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 پرورشی ماهی روسی تاس بررسی باکتریایی ضایعات پوستی

(Acipenser gueldenstaedtiiدر )  گیالناستان 
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 91955-6153: ، صندوق پستیایران، تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده دامپزشکی ،های آبزیانبیماریگروه بهداشت و  -2

 91955-6996: ، صندوق پستیایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، کشور یشیالتعلوم موسسه تحقیقات  -3

 19635-3161 :، صندوق پستیایران، رشتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، ، دریای خزرماهیان تاسمللی التحقیقات بینموسسه  -1

 
 9315اردیبهشت  5تاریخ پذیرش:   9311دی  29 تاریخ دریافت:

 چکیده 

واجد  هاآنعدد از  27گرفتند که از نظر ضایعات سطحی مورد ارزیابی قرار  پرورشیروسی ماهی عدد تاس 775تعداد بررسی حاضر در 

با درصد فراوانی )پالک( صفحات استخوانیدر بافت ضایعات میزان ین تربیشبه عمل آمد.  باکتریاییبرداری نمونه هاآنضایعه بوده و از 

ین ناحیه تربیشمی ناحیه شکو صفحات استخوانی  پوست .مشاهده شد( %1/7) ( و باله%41/37فت پوست )ترتیب باهبو پس از آن  14/49%

 Proteus  و Aeromonas  ،Acinetobacter   ،Pseudomonas  ،Enterobacter هایجنس ،سی باکتریاییردر بر بودند.گیر در

 %26/5 باهر یک Proteus  و Enterobacter  هایجنسو  ینتربیش  %99/12با  Acinetobacter جنسکه در مجموع گردیدندیافت 

از کف تغذیه ماهیان که نوع عادت تاستواند بدلیل شکمی بدن می بروز ضایعات شایع در سطحدارا بودند. در ضایعات را  ین فراوانیترکم

های شناخته شده در آب وجود دارد. مدیریت های باکتریایی جدا شده در این بررسی و گونهبا توجه به ارتباطی که بین گونه .باشد کنندمی

 باکتریایی گردد. باعث کنترل عواملتواند ش دستکاری میطرف و ایجاد تراکم مناسب و کاه یش بار آلی از یکبهداشتی و جلوگیری از افزا

 

  ، گیالن، ضایعات خارجی، باکتری(Acipenser gueldenstaedtii)روسیماهی تاس کلیدی: کلمات

 

                                                 
 abolghasemisj@yahoo.com(.)دار مکاتبات عهده *
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 مقدمه 

ین ماهیان دریاای خازر خاانواد  تراز جمله با ارزش

بوده که باه علات تولیاد (  Acipenseridae)ماهیان تاس

ماهیااان تجاااری جهااان  نیتاارمهمبهااا از خاویااار گااران

گردند، این ماهیان رودکوچ باوده و جهات محسوب می

تولید مثل نیاز به مهاجرت به آب شیرین دارند. همچنین 

یز قاادر باه زنادگی در آب شایرین در شرایط پرورشی ن

در حوضاه باشاند. از ایان خاانواده شاش گوناه مهام می

احیا  دریای خزر حضاور داشاته کاه پانج گوناه آن در ن

 .(9342)کیوان،  شوندجنوب این دریا یافت می

مااهی واده، تااسهاای مهام ایان خاانیکی از گوناه

 . است Acipenser gueldenstaedtiiروسی با نام علمی 

ارای باادنی ایاان ماااهی بااا نااام متاارادف  الباااش، د

فاام اسات. ه و زردن تیررنگ بدباشد، میکشیده و دراز 

پاایینی دارای بریادگی یاا  دهان آن عرضی باوده و لاب

ها در انتهای سبیلکو پوزه کوتاه و پهن و  باشدشیار می

 (. 9343شریعتی، ؛ 9349کیوان، ) پوزه قرار دارد

هاای سایاه، آزوف، یاامحدوده انتشار آن  شامل در

ن ریزناد، ایامای هااآنهایی است که به خزر و رودخانه

ه رودخاناه ولگاا وارد در تمام مدت ساال با باًیتقرماهی 

ماهی روسی بر اساس عادات غاذایی یاک شود. تاسمی

کند، که از نرمتنان و ماهیان تغذیه میماهی کفزی است 

هاا خت پوساتان و کارمماهیان جوان دریاای خازر از سا

 ,Holcikو   9374، و همکااران عباسای) کنندتغذیه می

ز جمله ماهیانی است که قابلیت تکثیار  الباش ا(. 1989

و پارورش داشاته و طاول دور  پارورش آن نیاز همانناد 

 و همکاران )ستاری طوالنی است دیگر ماهیان خاویاری

 (.9349؛ کیوان، 9342

تواننااد ایاان دوره نیاز عواماال بیمااریزا ماای در طاول

شای از آن ماهیان را مورد هجوم قرار دهند که استرس نا

ادی ش بهار  اقت اه، کااکااهش وزن تواند موجابمی

هاای خاارجی . انادامناشی از آن و حتای تلفاات گاردد

ماهیان به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با محایط آب دارناد 

و  هااهای داخلی در معرض اناواع آسایباز اندام تربیش

پوست اولین خط دفااعی  .گیرندعوامل بیماریزا قرار می

باروز ضاایعاتی مانناد  ه وماهیان علیه عوامل خارجی بود

مناسابی بارای فعالیات  ، ایجااد زمیناه، زخامخراشیدگی

هااا و بخ ااو  هااا ماننااد قااارچانااواع میکروارگااانیزم

 گارددباه بادن مای هااآن ه ورودها و بازشدن راباکتری

(Sharifpour, 1997.) 

ماهیااان دارای تاااس هااایی از باادناگر ااه بخااش

ولی بقیه بدن های استخوانی هستند هایی از پالکردیف

ری از ایان ناوع ساد دفااعی فاقد آن بوده و در نتیجه عا

 نیتاااارمهم. از جملااااه (9342)کیااااوان،  باشااااندماااای

رجی هاای حاضاردر ضاایعات ساطح خاامیکروارگانیزم

اولیه یاا اانویاه  طوربهتوانند ها هستندکه می، باکتریبدن

 هاا نقاش ایفاا کننادگوناه زخامساعه ایاندر ایجاد یا تو

 (.Noga, 2010 و 9375، )سلطانی

مطالعاات متعاددی در زمیناه باروز ضاایعات ساطح 

هاای از عوامال باکتریاایی در ساایر گوناهخارجی ناشی 

 ؛9375سالطانی، ؛ 9377اسماعیلی،) ماهیان موجود است

 ؛9345گلچاین ، ؛9371زاده موساوی و اباراهیم سلطانی
Altinok et al., 2006; Austin, 2007; Nieto, 

بودن در مورد ماهیان خاویاری بدلیل محدود اما ( 2006

، تحقیقات های آبی جهانزیستگاه این ماهیان در حوضه

نیااز بااه همااین نساابت  هاااآنبهداشااتی گاازارش شااده در 

 . باشداندک می

تاوان قیقات بعمل آمده در این زمینه میاز جمله تح

در ماورد عوامال باکتریاایی Francis (2444 )به بررسی 

ماهیان بیمار اشااره های خارجی تاسونتز عفجدا شده ا
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، موناسساااااودوهااااای ن جاااانسود کااااه در آنماااا

، هیاادروفیال آئروموناااسهااای ، گونااهاسااترپتوکوکوس

و  یرساینیا راکاری، ادواردزیال تاردا، آئروموناس سوبریا

هاایی گزارش .گزارش شده است وباکتریوم کلومنارفال

مانناد  هایی از جنس آئرومونااسنیز مبنی بر وجود گونه

ماهیاان در ضایعات پوساتی تااس س هیدروفیالآئرومونا

 (.Angelica, 2008) بیمار موجود است

یاایی ساطح در بررسی که بر روی میکروفلور باکتر

ی در اساتان ماهیاان پرورشاهای مختلاف تااسگونه بدن

آئروموناااس، هااایی از جاانس گونااهگاایالن انجااام شااد 
ر، مورگاانال، باکتپروتئوس، ادواردزیال، سالمونال، سیترو

هافنیاااا،  ، یرساااینیا، کلبسااایال،پلزیومونااااس، ساااراتیا
ش شادند )سافالیی، گزار وویدنسیا، اشریشیا و ویبریوپر

9374 .) 

بااار روی میکروفلاااور  در بررسااای دیگاااری کاااه

قاد در ماهیان پرورشی در مرحله انگشاتباکتریایی تاس

هااایی از جاانس یهمااین منطقااه انجااام پااذیرفت باااکتر

، یو، ادواردزیال، ویبرتر، مورکسال، آئروموناساسینتوباک

و  وموناس، یرسااینیا، سااوداسااتافیلوکوکوس، پروتئااوس

هااا جاادا ، آبشااش و بالااهاز سااطح پوساات پلزیوموناااس

کاه در گزارشای . (Shenavar et al., 2006) گردیدناد

دخاناه ماهیاان روراجع به بررسای فلاور باکتریاایی تااس

هااای جاانس یولگااا در روساایه موجااود اساات، باااکتر

جدا شاده  هاآناز  سودوموناس ،آئروموناس، انتروباکتر

و  Bauerدر همااین راسااتا (. Lartseva, 1999) اساات

وبااکتریوم فالگزارشی از وجود گوناه (2442) همکاران
. در ماهیان در روسیه ارائاه دادناداز نوزاد تاس جانسونی

مااهی ی تااسیری که بار روی فلاور باکتریاامطالع  دیگ

Acipenser baerii  در جنوب فرانسه انجام شد، باکتری

کااه عاماال بیماااری دهااان قرمااز  یرسااینیا راکااریگونااه 

در ماهیاان و  (Entericred mouth disease)باکتریایی 

 کمان است گازارش شاده اساتآالی رنگینقزل ویژهبه

(Hedrick, 2001.) 

هدف از تحقیق حاضر تالشی است جهات آگااهی 

لدی و نیز ناوع عوامال باکتریاایی جاز فراوانی ضایعات 

که در مسیر روند پارورش گوناه  گیر در این ضایعاتدر

 گردد.ماهی روسی یافت میتاس

 

 هامواد و روش

باارداری جهاات بررساای عواماال باکتریااایی نمونااه

مااهی ی حاضر در ضاایعات خاارجی گوناه تااساحتمال

المللای در موسسه تحقیقات بینروسی در نیمه گرم سال 

. انجاام پاذیرفت زر در استان گیالنماهیان دریای ختاس

روسای کاه در  مااهیعدد تاس 775دراین تحقیق تعداد 

بردند از لحاا  وجاود زخام بار شرایط پرورشی بسر می

روی سطح خارجی بدن مورد بررسی قرار گرفتند که از 

دارای ضااایعات  هاااآنمااورد از  27ایاان بااین تعااداد 

کاااه ماااورد روی ساااطح بااادن بودناااد مشخ ااای بااار 

 . دبرداری قرار گرفتننمونه

 32-9734باین در دامنه وزنای ماهیان تحت بررسی 

قاارار  متاارسااانتی 5/22 -5/61 بااین گاارم و دامناا  طااولی

 داشتند.

ماهیان مورد بررسای بساته باه مراحال مختلاف تاس

زن نااایم تنااای و دوتنااای از جااانس پرورشااای در مخاااا

 ند. شدنگهداری میهای مختلف در تراکمالس فایبرگ

دساتی  طوربهماهیان پرورشی در مجتمع غذای تاس

های زمانی مشخص ب ورت پلت در اندازه و در فواصل

گاردد. مراحال مختلاف مختلف آماده شده و ارائاه مای

 شاود.ماهی روسی در آب شیرین انجام میپرورش تاس

آب ماورد نیااز مراکاز عمادتاً از کاناال انشاعابی از سااد 
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خانه ساپیدرود قارار دارد تانمین سنگر که در امتداد رود

 . گرددکمکی نیز از آب  اه استفاده می طوربهگشته و 

ی کااه در یهاااآب مااورد نیاااز کارگاااه توسااط لولااه

هاای پرورشای رتاسر جایگاه کشیده شده باه حوضاچهس

 شود. آورده می

های مختلاف امتر، از پاربرداریدر طول دوره نمونه

ماهیاان در داری های محل نگهآب موجود در حوضچه

در نتیجاه عمل آماد کاه هگیری بفواصل مشخص اندازه

درجااااه  9/23±15/3میااااانگین دمااااا در طااااول دوره 

 2/7±64/4و اکساایژن  pH 43/4± 12/7، گاارادسااانتی

 . لیتر ابت شدندگرم در میلی

ماهیاان روسای در طاول برداری از تاسجهت نمونه

ب تاا پرورش مراجعه و ساطح آ هفته  ند نوبت به محل

ای کاه ماهیاان بخاوبی دیاده شاده و در دساترس اندازه

تک ماهیان از نظر وجاود و تک باشند پایین آورده شده

، عالئم خونریزی و ضایعه بر روی نواحی مختلاف زخم

. ماهیاانی کاه گرفتنادح بدن مورد بررسای قارار مایسط

باارداری رای ضااایعات مشااخص بودنااد جهاات نمونااهدا

مخ ااو  حماال ماااهی هااای ی توسااط فاارفباکتریااای

ه آزمایشگاه موسساه منتقال آب محل پرورش ب همراهبه

بادون تا حد امکان . پس از انتقال به آزمایشگاه شدندمی

استفاده از مواد بیهوش کنناده ابتادا مباادرت باه زیسات 

ای و ابت مشخ اات پرورشای و مشااهدهن سنجی ماهیا

هماین منظاور تنظایم شاده  های مخ وصی که بهدر فرم

گیری ابتادا محال ضاایعه سپس جهت نمونه ،شدمیبود 

برای رفع فلور میکروبی سطح بدن با آب مقطر و ساپس 

جهات برداشات نموناه باا  ودرجه ضد عفاونی  74الکل 

داخال محال هکمک آنس مساتقیم و وارد کاردن آن با

بالفاصاله و ساپس  گردیادهگیاری ضایعه اقدام به نموناه

 ایی کشت پایه مانندهای باکترینمونه مورد نظر به محیط

(Tryptic Soy Agar) TSA و (Tryptic Soy Broth) 

TSB هاای ماذکور جهات رشاد شدند. محیطمنتقل می

در  25باا دماای خاناه عوامل باکتریایی احتمالی در  گرم

نگهاداری ماورد ساعت  72تا  21جه سانتیگراد به مدت 

دلیال ه. الزم به توضیح است که گاهی باگرفتندقرار می

و عادم امکاان انتقاال ایت موارد پرورشی و بهداشتی رع

رداری باا رعایات باهای ماهی به آزمایشاگاه نموناهنمونه

هاا در محل پرورش انجام شاده و نموناه اصول بهداشتی

. پاس از رشاد شادندمایاصله به آزمایشاگاه منتقال بالف

هاا ی باکتریسازدر مرحله بعدی اقدام به خالص هانمونه

 Brain)های تک در محیط پرگنه جهت بدست آوردن

Heart Infusion Agar) BHI   شده و پس از آن جهت

هاا گناهنیاز اطمیناان از خاالص باودن پر شناسایی اولیه و

هاای طآمیزی گرم و سپس انتقال باه محایاقدام به رنگ

 2)جادول  های رایجشیمیایی مورد نیاز و انجام تستبیو

 Holt and؛ 9375 توصایه شاده توساط سالطانی، (3و 

Krieg, 1994 ؛Austin and Austin, 2007  ؛Baron 

and Finegold, 1990  وCollee, 1989  جهااات

هاا آوری دادهپاس از جماع. شادهاا مایشناسایی جدایه

 Version)جهت پردازش و آنالیز آمااری از نارم افازار 

19) SPSS کا-آزمون مربع و (Chi-Square)  و جهات

 استفاده گردید. Excel 2007افزار رسم نمودار از نرم

 

 نتایج 

مااهی روسای نمونه تاس 775بر روی  بررسی که از

ماورد دارای ضاایعات  27عمل آماد، تعاداد هپرورشی ب

خااارجی باادن شااامل نااواحی مشخ اای در روی سااطح 

نواحی پتشی  پوست، پالک و باله بودند. ضایعات شامل

هاای عمیاق هاای خفیاف تاا شادید و زخامهموراژی و

بارداری از کاه نموناهدهنده قابل مشاهده باود ی خونریز
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امل احتمالی باکتریایی صاورت جهت تشخیص عو هاآن

 .گرفت

 

 ای بررسی مشاهدهنتایج 

هیااان روساای کااه دارای عالیاام مااز مجمااوع تاااس 

گیری در سطح خارجی بادن بودناد، تعاداد مشخص در

حات اساتخوانی باوده نمونه دارای ضاایعات در صاف 22

هاای ین فراوانای را در باین انادامتاربیش % 14/49که با 

ترتیاب ه، باهاای بعادی فراوانایدر رتباهشته و گیر دادر

 .قرار داشتند % 1/7و اندام باله با  % 41/37اندام پوست با 

در بین فراوانی ضایعات مشااهده شاده  همچنین اختالف

 .(>45/4P) دار استهای مختلف یاد شده معنیاندام

ضااایعات  %14 ،از هاار اناادامای در بررساای مقایسااه

)باین ردیاف  در ساطح شاکمی موجود در اندام پوسات

بین ) های شکمی( بوده و پوست ناحیه جانبی بدنپالک

اناای فراو %94هااای شااکمی و جااانبی( ردیااف پااالک

در پوسات  .(>45/4P) دادضایعات این اندام را نشان می

هاای جاانبی و پشاتی( نیاز پاالک)باین  ناحیه پشتی بدن

 ای موجود نبود.ایعهض

هاای ساطح بادن، از نظر ضایعات موجود در پالک

ی دارمعنای طوربه % 19/14های ردیف شکمی با پالک

هاای ین ناحیاه فراوانای را تشاکیل داده و پاالکتربیش

. (>45/4P) درگیاااری را داشاااتند 41/1جاااانبی  ساااطح

 های سطح پشتی نیز عاری از ضایعه بودند. پالک

نیز تنهاا در بالاه ناحیاه شاکمی ضاایعه در اندام باله 

 مشاهده گردید.  

 

   نتایج آزمایشات بیوشیمیایی
های جادا شاده از از آزمایشات بعمل آمده از نمونه

گونااه  99جدایااه مشااتمل باار  34، در مجمااوع ضااایعات

باکتریاااایی ماااورد  خاااانواده 1جااانس و  5مختلاااف از 

 و 3 هاایشکلو  9و2ی هالجدو) شناسایی قرار گرفتند

2.) 

 
وجود زخم در ناحیه جانبی و شکمی همراه با خونریزی : 9 شکل

 ماهی روسی پرورشیدر تاس
                                      

 
مقایسه درصد فراوانی خانواده باکتریایی جداسازی شده  :2شکل

 از مجموع ضایعات پوستی

 

 
سازی های باکتریایی جدامقایسه درصد فراوانی جنس :3شکل

شده از مجموع ضایعات پوستی
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 جدا شده از ضایعات پوستی  سودوموناس، انتروباکتر و پروتئوسهای باکتریایی های بیوشیمیایی جنسنتایج آزمایش :9جدول

 پرورشی( روسی ماهی)در تاس

Pr E P3 P2 P1 A5 A4 A3 A2 A1 

جدایه                

 آزمایش               

 واکنش گرم - - - - - - - - - -

 آزمایش اکسیداز  + + + + + + + + - -

 آزمایش کاتاالز + + + + + + + + + +

 H2Sتولید  - - - - - - - - - +

 ندو ل آتولید  + + + + + - - - - -

 حرکت درمحیط کشت + + + + + + + + + +

 واکنش متیل رد - - - + + - - - - +

 سکو واکنش وژپرو - ± + - - - - - + ±

F F O O O F F F F F  واکنشO/F 

 تولید اوره آز - - - - - - - + - +

 لیزین دکربوکسیالز + + + - - - - - - -

 آرژینین دهیدروالز + + + + + + + + ± -

 اورنیتین دکربوکسیالز - - - - - - - - + +

 هیدرولیز ژالتین + - + + - - + - - +

 ز اسکولینهیدرولی - - - + + - - - + -

A/A A/A K/K K/K K/K A/A A/A A/A A/A A/A  واکنش در محیطTSI 

 آزمایش سیمون سیترات - - - + + - - - + ±

ND ND - - - ND ND ND ND ND  هیدرولیز نشاسته 

 م رف گلوکز - + + + + + + + + +

 ONPGآزمایش  - - - + + - - - + -

 انکیرشد درمحیط مک ک + + + + + - ± - + +

 

ND 

 

ND 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 TCBSرشد در محیط آگار

رشد در محیط پپتون براث حاوی  0% + + + + + + + + + +

 %3 + + + + + + + + + + کلرید سدیم :

- - - - - - - - - - 6% 

- - - - - - - - - - 4% 

 :NCبدون تغییر :A            اسید :K               قلیایی :ND            نشد تعیین 
P: Pseudomonas   A: Aeromonas    E: Enterobacter   Pr: Proteus 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

2.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.2.2.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-390-en.html


 95 9315تابستان ، دهم، شماره دومنشریه توسعه آبزی پروری، سال 

 ماهی روسیتاس)در جدا شده از ضایعات پوستی اسینتو باکترهای باکتریایی بیوشیمیایی نمونه وی های فیزیولوژ: نتایج آزمایش2جدول

 پرورشی(

    
Ac8 

Ac7 Ac6 Ac5 Ac4 Ac3 Ac2 Ac1 

جدایه                

 آزمایش               

 واکنش گرم - - - - - - - -

 آزمایش اکسیداز  - - - - - - - -

 آزمایش کاتاالز + + + + + + + +

 H2Sتولید  - - - - - - - -

 ندو ل آتولید  - - - - - - - -

 حرکت درمحیط کشت - - - - - - - -

 واکنش متیل رد - - ± - - - ± -

 واکنش وژپروسکو  - - ± - - - - -

- O - O O - O O  واکنشO/F 

 تولید اوره آز - + - - - - - -

 لیزین دکربوکسیالز - - - - - - - -

 آرژینین دهیدروالز - - - - - - - -

 اورنیتین دکربوکسیالز - - - - - - - -

 هیدرولیز ژالتین - - - - - - - -

 یز اسکولینهیدرول - - - - - - - -

K/K K/K NC/NC K/K K/NC K/NC K/K K/K  واکنش در محیطTSI 

 آزمایش سیمون سیترات - - - + + + + +

ND ND ND ND ND ND ND ND  هیدرولیز نشاسته 

 م رف گلوکز - - - - - - - -

ND ND ND ND ND ND ND ND  آزمایشONPG 

 رشد درمحیط مک کانکی - - - - - - - -

ND ND ND ND ND ND ND ND رشد در محیط آگارTCBS 

رشد در محیط پپتون براث  0% + + + + + + + +

 %3 + + + + + + + + حاوی کلرید سدیم :

- - - - - - - - 6% 

- - - - - - - - 4% 

 NC:    AC:  Acinetobacter بدون تغییر :A            اسید :K               قلیایی :ND            نشدتعیین 
                    

هاای تحات بررسای، بر این اساس، به تفکیک اندام

تااارین فراوانااای باکتریاااایی از در انااادام پوسااات بااایش

ترین میازان و کم %46/12با فراوانی  Aeromonasجنس

مشاااهده  %91/7بااا  Proteusفراواناای متعلااق بااه جاانس 
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گردید. در ضایعات موجود در صافحات اساتخوانی نیاز 

بااا  Proteusجاانس  و %9/34بااا  Acintobacterجاانس 

ترین فراوانی را داشاتند. ترین و کمترتیب بیشبه 76/1%

 Acinetobacter baumanniدر اندام باله نیز تنها جنس 

 یافت گردید.

هاای باکتریاایی جادا همچنین درصد فراوانی جنس

شااده از مجمااوع ضااایعات پوسااتی )پوساات، صاافحات 

تارین درصاد متعلاق باه در کال بایشاستخوانی و بالاه( 

تاارین و کاام %39/12بااا فراواناای  Acintobacterجاانس 

هر یک  Enterobacterو  Proteus هایمتعلق به جنس

 (. 3فراوانی بودند )شکل  %26/5با 

هااای هااای درگیاار و خااانوادهدر مقایسااه بااین اناادام

ترین درصد فراوانی متعلق باه باکتریایی در مجموع بیش

تارین فراوانای و کم %99/12با  Moraxellacaeخانواده 

مشاااهده  %52/94بااا  Enterobacteriaceaeمربااوط بااه 

 (.2گردید )شکل

 

 بحث 

-ای حاصل از بررسی سطح بدن تااسدهنتایج مشاه

هاای زیارین دهنده آن است که بخشماهی روسی نشان

و بروز ضاایعه ی در ایجاد زخم تربیشبدن ماهی تمایل 

-یری بافت پاالک در قسامتگدر در ی کهطوربهدارد 

هاای ین میازان مرباوط باه پاالکتاربیش، های مختلف

در اناادام پوساات نیااز اخااتالف بااود.  %3/43بااا  شااکمی

ی کاه طاورباه ی در ایان زمیناه وجاود داشات شمگیر

( %4/77ست ناحیاه شاکمی )ین میزان زخم در پوتربیش

   گردید. مشاهده

یان د ار ضایعه در بررسی اندام باله دو نمونه از ماه

بوده که هر دو مورد نیز مربوط باه بالاه شاکمی باود. در 

ل آماده هاای بعماهای موجود حاصل از بررسیزارشگ

ماهیااان انجااام گرفتااه توساط محققااین کااه باارروی تااس

ی کااه در طااوربااهی دیااده شااده اساات اوضااعیت مشااابه

( 2449) و همکاران Hedrickبررسی دیگری که توسط 

 Acipenser) ساافید پرورشاایماااهی باار روی تاااس

transmontanus )موراژی ، قرمزی ناشی از هانجام شد

قابال دلیل درگیری باکتریاایی هب وتنها در سطح شکمی 

 .تشخیص بود

 و همکاااران Angelicaای کااه توسااط در مطالعااه

ماااهی هااای بیماااریزای فیاالباار روی باااکتری (2444)

پرورشای در سیساتم مادار بساته صاورت گرفات اولااین 

هاا و بخاش فاهری وجود هموراژی درقاعده بالهعالئم 

خار  پروالپس م شکمی بدن گزارش شده و پرخونی و

از دیگر عالئم گزارش شده بود. نتیجه بررسای بار روی 

ر ضایعات را در ساطح که عمده حضوماهی روسی تاس

داشاات نیااز مشااابه نتااایج باااال بااود. از شااکمی بیااان ماای

حااوه تغذیااه بااه ن وانتاایماادالیاال ایاان اماار  نیتاارمهم

حفاره دهاانی ایان ماهیاان نیاز ماهیان اشااره نماود، تاس

ماهیاان در قسامت تااسهمچون دیگر اعضاای خاانواده 

هاایی جاد سابیلکقرار داشته و در زیر پوزه وا پایین سر

باشاند ایان وضاعیت شارایط را میجهت جستجوی غذا 

)آذری  کنادمایآوردن غاذا از بساتر مهیاا  برای بدست

 .(9344، تاکامی

هااای ماهیااان در شاارایط پرورشاای بااا سیسااتمتاااس

ملاه پارورش در مخاازن یابناد از جمایمختلفی پرورش 

 هااای خاااکیته و اسااتخرهااای ماادار بساا، سیسااتمتانااک

(Doroshov, 2000)مااهی پارورش تااس . در ایران نیاز

گاالس های فایبرماهیان در حوضچهروسی و دیگر تاس

 گیارداکی صاورت مایچنین استخرهای خاو بتنی و هم

 (.9349)کیوان، 
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بررسااای در ایااان تحقیاااق نیاااز در گوناااه ماااورد 

د در ایاان یافتناایبرگالس پاارورش ماایهااای فاااحوضااچه

هاا و تاراکم مختلاف نگهاداری شرایط ماهیان در اندازه

دساتی و باه شاکل  ب اورت تمامااً هااآنشده و تغذیاه 

دهای گر اه هنگاام غاذاگیارد غذای پلت صاورت مای

در سااتون آب توسااط ماهیااان خااورده ن مقااداری از آ

شوند ولی میزان زیادی از آن نیز در کاف حوضاچه می

گاردد کاه یان امار موجاب آن مایگردند، اشین میته ن

ماهیان در کف حوضاچه در جساتجوی غاذا باوده و در 

هاای آن پوست ناحیه شکمی و بخ او  پاالک نتیجه

هاایی در زیار شاکم قارار ناحیه که ب اورت برآمادگی

مداوم در تماس با کف حوضچه باشند کاه  طوربه دارند

یاه و حاین امر خود شرایط را جهت حسااس شادن آن نا

 Hedrick, 2001 and) کنادآزردگی بافتی فاراهم مای

Angelica, 2008) همچنااین در شاارایط پرورشاای کااه .

تراکم ماهیان بیش از میزان مناسب اسات، برخاورد  غالباً

یگر افازایش یافتاه و یکادماهیان هنگاام شانا در مجااور 

ناد ساطح جاانبی نیاز د اار هاای بادن ماندیگار قسامت

میاازان کااه در ایاان تحقیااق گردنااد،  نااانآزردگاای ماای

 طاورباههای سطح جانبی بادن گیری پوست و پالکدر

 های سطح پشتی دیده شدبارزی بیش از پوست و پالک

 .ای()مراجعه به نتایج بررسی مشاهده

انااواع  ،در صااورت حساااس شاادن پوساات باادن

توانناد یاا ها از جمله عوامل باکتریایی میممیکروارگانیز

اولیااه ایجاااد ضااایعه نمااوده و یااا پااس از بااروز  طااوربااه

 اانویه موجب آلودگی گردند.  طوربهآزردگی بافتی 

شناسایی عوامل باکتریاایی  مطالعات دیگری نیز برای

ماهیان پرورشی انجام پذیرفته که در برخی از ایان در تاس

عناوان هاای شناساایی شاده ببااکتری های موجاودگزارش

 انادماهیاان گازارش شادهدلیل قطعی مرگ و میردر تااس

(Klinger et al., 2000) در بررسای کاه بار روی تااس-

ر در خلایج مکزیاک انجاام گرفات ماهیان پرورشای بیماا

آئرومونااس  دروفیال،آئرومونااس هیاهای باکتریایی گونه
سااودوموناس، ادواردزیااال نس هااایی از جااگونااه سااوبریا،

 از جااااانس ییهاگوناااااه، تااااااردا، یرساااااینیا راکاااااری
و در یاااک نموناااه از مااااهی گوناااه  اساااترپتوکوکوس

شاده کاه  ازسطح خارجی بدن جادا فالوباکتریوم کلومنار

و  رومونااس ساوبریائآ، روموناس هیدروفیالئآدر این میان 

هاایی ناام به عناوان بااکتری سودوموناسجنس  یهاگونه

شدند میمعمول از ماهیان بیمار جدا  طوربهشدند که  برده

طلاب عمده به عنوان عوامال فرصات طوربها هاین باکتری

زا به عنوان کلید رسهای استدر نظر گرفته شده که فاکتور

  .(Francis et al., 2000) باشدمی هاآنشیوع 

هیان پرورشی در شرایط متاراکم در یوناان انجاام ما

دروفیال، آئروموناااس آئرومونااس هیا هااایشاد بااکتری
-هایی از میکساوباکتری از پوسات و انادامو گونه کاویا

 Acipenser) مااااهی روسااایهاااای داخلااای تااااس

gueldenstaedtii ) جاادا شاادند در همااین بررسااای از

 یاختاهو تاک ساپرولگنیاضایعات پوستی عوامل قار ی 
  نیز جزو عوامال آلاوده کنناده معرفای شادند تریکودینا

(Athanassopoulou et al., 2004.) 

در تحقیااق حاضاار نیااز بااا اسااتفاده از آزمایشااات 

مختلف جانس های گونه وشیمیایی مقدماتی و تکمیلیبی

هاای متحارک موناسکه همگی ازنوع آئرو آئروموناس

ا شاده کاه های پوست و پالک نیز جدباشند از بافتمی

 باشد. مشابه بررسی یاد شده می

( 2449) و همکاران Hedrick در بررسی که توسط

یی هااماهی سفید پرورشی انجام شد گونهاز پوست تاس

. همچنااین طاای گاازارش گردیااد آئروموناااساز جاانس 

انجام ( 2444)و همکاران Angelica  تحقیقی که توسط
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مااهی پوسات فیال از هیادروفیال آئرومونااسشد، گونه 

هاای سامیپرورشی جدا گردید. نظار باه اهمیات ساپتی

متحارک بخ او   هایآئروموناس از یایی ناشیباکتر

یمان ساازی مطالعااتی نیزجهات ا آئروموناس هیدروفیال

( Acipenser persicus)ماااهی ایراناای باکتریااایی تاااس

 .Kalbassi et al., 2000; Soltani et al) انجام گرفت

ماهیااان پرورشاای تحقیقاااتی کااه باار روی تاااس (2001,

لور طبیعای پوسات و ف بر روی عمدتاًکشور انجام گرفته 

بااه  تااوانیماان جملااه باشااد کااه از آآبشاش ماهیااان ماای

بر روی فلور باکتریاایی پوسات  (9374)بررسی سفالیی 

اشااره نماود کاه در نتیجاه آن  ماهی شیپ پرورشیتاس

 شناسایی شد. یرسینیاهایی از جنس گونه

روی فلاور طبیعای در همین راستا طی بررسی که بر 

هی شاایپ انجااام پااذیرفت ماااتاااسپوساات و آبشااش 

 ، ویبریااو و سااراتیادوموناسسااوهااایی از جاانس گونااه

 (.9342گزارش شدند )شناور، 

عای ساطح در تحقیق دیگری کاه بار روی فلاور طبی

ماهیاان پرورشای انجاام های مختلف تااسخارجی گونه

ینتو بااااکتر، موراکساااال، اساااهاااای شاااد نیاااز بااااکتری
، روتئاوسآئروموناس، ادواردزیاال، اساتافیلوکوکوس، پ

 ,.Shenavar et al) شناسایی گردیدند و ویبریویرسینیا 

2006.) 

از مجموع تحقیقات وگزارشات یاد شاده و مقایساه 

باین  تاواننتایج بدست آمده در این تحقیاق مایبا  هاآن

نوع آلودگی باکتریایی موجود در ضایعات و ناوع فلاور 

. بخ ااو  بااین محاایط پرورشاای ارتباااط برقاارار نمااود

های موجود در ضایعات با آنچاه از فلاور ساطح باکتری

بهی قابال جادا شاده تشااهاای مختلاف در بررسایبدن 

ور ساطح های فلتشخیص است. با توجه به اینکه باکتری

 منشاننناد از فلاور آب توامای عماده طاوربهبدن ماهیان 

تریاایی آب پیراماون خاود تاابی از فلاور باکگرفته و بااز

بااروز و میاازان ضااایعات  تااوان ارتباااطی بااینباشااند، ماای

. از ان باار میکروبای و ناوع آن قائال شادپوستی باا میاز

ثیاار و آب مجتمااع تک نیتاانمآنجااایی کااه منبااع عمااده 

هاا نیاز گاردد و رودخاناهمای نیتانمپرورش از رودخانه 

رای بااار هااا بااوده و دامحاال ورود انااواع پساااب غالباااً

 یحباشند بناابر ایان لازوم ت احباالیی می غالباًمیکروبی 

های مناساب و در آب ورودی به گارگاه با ن ب صافی

تواناد تاا حاد مای UVصورت امکاان اساتفاده از اشاعه 

ملااه بااار زیااادی موجااب کاااهش بااار میکروباای از ج

چناین کااهش تاراکم ، همباکتریایی آب ورودی گاردد

هاای پارورش مااهی تاحاد مناساب ماهیان در حوضاچه

. از طرفای ند موجب بهبود وضعیت بهداشتی شودتوامی

، کااهش ای مقابله با افزایش باار میکروبایهاز دیگر راه

باشاد از آنجاایی کاه کاف و هاا مایباار آلای حوضاچه

های مذکور در مقابل نور طبیعای و شارایط تانکدیواره 

گردناد و جود بسرعت د ار رشد ساریع جلباک مایمو

همچنین رسوب مازاد مواد غذایی و مواد دفعی ماهیان و 

موجاب افازایش باار آلای و در  هاآنمل عدم خرو  کا

نتیجااه بااار میکروباای باایش از حااد طبیعاای خواهااد شااد 

هاا و ضاد عفاونی این شستشوی مرتب این حوضچهبنابر

صال زماانی مناساب و باا رعایات باه باا فوا هاآنکردن 

ری ماهیان پرورشی، تاحد زیادی اقل رساندن دستکاحد

تااوان موجااب کاااهش شاارایط نااامطلوب و افاازایش ماای

زای براباار عواماال اسااترسطبیعاای مقاوماات ماهیااان در 

گونااه ضااایعات جلاادی و زیاارا بااروز ایاانمحیطاای شااد، 

مزی شاده کاه عمال پوستی منجر به بروز عدم تعادل اس

ا باادنبال داشااته ودر نتیجااه خااود هیدراتاساایون رپلاای

تواند عامل نهایی داخلی مارگ و میار ماهیاان د اار می

 ضایعات جلدی و پوستی باشد.
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