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  119-127 / صفحات:  92 پاییز، سومم، شماره هفتسال                                             مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  کمان آالي رنگینارزیابی مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل
  مازندراندر استان 

  
   ،1فارابی وحید سیدمحمد ،1پورغالم رضا ،3باهنر علیرضا ،2زهرا ذریه سیدجلیل ،1قیاسی مریم*

 1سعیدي اصغرعلی و 1بینایی محمد

 تهران دانشگاه دامپزشکی دانشکده3ایران،  شیالت تحقیقات موسسه2خزر،  دریاي اکولوژي پژوهشکده1

  27/10/91؛ تاریخ پذیرش:  28/4/91تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
مزرعه تکثیر و  20و  21، 23 ترتیب اطالعات مربوط به وضعیت بهداشتیبه 1387و  1386، 1385هاي طی سال
کمان در استان مازندران واقع در مناطق هراز، دو هزار و سه هزار تنکابن، ساري و چالوس در آالي رنگینپرورش قزل

تن در  4/106به  1385تن در سال  3/75آوري گردید. نتایج نشان داد که میانگین تولید مزارع از قالب پرسشنامه جمع
درصد  90ت و این در حالی بود که تغییري در سطح زیر کشت و حجم آب مصرفی که در رسیده اس 1387سال 

 71، 85مزارع در سال درصد  56مشاهده نگردید. از طرفی با بروز بیماري در  ،موارد از رودخانه تامین گشته بود
ترین بیماري مهمنشان از رشد صعودي این پدیده در مزارع داشت که  87در سال درصد  85و  86در سال درصد 

بود.  87و  86، 85هاي ترتیب طی سالبهدرصد  83و  72، 53 عفونی گزارش شده استرپتوکوکوزیس با درصد فراوانی
، 86مزارع، در سال درصد  7/34، 85ترتیب در سال ضدعفونی نشان داد که به هاي درمان وهمچنین نتایج فعالیت

اند و در ارع اقدام به انجام ترکیبی از عملیات ضدعفونی و درمان داشتهمزدرصد  75، 87مزارع و در سال درصد  4/71
 4/34، 86در سال  درصد 8/18، 85ها بودند که در سال بیشترین داروي مصرفی در مزارع آنتی بیوتیک ،این میان
ب مسمومیت و بود. همچنین باالبودن میزان ازت آزاد و پراکساید جیره غذایی موج درصد 8/52، 87و در سال درصد 

بروز تلفات در ماهیان مزارعی که غذاي دستی مصرف نموده و از انبارداري مناسبی برخوردارنبودند نیز وجود داشت. 
نتایج نشان داد که افزایش تولید در واحد سطح بخاطر افزایش وزن بازاري ماهی بدون مالحظات بهداشتی در 

    بروز تلفات قابل مالحظه گردیده است. وهاي اخیر تبعاتی چون افزایش بروز بیماري سال
  

  کمانآالي رنگین: مدیریت بهداشتی، استان مازندران، قزلکلیدي هايواژه
      

  1مقدمه
آالي رنگین کمان به جهت سازش خوب با قزل

پذیري به غذاي دستی و عادت  شرایط پرورش متراکم،
صورت ماهی برخورداري از سرعت رشد مناسب به

هاي تکثیر و پرورش ماهیان اکثر کارگاهشماره یک 
و وثوقی سردآبی در بیشتر نقاط جهان درآمده است (

کشور مهم تولید  9) و ایران در بین 1379 ،مستجیر
                                                             

  hiasimaryam4@gmail.comgمسئول مکاتبه: *

ه ها نشان دادکننده این ماهی در جهان است. بررسی
به  1377در سال  4994میزان تولید این ماهی از  که

و  زهراریهذ( رسیده است 1388تن در سال  73642
سالنامه آماري سازمان شیالت ایران، ؛ 1384همکاران، 

هاي مستعد پرورش . استان مازندران از استان)1388
گردد و طی چند سال ماهیان سردآبی محسوب می
آال در این استان از رشد گذشته میزان تولید ماهی قزل

که میزان تولید به نحوي ،چشمگیري برخوردار بوده
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 تن در 5/8507 به 1377تن در سال  664 این ماهی از
سالنامه آماري سازمان (رسیده است  1388سال 

  .)1389شیالت ایران، 
عنوان غذا، صنعتی پروري بههر چند تولید آبزي

ترین ها یکی از مهمرو به گسترش است، لیکن بیماري
زا بر این صنعت است. عوامل محدود کننده و خسارت

هاي غیرعفونی مل بیماريهاي ماهیان، شابیماري
هاي عفونی اي، ژنتیکی) و بیماريتغذیه (محیطی،

علت مسري بودن هاي عفونی بهباشند که بیماريمی
که خسارت  اي بوده و در صورتیداراي جایگاه ویژه

ماهیان تلف شده، هزینه درمان و کاهش میزان رشد 
محاسبه  ،ماهیانی که بعد از بیماري بهبود می یابند

شود منجر به افزایش قیمت تولید و سود کم 
 10شود که گردد. اگرچه برآورد میپروران میآبزي

هاي عفونی تلف ماهیان در اثر بیماريدرصد 
جز عوامل عفونی، تلفات ناشی از گردند، لیکن بهمی

جیره غذایی نامناسب و نیز شرایط محیطی بد نیز این 
  ).Fryer ،1993و  Leong( دهدمیزان را افزایش می

دلیل پیچیدگی محیط آبی پرورش، تعیین علت به
را زی ،اصلی بروز بیماري و تلفات امري مشکل است

اي از وقایع مرتبط به این مسئله نتیجه نهایی مجموعه
هم شامل دخالت فاکتورهاي محیطی، وضعیت 

، حضور یک عامل عفونی، ضعف ماهیسالمت 
هاي مدیریتی است مدیریت پرورش و سایر فعالیت

)Subasinghe ،2005به غیر از  ،عبارت دیگر). به
زا، بروز بیماري به چندین خصوصیات عامل بیماري
اندازه، مرحله رشد، تغذیه،  فاکتور میزبان مانند سن،

وضعیت تولید مثل و وضعیت ایمنی بستگی دارد. 
فاکتورهاي مستعدکننده چون تراکم  ،عالوه بر اینها

ن بودن کیفیت آب، تغییرات درجه حرارت باال، پایی
حمل و نقل استرس قابل  آب، کیفیت پایین خوراك و

کند که موجب افزایش اي به ماهیان وارد میمالحظه
زا حساسیت ماهیان به طیف وسیعی از عوامل بیماري

). Reno ،1998گردد (شده و موجب بروز تلفات می
سد استفاده از ربا توجه به آنچه که گفته شد به نظر می

اصول اپیدمیولوژي در فهم چگونگی بروز بیماري و 
نیز حفظ امنیت زیستی از اهمیت زیادي برخوردار 

). Morgan ،2001؛ 1998و همکاران،  Lilleyاست (
پروري مشکل است ولی حفظ امنیت زیستی در آبزي

غیر ممکن نیست. توجه به شناسایی دقیق وقایع پیش 
توجه درست به تجزیه و  آمده در سیستم پرورش،

انتقال آنها و  هايها و راهتحلیل چگونگی بروز بیماري
هایی که احتمال توسعه بیماري را نیز شناسایی جنبه

هاي اپیدمیولوژي سازند بخشی از رهیافتمیسر می
آید و در است که در مطالعه یک جمعیت بدست می

ت. هاي تولید و پرورش آبزیان قابل استفاده اسسیستم
افته و یبینش سازمان ،با توجه به این مسایل

ارزشمندتري در درك فرآیند بیماري فراهم شده و 
ها با دقت و ریزي موثر در کنترل بیماريبرنامه

سهولت بیشتري صورت یافته که در نهایت منجر به 
). بر این Thruifield ،1995گردد (کاهش تلفات می

در این بررسی تالش شده است طی یک  ،اساس
سه ساله کلیه عوامل موثر مدیریتی در بروز  پایش

بیماري و تلفات در مزارع منتخب استان مازندران در 
حد امکان مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا به این 

روي این صنعت ترین عوامل خطرساز پیشترتیب مهم
ارزیابی قرار در استان بازبینی و اهمیت آنها مورد 

  گیرد.
 

  مواد و روش کار
مزارع شاخص تکثیر و پرورش  ،در این بررسی

) واقع در Oncorhynchus mykissآال (ماهی قزل
استان مازندران به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت. 
در آغاز اطالعات مربوط به مزارع تکثیر و پرورش 
ماهیان سردآبی از اداره کل شیالت استان مازندران 
تهیه گردید. در مرحله بعد بر اساس تعداد کل مزارع 
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استان، وضعیت پراکنش جغرافیایی، میزان تولید و نوع 
زارع مورد نظر انتخاب گردیدند. در این فعالیت، م

مزرعه تکثیر و پرورش در کل استان  23 ،تحقیق
مزرعه در منطقه  11که شامل  مازندران انتخاب شد

 2مزرعه در دو هزار و سه هزار تنکابن،  8هراز، 
مزرعه در کالردشت چالوس  2مزرعه در ساري و 

بود.

  

     

 
  نمایی شماتیک از مزراع انتخاب شده در منطقه هراز -1شکل 

    
اطالعات مورد نیاز در این بخش با تکمیل 
پرسشنامه انجام گردید که در هر سال طی دوبار 
مراجعه کلیه اطالعات مربوط به عملکرد ساالنه هر 
مزرعه بر اساس اطالعات صاحب مزرعه یا مدیر فنی 

گردید. لیکن به دلیل عدم همکاري برخی ذ میاخ
و  21ترتیب به به 87و  86تعداد مزارع در سال  ،مزارع

مزرعه تقلیل یافت. این اطالعات شامل مساحت،  20
ولید حجم مفید و تعداد استخرهاي پرورشی، میزان ت

ها و یا تجهیزات مرتبط ماهی، منابع آب مصرفی، سازه
غذا و مواد دارویی،  با پرورش و انبار نگهداري

پیشینیه آلودگی و بیماري در مزارع، میزان تلفات، نوع 
بیماري رخ داده در مزرعه، وقوع مسمومیت، عوامل 

هاي درمان، ایجاد کننده مسمومیت، انجام فعالیت
کنترل و پیشگیري و نوع عوامل دارویی و ضدعفونی 
کننده مصرف شده بودند. اطالعات بدست آمده سپس 

بندي و با وارد و طبقه Excel 2010افزار در نرم
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  SPSS 18افزار نرم

  گرفت.
  

  نتایج
اي که نتایج حاصل از آنالیز اطالعات پرسشنامه

تکمیل شده است بطور  1385–1387هاي طی سال
  آمده است. 5تا  1 هايدر جدول خالصه

 
استان  میانگین توزیع کمی تعداد، مساحت، حجم مفید و میزان تولید استخرهاي مزارع پرورشی تحت مطالعه ماهیان سردآبی -1جدول 

  )میانگین ±انحراف معیار( 1385 – 87 هايمازندران طی سال
 میزان تولید (تن) حجم مفید (متر مکعب) مساحت مفید (متر مربع) تعداد استخر تعداد مزارع سال

1385 23 7/16 ± 3/36 7/126 ± 7/3574 3/967 ± 4/4856 6/16 ± 3/75 
1386 21 9/13 ± 1/32 3/161 ± 1/3457 8/318 ± 2/4595 9/17 ± 3/106 

1387 20 2/14 ± 5/31 4/217 ± 3455 549 ± 3/4647 3/24 ± 5/106 
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تحت مطالعه ماهیان سردآبی استان مازندران  دارویی مزارعدرصد وجود امکانات مرتبط با تکثیر و پرورش و انبار و مواد  -2جدول 
  1385– 87هاي طی سال

 1387 1386 1385 مشخصات

 3/33 35 1/39 تهویه

 0 0 0 سیستم خنک کننده

 0 0 0 سیستم ثبت حرارت و رطوبت

 60 6/47 4/30 سیستم هوادهی

    
هاي استان مازندران طی سال پرورشی تحت مطالعه ماهیان سردآبی درصد فراوانی پیشینه بیماري، مسمومیت و تلفات مزارع -3جدول 

87 – 1385.    
 1387 1386 1385 مشخصات

 85 72 57 درصد مزارع با پیشینه بیماري

 5 5 22 درصد مزارع با ثبت مسمومیت

 28 5/26 8/24 درصد تلفات

 
تحت مطالعه ماهیان سردآبی استان مازندران   کمان در مزارعرنگین آالهاي سنی مختلف قزلدر گروهدرصد فراوانی تلفات -4جدول 

  .1385– 87هاي طی سال
  سن ماهی  

   سال

 سال

1385 1386 1387 

 14 15 38 ماهه 1– 5

 46 26 16 ماهه  5– 10

 61 49 40 ماهه 10– 20

  
  1385– 87هاي تحت مطالعه ماهیان سردآبی استان مازندران طی سال  ها در مزارعها و بیماريدرصد فراوانی آلودگی-5جدول 

  بیماري
 

 سال

1385 1386 1387 

 82 72 53 استرپتوکوکوزیس

 53 0 0 ساپرولگنیازیس

 12 7 0 بیماري دهان قرمز

 0 7 15 ایک
 0 0 8 استافیلوکوکوزیس

 IPN 7 0 0مشکوك به 

 12 3 4 بیماري میکروبی نامشخص

    
 طی این بررسی مشخص گردید که منبع تامین آب

 10مزارع در امر پرورش رودخانه است و درصد  90
کنند. همچنین از آب پشت سد استفاده میدرصد 

ترین عامل ت آزاد و پراکسید غذا مهمزباالبودن میزان ا

 و 86، 85هاي مسمومیت ماهیان گزارش شد. در سال
بوده است. در  درصد 2/13و  5/8، 5ترتیب به 87

نتایج حاصل از ثبت عملیات پیشگیري، کنترل و 
درصد  7/34، 1385درمان مشخص گردید که در سال 
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مزارع و در سال درصد  4/71، 1386مزارع، در سال 
مزارع اقدام به انجام ضدعفونی و درصد  75، 1387

در مزارع  اند. بیشترین داروي مصرفیدرمان داشته
-ها بودند که درصد مصرف آنها طی سالآنتی بیوتیک

درصد  8/52و 4/34، 8/18ترتیب به 87تا  85هاي 
   بود.

    
  بحث 

) برآورد تولید 1388در برنامه چهارم توسعه (
که تن بود، در حالی 59000آالي رنگین کمان قزل

تن بوده  62630بالغ بر  1387میزان تولید در پایان 
افزایش تولید با توجه به محدودیت در  است. این

واحد سطح کشت، مدیون افزایش تولید در واحد 
سطح است و این به معنی حرکت به سمت 

و  زاده موسويابراهیمهاي متراکم است (پرورش
 ). نتایج مربوط به توزیع کمی1386همکاران، 

ها طی این مساحت زیر کشت و حجم مفید استخر
شت لیکن میزان تولید که در بررسی تغییر زیادي ندا

بود که نشان از  85یک و نیم برابر سال  تقریباً 87سال 
تر است. این افزایش در حالی بود که تولید متراکم

بررسی شده، حال  1385مزرعه در سال  23تعداد 
آنکه افزایش تولید مشاهده شده مربوط به تولید تنها 

ه آمار بوده است. با توجه ب 1387مزرعه در سال  20
تولید استان مازندران در دهه گذشته، یک افزایش 

برابري در تولید این ماهی بوجود آمده و  13 تقریباً
بوده است که  84-88بیشترین تولید مربوط به سال 

تغییر چندانی در سطح زیر کشت ایجاد نگردیده و این 
و یا پرورش   ترمدیون تولید متراکم افزایش صرفاً 

سالنامه آماري سازمان شیالت است ( اوزان باال بوده
محیطی پر استرس را  ،افزایش تراکم ).1389ایران، 

کند که در صورت عدم ایجاد شرایط فراهم می
گردد. به مطلوب موجب بروز بیماري در ماهیان می

همین دلیل تولید متراکم ماهیان اگر بدون در نظر 

د هاي امنیت زیستی و بهداشتی انجام گردگرفتن جنبه
و  Blanco( با مشکالت متعددي روبرو خواهد شد

نتایج بدست آمده در این بررسی ). 2000همکاران، 
تعداد  ،85– 87هاي نشان داده است که طی سال

ها افزایش داشته مزارع با پیشینه آلودگی و بیماري
 71به  85مزارع در سال درصد  56که از است، بطوري

مزارع در سال درصد  85و  86مزارع در سال درصد 
تاثیر  ،رسیده است. با توجه به آنچه که گفته شد 87

ها در نتایج ثبت عملیات افزایش بروز بیماري
گردد به این پیشگیري و کنترل و درمان منعکس می

تدریج بر شدت فعالیت درمان و هب  ترتیب که
افزایش  ،عبارت دیگرضدعفونی افزوده شده است. به

نیز توجه به عواقب سنگین آن ها و بروز بیماري
به ضرورت این امر  صاحبان مزارع را به توجه بیشتر

با درصد مزارع  واداشته است و این مسئله کامالً
قابل توجیه است. با توجه  مواجه شده با بیماري کامالً

هاي باکتریایی در به نتایج بیشترین بروز بیماري
و  تابستان گزارش شده است. در بررسی که واردي

) بر تاثیر فعالیت مزارع پرورش ماهی 1386همکاران (
در رودخانه هراز بر میزان بار میکروبی این رودخانه 

مشخص گردید که ترتیب فزونی فصلی تعداد  ،داشتند
زمستان بوده >پاییز>بهار>ترتیب تابستانها بهباکتري

ورود فاضالب  است و این امر را ناشی از افزایش دما،
هاي انسانی موثر در افزایش بار فعالیت رع و سایرامز

اند. همچنین وجود درصد باالي میکروبی آب دانسته
دهنده باالبودن هاي هتروتروف در تابستان نشانباکتري

تواند پس از دما نقش مهمی بار آلی آب است که می
و  واردي( هاي پاتوژن داشته باشددر تقویت باکتري

جه به نتایج همچنین با تو ).1386همکاران، 
ترین بیماري باکتریایی و عامل استرپتوکوکوزیس مهم

دهد. الزم تلفات است که شیوع آن در تابستان رخ می
 در استرپتوکوکوزیس بیماري به ذکر است که وجود

استرپتوکوکوس  باکتري عاملیت با بار اولین براي ایران
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 آاليقزل پرورش و تکثیر مراکز از یکی از فسیوم
 گزارش مازندران استان در هراز منطقه کمان رنگین
از نظر دامنه  ).1389و همکاران،  قیاسی( گردید

رشد عوامل ایجاد کننده استرپتوکوکوزیس به  ،حرارتی
اند. عواملی که گروه گرمابی و سردآبی تقسیم شده دو

گراد بیماري ایجاد درجه سانتی 15در حرارت بیش از 
رویه، استرپتوکوکوس الکتوکوکوس گا ؛کنند شاملمی

اینیایی، استرپتوکوکوس آگاالکتیه، استرپتوکوکوس 
فسیوم و استرپتوکوکوس پارایوبریس گرمابی و آنهایی 

زا گراد بیماريدرجه سانتی 15که در دماي کمتر از 
نظیر واگوکوکوس سالمونی ناروم و  :هستند

 شوندالکتوکوکوس پسیوم سردآبی نامیده می
)Romalde  هایی که در بررسی ).2008همکاران، و

در مورد شناسایی عوامل استرپتوکوکی رایج در استان 
مازندران انجام شده است نیز استرپتوکوکوس اینیایی، 

اند که سیوم جداسازي و شناسایی شدهیآگاالکتیه و ف
 18–20( گراددرجه سانتی 15همگی در دماي باالي 

 پورغالم( داشتند زاییگراد) قدرت بیماريدرجه سانتی
؛ 1379و همکاران،  قیاسی؛ 1389و همکاران، 

بیماري دهان قرمز  ،بر اساس نتایج ).1386، موسوي
دومین بیماري باکتریاي رایج در استان است. با توجه 
به تعدد گزارشاتی که از جداسازي این باکتري در 

و همکاران،  بهروزي(استان مازندران وجود دارد 
 زاهدي طبرستانی؛ 1384و همکاران،  زهراذریه؛ 1384

و عدم  )1386و زاهدي،  قیاسی؛ 1386و سعیدي، 
گزارش تلفات سنگین ناشی از این باکتري به نظر 

ندمیک ي ناشی از این باکتري به شکل ارسد بیمارمی
  در آمده است. 

ه توجی هاي باکتریایی کامالًروند افزایشی بیماري
ها نیز هست. کننده افزایش مصرف آنتی بیوتیک

 8/18که درصد مصرف این گروه از داروها از بطوري
 87در سال درصد  8/52به  85در سال درصد 

رسد. اپیدمی ساپرولگنیازیس مشکل جدي دیگر می

دهندگان بود که بروز اپیدمی آن در زمستان پرورش
گرم  500 و در ماهیان پرواري با اوزان بیش از 1387

ساپرولگنیازیس جلدي پس از  ثبت گردید. اصوالً
در ماهیان مولد در  هاي نامناسب (خصوصاًدستکاري

فصل تکثیر) و یا هر آسیب تروماتیک دیگر وارد آمده 
هاي به پوست ناشی از تراکم باال، ضایعات و زخم

هاي هاي ویروسی، باکتریایی و انگلناشی از بیماري
لیکن ، گرددها، ایجاد میدهخارجی و نیز آالین

مطالعات نشان داده است که درجه حرارت پایین 
 کی از عوامل بروز ساپرولگنیازیس است. معموالًی آب

درجه  18بروز ساپرولگنیازیس در دماي کمتر از 
 10گراد و بیشترین بروز آن در دماي کمتر از سانتی

زیرا تولید زئواسپور با  ،باشدگراد میدرجه سانتی
، Roberts( ابدیافزایش درجه حرارت کاهش می

کی دیگر از عومل مستعد یرسیدگی جنسی  ).2011
 کننده بروز اپیدمی این بیماري در ماهیان پرواري است

)Cross  وWilloughby ،1989(. قیاسی و همکاران 
) در بررسی بروز اپیدمی ساپرولگنیازیس در 1389(

تعدادي از مزراع هراز متوجه شدند که متوسط وزن 
 3/81گرم و از نظر جنسی  550ماهیان بیمار بیش از 

و  قیاسی( ماده بودنددرصد  7/18ماهیان نر و درصد 
تحقیقات نشان داده است که  ).1389همکاران، 

ستسترون در کتوتو–11افزایش سطح سرمی هورمون 
اي موجب کاهش شدید آالي قهوهماهیان قزل

و  Pickering(  شودهاي گابلت میسلول
Pottinger ،1985 ( همچنین ضایعات جلدي ماهیان

کتوتوستسترون بصورت  –11تحت تاثیر هورمون 
بوده که بتدریج   پراکنده و متعدد در سطح بدن

تمام سطح  هم متصل و تقریباًهاي عفونت بهکانون
در حالیکه در زمانی که آسیب  پوشاند.بدن را می

تروماتیک به پوست عامل باشد ضایعات بصورت 
، Willoughbyو  Cross( شودمنفرد ایجاد می

رسد تمایل بنابراین، به نظر می ).1989
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دهندگان به عرضه ماهی در اوزان باال (بیش از پرورش
ه پرورش گرم) مشکالتی چون طوالنی شدن دور 500

و رسیدگی جنسی ماهیان را به همراه دارد که زمینه 
کند. در بروز چنین مشکلی را در مزارع فراهم می

بررسی فراوانی سنی ماهیان قزل آال در معرض تلفات 
ماهه مشاهده شد.  5–20بیشترین تلفات در ماهیان 

ماهگی به  3این در حالی است که ماهیان از 
ه و از این سن به بعد استخرهاي پرورشی معرفی شد

شوند و در رده عنوان ماهی پرورشی شناخته میبه
ماهیان به وزن مناسب بازاري  ماهه معموالً 9-10سنی 

رسند. لیکن در مواردي که گرم) می 300–350(
طول  ،باالتر وجود دارد اندازه تقاضا براي ماهیان با
 ابدیماه نیز افزایش می 20دوره پرورش تا 

)Shepherd  وBromage ،1992 .( طی چند سال
گرم  500اخیر تقاضا براي ماهیان با وزن بیش از 

افزایش یافته است و در اکثر مزارع تکثیر و پرورش 
قزل آال در استان مازندران متوسط وزن ماهی ارائه 

لذا با توجه به  ،گرم است 500شده به بازار بیش از 
 ،تر شدن مدت دوره پرورشاین مسئله و طوالنی

طبیعی است که بیشترین ابتال ماهیان به عوامل 
زا در این سنین رخ دهد. مسئله بعدي که باید بیماري

اي و بروز مسمومیت مشکالت تغذیه ،به آن پرداخت
که در    در ماهیان پروراري است. نتایج نشان داد

 درصد 2/13و  5/8، 5ترتیب به 87و  86، 85هاي سال
مزارع با بروز تلفات ناشی از مسمومیت غذایی روبرو 

شده اند که بروز تلفات با تغییر جیره قطع شده است 
و بر اساس نتایج ثبت شده علت مسمومیت باال بودن 

و پراکساید ذکر گردیده است. از  TVNمیزان 
ترین عوامل افزایش این دو فاکتور در غذا شرایط مهم

دما و رطوبت ذکر شده  نامناسب انبارداري، افزایش
در شرایط نامناسب حرارت و  ).Lanka ،2000( است

رطوبت فساد پروتئین و چربی موجود در غذا 
پراکساید شده و  وTVN ترتیب موجب افزایش به

مصرف آنها موجب بروز اختالالت کبدي و کلیوي 
هاي وارده مرگ اتفاق گردد و با پیشرفت آسیبمی
با توجه به  ).Kristein ،2008و  Hamilton( افتدمی

مشاهده هاي مرتبط با پرورش نتایج در خصوص سازه
که انبار تمام مزارع فاقد سیستم خنک کننده و  شودمی

ثبت حرارت و رطوبت بوده و کمتر از نیمی از مزارع 
از سیستم تهویه در انبار برخوردار بودند. با توجه به 

ادامه مدیریت مزارع رسد به نظر می ،آنچه که گفته شد
بدین صورت جوابگوي افزایش تولید مورد تقاضا 

مدیریت    هاي نوین در امرتوجهی به روشبوده و بی
هاي آب و سازه، تغذیه و انبارداري مواد غذایی، شیوه
هاي جدید پیشگیري چون استفاده از واکسن و محرك

هاي نوین تشخیصی، مدیریت صحیح در ایمنی، روش
ی، رعایت استاندارد وزن ماهیان عرضه شده دارو درمان
تدریج موجب تضعیف تولید و راندمان آن هبه بازار، ب

گردد.می
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