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 (Disease Enteric Redmouth) روده ايبیماري دهان قرمز مطالعه اپیدمیولوژیک 

و تعیین  آذربایجان غربي استان قزل آالي رنگین كمان پرورشي دردر مزارع 
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 1891 اسفندتاریخ پذیرش:                                     1894 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده
. به منظور  باشدد کننده خسارات اقتصادی در مزارع پرورشی کشور میاز مهمترین عوامل عفونی ایجا (Yersinia ruckeri)باکتری یرسینیا راکری 

ماهی  182، نمونه گیری از 1931تا مرداد ماه  1931عامل بیماری دهان قرمز روده ای، طی فروردین ماه  یرسینیا راکری،باکتری  جداسازی و شناسایی

-به عمل آمد. نمونهماهی قزل آالی رنگین کمان در سطح استان آذربایجان غربی  مزرعه پرورش 13گرم، از  122تا  1قزل آالی رنگین کمان با اوزان 

 Yersinia selective)های کلیه، یک سوم انتهایی روده و قسمت دهانی ماهی صورت گرفت و بر روی محیط کشت اختصاصی یرسینیا گیری از بافت

agar)  ساعت در انکوباتور نگهداری شدند. با استفاده از رنگ آمیزی  21الی 88د به مدت درجه سانتی گرا 12کشت داده شد . پلیت ها در درجه حرارت

نمونه آلودگی به یرسینیا راکری، مربوط به بافت روده  112نمونه مورد مطالعه،  182مشخص گردید از  (PCR) های بیوشیمیایی و مولکولیگرم، آزمایش

 22/8نمونه در قسمت کلیه )با میانگین  12درصد آلودگی( و  77/12قسمت دهانی )با میانگین  نمونه مربوط به 27درصدآلودگی(،  23/98)با میانگین 

 88/97مزرعه باکتری یرسینیا راکری جدا گردید و آلودگی معادل  2مزرعه مورد مطالعه در سطح استان از  13درصد آلودگی( ماهیان بود. ضمن آنکه از 

تواند نشانگر وضیعت وخیم بیماری و تحت حاد میزان درصد آلودگی در مقایسه با سایر استان ها بوده که می درصد محاسبه گردید که نشان از باال بودن

%( و اندازه 79/21گرمی بیشترین آلودگی ) 1-12بودن بیماری در سطح مزارع استان باشد. در خصوص اوزان مختلف، اندازه تا انگشت قدی با وزن 

%( کمترین آلودگی را به باکتری یرسینیا راکری داشته که نشان از حساسیت باالی ماهیان در اوزان انگشت قدی  27/18)گرم به باال  122بازاری با وزن 

و  r=870نسبت به ماهیان با اوزان باالتر داشت. همچنین مشخص شد که همبستگی معنی دار مستقیمی بین مقدار نیتریت و بروز بیماری وجود دارد )

p=0.03 از می(. چنین بنظر ( 2/ 1رسد که مقادیر باالی نیتریتppm   به عنوان یک فاکتور مستعد کننده قوی در بروز بیماری فوق نقش )به باال

 تواند در کنترل بیماری در مزارع استان موثر واقع شود.  کلیدی دارد. بنابراین انجام اقدامات مدیریتی و بهداشتی مناسب تا حد زیادی می
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 مقدمه
یا  (Enteric red mouth)ای بیماری دهان قرمز روده

های  یکی از بیماری(Yersiniosis) یرسینیوزیس 
باکتریایی مهم در صنعت پرورش ماهیان سردابی می 

د، که در چند سال اخیر باعث بروز تلفات در مزارع باش
 Akhlaghi and Sharifسردابی کشور شده است )

Yazdi, 2008عامل بیماری، باکتری یرسینیا راکری .)            
(Yersinia ruckeri می باشد که دارای )سروتیپ  6

آن قدرت بیماریزایی بیشتری دارند.  2و  1است، سروتیپ 
و خانواده انتروباکتریاسه بوده که به شکل این باکتری جز

کوکوباسیل های گرم منفی، میله ای، فاقد اسپور، اکسیداز 
باشد و به عنوان یک عامل بیماریزا منفی، کاتاالز مثبت می

برای بسیاری از گونه های مختلف ماهیان از جمله خانواده 
آزادماهیان محسوب می گردد. حساسترین گونه به این 

زل آالی رنگین کمان به ویژه در اندازه انگشت قد بیماری ق
(. ماهی قزل آالی Tobback et al., 2007باشد )می

خانواده آزاد  از(Oncorhynchus mykiss) رنگین کمان 
شود ماهیان، مهمترین گونه پرورشی کشور محسوب می

تن در  112936، 1932که میزان تولید این ماهی در سال 
امه آماری سازمان شیالت ایران، کشور بوده است )سالن

(. مهمترین عالیم بالینی مشاهده شده در این 1932
-بیماری شامل: خونریزی در داخل دهان، فکین، قاعده باله

ها همراه با لکه های داخلی، بیرون زدگی چشمها و اندام
باشد  های خونساز میهای خونی در آن و نکروز در اندام

(Shaowu et al., 2013; Altinok et al., 2001.)   
بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی کشور این       

بیماری از نظر میزان خسارات اقتصادی و گسترش بیماری 
بعد از استرپتوکوکوزیس به عنوان دومین بیماری مهم 

(. با 1931مزارع سردآبی کشور مطرح می باشد )عبدی، 
بیماری عنایت به گزارش جداسازی و شناسائی عامل این 

از بسیاری از استان های کشور همچون استان فارس 
(Akhlaghi and Sharif Yazdi, 2008،)  چهارمحال و

 Adel، مازندران )(Fadaeifard et al., 2014)بختیاری 

et al., 2015 ،1939(، تهران )سلطانی و همکاران ،)
کهکیلویه و بویر  (،Zorriehzahra et al., 2012همدان )

( و عدم گزارش رسمی 1931ر و همکاران، احمد )گنجو
این بیماری از مزارع سردابی استان آذربایجان غربی، این 

شایان ذکر . تحقیق برای اولین بار در کشور صورت پذیرفت
های علمی این بیماری جزو بر اساس آخرین یافته است

بیماری های قابل انتقال میان انسان و حیوان طبقه بندی 
زی و شناسائی آن از نظر بهداشت شده است و جداسا

 ,.kumar et alعمومی نیز حائز اهمیت می باشد )

در انسان بصورت عفونت های  مزبوربیماری (. 2015
وجود زخم  صورتدر  و روده ای بروز می نماید -گوارشی

ماهیان مبتال،  مزرعه یا در دست و آلودگی زخم با آب
در شدید  با تب های های گوارشیعفونتمنجر به بروز 
. این بیماری جزء عفونت های ثانویه در گرددانسان می

از ضعف که  افرادیدر باشد و بویژه می انسان مطرح 
 ,.kumar et alنماید )بروز می برخوردارند،سیستم ایمنی 

2015.)  
هدف از انجام این تحقیق این بوده است تا نسبت به     

ای در مزارع  رودهدهان قرمز باکتریائی بیماری وضعیت 
استان آذربایجان غربی و ارتباط بروز این بیماری عفونی با 
 عوامل محیطی موثر در مزارع مورد مطالعه پرداخته شود.

 

 هامواد و روش
به منظور جداسازی و شناسایی بااکتری یرساینیا راکاری،    

، نموناه گیاری   1932تا مرداد ماه  1931طی فروردین ماه 
 222تاا   1گین کماان باا اوزان   ماهی قزل آالی رن 282از 

مزرعه  13دارای عالئم مشکوک به یرسینیوزیس، از گرم و 
پرورش ماهی قازل آالی رنگاین کماان در ساطت اساتان      

مزارع شهرستان های ارومیاه ، اشانویه ،   ) آذربایجان غربی
( صاورت  نقده ، پیرانشهر، سردشت، میانادوآب و شااهیند   

حداقل زمان ممکن به ها در مجاورت یخ و در گرفت. نمونه
آزمایشگاه باکتری شناسی مرکز تحقیقاات ملای آرتمیاای    

گیری از قادام کلیاه، ثلاث روده،    کشور منتقل شدند. نمونه
باار روی محاای  محوطااه دهااانی و آب صااورت گرفاات و  

کشات   Yersinia selective agar)اختصاصی یرسینیا ) 
درجاه   22سااعت در دماای    18-22داده شد و باه مادت   

ها جمع آوری شدند. در گراد گرمخانه گذاری و پرگنهسانتی
این مطالعه بعد از رنا  آمیازی گارم و انجاام آزمایشاات      

 Austinو  Austinبیوشاایمیایی توصاایه شااده توساا     
های گرم منفی، اکسایداز منفای و کاتااالز    باسیل (2222)

و تشخیص قطعی با واکان    DNAمثبت جهت استخراج 
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( Polymerase chain reactionزنجیاره ای پلای ماراز )   
 مورد استفاده قرار گرفتند.     

ها، بر اساس دستورالعمل کیت جدایه DNAاستخراج     
( صورت گرفت. تشخیص MBST, Iran) DNAاستخراج 

 F ها با طراحی و تولید آغازگرهای اختصاصی قطعی جدایه

(5′- GCGAGGAGGAAGGGTTAAGTG –3′)  و

R (5′- GAAGGCACCAAGGCATCTCTG –3′ )

صورت گرفت و اندازه محصول  16S rRNAبر پایه  ن 
 LeJeune and( بود )bpجفت باز ) 232مورد انتظار 

Rurangirwa, 2000 برنامه حرارتی دستگاه ترموسایکلر .)
سیکل حرارتی شامل: مرحله  92)متابیون، آلمان( در 

درجه  31در دمای  DNAواسرشت سازی اولیه دو رشته 
 31دقیقه، واسرشت سازی در دمای  2دت سانتیگراد به م

دقیقه، مرحله اتصال پرایمر به  1درجه سانتیگراد به مدت 
DNA  دقیقه  1درجه سانتیگراد به مدت  61الگو در دمای

درجه سانتیگراد به  22و مرحله گسترش نهائی در دمای 
میکرولیتر  22در حجم  PCRدقیقه بود. واکن   8مدت 
 X12 PCR ، U9 DNA Taqمیکرولیتر بافر  2شامل 

Polymerase ،62  ،6/2پیکو مول از هر یک از پرایمرها 
نانو گرم از  dNTPs (mM12 ،)222میکرولیتر از مخلوط 

استخراج شده بود و حجم نهایی  DNAهای نمونه
میکرولیتر  22توس  آب مقطر استریل به  PCRمحصول 

ل  با استفاده از از  PCRرسانده شد. در پایان محصول 
 UVI% الکتروفورز و باند حاصله توس  دستگاه 2آگارز 

tec  مدل(BTS-20.MS عکس برداری شد و نتیجه )
آزمای  قرائت گردید. در این مطالعه از آب مقطر استریل 
به عنوان کنترل منفی و از نمونه توالی شده یرسینیا 

جهت کنترل KC291153 راکری با شماره دستیابی 
 مثبت استفاده شد. 

های فیزیکی و شیمیایی آب  به منظور بررسی شاخص     
های درجه حرارت و میزان مزارع، در ابتدای مزرعه شاخص

( آب ورودی مزارع با استفاده از DOاکسیژن محلول )
اندازه ( YK-2001DOمتحرک مولتی مدل )دستگاه 

گیری شد. همچنین نمونه برداری از آب ورودی هر مزرعه 
ا استفاده از ظروف پالستیکی استریل به صورت ماهانه و ب
ها به لیتر صورت گرفت و نمونه 122درب دار با حجم 

منظور تعیین وضعیت آلودگی آب مزارع به باکتری 

های یرسینیا راکری و تعیین میزان آلودگی به آزمایشگاه
مرکز تحقیقات ملی آرتمیای کشور  باکتری شناسی و آب

های نیتریت به شاخص نتقال یافتند. در آزمایشگاه آبا
روش برن اشنایدر و رابینسون، میزان آمونیوم با استفاده از 
روش فنات، میزان نیترات به روش ستون کاهشی کادمیوم 
و سختی کل به روش کمپلکسومتری با استفاده از 

EDTA ( اندازه گیری شدAPHA, 2005 بررسی و .)
اد کل محاسبه میزان آلودگی ماهی ها بر طبق فرمول: )تعد

 ماهیان/تعداد ماهیان مبتال( صورت گرفت.
، اختالف میزان 18نسخه   SPSSبه کمک نرم افزار     

های مختلف با استفاده از آزمون تی آلودگی در بافت
مستقل تعیین گردید. در این مطالعه آماره های توصیفی از 

 جمله مقادیر کمینه و بیشینه نیز تعیین گردیدند.
 
 نتایج  

 PCRهای بیوشایمیایی و  ن  آمیزی گرم، آزمای نتایج ر

های ماهیاان  های باکتریایی جدا شده از بافتبر روی نمونه
نشان داده شده  1و شکل شماره  1مورد مطالعه در جدول 

نتاایج مطالعااات تاییاد کننااده بیمااریزائی باااکتری    اسات.  
یرسینیا راکری در ماهیان قزل آالی رنگین کمان در مزارع 

 رد بررسی است. منتخب مو
های بیوشیمیایی در : نتایج رنگ آمیزی و آزمایش1جدول 

 باکتری یرسینیا راکری جداسازی شده از ماهیان بیمار

Table 1: Results of staining and biochemical 

tests of Yersinia ruckeri isolated from infected 

fish 

 مشخصات آزمایش

 سفید رن  رن  کلنی 

 گرم منفی زی گرمرن  آمی

درجه  12-92حرکت )دمای 

 سانتیگراد(

+ 

درجه  92حرکت )دمای 

 اسنتیگراد(

- 

OF   واکن  F 

 + کاتاالز

 - اکسیداز

H2S تولید - 

 - تولید اندول

 + متیل رد
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 مشخصات آزمایش

 + واکن  واگوس پر اسکور

 + احیای نیترات 

 + رشد در آگارسیمون سیترات

 + رشد در مک کانگی آگار

 - هاور

 : واکن  منفی               -+ :  واکن  مثبت             

    Fتخمیر کننده : 

 
 
 
 
 
 
 

های یرسینیا راکری مورد برخی جدایه DNAحاصل از  PCR: 1شکل 

: جدایه 8-1های ، جدایهbp  111: مارکر Mاستفاده در این مطالعه )

 .کنترل منفی(: 11: کنترل مثبت، جدایه 9های مورد آزمایش، جدایه 

 Figure 1: PCR from the DNA of Yersinia  ruckeri 

used in this study (M: Marker 100 bp, 1-8: isolates 

tested , 9: positive control, 10: negative control). 

 

های مختلف کلیه، یک سوم انتهایی میزان آلودگی بافت    
نگین کمان مورد روده و قسمت دهانی ماهیان قزل آالی ر

مطالعه در مزارع منتخب به باکتری یرسینیا راکری در 
نشان داده شده است. بر اساس این  1تا  2های جدول
نمونه آلودگی به  112نمونه مورد مطالعه،  282از  نتایج،

 23/98یرسینیا راکری مربوط به بافت روده )با میانگین 
) با  نمونه مربوط به قسمت دهانی 26درصدآلودگی(، 

نمونه مربوط به  22درصد آلودگی( و  66/22میانگین 
درصد آلودگی( ماهیان بود.  22/8قسمت کلیه )با میانگین 

 2مزرعه مورد مطالعه در سطت استان از  13ضمن آنکه از 
مزرعه باکتری یرسینیا راکری جدا گردید که آلودگی 

درصد محاسبه شد. تعداد و ضریب میانگین  81/96معادل 
ه های آلوده به یرسینیا راکری در اوزان مختلف ماهی نمون

در  قزل آالی رنگین کمان به باکتری یرسینیا راکری
نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست  2جدول 

 1-22آمده، اندازه زیر گرم تا انگشت قدی با دامنه وزنی 
%( و اندازه بازاری 69/22گرمی بیشترین درصد آلودگی )

%( کمترین آلودگی را به  26/21گرم به باال ) 222با وزن 
 باکتری یرسینیا راکری نشان داد. 
 

 (11: میزان آلودگی به باکتری یرسینای راکری در نمونه های جدا  شده از ناحیه دهان )تعداد=2جدول 

Table 2: The prevalence of isolates of Yersinia ruckeri bacteria from the mouth area (n = 15) 
 ضریب آلودگی تعداد نمونه مثبت موقیعت مکانی شماره  مزرعه

 22/2 9 ارومیه 1

 26/2 1 ارومیه 2

 99/2 2 ارومیه 9

 22/2 9 ارومیه 1

 26/2 1 ارومیه 2

 16/2 2 ارومیه 6

 12/2 6 ارومیه 2

 19/2 2 مهاباد 8

 16/2 2 پیرانشهر 3

 19/2 2 پیرانشهر 12

 99/2 2 پیرانشهر 11

 12/2 6 اشنویه 12

 16/2 2 اشنویه 19

 22/2 9 شاهیند  11
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 ضریب آلودگی تعداد نمونه مثبت موقیعت مکانی شماره  مزرعه

 26/2 1 نقده 12

 19/2 2 میاندوآب 16

 12/2 6 سردشت  12

 19/2 2 سردشت 18

 26/2 1 سردشت 13

 27/1 67  تعداد کل نمونه های مثبت

 

 (11وده )تعداد=: میزان آلودگی به باکتری یرسینای راکری درنمونه های بررسی شده در قسمت ر3جدول 

Table 3: The prevalence of isolates of Yersinia ruckeri bacteria from the intestine (n = 15) 
 ضریب آلودگی تعداد نمونه مثبت موقیعت مکانی شماره مزرعه

 12/2 6 ارومیه 1

 16/2 2 ارومیه 2

 12/2 6 ارومیه 9

 26/2 1 ارومیه 1

 22/2 9 ارومیه 2

 66/2 12 ارومیه 6

 16/2 2 ارومیه 2

 26/2 1 مهاباد 8

 29/2 8 پیرانشهر 3

 26/2 1 پیرانشهر 12

 16/2 2 پیرانشهر 11

 29/2 8 اشنویه 12

 2663 3 اشنویه 19

 26/2 1 شاهیند  11

 22/2 9 نقده 12

 26/2 1 میاندوآب 16

 99/2 2 سردشت  12

 26/2 1 سردشت 18

 16/2 2 سردشت 13

 38/1 111  مونه های مثبتتعداد کل ن

 

 (11=: میزان آلودگی به باکتری یرسینای راکری درنمونه های بررسی شده در قسمت کلیه )تعداد4جدول 

Table 4: The prevalence of isolates of Yersinia ruckeri bacteria from the kidney (n = 15) 
 لودگیضریب آ تعداد نمونه مثبت موقیعت مکانی شماره  مزرعه

 62/2 1 ارومیه 1

 19/2 2 ارومیه 2

 19/2 2 ارومیه 9

 2/2 2 ارومیه 1

 2/2 2 ارومیه 2

 26/2 1 ارومیه 6
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 لودگیضریب آ تعداد نمونه مثبت موقیعت مکانی شماره  مزرعه

 22/2 9 ارومیه 2

 2/2 2 مهاباد 8

 22/2 9 پیرانشهر 3

 26/2 1 پیرانشهر 12

 19/2 2 پیرانشهر 11

 26/2 1 اشنویه 12

 22/2 9 اشنویه 19

 2/2 2 شاهیند  11

 2/2 2 نقده 12

 2/2 2 میاندوآب 16

 19/2 2 سردشت  12

 2/2 2 سردشت 18

 26/2 1 سردشت 13

 18/1 21  تعداد کل نمونه های مثبت

 

 

 : تعداد و ضریب میانگین نمونه های آلوده به یرسینیا راکری در اوزان مختلف ماهی قزل آالی رنگین کمان1جدول 

Table 5: Number and average coefficient of samples contaminated with Yersinia ruckeri in different 

weights of rainbow trout 

 وزن ماهی اندازه ماهی

 )گرم( 

تعداد نمونه های بررسی 

 شده

 درصد آلودگی تعداد نمونه های آلوده

 22/2 92 22 1-22 تا انگشت قدی

 13/2 28 22 22-62 انگشت قدی

 98/2 22 22 62-122 پی  رشد

 23/2 12 22 122-222 رشد

 21/2 11 22 به باال 222 بازاری

های مورد مطالعه میانگین مقادیر حاصل از بررسی شاخص
آب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان استان 

آمده است.  6آذربایجان غربی در مدت بررسی در جدول 
کمینه و بیشینه درجه حرارت آب در مزارع مورد مطالعه 

درجه سانتیگراد برای دمای صبت و  11و  2/11به ترتیب 
درجه سانتیگراد برای دمای عصر بوده است  2/16تا  12

(. یکی از مهمترین پارامترهای هیدروشیمی آب، 6)جدول 
اکسیژن محلول بوده که در مدت بررسی مقدار کمینه و 

گرم در لیتر محاسبه گردید. میلی 2/8و  2/2بیشینه آن 

انجام شده مقدار آمونیاک کل مزارع اندازه  در بررسی
 21/2و 92/2گیری شده که بیشینه و کمینه آن به ترتیب 

گرم در لیتر بود. همچنین، بیشینه و کمینه نیترات میلی
گرم در لیتر و برای میلی 23/2و  3/2این مزارع به ترتیب 

گرم در لیتر گزارش شد. در میلی 1/2و  12/2نیتریت 
شده میزان سختی کل در مزارع مختلف  بررسی انجام

میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد )جدول  122و132بین
6  .) 
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 : میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب مزارع پرورشی منتخب استان آذربایجان غربی 7جدول 

Table 6: Average physico-chemical parameters of selected fish farms of West Azerbaijan province 

 
مزارع  همبستگی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

ماهی استان آذربایجان غربی با آلودگی مزارع به  پرورش
نشان داده شده است. بر  2در جدول شماره  یرسینیوزیس

اساس این نتایج، ارتباط بین افزای  غلطت نیتریت و 
زارع پرورشی به باکتری یرسینیا راکری با آلودگی آب م

دارد و   (r= 0.935)درصد، شدیدا  همبستگی 33احتمال 
کمترین میزان همبستگی در بین فاکتورهای شیمیائی آب 
با آلودگی آب مزارع به باکتری یرسینیا راکری متعلق به 

بیشترین همبستگی بین   .(r= 0.341)دمای آب است 
، بین غلظت r= 0.980))فاکتورهای شیمیائی آب 

آمونیاک با نیترات محلول آب مشاهده گردید. همبستگی 

  =r) و صبت  (r= 0.011)بین دمای آب در بعدازظهر 

با میزان اکسیژن محلول آب معنی دار نیست. در  (0.020
این بررسی ارتیاط بین مقادیر نیتریت، نیترات و آمونیاک 

)به ترتیب با اکسیژن محلول آب همبسته و منفی بود 
و  -262/2،  -292/2ضریب همبستگی عبارت است از 

که با کاه  اکسیژن محلول آب بر (، بطوری-822/2
میزان آمونیاک، نیتریت و نیترات افزوده می شود. در این 
بررسی، ضریب همبستگی بین اکسیژن محلول آب و 
آلودگی آب به یرسینیا راکری ارتباطی نسبتا قوی و منفی 

 . (r= -0.732)ید مشاهده گرد

  

 ماهی استان آذربایجان غربی با آلودگی مزارع  به یرسینیوزیس مزارع پرورش : همبستگی پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب6جدول 

Table 7: Correlation between physico-chemical parameters of water in Western Azerbaijan province fish 

farms with pollution to yersiniosis 

 درصد معنی دار است. 1** اختالف در سطت 

 
 بحث 
مهمترین های اخیر یرسینیوزیس به عنوان یکی از در سال

علل بروز تلفات و خسارات اقتصادی در مزراع سردابی 
(. عالیم بالینی 1931کشور مطرح شده است)عبدی، 

مشاهده شده در مطالعه حاضر شامل اگزوفتالمی یک یا دو 

ها، های داخلی و قاعده بالهطرفه، خونریزی در چشم، اندام
فکین و اطراف دهان، تیرگی بدن، تورم شکم و شنای 

های بالینی گزارش شده توس  ظم بود که با نشانهنامن
محققین مختلف در ماهیان قزل آالی رنگین کمان مبتال 
به یرسینیوزیس تشابه فراوانی دارد )گنجور و همکاران، 

 نیتریت
)میلی 

 گرم/لیتر(

 نیترات

 )میلی گرم/لیتر(

 آمونیاک

 )میلی گرم/لیتر(

 سختی کل

)میلی 

 گرم/لیتر(

 اکسیژن

عصر )میلی 

 گرم/لیتر(

اکسیژن 

صبح )میلی 

 گرم/لیتر(

)درجه  عصردما 

 سانتیگراد(

دما صبح 

)درجه 

 سانتیگراد(

21/2±26/2  18/2±21/2  28/2±11/2  6/82±1/262  28/2±29/2  12/2±11/2  2/1±11/19  8/2±89/12  

 
میزان 

 آلودگی
NO2 NO3 NH3 صبحO2  عصر O2 

دمای 

 صبح
 دمای عصر

392/2 1 ضریب همبستگی آلودگی یرسینیا **
 861/2 **

 823/2 **
 - 292/2 **

 - 292/2 **
 911/2  912/2  

NO2 392/2 ضریب همبستگی **
 1 312/2 **

 323/2 **
 - 262/2 **

 - 222/2 **
 992/2  926/2  

NO3 861/2 ضریب همبستگی **
 312/2 **

 1 382/2 **
 - 822/2 **

 - 821/2 **
 292/2  232/2  

NH3 823/2 ضریب همبستگی **
 323/2 **

 382/2 **
 1 - 826/2 **

 - 283/2 **
 262/2  282/2  

O2 ضریب همبستگی صبت - 292/2 **
 - 262/2 **

 - 822/2 **
 - 826/2 **

 1 882/2 **
 - 112/2  229/2  

O2 ضریب همبستگی عصر - 292/2 **
 - 222/2 **

 - 821/2 **
 - 283/2 **

 882/2 **
 1 222/2  211/2  

911/2 ضریب همبستگی دما صبت  992/2  292/2  262/2  - 112/2  222/2  1 612/2 **
 

912/2 ضریب همبستگی دما عصر  926/2  232/2  282/2  229/2  211/2  612/2 **
 1 
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1931;  Adel et al., 2015.)  باتوجه به غیر اختصاصی
های خونریزی های بالینی در اکثر بیماریبودن نشانه
یی و به منظور کنترل و شناسایی دقیق و دهنده باکتریا

سریع عوامل ایجاد کننده تلفات در ماهیان استفاده 
های مولکولی از همزمان از آزمایشات بیوشیمیایی و روش

 ,.Nelson et alرسد )ضروری به نظر می PCRقبیل 

(. نتایج بررسی حاضر نشان دهنده آن است که 2015
آالی رنگین کمان درصد از مزارع پرورشی قزل  81/96

مرکز پرورشی استان آذربایجان غربی  2مورد بررسی، در 
نشان از باال بودن  باشند کهمبتال به یرسینیوزیس می

میزان درصد آلودگی در مقایسه با سایر استان ها بوده و 
تواند نشانگر وضیعت وخیم بیماری و تحت حاد بودن می

عه صورت بیماری در سطت مزارع استان باشد. در مطال
درصد از  62(، 1939گرفته توس  سلطانی و همکاران )

های مازندران، ماهیان پرورشی در مزارع منتخب استان
تهران، زنجان و لرستان مبتال به یرسینیوزیس بودند که از 
درصد ابتالی بیشتری نسبت به مطالعه حاضر برخوردار 

و  Fadaeifardبودند. در مطالعه صورت گرفته توس  
% از 9( در استان چهارمحال و بختیاری، 2211ران )همکا

ماهیان مورد مطالعه مبتال به یرسینیوزیس بودند. این در 
 Sharifiyazdiو  Akhlaghi  حالی است که در بررسی

های درصد از کل نمونه 2/2( در استان فارس، 2228)
مورد مطالعه مبتال به یرسینیوزیس بودند. در مطالعه 

Adel  درصد از ماهیان قزل  12( نیز 2212)و همکاران
آالی رنگین کمان در استان مازندران از نظر باکتری 
یرسینیا راکری مثبت بودند. کلیه مطالعات ذکر شده نشان 
دهنده گسترش و پراکندگی زیاد باکتری یرسینیا راکری 

آالی کشور است. از طرفی با توجه به در مزارع مهم قزل
های ین باکتری، در گروه بیماریاین که بیماری ناشی از ا

-قابل انتقال به انسان قرار گرفته است الزمه اتخاذ برنامه

های موثر و کاربردی به منظور مقابله و کنترل این بیماری 
  (. Kumar et al., 2015)شود پی  از پی  نمایان می

درصد آلودگی به  23/98 بر اساس نتایج به دست آمده،    
بوط به یک سوم انتهایی بافت روده، یرسینیا راکری مر

 22/8درصد آلودگی مربوط به قسمت دهانی و  66/22
درصد آلودگی ماهیان مربوط به قسمت کلیه بود. این 
باکتری به طور معمول در روده ماهیان حامل حضور داشته 

و هنگامی که جمعیت ماهیان تحت تاثیر شرای  استرس 
در میزان هورمون زا از قبیل صید، حمل و نقل، تغییر 

استرس )کورتیزول( و شرای  نامطلوب محی  پرورشی 
)کمبود اکسیژن محلول در آب، افزای  گاز آمونیاک، 
نیتریت و نیترات و افزای  میزان تراکم و رسیدن به دمای 

درجه سانتیگراد( دردسر ساز شده و منجر به  18-12
 ,.Fouz et alگردد )شیوع بیماری و تلفات در ماهیان می

( نشان داد 1322)  Linggو  Busch(. نتایج مطالعه2006
درصد جمعیت ماهیان قزل آالی رنگین  22که بیشتر از 
توانند حامل باکتری یرسینیا راکری در بخ  کمان می

-انتهای روده خود باشند. بر اساس نتایج فوق به نظر می

رسد که ماهیان پرواری و بچه ماهیان به ظاهر سالم به 
حاملین باکتری )در یک سوم خلفی روده( عمل عنوان 

توانند نق  مهمی را در انتقال بیماری در بین کرده و می
مزارع استان بازی کنند که این امر لزوم انجام تمهیدات 

های بیشتر را در هنگام انتقال ماهیان بهداشتی و مراقبت
 کند.تر میدر بین مزارع استان پر رن 

اصله چنین به نظر می رسد، عوامل متناسب با نتایج ح    
اصلی تاثیر گذار شیمیائی بر آلودگی آب مزارع پرورشی به 
باکتری یرسینیا راکری، نیتریت، نیترات، آمونیاک، اکسیژن 
محلول و دمای آب می باشند. بیشترین و کمترین میزان 
همبستگی در بین فاکتورهای شیمیائی آب با آلودگی آب 

ترتیب متعلق به نیتریت و دمای آب  به یرسینیا راکری، به
می باشد. همانطور که نتایج نشان می دهند، بین مقادیر 
نیتریت و آلودگی آب مزارع پررشی ماهی به یرسینیا 

  و  (p<0.05)راکری ارتباط معنی داری وجود دارد
به باال( به عنوان یک   2ppm/ 1مقادیر باالی نیتریت )از 

بروز بیماری فوق نق  فاکتور مستعد کننده قوی در 
علیرغم همبسته بودن دمای آب با آلودگی کلیدی دارد. 

آب به یرسینیا راکری، این ارتباط حداقل در دمای مزارع 
چنین بنظر می رسد به دلیل  مورد بررسی ضعیف است.

همبستگی منفی، با کاه  اکسیژن محلول آب میزان 
. این آلودگی آب به باکتری یرسینیا راکری افزای  یابد

کاه  اکسیژن می تواند در فصول گرم سال که میزان 
BOD  افزای  می یابد و تقاضای اکسیژنی ارتقا می یابد

مشهود گردد. از طرفی دیگر فاکتور دما نیزکه در فصل 
تابستان و مناطقی که در این فصل نوسانات دمائی 
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، مصرف بیشتر BODبیشتری دارند موجب افزای 
محلول آن و بروز استرس در ماهی اکسیژن و کاه  مقدار 

شده و افزای  احتمال آلودگی ماهیان به یرسینیوزیس را 
(. Tobback et al., 2007به همراه داشته باشد )

Fernandez ( در مطالعه خود نشان 2221و همکاران )
های محیطی به ویژه درجه حرارات و دادند که بین استرس

جود دارد و در بروز یرسینیوزیس ارتباط معنی داری و
درجه سانتیگراد  28درجه سانتیگراد نسبت به  18دمای 

بروز یرسینیوزیس در ماهی قزل آالی رنگین کمان بیشتر 
 بوده است.  

بر اساس نتایج به دست آمده، باکتری یرسینیا راکری از     
تمامی سنین ماهی قزل آالی رنگین کمان جداسازی شد. 

انگشت قدی )دامنه وزنی هر چند که اندازه زیر گرم تا 
%( و اندازه 69/22گرمی( بیشترین درصد آلودگی ) 22-1

%( کمترین آلودگی  26/21گرم به باال ) 222بازاری با وزن 
را به باکتری یرسینیا راکری نشان داد. نتایج به دست آمده 
در تحقیق حاضر مشابه نتایج گزارش شده توس  گنجور و 

( 2212و همکاران ) Zorriehzahra( و 1931همکاران )
باشد که تایید کننده بیشترین حساسیت ماهی قزل می

آالی رنگین کمان به یرسینیوزیس در مرحله انگشت قدی 
 باشد. می
با توجاه باه گساترش یرساینیوزیس در ساطت مازارع           

نقا  مهام پارامترهاای    پرورشی استان آذربایجان غربی و 
مات مادیریتی و  محیطی در شیوع این بیماری، انجاام اقادا  

بهداشتی از قبیل قرنطینه نماودن ماهیاان قبال از عرضاه     
زا از طریاق  ها وکنترل شارای  اساترس  ماهیان به حوضچه

بهبود شرای  محیطی، از قبیل بهبود کیفیت مناسب آب و 
تعویض به موقع آن، تغذیه مناسب، کاه  باار ماواد آلای،    

-ی بای هاا اجتناب از تراکم بی  از حد ماهیان، دساتکاری 

های های ایمنی و ضدعفونی کنندهمورد، استفاده از محرک
تواناد در کنتارل و   های دوره ای مای مناسب و نمونه گیری
های اقتصادی ناشای از ایان بیمااری،    کاه  تلفات و ضرر

تارویج   باا تاوان  در این راستا میمفید و سازنده واقع شود. 
فرهنااا  مااادیریت بهداشاااتی، ارتقاااای ساااطت علمااای 

 داران مزرعاه  باه  یبهداشات  یهاا  هیتوصا ندگان و تولیدکن
ایان   در یماریباین  شیوع از یریشگیپ و کنترل در استان
   .کرد کمک استان

 دانيتشکر و قدر
ها و دانند تا از تالشنویسندگان مقاله بر خود واجب می

زحمات همکاران و مسئوالن محترم در موسسه تحقیقات 
یقات آرتمیای کشور، علوم شیالتی کشور، مرکز ملی تحق

سازمان دامپزشکی کشور و پرورش دهندگان پرتالش 
مزارع تحت بررسی در استان آذربایجان غربی که بدون 
مساعدت و همکاری ایشان اجرای این مطالعه میسر نبود، 

 تشکر و قدردانی نمایند. 
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Abstract 

Yersinia ruckeri is the one of the most important causative agents of economic losses in fish 

farms in Iran. During April-August 2012، sampling was done from 285 rainbow trout 

weighing from 1-200 g up، from 19 coldwater farms that located in west-Azerbaijan province 

in order to isolate and identify the pathogenic bacterium Y. ruckeri, as causative agent of 

enteric redmouth disease. Samples from the fish's mouth, kidney tissue and the last third of 

intestine were cultured on yersiana selective agar media and then incubated at the 25°C for 

48-72 hours. Using gram staining, biochemical tests and molecular assay (PCR) from 285 

studied samples, 110 samples were infected to Y. ruckeri in the intestine (with an average of 

59.38% contamination), 76 in mouth (with an average of 25.66% contamination)، and 25 in 

kidney tissue (with an average of 8.77% contamination). Moreover, Y. ruckeri were isolated 

from 7 farms out of 19 studied farms so the contamination rate about 36.84 percent was 

estimated. The results show that the average amount of contamination in west-Azerbaijan is 

higher than other provinces in the country، therefore; it can be the indicator of the 

deterioration and acuteness of the disease in west-Azerbaijan’s farms. Regarding different 

weights, the samples in finger size weighing 1-20 g were the most infected ones (52.63%) and 

the market size weighing up to 200 grams (24.56%) had minimal contamination with bacteria. 

This result revealed that fish with fingerling size are the most sensitive compare to higher 

weights. Also, significant correlation was observed between high rate of nitrite and disease 

occurrence (r=870 and p=0.03). It seems that amount of nitrite more than 0.1 ppm could be 

played important role as susceptibility factor in occurrence of ERM disease. So, doing proper 

health management could control the rate of disease outbreak in west-Azerbaijan’s farms.  

Keywords: West Azerbaijan province, Enteric redmouth disease, Yersinia ruckeri, Rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss), Susceptibility factors 
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