالیمدی از قبیدل
التهاب تیغههای آبششی و همچنین هایپرپالزی ستیغهای آبششی قابل مشاهده بود .دلیل این رخداد مقدار باالی آمونیاک یونیزه شده در
میان تورهای پرورشی به دلیل سندر مرگ و میر تابستانه بود.
کلید واژهها :پرورش در قفس قزلآال ش وفایی جلب ی ساپرولگنیا سندر مرگ و میر تابستانه.
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مقدمه

کشههورها آغههاز گردیههده اس ه

سد حسنلو با دریاچه اي به مسهاح
میلیون متر مربع در دش

در حهددد ده

شمالی دهستان حسنلو داقهع

براساس گزار

(.)Woo et al., 2002

سازمان جهانی  FAO/NACAدر سهال

 0839در ایههران ادلههین بههار ماهیههانی از خههانواده کرههور

شده د یکی از مهمترین سدهاي خاکی کشور ب شهمار

ماهیان تهاس ماهیهان د آزاد ماهیهان د گونه

Caspian

میآید ک مقدار  011میلیون متر مکعب آب را در خهود

 Cage Cultureپهردر

یافته انهد

جاي داده د به طهور متوسه  01متهر عمه دارد .سهد
حسنلو قابلی

( .)FAO/NACA, 1995به عنهوان نمونه پهردر

در

احداث فضاهاي سبز جنگلکاري د ایجاد باغات میهوه

با حمای

بیش از  81هزار انواع شهنادر صهیادي

در زمینهاي اطراف آن دارد د دجود چنهدین گونه از

مختلف حذف شده د بهیش از  311/111نفهر صهیاد به

پرندگان دحشی مهاجر بومی زیبایی آن را صد چنهدان

آبزيپردري ردي آدردهاند ( .)Halwart et al., 2007در

مهاهی در

سال  30/8 0119درصد تولید آبزیان از طریه صهید د
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مهاهی قهایقرانی

قفس در کشور چین در خالل سالهاي  3118تها 3113

کرده اس

باالیی از نظر پهردر

 salmonبه رد

(یگانه  .)0831امهردزه پهردر

ددل

گرفت اس  .عواملی مانند افزایش مصرف جهانی مهاهی

 18/93درصد کاهش یافت اسه

of

قفس مورد توجه مقققهین د پهردر دهنهدگان قهرار

صیادي به دسه

کاهش صید ماهیان دریایی د سودآدر د اقتصادي بهودن
باعث شده ک توج ب پردر

ماهی در قفهس افهزایش

آمهده د ایهن رقهم در سهال  3111به
د تهال

مهیشهود در

سالهاي آتی میزان صید ب حداقل برسد .طب آمار سال
 3119سازمان جهانی خواربهار ( 11 )FAOخهانواده بها

د ناشناخت میباشد .ادلین قفسهاي داقعهی به منظهور

خههههانواده از ماهیههههان (

ماهی در اداخر قرن  01در جنوب شهر آسهیا

 11)Carangidae, Pangasiidae, Cichlidaeدرصهههد

مورد استفاده قرار گرفتند ( .)Halwart et al., 2007ایهن

hi

ve

یابد .منشأ ادلین قفسهاي پردرشی از نظر تاریخی مبهم

 31گون از آبزیان در قفس پردر

مجموع تولیدات در قفسها را تشکیل میدهند که 99

قفسها از چوب بامبو ساخت شده بودند د ماهیهها نیهز

درصهههد از آن مربهههوه بههه خهههانواده آزاد ماهیهههان

پردر

مییابند دلی تنها 9

Sparidae,

Salmonidae,

Ar
c

توس ماهیهاي هرز د پهسمانهدهههاي غهذایی تغذیه

 Salmonidaeاس ه

میشدند ( .)Beveridge, 2004ادلین قفسهاي مهدرن د

 Salmo salarمیباشد ( .)FAO , 2007چهار گون دیگر

امردزي در سال  0191میالدي سهاخت د مهورد اسهتفاده

از آزاد ماهیههان ( Oncorhynchus mykiss, Seriola

مهاهی

quinqueradiata, Pangasius spp., Oncorhynchus
 )kisutchب میهزان  33درصهد از تولیهدات در قفهس را

قرار گرفتند اما ادلین تققیقات در زمین پردر

در قفس توس دانشگاههاي آمریکا در سال  0191آغهاز
گردید ( .)Halwart et al., 2007, Beveridge, 2004در
حال حاضهر بها توجه به مقهدددی ههاي فهرادان در
بهرهبرداري از منابع آبی توج ب توسع پردر

مهاهی

در قفس د جایگزینی آن با فعالی هاي صیادي در اغلب
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د از آن  90درصههد آن مربههوه ب ه

شامل مهی شهود ( Halwart et al., 2007, Beveridge,

 .)2004با توج ب اهمی
د نوپا بودن این صنع

فرادان پردر

ماهی در قفس

در ایران در این بررسهی اقهدا

ب شناسایی علل مرگ د میهر ماهیهان قهزلآال در مراکهز
خصوصی پردر

در قفس سد حسهنلو د برنامه ریهزي

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

هوشمند جه
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پیشگیري د درمهان عوامهل بیمهاريزا د

مقیطی پرداخت گردید.

مواد و روشها

حجم  391میلیلیتر اخذ د در کنهار یه به آزمایشهگاه
منتقل گردید د پارامترهایی مثل نیتریه

به رد

اشنایدر د رابینسهون نیتهرات به رد

سهتون کاهشهی

کههادمیو دآمونی هو ب ه رد

در اداخر خرداد ماه سال  0813ب دلیل افزایش تلفات
ماهیان قزلآال مزارع پردر

در قفس سد حسنلو اقهدا

بهرن

فنههات انههدازهگیههري شههد

( .)Pritzlaff, 2003مقههدار  TDS pHد دمههاي آب بهها
استفاده از دستگاه  HQCمدل  HACHاندازهگیري شهد.

ب نمون گیري از ماهیان زنهده در حهال مهرگ د ماهیهان

اکسی ن مقلول نیز طب اسهتاندارد متهد  D888- 05به

تلف شده گردید (شهکلههاي  0د  .)3تعهداد  11قطعه

شیوه لومینوسانس  HACHاندازهگیري شد ( Pritzlaff,

شده) از مجموع دد قفس ( 31هزار قطع در هر قفس )

قسم هاي مختلهف مهاهی از قبیهل آبشهش پوسه
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ماهی ( 31قطع ماهی زنده د  31قطع ماهی تهازه تلهف

 .)2003در آزمایشههگاه بهه رد

تهیهه ال مرطههوب از

در حیط دزنی  311-811گهر نمونه بهرداري گردیهد.

دستگاه گوار

نمون هها در کنهار تکه ههاي یه به آزمایشهگاه بخهش

احتمهالی مههورد بررسهی قههرار گیهرد .کشه

of

خصوصی جهه

نمونه گیهري ارسهال گردیهد .جهه

بررسی احتمال دجود پاتوژنهاي بیماريزا از باف ههاي
کبد کلی

آبشش د پوس

ماهی قزلآال مهورد مطالعه

ال مرطوب تهی گردیهد تها انگهلههاي

برانشهاي آبششی د همچنین پوسه
کش

د

قههارچی از

مهاهی در مقهی

 PGYEAدر کنار شعل تهیه گردیهد د در دمهاي

 39درج سلسیوس ب مدت یک هفت گرمخانه گهذاري

ve

نمونههه آزمایشهههگاهی بهههاکتریولوژي پهههاتولوژیکی

گردیهههد ( .)Buller, 2004جهههه

قارچشناسی د انگلشناسی تهیه گردیهد ( Woo et al.,

هیستوپاتولوژي از باف هاي کبد آبشش د کلی نمون ها

hi

 .)2002پلی هاي کش

پای مانند تریرتیکاز سوي آگهار

تهیههه مقهههاطع

بعد از س بار شستشهو بها مقلهول سهر فیزیولهوژي د

داجد مواد تلقیقی باف هاي مختلهف مهاهی درشهرای

سرس جه

اسههتاندارد نمون ه بههرداري (مجههادر یه ) ب ه آزمایشههگاه

قرار گرفت د مراحل معمول پایدارسازي د مقطهعگیهري

Ar
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میکردبشناسی منتقل شده د در انکوباتور (گرمخان 39

پایدارسازي در مقلول فرمالین  01درصهد

صههورت پههذیرف  .در مرحلهه بعههد جههه

مطالعهه

 31-درج سلسیوس) ب مدت  13ساع

قرار داده شد

هیستوپاتولوژي از رنگآمیزي هماتوکسیلین -ائهوزین د

تا باکتريهاي احتمالی ردي مقهی کشه

رشهد کننهد

در مورد کبد از رنگآمیزي اختصاصی  PASاستفاده شد

( .)Buller, 2004برخهی از پارامترههاي فیزیکوشهیمیایی
آب سد شامل نیتری

(حقیقی .)0839

نیترات یون آمونیو مواد جامهد

مقلههول درجهه حههرارت اکسههی ن مقلههول د  pHدر
نزدیکی قفسهاي پردرشهی انهدازهگیهري شهد .در ایهن
بررسی از آب هر قفس دد نمون در ظرف پالستیکی به
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شکل  -2تلفات ماهیان قزل آال در قفس  Bسد حسنلو

شکل  -1تلفات ماهیان قزل آال در قفس  Aسد حسنلو
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یافتهها

بود .نتای حاصل از بررسهیههاي مختلهف فاکتورههاي

در ماهیان مورد بررسی تنوعی از عالیهم غیهر طبیعهی
مشاهده گردید .این عالئم عبهارت بودنهد ازب بهیحهالی
تیرگی پوس

نیترات نیتری

خونریزي در برانش آبششی آبششهاي

of

رنگپریده رنگپریدگی د هایررتردفی کبد د گرد شهدن
لب ههاي کبهد نیهز مشهاهده گردیهد .نتهای کشه ههاي

یون آمونیو مواد جامد مقلول درجه

حرارت د کاهش میزان فاکتورهاي اکسهی ن مقلهول در
آب د  pHقلیایی در حددد  3/9-3بهود (جهددل  .)0در
تما قفسهاي پردرشهی میهزان  NH4+بهیش از میهزان
استاندارد بود.

ve

میکردبی د بیوشیمی نمون بهاکتريههاي نشهان از عهد

فیزیکوشیمیایی آب گویهاي افهزایش میهزان فاکتورههاي

دجود بیماري باکتریایی در ماهیان قزلآالي رنگین کمان

hi

جدول  -1میزان فاکتورهای نیترات ،یون آمونیوم ،مواد جامد محلول ،درجه حرارت ،نیتریت ،اکسیژن محلول در آب و
قفس

pH

دما )(◦C

)DO(mg/l

)TDS(g/l

)Nitrate(mg/l

)NH4+(mg/l

pH

)Nitrite(mg/l

Ar
c

0

3/81±1/81

33/98±3/89

1/18±1/39

1/0139±1/19

1/3031±1/310

1/9313±1/3910

1/118±1/1118

3

3/83±1/13

33/83±8/31

8/81±1/99

1/3138±1/1831

1/3138±1/1831

1/3311±1/3919

1/0111±1/1089

نتای کش هاي قارچشناسی نشان از شهیوع بیمهاري

پرخونی د نکردز قابل مشاهده بود (شکل  .)9با بررسی

قارچی ساپردلگنیا در داخل قفسهاي پردرشی بهود که

مقاطع آسیبشناسی کبهد ماهیهان قهزلآال نفهو میهزان

پههس از جداسههازي د شناسههایی هههایفهههاي قههارچ

فههرادان چربههی در هراتوسههی ههها کهه سههبب کههاهش

ساپردلگنیا تایید بیماري ساپردلگنیازیس با درصد شیوع

رنگ پذیري سیتوپالسم د تخریب دیوارههاي کبهد شهده

 31درصد قطعی شد (شکل  .)8در بررسهی سهط بهدن

بود قابل مشاهده بود (شکل  .)3در مشاهدات ریزبینهی

لرن آ یا کهر قالبهدار

کبد ماکردفاژهاي حادي سردئید ب دفور مشاهده شهد.

( )Lernaea sp.نیز در  8عدد از ماهیان قابل مالحظ بود

(شکل  .)3در بررسی ریزبینی ال ههاي آبششهی تهور د

(شکلهاي  1د  .)9در مشاهدات ریزبینی کبهد التههاب

هیررتردفی برخی سلولهاي تیغ هاي آبششهی مشهاهده

ماهیان قزلآال انگل سخ

161

پوس
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مههیشههد .در برخههی از نقههاه آبشههشههها اد د نکههردز

هیررتردفی شهدید تیغه ههاي آبششهی بهدنبال ضهایعات

سلولهاي اپیتلیال د همچنین هیررتردفهی خفیهف ادلیه

حاصل از انگل لرن آ د همچنین قارچ سهاپردلگنیا قابهل

تیغ هاي آبششی قابل مشاهده بود .در برخی از نمون هها

مشاهده بود (شکل .)1

SI
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شکل  -3اندام جنسی و هایفهای قارچ ساپرولگنیا جدا شده از آبشش ماهیان قزلآالی سد حسنلو (درشتنمایی×.)04

of
ve
hi
Ar
c

شکل  -0انگل سخت پوست لرنهآ یا کرم قالبدار ( )Anchor wormقسمت خلفی (درشتنمایی ×.)04
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شکل  -5قالبهای ساده و غیرمتقارن انگل لرنهآ جداسازی شده از ماهی قزلآال (درشتنمایی ×.)04

of
ve
hi

شکل  -6نمای ریزبینی از کبد ماهی قزل آالی رنگین کمان .التهاب ،پرخونی و نکروز هپاتوسیتها مشخص میباشد (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،
درشتنمایی ×.)14

Ar
c
B

A

شکل  -7نمای ریزبینی از کبد ماهی قزل آالی رنگین کمان .تجمع چربی در سیتوپالسم سلولهای کبدی ( )Aو پیکنوزه شدن هسته سلولهای کبدی
( )Bقابل مشاهده است (رنگآمیزی  ،PASدرشتنمایی ×.)144
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شکل  -8نمای ریزبینی از کبد ماهی قزل آالی رنگین کمان .تجمع رنگدانه لیپپوفوشین (پیکان) در داخل هپاتوسیتها دیده میشود (رنگآمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)04

of
ve
hi

شکل  -9نمای ریزبینی از تیغههای آبششی ماهی قزل آالی رنگین کمان .ایجاد حالت چماقی شکل در رأس تیغههای آبششی ثانویه به همراه تالنژی-
اکتازی (پیکان) مشخص است (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)04

در این بررسی بست شدن سوراخهاي زیستی ب دلیهل
نش

Ar
c

بحث و نتیجهگیری

د حفظ خایر دریا د امنی

مواد معدنی د آلی حاصل از تغذی ماهیان در کف

مقدددی

مرزهاي دریهایی د مشهکل

آب در کره خاکی د استفاده از غهذاي زنهده

این نوع پردر

ماهی داراي اهمی

فرادانی میباشهد د

قفس ها د مشکالت کیفی آب مانند شهکوفایی جلبکهی

ب یکی از صنایع مهم تولیدي دنیا مبدل گردیهده اسه .

کاهش اکسی ن مقلول در آب د انواع آلودگیها د بهردز

در قفس داراي معایبی از قبیل تغییر جریانههاي

بیماريهاي ثانوی ب عل

پردر

کاهش مقادت بدن ماهیهان از

متههدادل آب افههزایش رسههوبات دریاچهه بههرهم زدن

علل مرگ د میر ماهیان قزلآال پردرشی در سهد حسهنلو

اکوسیستم جانوران د گیاهان آبهزي منطقه د ههمچنهین

مهاهی

دگرگونی در رفتار د توزیع ماهیهاي مقلهی مهیباشهد

تولید در مناطقی که صهید رد

( .)Beveridge, 2004قفسها د پناهگاهها در برابهر پهی

ب کاهش میباشد د همچنین ایجاد اشهتغال د ارز آدري

د طوفهان در مقایسه بها

بود .مردزه با توج ب برخی از مزایهاي پهردر
در قفس از قبیل گستر

آمدهاي منفی ناشی از کهوال
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استخرها د مخازن آبی حساستر مهیباشهند .ههمچنهین

دستی د هزین باالي غذادهی د همچنین بهردز اسهترس

قفسها نیز توس شهکارچیهها د تخریهبگهران بسهیار

در دماي بهاال د اکسهی ن کهم د در نهایه

آسهیب د در

آسیبپذیرند د امردزه در بعضی از نقاه دنیا یک مشکل

نتیج بیماريهاي ثانوی در ددره پهردر

اشهاره نمهود.

عمده بهوده د مهانع از توسهع ایهن تکنولهوژي گردیهده

جه

اس  .عد دجود دانش فنی د عملیاتی آبزيپهردري در

میتوان قفسها را در مکانهاي ددر از تردد شهنادرها د

د ایجاد پهایلوت مهیتوانهد

در منهاط آرا د غیرمهو خیههز د در فاصهل مناسههب از

قفسهاي دریائی با آموز

مرتفع گردد اما بزرگترین عیب این سیستم مربهوه به
تغییر اکوسیستم منطق اس

ب حداقل رسهاندن مشهکالت پهردر

بستر نصب نمود .جه

در قفهس

جلهوگیري از کهاهش اکسهی ن

را به حهداقل رسهاند ( .)Halwart et al., 2007در ایهن

آرا آب در داخل قفس میتوان از تجمهع فضهوالت در

بررسی افزایش شدت نور افزایش سهط مهواد مغهذي

تور قفس جلوگیري نمهود .ددر بهودن قفهس از منهاط

SI
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ک با تمهیداتی میتهوان آن

میتوان از هواده استفاده نمود .با برقهراري جریهانههاي

گر شدن درج حرارت آب د غالبی

شهري د صنعتی بهراي کنتهرل آلهودگی از شهرای مههم

ایستایی دضعی

تاثیر شکوفایی جلبکی ردي ماهی ن تنها باعث تخریهب

فشارهاي مقیطی در این بررسی میتوان ب دجود مهواد

برانشها بلک سهبب رقابه

of

هیدردلوژیکی آب سبب شکوفایی جلبکی گردیده بهود.

نصب قفس در منطق میباشهد .از عوامهل مههم تشهدید

بهراي اکسهی ن مقلهول در

شب نیز گردیهده بهود .تولیهد سهم به دسهیل برخهی از

مغذي فهرادان در آب د افهزایش شهکوفایی جلبکهی در
آب دجههود مههواد معلهه د رسههوبی موجههود در آب د

ve

گونههه ههههاي فیتوپالنکتهههونی (Oscilatoria Lyngba

 Nodulariaد  )Schizotrixمیتوانند سبب مرگ ماهی د

سای

پردرشی مناسب همچنین پایین نگ داشتن میزان

در قفهس

ضریب تبدیل غذایی د جلوگیري از پرت غذا د استفاده

نیز ههمچنهین مهیتوانهد بهر چرخه زئوپالنکتهونی نیهز

نگه داشهتن د

تاثیرگذار باشد .پردر

در قفس میتوانهد بها تهاثیر بهر

انتقههال انههرژي بههین تولیدکننههدگان ادلیهه د جمعیهه
ماهیهاي پالژیک (تولیدکنندگان ثانوی ) نقش منفهی در
اکوسیستم را دارا باشد .کاهش جمعی

زئوپالنکتهونهها

ب دلیل دردد برخی گون ههاي مههاجم ) (Exoticنیهز از
معایب پردر

Ar
c

انسانها گردند ( .)Woo et al., 2002پردر

جمعی

ماهیان موجود در منطق اشاره نمود .با انتخهاب

hi

یا تجمع در بهدن مهاهی د سهرانجا سهبب مسهمومی

کاهش کیفی

آب داکنش متقابل بین ماهیان پردرشی با

از مهارها د لنگرهاي مناسب براي ثابه

عد جابجا شدن قفس میتوان از آسهیبههاي دارده به
قفسهاي پردر

کبد مهاهی نسهب

جلوگیري نمود.

به مقهر ههاي شهیمیایی بسهیار

حساس میباشد چون ک جریان خون در کبد ماهی به
نسب

کند بوده د رفع سمو شیمیایی د متابولیکهها در

در قفس ماهیان می باشد .در دراز مهدت

کبد ماهی تدریجی میباشد د میزان صفرا در مهاهی نیهز

دجود گون هاي جدید میتواند سبب تغییهر در سهاختار

کمتر اس  .عمده تغییرات در کبد ماهی ب صورت تغییر

مبهدأ گهردد ( .)Woo et al., 2002از

در چربی میباشد ک ب صورت منتشر د یا به صهورت

در قفس میتوان ب دابستگی به غهذاي

ناحی اي مشاهده میگهردد (.)Penrith ml. et al., 1994

ژنتیکهی جمعیه
معایب پردر
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امردزه مشخص شده رابط اي بین افزایش تومورهاي نئو

میافتد .ب این دلیل جیرهههاي ماهیهان پردرشهی شهامل

پالستیک د مصرف غذاي پرانهرژي در اکثهر پسهتانداران

میزان زیادي توکوفردل (دیتامین) ب عنوان آنتیاکسیدان

باشهد

شهده توکهوفردل که به منهابع

دجود دارد ک میتواند در مورد ماهیان نیز صاد

( .)Hilton J.W.,1982همچنین بیشترین میزان مرگدمیر

هستند .فهر مقافظه

دیتامین  Eدر جیره غذایی مهاهی اضهاف مهیشهود آلفها

هراتو پانکراس د دژنره د نکردزه شدن سلولهاي کبهدي

عمل نمیکند دلی ب صورت بیولوژکی فعال میشهود د

ناشی از کمبهود اسهیدهاي چهرب ضهردري مهیباشهد

ب عنوان یک آنتیاکسیدان بافتی عمهل مهیکنهد .ردغهن

( .)Jiagang. F.Q., 2006در ماهیهان آب شهیرین د آب

ماهی منبع غنی از آلفها توکهوفردل مهیباشهد که ماننهد

شور ک از جیرههاي ترکیبی اسهتفاده مهیکننهد بیمهاري

ردغنهاي گیاهی ک عالده بهر آلفها توکهوفردل حهادي

براي کاهش رشد بیماريها

فر هاي دیگر توکوفردل (بتا دلتا گامها) نیهز بهوده د از

د مرگ می باشد .مهمترین مشکل موجود در ارتبهاه بها

نظههر بیولههوژیکی خیلههی فعههال نیسههتند دلههی به عنههوان

تامین نیازهاي چربهی مهاهیههاي پردرشهی جلهوگیري

آنتیاکسیدان در ردغنها بسیار فعهال مهیباشهند .مهوارد

اکسیداسیون خودي چربیها در جیرههاي حادي میهزان

دیگر اضاف شده ب غذا ب عنهوان آنتهیاکسهیدان شهامل

SI
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در ماهیان جوان مربوه ب آسیبهاي جبهران ناپهذیر به

توکوفردل استات اس

کبد چرب عمدهترین عل

of

زیادي چربیهاي غیراشباع شامل اسیدهاي چرب (امگها
 8د امگا  9توس اکسی ن هوا) مهیباشهد .اکسیداسهیون

ک ب عنوان آنتیاکسیدان در غذا

اسکوربیک اسید د ( )EDTAاز اکسیداسیون چربیها به
دسههیل ي برداشههتن کههاتیونهههاي فلههزي ک ه در تولیههد

ve

خودي ن تنها در کاهش میزان اسیدهاي چرب ضردري

رادیکالهاي آزاد نقش دارند عمهل مهیکننهد .اتوکسهی

براي میزبان مهم میباشد بلک اکسیداسیون زیاد باعهث

نیهز در غهذاي

کوئن ک یک آنتیاکسیدان سنتزي اس

hi

د کتونی میشود ک هم براي ماهیها سمی هستند د هم

فاسد در موضع عمل سمی هستند د در برابر پردتئینهها

بها سهایر مقتویههات جیهره ترکیهب مههیشهوند (پیغههان و

بیولوژیهک آنهها را کهم

مهجههور .)0839 ،آنتههیاکسههیدهاي بافهه

د غشهها ماننههد

Ar
c

تولید میزان زیادي رادیکال آزاد د پراکسیدهاي آلدئیهدي

ماهیها استفاده میشهود ( .)Ogatah, 2001چربهیههاي
داکنش نشان میدهنهد د ارز

میکند دهمچنین اثرات مخربی بر سایر دیتهامینهها به

توکوفردل د دیتامین  Cدر هنگامی ک چربیههاي قابهل

خصوص دیتهامین  Cد دیتهامین  Aدارنهد .مشخصهات

اکسید شدن در غذا دجهود دارد کهاهش مهییابنهد .ایهن

بیماري کبدي لیروئید در موارد شیوع بر اسهاس مهادهاي

مههورد باعههث تغییههر غشههاي حیههاتی د تغییههر در میههزان

ک دژنره میشود متفادت اس

نفو پذیري دشکنندگی غشا میشود (.)Ferguson,1989

 .)0813ماهیهههان اسهههتخوانی داراي مقهههدار زیهههادي از

مهمترین مشکل همراه با فساد چربیها بیمهاري لیروئیهد

سلولهاي خیره کنندهي چربهی در فضهاي  Discبهین

این بیماري معموال همراه با خیرهي طهوالنی

هراتوسههی ههها د انههددتلیال سههینوزدئیدها مههیباشههند

کبد اس

مدت مواد غذایی در درج حهرارت بهاال که از دسه
رفتن آنتیاکسهیدها را در آنهها تسهریع مهیکنهد اتفها

(آزادیخواه د همکاران

( .)Rainuzzo, 1997درگیري ایهن سهلولهها در التههاب
گرانولوماتوز کبهدي در مهاهیهها گهزار

شهده اسه
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(حقیقی خیابانیان اصل )0839 ،که ایهن حاله
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در بیمهاري

حساس هستند دلی این مشکل در ماهی هاي قزل آالي

د اغلهب به طهرف سهینوزدئیدها

رنگین کمان بیشتر مشاهده میشود .ماهی ههایی که در

برآمده میشوند .بیماري کبد چرب یک بیماري جدي د

مراحل ادل بیماري هستند قدرت بهبود کامل دارند دلی

اغلب کشنده ماهیان پردر یافت در اسارت میباشد که

هنگامی ک کم خونی شدید د سهردئیددز کبهدي ایجهاد

کبد چرب شایع اس

قبال در کارگهاهههاي پهردر
مطالعه شهده اسه

قهزل آالي رنگهین کمهان

می شود ماهیها ب ندرت ب ضریب تبدیل غهذایی قبهل

( .)Hilton J.W., 1982درزمسهتان

قهزل آالي

از بیماري میرسند .این بیمهاري در پهردر

تهران در ادزان  31-031گرمهی دچهار تلفهات شهدیدي

اس  .همچنین نشان داده شده اس

ک اضاف کردن آلفا

میشدند ک در بررسیهاي هیستو پاتولوژي کبد کلیه

توکهوفردل د دیتهامین  cبه جیهرهي اکسهیده از بهردز

طقال دعالیم بالینی دآنهالیز مهواد غهذایی ابهن بیمهاري

بیماري  LLDد آنمی میکردستیک پیشگیري مهیکنهد

براي ادلین بار تایید گردید د همچنین در سهال 0890در

( .)Penrith et al., 1994بیههوتین د کههولین در نقههل د

شههد (.)Holliman A., 1986

انتقال اسیدهاي چرب نقش دارند د کمبهود آنهها باعهث

ماهیهایی ک از بیماري کبدي لیروئید رن میبرند مبتال

رسوب چربی در کبد میشود .کمبهود اسهیدهاي چهرب
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 0891ماهیان قزل آالي یکی از مزارع پردرشهی اطهراف

رنگین کمان در نهردژ مشهکل عمهدهاي را ایجهاد کهرده

اسههتان فههارس گههزار

of

ب کم خونی شدید هستند (ک با رنگ پریدي آبششهها
دشههکنندگی گلبههولهههاي قرمههز مشههخص مههیشههود) د

نیز احتمهاالا باعهث اخهتالل در بیوسهنتز لیرهوپردتئینهها
میگردد ک از خرد چربیها از کبد جلوگیري میکنهد

ve

همچنین قلب گرد د کبد متور با لب هاي گهرد مشهاهده
زیادي چربیها در هراتوسی ها اس

ک باعهث کهاهش

میتوانند همراه با مصرف چربیهاي فاسد ایجاد شهوند

hi

میشود از نظر هسیتولوژیک عالم

اصلی نفهو میهزان

( .)Holliman, 1986دیگههر حههاالت گههزار

شههده که

شامل بیهردنزدگهی چشهم اسهتئاتوز تیرگهی پوسه

خهونسهاز طقهال د

قهزلآالي

میشود .همچنین دژنراسیون باف

Ar
c

رنههگپههذیري سیتوپالسههم د تخریههب دیههوارههههاي کبههد

هموسیدردز طقال د میوپاتی عضالت اسکلتی هسهتند.
مهمترین عالئم بالینی که در مهزارع پهردر

کلی با میزان زیادي رنگدانه که رنهگ نمهیگیرنهد در

رنگین کمان در سط استان مشاهده شد عبارت بودنهد

مراکههز مالنوماکردفههاژ مشههاهده مههیشههود .هههمچنههین

اگزدفتالمی حرکهات نامتعهادل بهی-

خونسازي کمکی در باف

زیر اپهی کهارد د در نهواحی

اطراف باب کبد مشاهده میشود .بست ب طول زمانی ک

ازب تیرگی پوس

اشتهایی کمخونی د رنگ پریدگی آبششها آبکی شدن
مدفوع .همچنین آسی

یها تجمهع مایعهات در مقوطه

بیماري طول میکشد میزان اکسیداسیون د نهوع چربهی

بطنی ادلین عالم

در جیههره میههزان متفههادتی نفههو ماکردفاژهههاي حههادي

ناشی از تغذی بیشتر این ماهیان با جیرههاي غذایی فاقد

سردئید ک یک رنگدان ناشی از متابولسیم فسهفولیریدها

الز میباشد .همانطور ک گفت شهد بیهوتین د

د تجزی آن اس

کیفی

در تشری ماهیان بیمار بود که ایهن

در کبد مشاهده مهیشهود ( Roberts,

کولین در نقل د انتقال اسهیدهاي چهرب نقهش دارنهد د

 .)2001تما آزاد ماهیان به دژنراسهیون لیروئیهد کبهدي

کمبود آنها هم باعث ایجاد بیماري کبد چهرب مهیشهود
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ک البت در این صورت قطرات چربی در بین سلولههاي

میکند .در شرایطی ک ضایعات داخلی به مرحله غیهر

کبدي تجمع مییابد .در تققی حاضر نیز تجمع قطرات

نرسیدهاند اصهال جیهره غهذایی از نظهر

قابل برگش

چربی در بین سلولهاي کبدي کامالا مشههود مهیباشهد.

کمی

با توج ب این ک این جیرهها فاقهد اسهتانداردهاي الز

شههرای مقیطههی دسههتیابی ب ه بهبههودي را امکههانپههذیر

می باشند لهذا ابهتال به ایهن بیمهاري را بیشهتر مسهتعد

میسازد .کم کردن دفعات تغذی در فصول سرد اصال

میکنند .ابتالء بیشتر ماهیان ب این بیمهاري در گردههاي

جیره غذایی د کاهش درصد چربی کمتر از  03درصهد

دزنی باالتر حاکی از ردند کنهد ایجهاد بیمهاري د بهردز

آن د همچنین

حال

نظاف

مزمن بیماري در ماهیان مهیباشهد .ههمچنهین بها

د نوع چربیها رفع کمبود دیتامینهها د اصهال

انبار غذا د توج ب دما د رطوب

اضاف نمودن مواد آنتیاکسیدان ب میزان  011-091گهر

SI
D

توج ب ابتالء بیشتر ماهیان در گرده دزنی باال ک آمهاده

در تن در هنگا نگ داري غذاهاي خشک افهزددن کبهد

عرض ب بازار میباشند لذا خطرات اقتصهادي ناشهی از

خهها گههاد به جیههره غههذایی از جمله مههوارد مهههم در

این بیماري بهیش از پهیش پهردر دهنهدگان را تهدیهد

پیشگیري بیماري لیروئیددز کبدي اس .
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