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  چکیده
همراه با واردات احتمال  ها باید از طریق واردات تامین شوند. ونهگ برخیباالي ماهیان آکواریومی،  با توجه به تنوع

هاي خارجی از مشکالت مهم در نگهداري ماهیان زینتی هستند. در  یابد. انگل هاي جدید نیز افزایش می انتقال بیماري
هاي  ظر انگلاز ن 1396 شرقی آسیا در زمستان سال خوار وارداتی از جنوب ماهی لجن گربه 180تعداد  پژوهشاین 

به  کشور صادرکننده ها در بدو ورود و در همان آب خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه
آمیزي و تهیه الم و با استفاده از  ها با روش مشاهده مستقیم و سپس رنگ آزمایشگاه منتقل شدند. شناسایی انگل

 هاي قطعه داراي آلودگی 122و ) درصد 22/32قطعه فاقد انگل ( 58تعداد، کلیدهاي شناساسی صورت پذیرفت. از این 
هاي  چهار گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل .) بودنددرصد 78/67انگلی پوست و آبشش (

و  ریاتریکوف، تریکودینایاخته شامل  هاي تک هاي پریاخته منوژن بودند. انگل یاخته و یک گونه از انگل تک
از پوست و بقیه هم از پوست و  تنهاتریکوفریا باشند.  می ژیروداکتیلوسشامل   و منوژن فیلیس ایکتیوفتیریوس مولتی

توصیه  بنابراینهاي خارجی سرعت انتقال باالیی دارند  ، انگلعفونی از میان این عوامل هم از آبشش جدا شدند.
  .  ز لحاظ این عوامل مورد بررسی قرار گیرندشود ضمن بررسی گواهی سالمت، ماهیان جدید ا می
  

 واردات ماهی زینتیخوار،  ماهی لجن انگل خارجی، گربه کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

عنوان حیوان خانگی، قدمتی  هنگهداري ماهی ب
سال قبل از  500چند هزارساله دارد و سابقه آن به 

). ماهیان زینتی مصرف 2010 گردد (رابرتز، میالد برمی

                                                
  babak.shoaibi@kiau.ac.ir مسئول مکاتبه: *

حال ارزش صادرات  خوراکی ندارند، اما با این
  تر از ماهیان خوراکی است.  ها بیش هایی از آن گونه

ماهیان زینتی، صنعت تکثیر و  تقاضاي با افزایش
پرورش این ماهیان رشد و توسعه یافت و براي 

ویژه کشورهاي در حال  هکننده (ب کشورهاي تولید
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العاده  قتوسعه) تکثیر ماهیان زینتی یک فرصت فو
خصوص در جوامع  هتر ب براي درآمدزایی بیش

). 2010؛ مانتیسینی، 2001(وایلدگوس، روستایی بود 
تجارت ماهیان آکواریومی  ،بعد از جنگ جهانی دوم

 1976. در سال باال رفت اي طور فزاینده هگرمسیري ب
کشور بودند. با گذشت  28کشورهاي صادرکننده فقط 

کشور  100فزایش یافت و به زمان تعداد این کشورها ا
شرق  رسید. برخی کشورهاي جنوب 2007در سال 

کنگ، اندونزي) در تکثیر  آسیا (سنگاپور، تایلند، هنگ
این ماهیان، پیشرفت زیادي نمودند و امروزه بیش از 

% ماهیان زینتی آب شیرین در شرایط مصنوعی 90
که کشورهاي زیادي در  شوند. با وجودي تکثیر می
اند، اما خاستگاه و  هیان زینتی وارد شدهصنعت ما

منشاء این ماهیان فقط چند منطقه جغرافیایی محدود 
صادرات و جابجایی ماهیان زینتی  بالطبعباشد.  می

عنوان مثال، تعداد  هناپذیر است ب امري اجتناب
کشور در سال  32تدریج از  کننده بهکشورهاي وارد

 135 و 2001کشور در سال  130به حدود  1976
). در 2010رسید (مانتیسینی،  2007کشور در سال 

تجارت ماهیان آکواریومی، انتخاب ماهی به عوامل 
هاي در دسترس،  سالمت ماهی، گونه مانندمتعددي 

قیمت خرید و هزینه حمل، قوانین صادرات و واردات 
). درکشورما نیز 2001بستگی دارد (وایلدگوس، 

افزایشی داشته و میزان استقبال از ماهیان زینتی روندي 
به  1388میلیون قطعه در سال  93از حدود  تولید

رسیده است  1396میلیون قطعه در سال  244حدود 
با وجود  ).1393/1396 شیالت ایران،آماري (سالنامه 

کنترل بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه، همواره در 
هاي  امکان بروز بیماري ،پرورش ماهیان آکواریومی

ود دارد (سیدمرتضایی و همکاران، مختلف وج
امکان مواجهه ماهی  بیماریزا، میان عوامل ). از1386

توانند در  ها می انگلاست.  تر با عوامل انگلی بیش

 اي یافت شوند جا و بر روي هر موجود زنده همه
هزار گونه انگل در سطح  10). در حدود 2009(خان، 

ایی و کنند (سیدمرتض یا داخل بدن ماهی زندگی می
ها در چرخه زندگی  ). تعدادي از انگل1386همکاران، 

ترین تهدید  خود نیاز به میزبان واسط دارند ولی بیش
هایی است که در چرخه  براي ماهیان از جانب انگل

طور  ه). ب2001خود میزبان واسط ندارند (وایلدگوس، 
هاي انگلی به ندرت باعث مشکالت در  معمول گونه

شوند اما در  وحش می  اتمحیط طبیعی یا حی
ها غالباً عامل ایجاد بیماري  هاي پرورشی، انگل سیستم

له، نقش أ). این مس2012با شیوع باال هستند (رابرتز، 
مهمی در میزان تولید، تداوم و جنبه اقتصادي 

ها مسبب مستقیم  پروري دارد. این ارگانیسم آبزي
 هاي تلفات، کندي رشد، کاهش تبدیل غذایی و هزینه

هاي پرورشی و نیز افت تولید در حین  درمانی در گله
باشند. عالوه بر صدمات مستقیم،  آوري می عمل
توجه در رفتار  هاي قابل ها موجب بروز آسیب انگل

آوري، کاهش مقاومت در برابر  ماهی، کاهش هم
ها و در نهایت  عفونت ها، حساسیت به سایر  استرس

هاي انگلی  نهشوند. اغلب گو پسندي میکاهش بازار
اختصاصی دارند، ولی تا حدي قادر به آلوده   میزبان

هاي دیگر از  کردن تعداد محدودي میزبان از گونه
احتمال انتقال  بنابراینهمان جنس را دارا هستند. 

طریق ماهیان وارداتی جدید به کشور و  آلودگی از
ها وجود دارد (باري و یامازاکی،  گونه ابتال سایر

 هاي ترین منبع ورود بیماري نات مبتال، مهم). حیوا2018
تري  هاي بیش رو محدودیت غیربومی هستند از این

براي ورود حیوانات زنده در مقایسه با سایر موارد 
شود نظارت بر سالمت ماهیان زینتی وارداتی  مقرر می

همین  باشد. به بر عهده سازمان دامپزشکی کشور می
قال عوامل بیماریزا جهت براي ممانعت از تکثیر و انت

  شوند.  ماهیان قرنطینه می
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سطح بدن شامل پوست و آبشش، در تماس 
ها  مستقیم با مواد شیمیایی سمی موجود در آب، انگل

 ). اهمیت2010 ،نوگاد (باش میو سایر عوامل بیماریزا 
دهد که  به خوبی نشان می پوست در حفظ تعادل بدن
رگ ماهی تواند منجر به م چرا آسیب به پوست می

در ارتباط بوده و  آبینیز با محیط  شود. آبشش 
 دهد (وایلدگوس، تبادالت گازي و یونی را انجام می

تراکم میزبان بیش از شرایط  ها در اکواریوم). 2001
ها تا  که موجب افزایش جمعیت انگل ،طبیعی است

هایی مانند  در این شرایط انگل شود. مرز کشنده می
پوستان و  وست و آبشش، سختهاي پ یاخته اکثر تک

ها که چرخه زندگی مستقیم دارند غالبیت  منوژن
همین دلیل پوست و ه ب). 1998یابند (جاللی،  می

  . باشند میهاي مورد بررسی  ترین اندام آبشش اصلی
خوار با نام انگلیسی  ماهی لجن گربهکه  از آنجایی

Suckermouth catfish  و نام علمیHypostomus 

plecostomus ه ب پرطرفدار جمله ماهیان زینتی  از
، پوست و آبشش آن از نظر آلودگی آید حساب می

ماهی  گربهخاستگاه انگلی مورد بررسی قرار گرفت. 
سایر   به جا از آنآمریکاي جنوبی بوده و  ،خوار لجن

نقاط گسترش یافته است. رژیم غذایی این ماهی 
نده، ها، غذاي ز شامل گیاهان، الرو حشرات، کرم

باشد. این ماهی از  ها می پوستان و برخی جلبک سخت
را  توان آن جو بوده و می آزار و صلح انواع ماهیان بی

نگهداري کرد  ها ماهیدر یک آکواریوم با سایر 
   ؛ سایت فیش بیس).2005(آلدرتون، 

  
  ها مواد و روش

خوار که از ناحیه  ماهی لجن قطعه گربه 180
ور شده بودند در زمستان شرقی آسیا وارد کش جنوب

هاي خارجی پوست و  از نظر آلودگی انگل 1396 سال
 آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. 

  

ها در بدو ورود به  این نمونه ها: سازي نمونه آماده
کشور و در همان آب اولیه (کشور صادرکننده) به 

ها پس از هم دمایی   نمونه. شدند  آزمایشگاه انتقال داده
از لحاظ ظاهري (پوست، و  وم منتقل شدندبه آکواری

الم سپس گرفتند. قرار  معاینهباله و آبشش) مورد 
مرطوب از سطح بدن تهیه و زیر میکروسکوپ بررسی 

ابتدا با لوپ  طور جداگانه هبنیز  هاي آبششی شد. کمان
و بعد با میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. 

هاي  اد انگلبرداري، گونه ماهی و تعد تاریخ نمونه
 .موجود در هر کمان آبششی و کل آبشش ثبت گردید

هاي مختلف در  مشاهده انگل با ها: شناسایی انگل
شناسی  هاي استاندارد انگل پوست و آبشش، با روش

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

؛ 2006، وو ؛1998(جاللی،  صورت گرفت
؛ بایکوفسکی، 1962پاولوفسکایا،  -بایکوفسکایا

1962.(  
هاي منوژن  انگل هاي منوژن: آمیزي کرم تثبیت و رنگ

پس از جداسازي توسط پیپت پاستور، تثبیت و 
 1کار از محلول مالمبرگ  آمیزي شدند. براي این رنگ

کننده و هم  عنوان تثبیت استفاده شد. این ماده هم به
کند (این محلول حاوي  آمیزي عمل می ل رنگمحلو

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 (سایت جایرو). 

ها قرار  کننده ه در داخل تثبیتها را نباید بالفاصل منوژن
دهند. به همین  ها واکنش نشان می داد، زیرا در برابر آن
ها را به حالت استراحت در آورد  جهت باید اول آن

ها را در داخل  کار منوژن  ). براي این2001(پیغان، 
ظروف کوچک، مانند شیشه ساعت حاوي مقداري آب 

                                                
1- Malmberg 
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گذارند. بعد  میدهند و ظرف را در یخچال  مقطر قرار می
آید  ساعت کرم به حالت استراحت در می از یک

  ).2001 ،؛ پیغان1997(اسالمی، 
پس از تهیه  یاخته: هاي تک آمیزي انگل تثبیت و رنگ

ثانیه  30مدت  گسترش و خشک شدن الم، روي الم به
دقیقه در محلول  30مدت  متانول پوشیده شد. سپس به با

س از این مدت به گرفت. پ گیمساي رقیق شده قرار
هاي اضافی پاك گردد. در پایان  آرامی الم شسته تا رنگ

 جهت خشک شدن، الم در معرض هواي آزاد قرار
). براي نگهداري الم در 2001گرفت (پیغان، 

  شود. مدت روي آن با چسب و المل پوشانده می طوالنی
 

 

  نتایج
ماهی  قطعه گربه 180 از میان 1 لبر اساس جدو

%) فاقد 22/32قطعه ( 58تعداد  رد بررسی،وم خوار لجن
آلودگی انگلی پوست واجد %) 78/67قطعه ( 122و انگل 

. چهار گونه انگل از ماهیان آلوده جدا بودند و آبشش
یاخته و یک گونه  هاي تک گردید که سه گونه آن از انگل

یاخته  هاي تک هاي پریاخته منوژن بودند. انگل از انگل
ایکتیوفتیریوس  و کوفریاتری، تریکودیناشامل 

باشند. تنها  می ژیروداکتیلوسشامل   و منوژن فیلیس مولتی
فقط از پوست جدا شد و سه انگل دیگر هم  تریکوفریا

  از پوست و هم از آبشش جدا شدند.

  . به تفکیک محل و میزان آلودگی خوار ماهی لجن شده از گربه هاي جدا انگل -1جدول 
  درصد آلودگی  اد ماهیان آلودهتعد  محل آلودگی  نام انگل

Trichodina sp.  33/65  98  آبشش -پوست  

Trichophrya sp. 33/55  83  پوست  

Ichthyophthirius multifiliis  68  102  آبشش -پوست  

Gyrodactylus sp.  48  72  آبشش -پوست  
  

  بحث
هاي متعددي از ماهیان زینتی در کشور وجود   گونه

کی از یباشند.  ا وارداتی میه آندارد که بسیاري از 
مسایل مهم درباره آلودگی انگلی ماهیان آکواریومی، 
انتقال آلودگی از ماهیان وارداتی به ماهیان بومی و 

 (مشگی و همکاران، باشد شدن انگل جدید می بومی 
در راستاي بررسی آلودگی انگلی  پژوهشاین . )2006

گونه انگلی  چهارصورت پذیرفته است و طی آن 
ترین میزان آلودگی مربوط به انگل  بیش شناسایی شد.

% بود که هم از 33/66 با فراوانی تریکودینایاخته  تک
میزبان  پوست و هم از آبشش جدا شد. این انگل

اي ندارد (تیالکاران و همکاران،  و منطقهاختصاصی 
صورت  هبا تکثیر آن ب تریکودینا) عفونت باالي 2003

ت. بار باالي مواد آلی در آب تقسیم دوتایی همراه اس

ید آ کننده این آلودگی به حساب می از عوامل مستعد
متعددي از  هاي ). گزارش2005(اوگوت و پالم، 

آلودگی به این انگل از ماهیان پرورشی و زینتی در 
کشور موجود است. تریکودینا از ماهیان گوپی، 

مور  شمشیري، بالك فالورهورن، سوارتر، پالتی، دم
وارداتی گورامی دارف )، 2017وي و همکاران،  (قره

ماهی طالیی در )، 2018نژاد،  (شعیبی عمرانی و علی
پوست  )، از2012استان تهران (بحري و همکاران، 

مراکز فروش و تکثیر ماهیان  ماهی گورامی دارف در
)، 2015زینتی استان اصفهان (رئیسی و همکاران، 

مراکز نگهداري و پرورش ماهیان زینتی در سنندج 
) و نیز از ماهیان زینتی استان قزوین 2012(سلیمی، 

  ). 2015(داودي و همکاران،  گزارش شده است
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% از پوست، 33/55با فراوانی  تریکوفریاانگل 
یک  تریکوفریا دومین انگل از نظر میزان شیوع بود.

 ستقیم درچرخه زندگی م دار با انگل خارجی مژه
زمان آلودگی با  معموالً. استداران  مهره ومهرگان  بی

شوند.  هاي آبششی دیده نمی انگل سایراین انگل، 
علت وجود  هزایی آن ب کوزیکا معتقد است بیماري

هاي قرمز یافت شده در آن است. اما دیویس و  گلبول
  انگل موجب تظاهر و  فراوانییر معتقدند که  می

این انگل در ماهیانی که در  بروز بیماري است.
 مانندشوند  هاي پرورشی نگهداري می حوض

 ماهی، ماهی طالیی، کپور و ... دیده شده است گربه

  ).1999 ،؛ هافمن2006(وو، 
سومین انگل جداشده از پوست و آبشش با شیوع 

 فیلیئیس مولتی ایکتیوفتریوسیاخته  % مربوط به تک68
هاي  ترین انگل یاخته یکی از معمول این تک بود.

ماهیان آب شیرین است. همه ماهیان آب شیرین به 
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 
). انگل ایک 2010یابد (نوگا،  ش میشیوع و گستر

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

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

 از ماهیان فیلیس ایکتیوفتیریوس مولتیآلودگی با 
نژاد،  (شعیبی عمرانی و علی وارداتی گورامی دارف

)، 2017وي و همکاران،  تایگر بارب (قره)، 2018
ماهی طالیی و آنجل (احمدمرادي و همکاران، 

)، ماهی طالیی، گوپی، آنجل، دیسکاس و مولی 2013
)، ماهی طالیی غیروارداتی 2015(عادل و همکاران، 
امی دارف ) و گوپی و گور2012(بحري و همکاران، 

  ) گزارش شده است. 2015(رئیسی و همکاران، 
یکی از موارد گسترش و شیوع آلودگی با ایک، تراکم 

زیاد ماهی و وجود سائیدگی و زخم در سطح بدن 
کند  را تسهیل می بروز آلودگی است که ورود انگل و

  ).2010(نوگا، 
 ژیروداکتیلوسترین میزان فراوانی متعلق به انگل  کم

ود که از پوست و آبشش جدا گردید. % ب48با 
چرخه زندگی کوتاه  بوده وزا  ها زنده ژیروداکتیلوس

ها در مزار پرورش  ها موجب گسترش سریع آن آن
شود. شراط بد مدیریت استخر هم این  ماهی می

بخشد (تیالکاران و همکاران،  گسترش را سرعت می
 با آسیب به). ژیروداکتیلوس 2006؛ وو، 2003
هاي  عفونت باعث بروزپوششی پوست  هاي سلول
در توقف رشد ماهی بر اثر زخم و استرس و ، ثانویه

گردد (داودي و همکاران،  نهایت الغري شدید می
شمشیري،  در گوپی، آنجل، دم ژیروداکتیلوس ).2015

وي و  ها (قره گورامی، تترا جواهر از سطح بدن و باله
 گورامی دارفپوست و آبشش  )،2017همکاران، 

از ماهیان  )،2018نژاد،  شعیبی عمرانی و علی( وارداتی
طالیی، گوپی، آنجل، دیسکاس و مولی در استان 

)، از ماهیان 2015مازندران (عادل و همکاران، 
) 2010ان، آکواریومی شهر اهواز (خلفیان و همکار

متعدد دیگري از  هاي گزارش شده است. گزارش
این انگل  آلودگی ماهیان وحشی و پرورشی نیز به

  ). 1998وجود دارد (جاللی، 
ها در اکوسیستم طبیعی  که ماهیان و انگل آنجایی از
 در ها آناند، بنابراین حضور  به تعادل رسیدهخود 
 باعث بهم خوردن تعادل زیستی درجدید  هاي محیط

ها به میزبانان جدید خواهد  ال انگلانتقمناطق و  این
ن آکواریومی ). در مورد ماهیا1998 ،(جاللی شد

هاي آبزي را در  مسیري که تغییر محل جغرافیایی انگل
سازد تجارت این ماهیان است  پذیر می جهان امکان

). براي ماهیان 2018(تروجیلو گونزالس و همکاران، 
گرمسیري زینتی، قرنطینه امري الزم و ضروري بوده و 

 جدیدهاي  نبود چنین اقداماتی منجر به معرفی انگل
شود و در  ها می ن بومی و آلودگی تصادفی آنبه ماهیا
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خسارات  ،وحش کشور مقصد صورت ورود به حیات
(کیم و  تر خواهد شد بسیار بیش حاصلهاقتصادي 
  ). 2002، همکاران

، مشخص شد که تعداد پژوهشطی این 
به چندین انگل  ماهیان مورد مطالعهتوجهی از  قابل
که  وجودي اب ،یاخته و منوژن خارجی آلوده بودند تک

له أاین مسگونه انگلی جدیدي مشاهده نشد اما 
داخل ه هاي جدید ب احتمال ورود انگلدهنده  نشان
به همین جهت براي پیشگیري از انتقال  است. کشور
همراه ماهیان وارداتی، انجام اعمال ه ها ب انگل
بررسی بهداشتی ماهیان در کشور  مانندگیرانه پیش

رداتی و کنترل نقل و انتقال مقصد، قرنطینه ماهیان وا
برداري منظم از مخازن  ماهیان، مراقبت و نمونه

ی مراکز توزیع و بازرسنگهداري ماهیان و همچنین 
پخش ماهیان داخلی و وارداتی توسط کارشناسان 
سازمان دامپزشکی از ضروریات امر خواهد بود. از 

هاي وارداتی و نیز  بررسی محموله باید رو این
پرورش ماهیان  بزرگ و اصلی تکثیر و هاي کارگاه
هاي  هاي انگلی از طریق پایش لحاظ آلودگیه زینتی ب
  د. اعمال گردمستمر 
  

  گیري کلی نتیجه
در هنگام معرفی ماهیان جدید الورود دو نکته مهم 

انجام حمام درمانی ها در نظر گرفته شود:  ورد آندر م
 (پوست، باله و آبشش) از جهت پاکسازي سطح بدن

منظور اطمینان از  هرعایت زمان قرنطینه ب آلودگی،
 هاي معتبر و خرید ماهی از کارگاهو  سالمت ماهی

رعایت ی. یید مراکز دامپزشکأعاري از آلودگی با ت
هاي پرورش، مراکز عرضه  ه کارگاههمموارد مذبور در 

  هاي خانگی الزامی است. و فروش و حتی آکواریوم
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