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چکید ه 

 پژوهش حارض به منظور ارزیابی تأثیر بیامری سپتی سمی هموراژیک ویروسی بر صفات بیومرتی ماهی قزل آالی رنگین کامن انجام شد.  
تعداد 281 قطعه ماهی با وزن اولیه 3/38 ± 88 گرم بعد از 18 روز دوره عادت دهی به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. همه گروه های 
آزمایشی با جیره غذایی تجاری تغذیه شدند. گروه اول به عنوان شاهد )بدون تزریق( در نظر گرفته شد، اما گروه های دوم تا پنجم به ترتیب 
با رسم فیزیولوژی سه صدم میلی لیرت، رسم فیزیولوژی شش صدم میلی لیرت، ویروس سپتی سمی سه صدم میلی لیرت و ویروس سپتی سمی شش 
صدم میلی لیرت با غلظت 4.5x104 pfu.ml -1، تزریق شدند. جهت تشخیص بیامری از تست RT-PCR استفاده شد. مدت دوره ی پژوهش 
35 روز و رکورد برداری صفات وزن بدن و طول ماهیان )طول استاندارد، طول چنگالی و طول کل(، در روز های 28 و 35 پرورش انجام شد. 
مقایسات میانگین این صفات در بین گروه های مختلف با استفاده از آزمون توکی )HSD( و نرم افزار R انجام شد. در نتایج مربوط به وزن 
بدن در هفته اول بعد از چالش )روز 28( بین گروه شاهد با گروه های تزریق شده با ویروس سپتی سمی در سطح )P>0/001( و همچنین 
بین گروه تزریق رسم فیزیولوژی و گروه تزریق ویروس سپتی سمی اختالف معنی دار مشاهده شد )P>0/05(. در هفته دوم بعد از چالش 
)روز 35( بین گروه های تزریق سپتی سمی با دیگر گروه های آزمایشی )گروه شاهد، گروه های تزریق رسم فیزیولوژی( برای صفت وزن بدن 
تفاوت معنی دار مشاهده شد )P>0/001(. در هفته دوم بعد از چالش بین گروه های مختلف آزمایشی برای صفات مرتبط با طول ماهی )طول 
استاندارد، طول چنگالی و طول کلی( تفاوت معنی دار وجود داشت )P>0/05(. با توجه به نتایج مشاهده شده بروز بیامری VHS باعث کاهش 

رشد ماهیان شده و زیان اقتصادی در برخواهد داشت.  
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مقدمه
دارند،  مهمی  جایگاه  ماهیان  گونه های  انواع  بین  در  رسدآبی  ماهیان 
بازار پسندی آن  قزل آالی رنگین کامن به علت طعم لذیذ و  مخصوصاً 
بسیار مورد توجه قرار گفته است )10(. تولید و تکثیر میلیون ها قطعه 
بچه ماهی به صورت تجاری و پرورش آن ها در مزارع نیازمند مدیریت 
صحیح پرورشی از نظر ژنتیک و اصالح نژاد و توجه به بیامری ها می باشد. 
اما متأسفانه مسائلی از قبیل حفظ بانک ژن، دورگه گیری و جلوگیری از 
هم خونی چندان مورد توجه پرورش دهند گان قرار منی گیرد. تکثیر غیر 
ایجاد اختالالت ژنتیکی و هم خونی در نسل  علمی و غیر اصولی سبب 
ساختار  ارزیابی  می شود.  آن  از  ناشی  نامطلوب  صفات  بروز  و  مولدین 
ژنتیکی و آگاهی از وضعیت ژنتیکی و سالمتی گونه هایی که در معرض 
تکثیر مصنوعی قرار دارند جهت حفاظت و نگهداری آن-ها امری رضوری 
می باشد )14(. قزل آالی رنگین کامن مهم ترین گونه پرورشی آزاد ماهیان 
در ایران است. این گونه ماهی بومی کشور نبوده بلکه خاستگاه بیشرت 

کالیفرنیا  از رودخانه مک کلوود  نژادهای ماهی قزل آالی رنگین کامن 
می باشد که در رسارس جهان پراکنده شده است )3 و 4(. 

پرورش و تکثیر ماهی قزل آال در سال های اخیر به رسعت توسعه یافته 
رشد چشم گیری  واحد سطح  در  تولید  میزان  پرورشی  مزارع  در  است. 
داشته است. هم زمان با چنین توسعه ای که افزایش تراکم ماهی در واحد 
سطح را به همراه دارد انواع بیامری های عفونی در ماهیان پرورشی بروز 
و گسرتش خواهد یافت. برای مثال ویروس سپتی سمی خونریزی دهنده 
ماهیان  در  بیامری های جدی، هم  از  و  اصلی  عامل  عنوان  به   )VHSV(
پرورشی صنعتی و هم در ماهیان حیات وحش در نیم کره شاملی گزارش 
شده است. تا اوایل سال 1990 اعتقاد بر این بود که این بیامری، تنها عامل 
مرگ و میر شدید در قزل آالی رنگین کامن پرورشی در قاره اروپاست. 
این بیامری به یکی از جدی ترین معضالت در کشورهای اروپایی تبدیل 
شده است و در حدود 40 میلیون پوند در سال 1991خسارت وارد منوده 
است )9(. شیوع بیامری در دو مزرعه در دامنارک در سال 2000 موجب 
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To evaluate the influence of VHS disease on rainbow trout biometric traits, this research was conducted. Two hundred 
eighty-one rainbow trout (88±3.38 g initial weight ) were collected, and after 18 days of adaptation period were ran-
domly divided into five groups. All experimental groups were fed by commercial ration. The first group was selected as 
a control group (no injection), but the second to fifth groups were injected with 0.03 ml physiological serum, 0.06 ml 
physiological serum , 0.03 ml VHSV, and 0.06 ml VHSV with the concentration of 4.5x104 pfu.ml - respectively. To di-
agnose the disease, RT-PCR test was used. The research period was 35 days, and records of body weight, and fish length 
(standard length, fork length and, total length) were collected on days 28, and 35 of rearing. Mean comparisons of these 
traits between different groups were conducted using the Tukey test (HSD) and R software. In the results of body weight 
in the first week after challenge (day 28) significant differences were observed between the control group with VHSV 
injected groups (p<0.001) and also between physiological serum with VHSV injected groups (p<0.05). In the second 
week after challenge (day 35), there were significant differences (p<0.001) for body weight between VHSV injected 
groups with control and physiological injected groups (p<0.001). In the second week after the challenge for traits related 
to fish length (standard length, fork length, and total length), there were significant differences between all experimental 
groups (p<0.05). Based on the observed results, VHS disease will reduce fish growth,  and it will cause economic losses.  
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بیامری 165 تن ماهی قزل آالی رنگین کامن و خاویار شده  آلودگی و 
و میزان خسارات حدود 211 هزار یورو تخمین زده شد، در کل میزان 
مرگ و میر در مزارع پرورش ماهی 50 درصد بوده است )13(. با این 
از 80 گونه ی ماهیان در  بیش  این ویروس در  حال در سه دهه گذشته 
آمریکای شاملی، شامل رشق آسیا و اروپا جدا سازی شده است. ویروس 
که  زیر سویه  تعدادی  و  ژنوتیپ  نوع  به چهار  )VHS( می تواند  بیامری 
توزیع جغرافیایی محدود دارند تقسیم شود. محدوده میزبانی و دامنه 
بیامری زایی این بیامری به نظر می رسد تا حدودی مرتبط با نوع ژنوتیپ 
دهنده  خونریزی  سمی  سپتی  عامل  ویروس   .)9( باشد  بیامری  ویروس 
خانواده  به  متعلق  ویروس  این  می باشد.   RNA شامل  هسته  دارای 
این  ژنوم   .)17( می باشد   Novirhabdovirus جنس  و   Rhabdoviridae
را  پروتئین ساختاری   5 و  دارد  نوکلئوتید طول  باز  کیلو  ویروس 12-11 
به  نسبت  آبزیان  بین  در  گونه  حساس ترین  آال  قزل  ماهی  می کند.  کد 
کامن  رنگین  آالی  قزل  ماهی  مختص  بیامری  این  می باشد.  بیامری  این 
بالینی  عالیم  و  اندوتلیال شده  پوشش  تخریب  و موجب  بوده  پرورشی 
آن شامل خونریزی در مننژ، سطوح رسوزی، عضالت، اندام های داخلی، 
همگام  است.  آبشش ها  پریدگی  رنگ  و  بدن  تیرگی  گزروفتاملیا،  چشم، 
با این بیامری آسیت نیز قابل مشاهده می باشد. ماهیان مبتال به بیامری 
آرام، بی تحرک و بی حال هستند. در مراحل مزمن بیامری تیرگی رنگ 
و رفتار های غیر عادی هنگام شنا قابل مشاهده است )18(. میزان مرگ 
و  درصد   100 تا  کم سن  ماهیان  در  دارد،  بستگی  ماهی  به سن  میر  و 
بیولوژیکی  مخازن  است.  متغیر  درصد   70 تا   30 از  مسن تر  ماهیان  در 
در  بیامری  ماهیان حامل  و  بالینی  دارای عالیم  و  مبتال  ماهیان  بیامری، 
حیات وحش هستند. ویروس بیامری همراه با ادرار و مایعات تخمدان 
بیشرتین  که  مکان هایی هستند  ماهی  و طحال  کلیه  می ریزد.  بیرون  به 
میزان آلودگی این ویروس در آنها یافت می شود )18(. این دو بافت در 
ماهی قزل آالی رنگین کامن، بافت هدف این بیامری محسوب می شوند. 
هنگام بروز و انتشار بیامری در یک گله ماهی پرورشی در یک حوضه 
آبی، بسیاری از ماهیان ممکن است حامل بیامری باشند اما عالیم بیامری 

را نشان ندهند. 
مایعات  در  که  هنگامی  تا  نبود   )VHS( بیامری  از  خربی   1988 سال  تا 
در  و  شد  شناسایی  آمریکا  در  ساملون  ماهی  و  شینوک  ماهی  تخمدان 
ایرلند،  فنالند،  نروژ،  انگلستان،  کشورهای  در  ساحلی  وسیع  بخش های 
سوئد و بخش هایی از دامنارک، فرانسه، آملان، اسپانیا این بیامری به طور 
رسمی شناسایی شد )2(. این بیامری موجب مرگ و میر زیادی در ماهیان 
می شود و در چندین آزمون این بیامری عفونی در ماهی قزل آال رنگین 
آمریکای شاملی جداسازی و شناسایی  اروپای شاملی و  آبزیان  کامن در 
شده است )9(. پژوهش ها نشان می دهند که بیامری در یک دوره ی 30 
روزه در حدود 20 درصد موجب مرگ و میر ماهیان قزل آالی رنگین 
کامن در آمریکای شاملی شده است. در برخی گزارش ها میزان مرگ و 
میر ماهیان قزل آالی مبتال به بیامری و ساکن آب های شیرین 50 تا  100  
درصد ذکر شده است )12(. اولین مورد تأیید شیوع این بیامری در شامل 

ایران در رودرس استان گیالن در سال 2005 گزارش شد )8(. 
VHSV از گونه ماهیان آبزی وحشی منشأ گرفته که نسبت به ماهی قزل 
آالی رنگین کامن و ماهی ساملون آتالنتیک کمرت دچار بیامری می شوند 

شده  شناسایی  نیز  سپر ماهی  در  بیامری  مستعد  گونه ی  چندین  چه  اگر 
است )13(. در یک دوره 15 ساله، بیامری در بسیاری از گونه های آبزیان 
شناسایی و جداسازی شده است. این بیامری 48 گونه آبزیان را در کره 
شاملی بطور عمده در کشور های ایاالت متحده، کانادا، ژاپن، کره و اروپا 
تحت تأثیر قرار داده است )15(. محققان با جمع آوری منونه های ماهیان 
آلوده به بیامری )VHS( از شش استان ایران با تولید عمده ماهی قزل آال 
رنگین کامن و بیشرتین میزان مرگ و میر در اثر این بیامری، به بررسی 
ماهیان  جمعی  دسته  میر  و  مرگ  میزان  پرداختند.  بیامری زا  عامل  این 
در مزارع با عالئم مثبت بیامری، حدود 30 تا 70 درصد بود. عالیم این 
بیامری شامل اگزوفتاملیا، خون ریزی در فک پایین و چشم ها، ورم شکم، 
و  شدید  تراکم  پیلوریک،  و  عضالنی  نواحی  گسرتش  پوست،  شدن  تیره 
هیستوپاتولوژیک  آزمایشات  همچنین  بود.  کبد  و  کلیه  شدگی  بزرگ 
نشان داد که ضایعات ایجاد شده در کبد و جگر به وسیله بیامری مشابه 
عالیم ذکر شده برای بیامری بود. بنابراین در بافت های آسیب دیده که 
و هموژنیزه  گرفته اند سلول ها جدا سازی  قرار  اثرات سیتوپایتیک  تحت 
 RT-PCR به وسیله ی واکنش های )VHS( شدند، تأیید تشخیص عارضه
انجام گرفت. طبق نتایج این پژوهش خاستگاه این بیامری ایجاد شده در 
در   .)1( است  بوده  اروپا  ایرانی،  کامن  رنگین  قزل آالی  پرورشی  مزارع 
 RT-PCR و تست ELISA پژوهشی دیگر محققان با استفاده از تکنیک
real-time  موفق به شناسایی یک سویه جدید ویروس بیامری سپتی سمی 
هموراژیک در ماهیان وحشی اطراف مزارع ایسلند شدند. آنالیز فیلوژنی 
توالی گلیکوپروتئینی ویروس نشان داد که سویه جدید احتامال متعلق به 
 IV بیامری است. این اولین گزارش پروژه جداسازی زیر گروه IV ژنوتیپ

ویروس در مزارع ایسلند و کشورهای اروپایی می باشد )7(.
پژوهش گران با بررسی توالی کامل و دقیق ویروس بیامری VHS نشان 
کامن  رنگین  قزل آالی  ماهی  در  بیشرت  ویروس   Ia ژنوتیپ  که  دادند 
کشورهای اروپایی و ژنوتیپ IVb ویروس در مناطق آبی ایاالت متحده 
شامره  با  ژن  بانک  در  و  شناسایی   VHSV-Ia کامل  توالی  دارد.  وجود 
دسرتسی KC778774 قرار داده شده و توالی نوکلئوتیدی آن 13 درصد 
فیلوژنی  آنالیز  تحقیقات   .)19( است  آمریکایی  سویه های  از  متفاوت 
ویروس سپتی سمی هموراژیک نشان داد که سویه بیامری زای ویروس در 
ایران متعلق به کالد Ia2 و ژنوتیپ Ia ویروس می باشد. در نهایت نشان 
داده شد که ژنوتیپ ویروس در کشور از نظر ژنوتیپی حدود 99 درصد 

مشابه سویه های اروپایی )یافت شده در ایتالیا( می باشد)5(.
بیامری  مستقیم  اثر  بررسی  عدم  به  باتوجه  حارض  پژوهش  از  هدف 
تغییرات  بررسی  حال،  به  تا  ماهیان  بدن  تغییرات طول  و  بدن  وزن  بر 
پارامرتهای بیومرتی در ماهی قزل آالی رنگین کامن بعد از انجام دوره ی 
چالشی تزریق در سطوح مختلف بیامری ویروسی سپتی سمی هموراژیک 

)VHS( بود.

مواد و روش ها
اصول اخالقی پژوهش

کلیه ماهیان مورد استفاده در این پژوهش با توجه به دستورالعمل، حقوق 
و آسایش آبزیان مطابق منشور سازمان دامپزشکی کشور پرورش یافتند. 
چالش ویروسی در این پژوهش با توجه به نظارت مستقیم و موارد ایمنی 
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زیستی زیر نظر متخصصان بیامری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور 
انجام شد.

مکان و زمان پژوهش 
این پژوهش در بخش پرروش آبزیان، مرکز رشد و کارآفرینی، دانشگاه 
تهران در  استان  توابع  از  آزاد واحد رودهن واقع در شهرستان رودهن 

اواخر پاییز )آذر ماه( و زمستان )دی ماه( سال 1397 شمسی انجام شد.

مزرعه پرورش آبزیان رودهن
با  رودهن  آزاد  دانشگاه  کارآفرینی  و  رشد  مرکز  آبزیان  پرورش  مرکز 
 30 در  رشقی(،  درجه   51 و  شاملی  درجه   35( جغرافیایی  موقعیت 
رودهن  است.  واقع شده  دماوند  در شهرستان  و  تهران  کیلومرتی رشق 
با بخش مرکزی  از رشق  استان مازندران،  با شهرستان آمل در  از شامل 
کویرهای  و  با کوه ها  از جنوب  و  پردیس  با شهرستان  از غرب  دماوند، 
ورامین و پاکدشت همسایه است. کلیه تانک  های پرورش ماهی فایربگالس 
با ابعاد )عرض 45 سانتی مرت، طول 60 سانتی مرت و ارتفاع 70 سانتی مرت 
بودند. مقدار توده ی پرورش مورد استفاده در هر تانک 1/7 کیلوگرم بود.

کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب 
 آب مورد استفاده در این پژوهش از آب چاه تأمین شد. این آب ابتدا 
در تانک 5000 لیرتی فایربگالس دوجداره عایق ذخیره و سپس استفاده 
می شد. دمای آب در دوره ی پرورش به طور میانگین 10 درجه سانتی گراد، 
 )http://www.karizab.com( آب اندازه گیری شده با کیت کاریزآب pH
7/5، شوری 3 قسمت در میلیون، اکسیژن محلول در آب 10/2میلی لیرت در 

لیرت و میزان آمونیاک 0/72 ارزیابی شد.

طراحی آزمایش 
تروتالج  نژاد  کامن  رنگین  قزل آالی  ماهی  قطعه   310 پژوهش  این  در 
نگهداری  پنج هفته  به مدت  تانک(  در هر  ماهی  قطعه   17( آمریکایی 
از  پس  نهایت  در  و  بود  روز   18 ماهیان  عادت دهی  دوره ی  شدند. 
و  ماندند  باقی  تیامر بندی  جهت  ماهی  قطعه   281 ماهیان  تلفات  کرس 
غذا دهی ماهیان بر اساس وزن توده ی زنده ماهیان و دمای آب براساس 
استاندارد های موجود و راهنامی خوراک دهی انجام شد. غذا دهی ماهیان 
های  تانک  نظافت  و  غروب(  و  ظهر  )صبح،  روز  شبانه  در  وعده  سه 

پرورشی دوبار )صبح و شب( انجام شد. سیستم پرورش ماهی به صورت 
گردش آب مدار بسته بود و هر سه ساعت یک بار آب به طور خودکار 
به سیستم تزریق می شد. هوادهی ماهیان در داخل هر تانک به وسیله ی 

سنگ  هوا )تغذیه شده با پمپ( و بیوفیلرت )رشکت ماهیران( انجام شد.

چالش ویروسی
بعد از سپری شدن دوره ی عادت دهی ماهیان در پنج گروه دسته بندی 
VHSV، گروه دوم تیامر  با شش صدم میلی لیرت  شدند )گروه اول تیامر 
لیرت رسم  میلی  تیامر شش صدم  گروه سوم   ،VHSV میلی لیرت  سه صدم 
فیزیولوژی، گروه چهارم سه صدم میلی لیرت رسم فیزیولوژی، گروه پنجم 
تیامر شاهد بدون تزریق(. تزریق ویروس توسط رسنگ یک میلی لیرتی 

مخصوص انسولین انجام شد.

شناسایی بیامری VHS در ماهیان 
جهت شناسایی و تشخیص بیامری در ماهیان تزریق شده 9 منونه بافتی 
از بافت های مختلف )کلیه، کبد، عضله و طحال( از ماهیان گروه تزریق 
وجود  تشخیص  شد.  جدا سازی  فیزیولوژی  رسم  تزریق  گروه  و  ویروس 

بیامری با استفاده از تست RT-PCR انجام شد.

استخراج RNA ویروسی 
از بافت های هموژن شده طحال، کلیه، کبد و  RNA ویروسی  استخراج 
اساس  بر  ایران(  )یکتاتجهیز،   RNA استخراج  کیت  از  استفاده  با  عضله 
تا هنگام   RNA دستورالعمل و راهنامی رشکت سازنده صورت گرفت. 

استفاده در یخچال با دمای منفی 80 درجه سانتی گراد نگهداری شد.

تست RT-PCR جهت تشخیص بیامری
پس از استخراج RNA، جهت ایجاد cDNA، 5  میکرولیرت RNA ویروسی، 
از  میکرولیرت   2 و  دپس  آب  همراه  به  تصادفی  هگزامر  میکرولیرت  یک 
RNA مربوط به هر منونه به مدت 5 دقیقه در دمای 65 درجه سانتی گراد 
انکوباسیون شد. سپس منونه ها به مدت 5 دقیقه بر روی یخ رسد شدند. 
و   dNTP میکرولیرت   2  ،RT buffer میکرولیرت   5 باال  مخلوط  به  سپس 
در دمای 37  دقیقه  به مدت 90  و  اضافه شد   RT آنزیم  میکرولیرت  یک 
پلی مراز  زنجیره ای  واکنش  انجام  نگهداری شد. جهت  درجه سانتی گراد 
از دستگاه گرادیانت )ساخت انگلیس( مسرت با حجم 50 میکرولیرت دارای 

جدول 1- توالی آغازگر های مورد استفاده در واکنش زنجیره ای پلی مراز.

نام ژنتوالیترتیب توالی 

’3 ATGGAAGGAGGAATTCGTGAAGCG’5Fتوالی رفت 
VHSV N

’3 GCGGTGAAGTGCTGCAGTTCCC’5Rتوالی برگشت 

تأثیر بیامری ویروسی سپتی سمی هموراژیک ) VHS( بر ...
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میکرومول   150  ،Mgcl2 میلی مول  یک   ،10x  PCR buffer میکرولیرت   5
dNTP، 100 پیکومول با استفاده از پرایمر های رفت و برگشت، یک واحد 
Taq DNA polymerase و دو و نیم میکرولیرت برای منونه ها استفاده شد. 
 4 استفاده شامل: یک سیکل 94 درجه سانتی گراد  سیکل حرارتی مورد 

 60 ثانیه،   30 مدت  به  سانتی گراد   درجه   94 تکراری  سیکل   33 دقیقه، 
درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه، 72 درجه سانتی گراد به مدت 90 ثانیه 
و یک سیکل نهایی 72 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه انجام شود. 
جهت اطمینان از تکثیر وجود قطعه مورد نظر از ژل آگاروز 1/5درصد 
استفاده شد. جدول 1 توالی های آغازگر های مربوط به واکنش PCR بوده 

که از منبع شامره )16( اخذ شده است.

اندازه گیری داده های بیومرتی 
داده های بیومرتی شامل وزن بدن، طول استاندارد، طول چنگالی و طول 
کل بدن هر هفته یک مرتبه اندازه گیری شدند. تلفات به صورت روزانه 
ثبت و در کل دوره پرورش به مدت پنج هفته، 29 قطعه ماهی تلف شدند. 
 sartorius  وزن بدن ماهیان با استفاده از ترازوی دیجیتالی دقیق مارک
با دقت 0/01 و حداکرث وزن اندازه گیری 210 گرم و طول ماهیان با خط 

کش با دقت 0/1 سانتی مرت رکوردبرداری شدند.

آنالیز آماری داده ها 
از  استفاده  با  داده ها  بودن  نرمال   ابتدا  داده ها،  آنالیز  و  بررسی  جهت 
آزمون شاپیرو-ویلکس )Shapiro-Wilk’s test( انجام سپس همگن بودن 
به  شد.  بررسی   )Levene’s test( لون  آزمون  از  استفاده  با  واریانس ها 
طول  استاندارد،  طول  بدن،  وزن  بیومرتی  پارامرتهای  بررسی  منظور 
چنگالی و طول کل داده های حاصل از ماهیان قزل آالی رنگین کامن از 
مقایسه  برای  استفاده شد.   )ANOVA( واریانس یک طرفه  آنالیز  روش 

شکل 1- منونه ای از اندازه گیری وزن و اندازه گیری طول بدن ماهی.

شکل2- قطعه 505 جفت بازی تکثیر شده به وسیله PCR. چاهک شامره1: منونه بدون تیامر تزریقی، چاهک شامره 2 تیامرهای تزریق 

ویروس: قطعه 505 جفت بازی مربوط به ناحیه  N-geneبیامری VHSV، چاهک شامره 3: تیامرهای تزریق رسم فیزیولوژی، چاهک شامره 

4: نشانگر مولکولی 100 جفت بازی )رشکت تکاپوزیست، ایران(.
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 test( میانگین گروه های مختلف آزمایشی در این پژوهش از آزمون توکی
HSD( در سطح احتامل 5 درصد استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل های 
آماری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار R i386 نسخه ی 1.6.3 انجام 

شد.

نتایج  
و  کبد  طحال،  بافتی  منونه  ماهیان،  در  ویروس  تزریق  از  پس  روز  پنج 
شده  تزریق  تیامر  و  ویروسی  تیامر  شاهد،  مختلف  گروه های  از  عضله 
بافتی   RNA و  شدند  جداسازی  منونه   9 قالب  در  فیزیولوژی  رسم  با 
استخراج و سپس با کمک تست RT-PCR حضور ویروس در تیامرهای 
آزمایشی مورد تأیید قرار گرفت، با توجه به شکل ژل اگارز یک و نیم 
شده  تزریق  گروه  منونه های  در  ویروس  حضور  گفت  توان  می  درصد، 
رسم  با  شده  تزریق  گروه  در  همچنین  و  بوده  قطعی  کامال  ویروس  با 
در   .)2 )شکل  نشد  مشاهد  ویروس  از  اثری  شاهد  گروه  و  فیزیولوژی 
به مدت 18 روز، دوره ی  امتام دوره ی عادت دهی  پژوهش حارض پس 
چالش قزل آالی رنگین کامن به مدت دو هفته به طول انجامید. گروه های 
با ویروس  تزریق شده  A= گروه  پنج گروه )گروه  آزمایش شامل  مورد 

سپتی سمی هموراژیک سه صدم میلی لیرت، گروه B = گروه تزریق شده 
C= گروه  با ویروس سپتی سمی هموراژیک شش صدم میلی لیرت، گروه 
تزریق شده با رسم فیزیولوژی سه صدم میلی لیرت، گروه D = گروه تزریق 
شده با رسم فیزلوژی شش صدم میلی لیرت، گروه E = گروه شاهد )گروه 
بدون تزریق( بودند. پس از ثبت رکوردهای هفتگی مربوط به وزن بدن 
ماهیان در گروه های مختلف آزمایشی و ثبت شاخص های زیست سنجی 
 Standard( بدن ماهیان که شامل اندازه گیری طول استاندارد بدن ماهی
 Total( و طول کل بدن ماهی )Fork length( طول چنگالی ماهی ،)length
length( برحسب واحد سانتی مرت سنجش شدند )جدول های 2 و 3(. در 
هر گروه آزمایشی 30 قطعه ماهی به طور تصادفی رکورد برداری شدند. 
با توجه به نتایج جدول 1، در هفته اول چالش بیشرتین مقدار افزایش 
گونه  هر  فاقد   E )گروه  شاهد  گروه  ماهیان  در  متوسط  طور  به  وزن 
به طور متوسط در  افزایش وزن  تزریق( 108/47 گرم و کمرتین مقدار 
سپتی  ویروس  با  شده  تزریق  )گروه   B گروه  ماهیان  به  مربوط  چالش 
سمی هموراژیک شش صدم میلی لیرت( 104/89 گرم بود. حداکرث و حداقل 
مقادیر ثبت شده رکورد وزن بدن در انتهای هفته اول چالش در گروه 
E، به ترتیب 114/39 و 101/75 گرم بود. حداکرث و حداقل مقادیر ثبت 

جدول1- خالصه ای از نتایج زیست سنجی وزن ماهی در هفته اول و هفته دوم چالش.

E=گروه شاهد  )تیامر بدون تزریق( 

D=گروه تزریق شده با رسم فیزیولوژی شش صدم میلی لیرت

C = گروه تزریق شده با رسم فیزیولوژی سه صدم میلی لیرت

B = گروه تزریق شده با ویروس شش صدم میلی لیرت

A = گروه تزریق شده با ویروس سه صدم میلی لیرت

رضیب تغییرات )%CV(حداکرث مقادیرحداقل مقادیرانحراف معیار ± میانگینپارامرت

2/99101/75114/392/75 ± 108/47وزن هفته اول چالش گروه E )گرم(

2/9299/97112/612/72 ± 107/08 وزن هفته اول چالش گروه D )گرم(

3/0698/74112/892/85 ± 107/19وزن هفته اول چالش گروه C )گرم(

3/0697/50110/492/91 ± 104/89وزن هفته اول چالش گروه B )گرم(

3/7596/49112/543/54 ± 105/75وزن هفته اول چالش گروه A  )گرم(

3/09108/13119/82/69 ± 114/65 وزن هفته دوم چالش گروه E )گرم(

3/23106/7118/72/84 ± 113/57 وزن هفته دوم چالش گروه D )گرم(

3/18106/95118/982/80 ± 113/21   وزن هفته دوم چالش گروه C )گرم(

3/00101/79115/422/79 ± 109/92 وزن هفته دوم چالش گروه B )گرم(

2/90102/41115/242/64 ± 109/81  وزن هفته دوم چالش گروه A  )گرم(

تأثیر بیامری ویروسی سپتی سمی هموراژیک ) VHS( بر ...
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شده رکورد وزن بدن در در انتهای هفته اول چالش در گروه B به ترتیب، 
110/49  و 97/50 بود. 

افزایش وزن  با توجه به جدول 1 در هفته دوم چالش، بیشرتین مقدار 
به طور متوسط مربوط به گروه E ، 114/65 گرم و کمرتین میزان افزایش 
 109/81 ،A وزن در هفته دوم چالش به طور متوسط مربوط به گروه 
بود. حداکرث و حداقل مقادیر ثبت شده رکورد وزن بدن در انتهای هفته 
دوم چالش در گروه E، به ترتیب 119/8 و 108/13 گرم بود. حداکرث و 
حداقل مقادیر ثبت شده رکورد وزن بدن در انتهای هفته دوم چالش در 
گروه A، به ترتیب 115/24 و 102/41 گرم بود. با توجه به داده های به 
دست آمده در طی مدت دو هفته چالش برای صفت وزن بدن بیشرتین 
مقادیر افزایش وزن در گروه E )گروه شاهد( و کمرتین مقادیر مربوط 
به افزایش وزن مربوط به گروه های B و A )گروه های تزریق ویروس( 

بوده است.
در انتهای هفته اول و دوم چالش هم زمان با رکورد برداری وزن ماهیان 
داده ها و اندازه گیری های مربوط طول بخش های مختلف بدن ماهیان از 
جمله )طول استاندارد، طول چنگالی و طول کلی بدن ماهیان( نیز ثبت 
و رکوردبرداری شد )شکل 1(. به عنوان منونه در جدول -2 رکوردهای 

ذکر شدند.   )Total length( ماهی  بدن  کل  اندازه گیری طول  به  مربوط 
به طور  بدن ماهی  اول چالش حداکرث مقدار طول کل  انتهای هفته  در 
متوسط مربوط به گروه E ، 20/46  سانتی مرت و حداقل مقدار طول کل 
بود.  سانتی مرت   20/18  ،A گروه  به  مربوط  متوسط  طور  به  ماهی  بدن 
بدن  کل  برای صفت طول  ثبت شده  رکوردی  مقادیر  و حداقل  حداکرث 
ماهی در هفته اول چالش در گروه E، به ترتیب 21/6 و 5/ 19 سانتی مرت 
بود. حداکرث و حداقل مقادیر رکوردی ثبت شده برای صفت طول کل بدن 
ماهی گروه A در هفته اول چالش در گروه به ترتیب 21 و 19/4سانتی 

مرت بود.
مقادیر اندازه گیری شده برای صفت طول کل بدن ماهی در هفته دوم 
چالش نیز ثبت و بررسی شدند. با توجه به مقادیر ثبت شده در جدول 
، نشان می دهد که حداکرث مقدار ثبت شده به طور متوسط 20/95   2-
سانتی مرت و مربوط به گروه E و حداقل مقدار ثبت شده به طور متوسط 
و حداقل  بود. همچنین حداکرث   A گروه  به  مربوط  و  سانتی مرت   20/18
مقدار رکورد طول کل بدن در هفته دوم چالش برای گروه E به ترتیب 
بود. حداکرث و حداقل مقدار رکورد طول  برابر 22/2 و 19/6 سانتی مرت 
کل بدن ماهی در هفته دوم چالش برای گروه A، به ترتیب 21/5 و 19 

جدول 2- خالصه ای از نتایج زیست سنجی طول کل ماهی در هفته اول و هفته دوم چالش تزریق.

E=گروه شاهد  )تیامر بدون تزریق( 

D=گروه تزریق شده با رسم فیزیولوژی شش صدم میلی لیرت

C = گروه تزریق شده با رسم فیزیولوژی سه صدم میلی لیرت

B = گروه تزریق شده با ویروس شش صدم میلی لیرت

A = گروه تزریق شده با ویروس سه صدم میلی لیرت

رضیب تغییرات )%CV(حداکرث مقادیرحداقل مقادیرانحراف معیار ± میانگینپارامرت

TL 20/46 ± 0/5719/521/62/78 هفته اول چالش گروه E )سانتی مرت(

TL   20/36 ± 0/819/421/23/92 هفته اول چالش گروه D )سانتی مرت(

TL   20/39 ± 0/4919/521/32/4 هفته اول چالش گروه C )سانتی مرت(

TL   20/24 ± 0/5519/3021/12/71 هفته اول چالش گروه B )سانتی مرت(

TL 20/18 ± 0/4819/4212/37 هفته اول چالش گروه A )سانتی مرت(

TL 20/95 ± 0/7719/622/23/67 هفته دوم چالش گروه E )سانتی مرت(

TL 20/79 ± 0/ 7919/4223/79 هفته دوم چالش گروه D )سانتی مرت(

TL20/76 ± 0/8019/5223/85 هفته دوم چالش گروه C )سانتی مرت(

TL 20/34 ± 0/7418/421/43/63 هفته دوم چالش  گروه  B )سانتی مرت(

TL 20/26 ± 0/641921/53/15 هفته دوم چالش گروه A )سانتی مرت(
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سانتی مرت بود.
با توجه به مقادیر رکورد برداری شده در مورد صفت طول کل بدن، در 
)گروه  تزریق  بدون  ماهیان  بدن  کل  که طول  آن ست  بیانگر   2 جدول 
شاهد( بیشرتین مقدار و طول کل بدن ماهیان گروه تیامر تزریق ویروس 
رکوردهای  وجود  به  توجه  با  ادامه  در  بوده اند.  دارا  را  مقدار  کمرتین 
مربوط به وزن بدن ماهی و طول بخش های مختلف بدن ماهی در دو 
هفته چالش در پنج گروه مختلف با استفاده از آزمون توکی در محیط 
نرم افزار R مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از زیست 
سنجی داده های مربوط به وزن بدن ماهیان در انتهای هفته اول چالش 
نشان داد که بین تیامر گروه شاهد )E( با گروه تیامر تزریق ویروس سه 
صدم میلی لیرت )گروه A(، بین تیامر گروه شاهد )E( و گروه شش صدم 
 )P>0/001( اختالف معنی داری در سطح )B میلی لیرت تزریق ویروس )گروه
مشاهده شد. همچنین بین گروه تیامر شش صدم میلی لیرت ویروس )گروه 
B( و گروه تیامری سه صدم میلی لیرت رسم فیزیولوژی )گروه C( اختالف 
میانگین  معنی داری در سطح )P>0/05(وجود داشت. در مورد مقایسه 
پنج گروه تیامری مختلف در مورد اندازه  گیری  های زیست  سنجی مربوط 
به صفات طول استاندارد، طول چنگالی و طول کلی بدن ماهیان در هفته 

اول چالش اختالف معنی داری یافت نشد )جدول 3(  .
بررسی و مقایسات میانگین صفت وزن بدن در انتهای هفته دوم چالش 

 ،)B( با گروه   )E( بین گروه   ،)A( با گروه   )E( بین گروه  که  داد  نشان 
 )C( بین گروه ،)B( با گروه )D( بین گروه ،)A( با گروه )D( بین گروه
با گروه )A( و بین گروه )C( با گروه )B( در سطح )P>0/001( اختالف 
معنی داری مشاهده شد )جدول 3(. در رابطه صفات طول استاندارد و 
طول چنگالی در هفته دوم چالش نیز بین گروه )E( با گروه )A(، بین 
گروه )E( با گروه )B(، بین گروه )D( با گروه )A(، بین گروه )D( با گروه 
)B(، بین گروه )C( با گروه )A( و بین گروه )C( با گروه )B( در سطح 
)P>0/001( اختالف معنی داری مشاهده شد. در رابطه بررسی طول کل 
بین   ،)A( گروه  با   )E( گروه  بین  بین  چالش  دوم  هفته  در  ماهی  بدن 
معنی دار مشاهده  اختالف   )P>0/05( در سطح   )B( گروه  با   )E( گروه 

شد )جدول 3(.
گروه  ویروسی،  گروه های  بین  میانگین  مقایسات  نتایج  خالصه  بطور 
شاهد و گروه رسم فیزیولوژی نشان می دهد در انتهای هفته اول اختالف 
معنی دار فقط در صفت وزن بدن دیده می شود و بر صفات طول بدن اثر 
معنی دار مشاهده نشد ولی در هفته دوم چالش اختالف معنی دار هم در 
صفت وزن بدن و هم در صفات طول بدن مشاهده شد، لذا با توجه به 
نتایج می توان احتامل داد که بروز بیامری نقش مؤثری در کاهش رشد، 
کاهش صفات وزن بدن و رشد طولی ماهی خواهد داشت. جهت بررسی 
دقیق تر معنی داری صفات مختلف مطابق نتایج بدست آمده در جدول 

جدول 3- بررسی شاخص های بیومرتی ماهی قزل آالی رنگین کامن تزریق شده با ویروس VHSV و رسم فیزیولوژی )میانگین ± انحراف معیار( .

اعداد  دارای حروف یکسان در یک ردیف فاقد اختالف آماری معنی دار در سطح P>0/05 می باشند.

پارامرت

هفته اول چالش

شاهد

)n=30()E(

رسم فیزیولوژی شش صدم 

میلی لیرت

)n=30()D(

رسم فیزیولوژی سه صدم 

میلی لیرت

)n=30()C(

ویروس شش صدم میلی لیرت

)n=30()B(

ویروس سه صدم میلی لیرت

)n=30()A(

2/99a107/08 ± 2/92 abc107/19 ± 3/06 ab104/89 ± 3/06 c  105/75 ± 3/75 bc ± 108/47وزن نهایی )گرم(

a   18/34 ± 0/25 a    18/38 ± 0/27 a   18/28 ± 0/27 a    18/27 ± 0/ 31 a 0/35 ± 18/35  طول استاندارد )سانتی مرت(

a   18/93 ± 0/38 a  18/97 ± 0/32 a   18/90 ± 0/32 a    18/92 ± 0/ 32 a 0/38 ± 19/05  طول چنگالی )سانتی مرت(

a   20/36 ± 0/8 a   20/39 ± 0/49 a   20/24 ± 0/55 a   20/18 ± 0/48 a 0/57 ± 20/46   طول نهایی )سانتی مرت(

هفته دوم چالش   

a   113/57 ± 3/23 a   113/21 ± 3/18 a 109/92 ± 3/00 b  109/81 ± 2/90 b 3/09 ± 114/65  وزن نهایی )گرم(

a   18/90 ± 0/51 a    18/83 ± 0/54 a   18/29 ± 0/45 b   18/28 ± 0/43 b 0/49 ± 19/07     طول استاندارد )سانتی مرت(

a    19/54 ± 0/61 a   19/49 ± 0/65 a  18/73 ± 0/45 b  18/94 ± 0/51 b 0/60 ± 19/68   طول چنگالی )سانتی مرت(

a  20/79 ± 0/ 79 ab20/76 ± 0/80 ab  20/34 ± 0/74 b  20/26 ± 0/64 b 0/77 ± 20/95   طول نهایی )سانتی مرت(

تأثیر بیامری ویروسی سپتی سمی هموراژیک ) VHS( بر ...
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شکل 3- بررسی و مقایسه زیست سنجی تأثیر تزریق ویروس VHSV و رسم فیزیولوژی بر وزن بدن ماهی در هفته اول و دوم چالش.

شکل 4- بررسی و مقایسه زیست سنجی تأثیر تزریق ویروس VHSV و رسم فیزیولوژی بر اندازه طول استاندارد بدن ماهی در هفته اول و دوم چالش.
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شکل 5- بررسی و مقایسه زیست سنجی تأثیر تزریق ویروس VHSV و رسم فیزیولوژی بر اندازه طول چنگالی بدن ماهی در هفته اول و دوم چالش.

شکل 6- بررسی و مقایسه زیست سنجی تأثیر تزریق ویروس VHSV و رسم فیزیولوژی بر اندازه طول کل بدن ماهی در هفته اول و دوم چالش.

تأثیر بیامری ویروسی سپتی سمی هموراژیک ) VHS( بر ...
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کوچک  حروف  با  آن ها  معنی داری  همچنین  و  پالت  باکس  بصورت   3
التین در باالی هر پالت در محیط نرم افزار R ترسیم شد که در ادامه در 

شکل های  )3، 4 ، 5 و 6( به راحتی قابل مشاهده و بررسی هستند.

بحث
ماهی  رشد  که  گفت  می توان  مختلف  علمی  منابع  بررسی  به  توجه  با 
تحت تاثیر سن قرار می گیرد، افزایش یا کاهش وزن در تناسب و ارتباط 
پارامرتهای مربوط  بنابراین بررسی  با طول بدن ماهی است )6 و 12(. 
تغییرات  بررسی  و  دوره ای  وزن  افزایش  مانند  ماهی  اندازه  و  رشد  به 
طول بدن می تواند در رشایط مختلف زندگی آبزیان )بیامری، سالمت یا 
تغذیه با جیره غذایی خاص( نتایج مفیدی جهت پرورش دهندگان و بخش 
صنعت را به دنبال داشته باشد. در سال های اخیر واردات تخم چشم زده 
به داخل کشور منجر به شیوع بیامری خطرناک سپتی سمی هموراژیک 
ویروسی )VHS( در مزارع پرورش دهنده ی ماهی قزل آالی رنگین کامن 
شده و تلفات زیاد و زیان اقتصادی کالنی را به صنعت شیالت کشور وارد 
منوده است. از آنجا که این بیامری اکرث گونه های آبزیان را درگیر منوده 
و در این بین قزل آالی رنگین کامن حساس ترین گونه ی ماهی نسبت به 
آلودگی ها  از  پیشگیری  و  بیامری  کنرتل  به  توجه  لذا  است،  بیامری  این 
توجه  با  می باشد.  دهندگان  پرورش  موفقیت  عامل  مهم ترین  مزارع  در 
وزن  بر  بیامری  این  ویروس  تزریق  اثر  علمی  مختلف  منابع  بررسی  به 
بدن و پارامرتهای طول بدن تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است. با 
توجه به منونه برداری در دو هفته چالش بیامری هامن طور که در شکل 
3 مشاهده می شود بیشرتین اثر بیامری بر صفت وزن بدن ماهیان بود 
که این مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است و نشان دهنده ی آنست 
که وجود پاتوژن در گله تاثیر بسیار زیادی بر میزان رشد و افزایش وزن 
در هفته  که  4 مشاهده می شود  در شکل  داشت.  ماهیان خواهد  توده 
اول چالش بیامری اثر چندانی بر طول استاندارد ماهیان نداشته است اما 
در هفته دوم چالش بین گروه های بیامر و غیر بیامر تفاوت چشمگیری 
وجود دارد. به طوری که کاهش رشد در وزن و طول ماهیان تا حدود 
انتظار  می توان  احتامال  و  است  داده  رخ  چالش  دوم  هفته  در  بیشرتی 
داشت با ماندگاری ویروس در گله، هم وزن و هم طول استاندارد ماهیان 
تحت تأثیر قرار گرفته است. الگوی تأثیر طول چنگالی در هفته اول و 
دوم چالش مشابه الگوی اثر بیامری بر طول استاندارد بوده و گروه های 
بیامر کاهش بیشرت نشان داده اند. طول کل ماهیان نیز در هفته اول تغییر 
چندان محسوسی نداشته است ولی در هفته دوم چالش اثرات خود را 
نشان داده و میزان کاهش آن در گروه های آلوده به ویروس بیشرت از سایر 
بنابراین به طور کلی می توان بیان منود که ماهیان  گروه ها بوده است. 
بیامر یا حامل ویروس الگوی رشد کاهشی را هم در وزن و هم در صفات 
مرتبط به طول نشان دادند و این موضوع برای پرورش دهندگان ماهی 
در مزارع صنعتی بسیار حائز اهمیت است چرا که در این صورت زیان 

اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. 
در ایران اولین مورد تأیید شیوع این بیامری در شامل کشور در رودرس 
بررسی  با  پژوهشگران   .)8( شد  گزارش   2005 سال  در  گیالن  استان 
 100 در  ایران  کامن  رنگین  آالی  قزل  ماهی  در   VHS بیامری  مولکولی 
مزرعه پرورشی در 10 استان کشور به بررسی و شناسایی و تشخیص هر 

چه بیشرت این بیامری پرداختند. منونه های بدست آمده برای غربال گری و 
تست های آزمایشگاهی پاتولوژیکی و مولکولی از بافت های جگر، طحال، 
 VHS بیامری  به ویروس  آلوده  پانکراس ماهی های  و  کلیه، قلب، روده 
جداسازی شدند. در این تحقیق از 100 مزرعه پرورشی استفاده شد که 
15 مزرعه پرورشی دارای عالیم پاتولوژیک مثبت و 10 تا از این 15 مرکز 
دارای عالیم مثبت بیامری VHS بودند که با آزمون nested-PCR مورد 
سنجش قرار گرفته بودند )8(. در این تحقیق نیز از بافت های طحال، کلیه 
و عضله جهت تشخیص وجود بیامری استفاده شد و نتیجه آزمون مثبت 
بود بنابراین می توان گفت بافت طحال و کلیه کاندیداهای بسیار خوبی 
این تحقیق نشان دهنده  نتایج  جهت تشخیص و بررسی بیامری هستند. 
بیشرت  در  بیامری  این  موقع  به  تشخیص  و  کنرتل  که  است  واقعیت  این 
حیاتی  بسیار  ایران  در  آبزی پروری  صنعت  توسعه  برای  کشور  مناطق 
می باشد در پژوهش حارض نیز آثار زیان بار این بیامری بر رشد ماهیان و 

زیان اقصادی حاصل از آن تأیید شد.
محققان با جمع آوری منونه های ماهیان آلوده به بیامری )VHS( از شش 
با تولید عمده ماهی قزل آال رنگین کامن و دارای بیشرتین  ایران  استان 
بیامری زا  عامل  این  بررسی  به  بیامری،  این  اثر  در  میر  و  مرگ  میزان 
پرداختند. میزان مرگ و میر دسته جمعی ماهیان در این مزارع که عالئم 
مثبت بیامری را نشان دادند، حدود 30 تا 70 درصد بود. تأیید تشخیص 
نتایج  طبق  گرفت.  انجام   RT-PCR آزمون  وسیله ی  به   )VHS( عارضه 
این پژوهش خاستگاه این بیامری ایجاد شده در مزارع پرورشی قزل آالی 
رنگین کامن ایرانی، اروپا بوده است )1(. در پژوهش حارض نیز هامنند 
گزارشات قبلی تأیید بیامری با آزمون RT-PCR انجام شد و این آزمون به 
عنوان آزمایشی معترب و آسان جهت تشخیص دقیق بیامری بسیار کارآمد 
بیامری،  این  بررسی  در  پیشین  مختلف  پژوهش های  به  توجه  با  است. 
و  شدید  کنرتل  بنابراین  دانسته اند،  اروپایی  کشورهای  را  آن  خاستگاه 
نظارت کامل بر واردات تخم چشم زده ماهی می تواند در روند کاهش 
مزارع  در  پراکنش  و  شیوع  از  جلوگیری  و  کشور  در  بیامری  چشم گیر 
 )VHS( بیامری  دیگر  پژوهشی  در  مناید.  کمک  ماهی  پرورش  مختلف 
در 140 قطعه ماهی قزل آالی رنگین کامن، در دو تانک مجزا )شامل دو 
گروه کنرتل و تیامر( مورد بررسی قرار گرفت. 12، 13 و 14 روز پس از 
رشوع آزمایش، ارگان هایی مانند کلیه، طحال، قلب، پوست، کبد، زوائد 
پیلوری و مغز ماهی های آلوده به عفونت بیامری و دارای عالیم بیامری، 
بار  بین  معنی داری  تفاوت  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  شدند.  جدا 
ویروسی ارگان های مختلف وجود داشته است )6(. در پژوهش حارض نیز 
هامنند پژوهش )6(، هفته اول پس از چالش بافت های آلوده به بیامری 
جداسازی شدند و هامن طور که در شکل 2 مشاهده می شود بافت های 
ماهیان گروه های مختلف آزمایشی جهت تشخیص دقیق بیامری با تکنیک 
RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بیامری در گروه های تزریق 

ویروس کاماًل مثبت ارزیابی شد.
قزل آالی  ماهیان  در  مقاومت  ایجاد  میزان  بررسی  منظور  به  محققان 
 10(  DNA واکسن  مختلف  دز های   ،Mx ژن  بیان  میزان  و  رنگین کامن 
داخل  و  عضالنی  داخل  تزریق  صورت  به  را  میکروگرم(   10 تا  نانوگرم 
صفاقی در ماهیان با وزن 10 تا 100 گرمی انجام دادند. در مقایسه بین 
داخل  تزریق  با  واکسیناسیون  عضالنی،  داخل  و  صفاقی  داخل  تزریق 
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صفاقی میزان کمرتی از مقاومت را نسبت به تزریق داخل عضالنی نشان 
داد )11(. در این تحقیق نیز شیوه ایجاد چالش به صورت تزریق داخل 
صفاقی انجام شد که نتیجه آن به صورت کاماًل موفقیت آمیز منجر به بروز 
بیامری در گروه های آزمایشی A و B شد و نتیجه بروز و شیوع بیامری 
جهت اطمینان کامل جهت ادامه مراحل پژوهش با تست RT-PCR اعتبار 

سنجی شده و مورد تایید قرار گرفت )شکل 1(. 
تزریق  تأثیر  به منظور بررسی میزان  نتایج پژوهش حارض  به طور کلی 
بیومرتی حساس ترین  و  بر صفات رشد  ویروس سپتی سمی هموراژیک 
گونه ی آبزی )قزل آالی رنگین کامن( و به صورت شدیدترین نوع چالش 
ممکن )تزریق مستقیم داخل صفاقی( انجام گرفت. نتایج در هفته اول 
ناقل  ماهیان  وزن  کاهش  بر  را  ویروس  تأثیر شدید  واضح  بطور  دوم  و 
ویروس نسبت به گروه شاهد و گروه های تزریق شده با رسم فیزیولوژی 
نشان دادند. همچنین عمدتاً تأثیر ویروس بر روی صفات طول بدن از روز 
هشتم به بعد منایان شد بطوری که در انتهای روز چهاردهم بعد از تزریق، 
گروه های ناقل ویروس کمرتین مقادیر مربوط رشد طولی را نشان دادند. 
کلیه  برای  شد  انجام  مختلف  گروه  پنج  روی  بر  که  حارض  پژوهش  در 
صفات منونه گیری تصادفی انجام شد و تعداد تکرار در هر گروه 30 قطعه 
ماهی در نظر گرفته شد تا نتایج حاصله با قابلیت اعتامد بیشرتی مورد 
توجه قرار گیرند. چنانچه در آینده پروژه های تحقیقاتی با انواع گونه های 
قزل آال )رنگین کامن، قهوه ای و خال قرمز( انجام شود و میزان تلفات، 
رشد و پارامرتهای بیومرتی هر کدام کامل با تعداد منونه های کافی مورد 
سنجش قرار گیرد و همچنین دو رگه های حاصل از تالقی این گونه ها و 
میزان مقاومت آنان به بیامری دقیق بررسی شود می توان امیدوار بود 
مناسب ترین   ،VHS بیامری  برای  قطعی  درمان  وجود  عدم  به  توجه  با 
گونه ها جهت پرورش در صنعت قزل آال بکار گرفته شوند. بررسی هر چه 
بیشرت بیامری در دیگر گونه های ماهی می تواند دانش محققان را جهت 

مقابله بیشرت و بهرت با بیامری فراهم آورد.

نتیجه گیری کلی 
با توجه به نتایج این پژوهش می توان اذعان منود آلودگی به ویروس سپتی 
اثر  می تواند  کامن  رنگین  قزل آالی  پرورش  مزارع  در  هموراژیک  سمی 
منفی بر پارامرتهای اقتصادی از جمله وزن و رشد ماهی داشته باشد و 
این امر موجب رضر و زیان اقتصادی زیادی برای پرورش دهندگان خواهد 
و  حارض  پژوهش  نتایج  تأیید  و  پژوهش ها  قبیل  این  تکرار  با  لذا  شد. 
در  صنعتی  تولیدکنندگان  توان حساسیت  می  ترویجی  کارهای  انجام  با 
رعایت نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیری در مزارع پرورشی را افزایش 
داده، تا بتوان زیان اقتصادی ناشی از بیامری را هر چه بهرت و بیشرت کاهش 
واردات تخم  روند  بر  اصولی  و  کامل  نظارت دقیق،  راستا،  این  در  داد. 
چشم زده از خارج کشور هم می تواند بر بهبود وضعیت سالمتی مزارع 

پرورشی قزل آالی رنگین کامن بسیار مؤثر واقع شود.

تشکر و قدردانی 
پیرشفته  فناوری های  رشکت  کامل،  مالی  حامیت  با  پژوهش  این 
مبارک اندیش انجام شده است، لذا نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی 
خود را از مسئوالن محرتم این رشکت جهت تأمین بودجه انجام پروژه 

پرورش دهنده  امیری  احسان  آقای  جناب  از  همچنین  می دارند.  اعالم 
ماهی قزل آالی رنگین کامن در شهرستان الشرت جهت در اختیار قرار دادن 

ماهی برای پروژه مذکور بسیار قدردانی می شود.
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