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  چکیده
تر از ماهیان  فزایش یافته است که سهم ماهیان آب شیرین بیشتمایل به نگهداري ماهیان زینتی در ایران و جهان ا

بومی ایران بوده و وارداتی هستند. همراه با واردات ماهیان زینتی احتمال  آب شور است. بسیاري از این ماهیان غیر
گلی مواجه هاي ان تر با بیماري یابد. در میان عوامل عفونی، ماهیان بیش هاي جدید نیز افزایش می انتقال بیماري

ماهی قطعه  150 پژوهشاین  درهاي خارجی از مشکالت مهم در نگهداري ماهیان زینتی هستند.  شوند. انگل می
ها  هاي خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه از نظر آلودگی انگل 1396 در زمستان سال طالیی

ماهی قطعه  150شدند. از   کننده) به آزمایشگاه انتقال داده ادردر بدو ورود به کشور و در همان آب اولیه (کشور ص
  %) آلودگی انگلی پوست و آبشش داشتند. 68قطعه ( 102%) فاقد انگل و 32قطعه ( 48مورد بررسی تعداد  طالیی

وفتیریوس ایکتیو  تریکودینا(دوگونه  یاخته هاي تک گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل 6
و یک گونه  داکتیلوژیروس فورموسوس، داکتیلوژیروس بائري( هاي پریاخته منوژن و سه گونه از انگل) فیلیس مولتی

ها در  بقیه انگل. بود فیلیس مولتی ایکتیوفتیریوسبودند. تنها انگلی که فقط در پوست مشاهده شد،  )ژیروداکتیلوس
سالمت ماهیان زینتی در معامالت تجاري با دیگر کشورها و نیز پوست و آبشش مشاهده شدند. نظارت بر وضعیت 

باشد. هر گونه  هاي مختلف می ترین نیازها در امر پیشگیري از بیماري هاي مختلف یکی از مهم نقل و انتقال بین استان
  .ثار زیانباري داشته باشدآ تواند معامله تجاري ماهیان زینتی بدون گواهینامه سالمت می

  
  وارداتی ماهی طالیی، ماهی طالییماهی زینتی، ، انگل خارجی کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

عنوان حیوان خانگی  نگهداري ماهیان زینتی به
تبدیل به یک سرگرمی عمومی در دنیا شده است. در 

میلیون خانه در ایاالت متحده آمریکا و  2/7حدود 
                                                

  soheilalinezhad47@gmail.comمسئول مکاتبه:  *

میلیون در اتحادیه اروپا داراي یک آکواریوم  2/3
و این کار روز به روز در حال افزایش است.  هستند

همراه با این افزایش، پرورش ماهیان زینتی نیز در 
پاسخ به این نیاز در حال رشد است. تنوع بسیار زیاد 
در این ماهیان و نیاز به سرمایه کم در کسب و کار از 
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چاندا، ( ثر در گسترش این صنعت هستندؤعوامل م
ان زینتی از اقبال خوبی در کشور ما نیز ماهی). 2011

میلیون  93حدود  برخوردار بوده و میزان تولیدشان از
میلیون قطعه در  244به حدود  1388قطعه در سال 

آماري شیالت  افزایش یافته است (سالنامه 1396سال 
 ).2017، 2012- 2017 ؛2014، 2003-2013ایران 

عنوان حیوان خانگی یا زینتی از  هنگهداري ماهی ب
سال  500اي چند هزارساله برخوردار است و به  سابقه

. در روم باستان ماهیان گردد قبل از میالد مسیح برمی
شدند  هایی نگهداري می زینتی آب شور در حوضچه

به ها جزو ماهیان آکواریومی  که امروزه آن گونه
. این صنعت و سرگرمی در طول قرن آیند میحساب 

ات ماهیان زینتی از بیستم نیز با باال رفتن میزان صادر
رابرتز، ( طریق صید از حیات وحش توسعه یافت

ماهیان  عنوان هبگونه  2500در دنیا بیش از . )2010
درصد آن را  60شوند که بیش از  ستد می زینتی داد و

حاصل  که عمدتاً دهد هاي آب شیرین تشکیل می گونه
البته در مورد )، 2016دي، باشند ( تکثیر و پرورش می

 اي دیگر است و گونه ن دریایی وضعیت بهماهیا
صورت از طریق صید  عمدتاًماهیان این تجارت 

% تجارت 90 در واقع تقریباً .)2010رابرتز، ( گیرد می
هایی  ماهیان آکواریومی آب شیرین، مربوط به گونه

اند و این میزان  است که در شرایط پرورشی تولید شده
. درصد است %10از  تر در مورد ماهیان آب شور کم

 ماهیان زینتی شاملجهانی تجارت گردش مالی 
بسیار مربوط به آن جابجایی ماهی و تجهیزات 

). در حال حاضر 2003وابنیتز و همکاران، ( باالست
کشور دنیا یک  125تجارت ماهیان زینتی در بیش از 
در ، )2007ایلز، ( صنعت چند میلیارد دالري است

پروري در دنیا به  به آبزيکه اکثر تولیدات مربوط  حالی
غذا معطوف شده است، تولید ماهیان زینتی یک  تولید

پروري در بسیاري از  له مهم در بحث آبزيأمس
هاي شغلی،  که باعث ایجاد فرصتکشورهاست 

جدید و رشد اقتصاد در  هاي خدماتی و ایجاد حرفه

وابنیتز و همکاران، (شود  نیافته می کشورهاي توسعه
ت ماهیان آب شیرین از جنوب آسیا در صادرا .)2003

 میالدي ثبت شده است 1930و  1920هاي  دهه
در % صادرات 40). در حال حاضر 2010رابرتز، (

ماهیان گردد.  سنگاپور به ماهیان زینتی برمیکشور 
زینتی آب شیرین در مقایسه با سایر آبزیان دریایی 

به امکانات ساده و ارزان جهت فراهم  دلیل نیاز به
هاي مصنوعی،  شان در محیط کردن شرایط زندگی

ایلز، اند ( تر مورد توجه مردم شهرنشین قرار گرفته بیش
در بسیاري از موارد، ماهیان آکواریومی از  ).2007
باعث  تواند میشوند که این امر  کشورها وارد می سایر
باشد  بسیاري از عوامل بیماریزا و انگلی جدید  انتقال

شناخت و درمان، گسترش یافته و صورت عدم  در که
 هاي دیگر نیز سرایت کند و باعث تلفات ماهی به

صادرات  ).2010(خلفیان و همکاران،  دشو سنگین
ها درجات مختلفی  آبزیان و محصوالت مربوط به آن

از خطر انتقال بیماري از کشور صادرکننده به کشور یا 
امل تواند ش کشورهاي واردکننده را دارد. این خطر می

  ).OIEیک یا چندین بیماري یا عفونت باشد (
تر با  ماهیان بیش ،در میان عوامل عفونی

توانند بر  ها می شوند. انگل هاي انگلی مواجه می بیماري
گیري  اي یافت شوند. شدت همه روي هر موجود زنده

محیطی از جمله فاکتورهاي هاي انگلی به  بیماري
جمعیت بستگی  وضعیت میزبان، سن، اندازه و تراکم

 هاي ماهیان مبتال بعضی دستهدارد. به همین خاطر در 
طور معمول در طبیعت مرگ و میر  به ،به بیماري انگلی

 ها در اکواریوم ).2009خان، دهد ( نمیجمعی رخ  دسته
تراکم میزبان بیش از شرایط طبیعی است که موجب 

در این  .شود میها تا مرز کشنده  افزایش جمعیت انگل
مانند هایی که چرخه زندگی مستقیم  یط انگلشرا

 اي پوست و آبشش، یاخته هاي تک بسیاري از انگل
 ،یابند (جاللی غالبیت می ها منوژنپوستان و  سخت
هاي انگلی،  عالوه بر تلفات ناشی از بیماري .)1998
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اي نیز بر روي رشد  مالحظه ها اثرات جانبی قابل انگل
فزایش قیمت تولید و و رفتار ماهی گذاشته و باعث ا

و همکاران،  تیالکاران( شوند میکاهش سود تمام شده 
تحریکات خارجی، تحریک ایمنی، صدمه به  )2003
هاي ثانویه، انتقال آلودگی، فشار بر  ها، عفونت بافت
ترین صدمات حاصل از  فی از مهموها و ایجاد آتر اندام
وي و همکاران،  قرهباشد ( ها در ماهیان می انگل

در  اه انگل ویژه هزا بشناسایی عوامل بیماری ).2017
منظور کنترل و  د، بهحیط جدیبه م ل از ورودقب ماهیان

عوامل است.  اهمیت دارايبیماري پیشگیري از انتقال 
بیماریزایی انگل و نحوه مدیریت ، ، سن میزبانمحیطی

دت ش اي در ایجاد و کننده تعییننقش بهداشتی 
ود تعادل بین انگل و وجعلت  . بهدندارضایعات 

در هنگام معرفی ماهیان جدید به این  میزبانان بومی
ها  شناختی گسترش انگل باید مالحظات بوم می ،منابع

صورت ممکن است  را مورد توجه قرار داد در غیر این
و باعث  هدانتقال حاصل شنامطلوب از این نتیجه 
 گیري و تلفات سنگین در ماهیان شود همهبروز 

زمینه  در متعددي هاي گزارش ).2017جزنی،  نیمعی (
اي که بر  وجود دارد. در مطالعهآلودگی ماهیان وارداتی 

ورت گرفت، صروي ماهیان زینتی وارداتی به استرالیا 
نمونه ماهی از انواع گوپی، پالتی، نئون تترا،  361

گونه  10 وفیش مکنده بررسی  کاردینال تترا و کت
در ). 2001انس و رابرت، او( انگل شناسایی شدند

گونه ماهی وارداتی  4وضعیت سالمت بررسی 
در آفریقاي گلدفیش، کوئی، گوپی و کاردینال تترا 

 شدندیاخته و پریاخته یافت  هاي تک انگلجنوبی 
هشت در مطالعه انگلی  ).2001 (موتون و همکاران،

گونه ماهی  15شامل کره که کشور  مزرعه ماهی در
 3 بودشرقی آسیا  رداتی از جنوبزینتی گرمسیري وا

 ندشدگونه پریاخته شناسایی  4یاخته و  تکانگل گونه 
که قرنطینه  بیان نمودندها  آن .)2002(کیم وهمکاران، 

مناسب براي ماهیان گرمسیري زینتی الزم و ضروري 

این نبود چنین اقداماتی منجر به معرفی  وبوده 
دگی تصادفی و آلوهاي اگزوتیک به ماهیان بومی  انگل

شود و در صورت ورود به حیات وحش  ها می آن
کشور مقصد خسارات اقتصادي ایجاد شده بسیار 

) 2014در مطالعه اقبال و هارون (تر خواهد شد.  بیش
گونه ماهی آب شیرین وارداتی به  5که بر روي 

صورت گرفت سه انگل منوژن و شش انگل پاکستان 
کوپه پود پوست  یاخته و نیز دو انگل سخت تک

این مقاله تاکید شد که معرفی و  ردد. ششناسایی 
تواند  هاي قابل انتقال از طریق واردات می ورود انگل

هاي بومی شود و  گونه در هاي جدي باعث بیماري
اثرات نامطلوبی بر تجارت این دسته از ماهیان در 

ماهی  1020دیگري  پژوهشپاکستان بگذارد. در 
و گاپور، مالزي، تایلند سنکشورهاي وارداتی (از 

هاي منوژن مورد  انگل از نظرالنکا) به استرالیا  سري
انگل گونه  14 به دنبال آنبررسی قرار گرفتند و 

در . )2018گونزالس و همکاران، ( منوژن یافت گردید
هاي  کشور ما نیز مطالعات متعددي روي آلودگی

انگلی ماهیان آکواریومی صورت گرفته است. به جهت 
ع این دسته از ماهیان و نیز واردات از سایر تنو

تر و تعیین تابلوي  نیاز به بررسی بیش ،کشورها
 حاضر پژوهش که در ها وجود دارد آلودگی انگلی آن

دلیل اهمیت از نظر اندامی و نیز  پوست و آبشش به
سطح بدن گسترش آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. 

لین خط دفاعی عنوان او هشامل پوست و آبشش بماهی 
بدن، در تماس مستقیم با تمام مواد شیمیایی سمی 

باشند.  ها و عوامل بیماریزا می موجود در آب، انگل
هاي شایع ماهی، پوست را  بیماري بسیاري از

طور  دهند و پوست ممکن است، به تأثیر قرار می تحت
زا پاسخ دهد  مستقیم یا غیرمستقیم به عوامل استرس

بدن  هاي ترین اندام از مهمنیز شش ). آب2010نوگا، (
زائد و  عالوه بر تنفس، وظیفه دفع مواد واست  ماهی

توجه به نوع  بر عهده دارد. با تنظیم تعادل اسمزي را
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مل بافت، آبشش محل مناسبی براي استقرار عوا
اطمینان از سالمت  . به همین جهتباشد بیماریزا می

 دراست. پوست و آبشش از اهمیت باالیی برخوردار 
 طالیی انپوست و آبشش ماهیهاي  انگل پژوهشاین 

قرمز حوض  ماهی .ندارزیابی قرار گرفت مورد وارداتی
 Carassiusبا نام علمی  (گلدفیش) طالیی یا

auratus  از ماهیان زینتی با سابقه پرورش باال به
صورت تجربی تکثیر و  هها ب آید. چینی حساب می
میالدي انجام  960هاي  در سال راآن نگهداري 

در اروپا در اوایل قرن ماهی  ایندادند. نگهداري  می
از پرتغال شروع شد و در سال  هفدهم و احتماالً

این  18ابتداي قرن و در به انگلستان رسید  1691
عنوان سرگرمی عام در اروپا و انگلیس مطرح  هماهی، ب

ترین  یکی از رایج ماهی طالیی .)2010رابرتز، ( بود
محسوب شده و نیز هاي آکواریومی در ایران  ماهی

عنوان سمبل حیات در سفره هفت سین در ایران  هب
    شود. تکثیر و پرورش داده می

  
  ها مواد و روش

شرقی  که از ناحیه جنوب ماهی طالییقطعه  150
از  1396 سال زمستان آسیا وارد کشور شده بودند در

رد هاي خارجی پوست و آبشش مو نظر آلودگی انگل
ها در بدو ورود به  مطالعه قرار گرفتند. این نمونه

کننده) به  کشور و در همان آب اولیه (کشور صادر
ها پس از هم دمایی   نمونه. شدند  آزمایشگاه انتقال داده

  به آکواریوم منتقل شدند.  
ها از لحاظ ظاهري  در ابتدا ماهی مشاهده مستقیم: -

رار گرفته و (پوست، باله و آبشش) مورد بررسی ق
پرخونی  تورم، تغییر رنگ ومانند طبیعی  موارد غیر

سطح بدن تهیه  ثبت گردید. پس از آن الم مرطوب از
و زیر میکروسکوپ بررسی شد. در ادامه با برداشت 

هاي آبششی ابتدا با  تک کمان سرپوش آبششی، تک
تر قرار  بعد با میکروسکوپ مورد بررسی دقیق لوپ و

برداري، گونه ماهی و تعداد  ونهگرفتند. تاریخ نم
هاي موجود در هر کمان آبششی و کل آبشش  انگل

 .ثبت گردید

هاي مختلف در  بامشاهده انگل ها: شناسایی انگل
شناسی  هاي استاندارد انگل آبشش، با روشپوست و 

 سپس شد آمیزي انجام  (به شرح زیر) کار تثبیت و رنگ
صورت ص نهایی با استفاده از کلیدهاي شناسایی، تشخی

 -ایا؛ بایکوفسک2006، وو ؛1998، جاللی( گرفت
  ).1962، بایکوفسکی؛ 1962، ایافسکپاولو

هاي منوژن  انگل هاي منوژن: آمیزي کرم تثبیت و رنگ
 پس از جداسازي توسط پیپت پاستور، تثبیت و

 1آمیزي شدند. براي اینکار از محلول مالمبرگ رنگ
کننده و هم  ان تثبیتعنو استفاده شد. این ماده هم به

کند (این محلول حاوي  آمیزي عمل می محلول رنگ
مقادیر مساوي از گلیسیرین خالص و آمونیوم پیکرات 
است). نمونه زنده انگل پس از انتقال روي الم حاوي 
آب مقطر، با المل پوشانده شد، سپس از یک گوشه 
المل محلول مالبرگ به زیر المل هدایت شد 

)gyrodb.netها را نباید بالفاصله در داخل  نوژن). م
ها واکنش نشان  ها قرار داد، زیرا در برابر آن کننده تثبیت

ها را به حالت  دهند. به همین جهت باید اول آن می
ها  کار منوژن ). براي این2001استراحت در آورد (پیغان، 

را در داخل ظروف کوچک، مانند شیشه ساعت حاوي 
دهند و ظرف را در یخچال  مقداري آب مقطر قرار می

ساعت کرم به حالت استراحت  گذارند. بعد از یک می
  ).2001؛ پیغان 1997آید (اسالمی،  در می

پس از تهیه  هاي تک یاخته: آمیزي انگل تثبیت و رنگ
ثانیه  30مدت  گسترش و خشک شدن الم، روي الم به

دقیقه در  30مدت  متانول پوشیده شد. سپس به با
گرفت. پس از این  رقیق شده قرار محلول گیمساي

هاي اضافی پاك  مدت به آرامی الم شسته تا رنگ
گردد. در پایان جهت خشک شدن، الم در معرض 

                                                
1- Malmberg 
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). براي نگهداري 2001(پیغان، گرفت  قرارهواي آزاد 
مدت روي آن با چسب و المل پوشانده  الم در طوالنی

  شود. می
  

  نتایج
 هی طالییماقطعه  150تعداد  1بر اساس جدول 

قطعه  48مورد بررسی قرار گرفت. که از این تعداد 
ی انگل آلودگی %)68قطعه ( 102%) فاقد انگل و 32(

گونه انگل از ماهیان آلوده  6ند. پوست و آبشش داشت
یاخته و  هاي تک ه گونه آن از انگلجدا گردید که س

هاي  هاي پریاخته منوژن بودند. انگل گونه از انگلسه 
ایکتیوفتیریوس  و تریکودینادوگونه امل یاخته ش تک

داکتیلوژیروس  شامل ها و منوژنفیلیس  مولتی
 ژیروداکتیلوس و فورموسوس، داکتیلوژیروس بائري

مشاهده شد،  تنها انگلی که فقط در پوست .باشند می
ها در  بقیه انگل بود.فیلیس  ایکتیوفتیریوس مولتی

هاي  انگل تمامیپوست و آبشش مشاهده شدند. 
  .دارند اهده شده سابقه گزارش از کشور رامش

  
 .به تفکیک محل و میزان آلودگی ماهی طالییهاي جدا شده از  انگل -1جدول 

  درصد آلودگی  تعداد ماهیان آلوده  محل آلودگی  نام انگل

Trichodina sp1  6/40  61  آبشش -پوست  

Trichodina sp2  6/24  37  آبشش -پوست  

Ichthyophthirius multifiliis 3/7  11  پوست  

Dactylogyrus baueri  6/46  70  آبشش -پوست  

Dactylogyrus formosus  3/29  44  آبشش -پوست  

Gyrodactylus sp  3/39  59  آبشش -پوست  

  
  ثبح

و بر حسب  در ماهیان زینتی بسیار زیادتنوع 
هاي جدید به این گروه اضافه  سلیقه مشتري گونه

هی از این ماهیان به ایران توج شوند. تعداد قابل می
. نظارت بر واردات ماهیان زینتی اتی دارندواردمنشاي 

همانند موارد مشابه بر عهده سازمان دامپزشکی کشور 
هاي  ترین منبع ورود بیماري محیوانات مبتال، مه باشد. می
بیشتري  هاي بومی هستند به همین جهت محدودیتغیر

با سایر موارد براي ورود حیوانات زنده در مقایسه 
به همین  ).2017نژاد و همکاران،  علی( شود مقرر می

جهت و براي اطمینان از سالمت ماهیان صادراتی، 
شوند.  ماهیان قبل از ارسال در کشور مبدا قرنطینه می

دوره قرنطینه از چند روز تا چند ماه بسته به عوامل 

د. ماهیان آب شیرین در انجام مختلف به طول می
هاي حمل  تري در کیسه درات تراکم بیشهنگام صا

نسبت به ماهیان آب شور دارند. صادرکنندگان باید 
یید را به کشور مقصد قبل از أگواهی سالمت مورد ت

حمل ارایه دهند و کشور مقصد طبق الزامات قانونی 
دهد و  خود، محموله وارداتی را مورد بررسی قرار می

رابرتز، ( دشو یید اجازه ترخیص داده میأبعد از ت
بدیهی است هر گونه سستی در عملکرد  ).2010

منظور ارائه  کننده به قرنطینه کشور و نیز کشور صادر
ماهی سالم به خریدار، منجر به ورود عوامل بیماریزا و 

کیم و گردد ( می انتقال به ماهیان داخل کشور
). یکی از مسایل مهم درباره آلودگی 2002همکاران، 

انتقال آلودگی از ماهیان  ،واریومیانگلی ماهیان آک
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گل جدید شدن ان  وارداتی به ماهیان بومی و بومی
نقش قرنطینه در این تهدید بالقوه پر  بنابراینباشد.  می

مشگی و همکاران، اهمیت است ( دارايرنگ و 
متعددي در خصوص  هاي تاکنون گزارش ).2006

 هاي انگلی ماهیان زینتی وارداتی در سرتاسر آلودگی
که یکی از  جائی جهان گزارش شده است. از آن

هاي عوامل بیماریزا بداخل کشور موجودات زنده  راه
در راستاي بررسی آلودگی انگلی  پژوهشباشد این  می

گونه انگلی  6صورت پذیرفته است و طی آن 
  شناسایی شد.

ترین میزان آلودگی مربوط به منوژن  بیش
در پوست و  %6/46با فراوانی  داکتیلوژیروس بائري

ترین کرم انگلی در  شایع داکتیلوژیروس. بودآبشش 
هاي شدید  ن است که عفونتها و نیز سر ماهیا آبشش

ی استوایی و سردابی به وفور در ماهیان زینتدهد و  می
زاده موسوي و رحمتی هوالسو،  ابراهیم( شود یافت می

از ماهیان زبرا دانیو، تایگر  داکتیلوژیروس ).2011
ماهی بارب، آنجل، پالتی، بالك مور، گورامی و 

و  ماهی طالیی)، 2017وي و همکاران،  قره( طالیی
)، همین گونه 2013احمدمرادي و همکاران،  ( آنجل

جزنی و همکاران،  معینی( ماهی طالییاز آبشش انگلی 
 وارداتی در تهران و کرجغیرطالیی )، ماهی 2017

و آنجل  طالیی)، از ماهی 2012حري و همکاران، ب(
، ماهی )2015رئیسی و همکاران، ( در شهر اصفهان

عادل و ( ، گوپی، آنجل، دیسکاس و مولیطالیی
ه و چهار گونه از ماهیان رودخان )2015همکاران، 

 )2016گلچین منشادي و همکاران، ( شاپور کازرون
  گزارش شد.

ست و آبشش با از پو تریکودینایاخته  انگل تک
نظر میزان شیوع بود. این  % دومین انگل از6/40

داران گرد و بشقابی شکل بوده و از  یاخته از مژه تک
و  یابد (پازوکی طریق تقسیم دوتایی تکثیر می

ویژگی میزبانی کمی  تریکودینا). 2010معصومیان، 

شود.  دارد و در محیط آب شیرین و شور مشاهده می
آید و در  حساب می هو آبشش ب عنوان انگل پوست هب

کند  هاي داخلی را نیزدرگیر می ها اندام برخی گونه
متعددي از آلودگی به این  هاي گزارش). 2010نوگا، (

انگل از ماهیان پرورشی و زینتی در کشور موجود 
از ماهیان گوپی، فالورهورن، سوارتر،  تریکودینااست. 

مکاران، وي و ه (قره شمشیري، بالك مور پالتی، دم
در استان تهران (بحري و  طالیی)، ماهی 2017

 پوست ماهی گورامی دارف در )، از2012همکاران، 
مراکز فروش و تکثیر ماهیان زینتی استان اصفهان 

)، مراکز نگهداري و 2015(رئیسی و همکاران، 
) و 2012پرورش ماهیان زینتی در سنندج (سلیمی، 

 زارش شده استنیز از ماهیان زینتی استان قزوین گ
  ).2015(داودي و همکاران، 

با شیوع  سومین انگل جداشده از پوست و آبشش
که از  بود ژیروداکتیلوسمنوژن  % مربوط به3/39

زاست  هاي جلدي است این انگل زنده ترین کرم شایع
سرعت ه کند. اگر آلودگی ب مثل می بسیار سریع تولید و

ی دیگر یک ماهی به ماه درمان نشود بالفاصله از
هاي ماهیان مناطق گرم و  کند. در آکواریوم سرایت می

ساعت  24سرعت در طی ه ب ژیروداکتیلوساستوایی 
یابد. این کرم اغلب در پوست مشاهده  تکثیر می

هاي شدید در آبشش نیز یافت  شود، اما در عفونت می
که  ضرر بوده مگر این کم اغلب بی گردد. در تعداد می

زاده موسوي و  ابراهیم( باشدماهی کوچک یا جوان 
سبب آسیب  ژیروداکتیلوس). 2011رحمتی هوالسو، 

هاي صدمه  شود. محل هاي پوششی پوست می به سلول
هاي ثانویه مستعد شده و باعث توقف  دیده به عفونت

رشد ماهی بر اثر زخم و استرس و در نهایت منجر به 
 ).2015(داودي و همکاران،  گردد الغري شدید می

شمشیري،  در گوپی، آنجل، دم داکتیلوسژیرو
وي و  ها (قره گورامی، تترا جواهر از سطح بدن و باله

، گوپی، آنجل، طالیی)، از ماهیان 2017همکاران، 
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عادل و س و مولی در استان مازندران (ادیسک
)، از ماهیان آکواریومی شهر اهواز 2015همکاران، 

. گزارش شده است) 2010(خلفیان و همکاران، 
متعدد دیگري از آلودگی ماهیان وحشی و  هاي گزارش

  ). 1998، جاللیپرورشی نیز به این انگل وجود دارد (
% 3/29با فراوانی  داکتیلوژیروس فورموسوس

از آبشش آید. این گونه  حساب می چهارمین جدایه به
عینی جزنی و همکاران، (م از تهران ماهی طالیی

  ) گزارش شده است.2017
از % 6/24جدا شده از نظر فراوانی با  پنجمین انگل

  بود. تریکودینا پوست و آبشش گونه دیگر از جنس
 ایکتیوفتیریوسترین میزان فراوانی متعلق به انگل  کم
که از پوست و آبشش جدا  % بود3/7با  فیلیس مولتی

هاي  ترین انگل یاخته یکی از معمول گردید. این تک
ب شیرین به ماهیان آب شیرین است. همه ماهیان آ

درصد  100تواند تا  این انگل حساس هستند و می
تلفات ایجاد کند. چرخه زندگی انگل مستقیم و شامل 

هاي گرم  دو مرحله زندگی آزاد و انگلی است. در آب
گراد  درجه سانتی 15- 25شایع بوده و در دامنه دمایی 

). این انگل که 2010نوگا، ( یابد شیوع و گسترش می
شود، در سطح بدن  ایک نیز بیان می صورت مخفف هب

ه یابد، ب صورت نقاط سفیدرنگ تظاهر می هماهی ب
شود. انگل  همین جهت بیماري لکه سفید نامیده می

کند که  ایک ایجاد ضایعات جلدي و آبششی می
 حاصل آن اختالل در تنظیم اسمزي بدن، اخالل در

هاي  تنفس و نیز ایجاد شرایط مساعد براي عفونت
). انگل 2010پازوکی و معصومیان، باشد ( می ثانویه

ایک بکرات از ماهیان پرورشی، آکواریومی (جاللی و 
) و برخی 2016؛ خلجی و همکاران، 2012، همکاران

و سرتاسر ) در ایران 1998، جاللی( از ماهیان وحشی
) گزارش شده است. 2007کر و همکاران، بیجهان (

 از ماهیان تایگر سفیلی ایکتیوفتیریوس مولتیآلودگی با 
و  ماهی طالیی )،2017وي و همکاران،  بارب (قره

، طالیی)، ماهی 2013آنجل (احمدمرادي و همکاران، 
عادل و همکاران، س و مولی (آنجل، دیسکاگوپی، 

غیروارداتی (بحري و همکاران،  طالیی)، ماهی 2015
(رئیسی و همکاران،  دارف می) و گوپی و گورا2012
ه است. یکی از موارد گسترش و ) گزارش شد2015

شیوع آلودگی با ایک، تراکم زیاد ماهی و وجود 
سائیدگی و زخم در سطح بدن است که ورود انگل و 

). در بررسی 2010نوگا، کند ( آلوده شدن را تسهیل می
ترین  هایی است که کم انگل مذکور جزو انگل حاضر
 هاي پژوهشاست که با نتایج شیوع را داشته  درصد

) همخوانی 2017وي و همکاران ( جمله قره ابه ازمش
   .دارد

اي از تجارت  تجارت ماهیان زینتی بخش عمده
ت اسه آبزیان را به خود اختصاص داده زمینجهانی در 

و امروزه حجم زیادي از ماهیان زینتی از نواحی 
شوند. با  شرقی آسیا به سرتاسر دنیا صادر می جنوب

ناختی مختلف از نظر فون که مناطق بوم ش توجه به این
ها، از ویژگی خاصی برخوردار  هاي آن ماهیان و انگل

ها در شرایط  هستند و در این مناطق ماهیان و انگل
اند، بنابراین حضور  طبیعی به حالت تعادل رسیده

ها در مناطقی که در گذشته وجود  ماهیان و یا انگل
 اند باعث بهم خوردن تعادل زیستی در مناطق نداشته

ها به میزبانان جدید خواهد شد  ال انگلانتقجدید و 
ورهاي کشعنوان یکی از  هران بای). 1998جاللی، (

ده ماهی زینتی هر ساله حجم زیادي از این واردکنن
احتمال ورود به تبع آن  نماید که را وارد میماهیان 

طی این وجود دارد. ها  آن عوامل بیماریزا توسط
توجهی از ماهیان  قابل ، مشخص شد که تعدادپژوهش
یاخته و منوژن  چندین انگل تکبه وارداتی  طالیی

واردکنندگان در این  خارجی آلوده بودند. معموالً
شوند و بعد از ورود  مرحله متوجه آلودگی ماهیان نمی

دلیل تغییر شرایط  ههاي قرنطینه ب ها به آکواریوم آن
وجود آمده، با افزایش  ههاي ب محیطی و استرس
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گهانی شدت آلودگی، ضعف ماهی و تلفات احتمالی نا
روبرو خواهند شد. جداي از این قضیه، احتمال ورود 

داخل کشور و آلودگی ماهیان در ه هاي جدید ب انگل
باشد.  داخل کشور نیز از عواقب بعدي آن می

خوشبختانه گونه انگلی جدیدي در ماهیان مورد 
چیزي از مشاهده نشد اما این  پژوهشبررسی در این 

به همین جهت براي کاهد.  اهمیت موضوع نمی
همراه ماهیان وارداتی،  هها ب پیشگیري از انتقال انگل

بررسی بهداشتی ماهیان  مانندگیرانه پیشانجام اعمال 
در کشور مقصد، قرنطینه ماهیان وارداتی و کنترل نقل 

برداري منظم از  و انتقال ماهیان، مراقبت و نمونه
منظور تشخیص سریع  ماهیان به مخازن نگهداري

ی مراکز توزیع و پخش همچنین بازرسماهیان آلوده و 
ماهیان داخلی و وارداتی توسط کارشناسان سازمان 

رو  دامپزشکی از ضروریات امر خواهد بود. از این
هاي بزرگ و  هاي وارداتی و نیز کارگاه بررسی محموله

لحاظ ه پرورش ماهیان زینتی ب اصلی تکثیر و
هاي مستمر باید  هاي انگلی از طریق پایش ودگیآل

   صورت پذیرد.

  گیري کلی نتیجه
دهندگان و افراد دخیل در  توصیه نهایی به پرورش

دلیل  به -1شود.  در دو بخش انجام میاین صنعت 
هاي ماهیان زینتی،  تراکم باال در مخازن و آکواریوم

ال امکان انتقال هر عامل بیماریزاي عفونی با سرعت با
وجود دارد به همین جهت الزم است در هنگام معرفی 

صورت واردات از خارج  هماهیان جدید به کارگاه چه ب
 هاي تکثیر و پرورش در ایر کارگاهکشور یا خرید از س
اقدامات اولیه بهداشتی شامل  داخل کشور حتماً

  و نیز نگهداري در محلی جدا  ضدعفونی سطح بدن
ها صورت گیرد. این  مینان از سالمتی آنتا اط

شود.  هاي خانگی نیز می شامل آکواریومدستورالعمل 
و هاي آموزشی  روشالزم است اهمیت این موضوع با 

فردي و گروهی در کارگاه پرورش صورت  هبترویجی 
تابلوي قبل از اقدام به خرید  -2. به افراد ارایه شود
با بررسی اسناد و نظر قرار گیرد و  بیماري منطقه مد

هاي  ارك از سالمت کارگاه و نیز منطقه از بیماريمد
  د. شونده اطمینان حاصل شو اخطار
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