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  بررسی میزان آلودگی قارچی ماهیان زینتی آب شیرین سطح شهر گرگان

  
  1نیازمحمد کر و 1، یوسف ایري1پناه عبداهللا حق ،1وي بهروز قره*

   ،سسه تحقیقات علوم شیالتی کشورؤم ،ناس محقق، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيکارش1
  ، ایرانگرگان ،داخلی هاي مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب

  05/12/1397؛ تاریخ پذیرش: 03/07/1397تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
 رود. شمار می به پژوهشگذاري و  اي سرمایههاي جذب بر تکثیر، پرورش و تجارت ماهیان زینتی امروزه یکی از حوزه

صورت  هبقطعه ماهی  164در طول این مدت  .انجام گرفت 1395در سال  صورت فصلی هب سال مدت یک هاین بررسی ب
بارب  )،Poecilia reticulate( سنگاپوري گوپی ماهیان از انواع مختلف فروش در سطح شهر گرگانکز امر 4تصادفی از 

 شمشیري دم)، Xiphophorus aculatus( پالتی )،Pterophyllum scalare( آنجل )،Systomus tetrazona( تایگر
)Xiphophorus helleri(، گورامی )Trichogaster lalius( و مولی )Poecilia sphenops( برداري شدند. نمونه 

 در بین ماهیان .شدندانجام  پوست و آبشش ماهیان از نواحی برداري نمونه هاي قارچی براي بررسی آلودگی
 33( لودگی قارچی مربوط به قارچ آسپرژیلوس درماهی گورامی بودآترین میزان  بیش ،پوست ازشده  برداري نمونه
اما در آبشش ماهیان ) درصد 3( ترین میزان نیز مربوط به قارچ موکور در ماهی گوپی سنگاپوري بود و کم) درصد

ترین میزان مربوط به  در ماهی گوپی سنگاپوري و کم) درصد 33( مخمرترین میزان آلودگی مربوط به قارچ  بیش
ترین آلودگی را در هر دو قسمت  شمشیري بیش چنین ماهی دم هم .شمشیري بوده است در ماهی دم) درصد 11( موکور

بشش مخمر و آلترناریا و در آ ،قارچ موکور 3در قسمت پوست که پوست و آبشش از لحاظ تنوع قارچی داشته است 
   با دو مورد مخمر و موکور داشته است.

  
   ماهیان زینتی ،گرگان ،قارچ ،آلودگی کلیدي: هاي واژه

  

                                                
  behroozgharavy@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 درآمدزاي هاي تولید ماهی زینتی یکی از فعالیت

هاي اخیر در  است که در سال و جذاب بسیار مدرن
یافته مورد توجه بسیار زیادي قرار  کشورهاي توسعه

 و در حال توسعه هاي جذب یکی از حوزه وگرفته 
شمار  به در زمینه آبزیان پژوهشگذاري و  براي سرمایه

هاي تولید در  ها و محیط تنوع گونه که طوري هب ،رود می
افزاید.  با آبزیان خوراکی بر این جذابیت می یسهمقا

پر سود  شغلیامروزه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی به 
ن در امر کشور در جها 180مبدل شده و بیش از 

صادرات و واردات این ماهیان فعالیت دارند. تخمین 
گونه ماهی  5000-4000شود در دنیا حدود  زده می

اي که خیلی معروف  آب شیرین با چند صد گونه
شوند. بیش از  ها نگهداري می باشند، در آکواریوم می
هاي آب شیرین  درصد تجارت ماهیان زینتی گونه 90

هاي  باشند، اما گونه می حاصل از تکثیر و پرورش
ویتینگ ( شوند دریایی غالباً از محیط وحشی صید می

   ).2007تون و چونگ، 
آلودگی  هاي قارچی در ماهیان معموالً بیماري

ثانویه است که در اثر در معرض قرار گرفتن حاد یا 
شود و منجر به  زا ایجاد می مزمن به شرایط استرس

 روبرتز،( گردد تضعیف سیستم ایمنی بدن ماهی می
تغذیه  ،چون شرایط محیطی ضعیف هم )،2010

هاي انگلی و  جراحات فیزیکی و بیماري ،نامناسب
 ).2009 ،موسوي و همکاران( شوند باکتریایی ظاهر می

هاي قارچی  شده در خصوص آلودگی مطالعات انجام
 باشد تر می ماهیان زینتی نسبت به ماهیان پرورشی کم

 ،شهبازیان و همکاران ؛2007موسوي و همکاران، (
زاده و  حسین ).2007 ،قیاسی و همکاران ؛2010

در بررسی و شناسایی آلودگی ) 2018( همکاران
قارچی پوست ماهی سیچالید اوراتوس مزارع پرورش 

لودگی قارچی در بین آماهیان زینتی استان مازندران 
درصد متغیر  3/33تا  20هاي مورد بررسی بین  کارگاه

 ،آکرومونیوم ،هاي ساپرولگنیازیس و قارچ هگزارش کرد

 ،سیلیوم پنی ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس نیجر
موکور و فوزاریوم  ،آلترناریا ،کالدسپوریوم ،ریزوپوس

در مجموع اند که  بیان داشتهاند و  را شناسایی کرده
هاي مختلف  باالیی در ماهیان کارگاه آلودگی نسبتاً

   وجود داشته است.
اطالعات از وضعیت موجود آلودگی انگلی داشتن 

تواند کمک زیادي به  ماهیان زینتی در هر منطقه می
ها و در  ارائه راهکارهاي مدیریتی جهت کنترل آن

کنون فزایش سوددهی این صنعت نماید. تانهایت ا
پایشی در خصوص آلودگی قارچی ماهیان زینتی در 

 العهاین مط بنابراینصورت نگرفته است.  گرگان سطح
یکی  که هاي قارچی آلودگیشناسایی فراوانی  هدف با

باشد  میاز عوامل دخیل در تلفات ماهیان زینتی 
در مراکز  کننده هاي آلوده نوع قارچشناسایی  چنین هم

 گرگانشهرستان داخل سطح ماهیان زینتی در فروش 
و به  گیرد طور مستقیم در اختیار مشتریان قرار می هکه ب

  صورت پذیرفت. ،باشد مربوط میبهداشت عمومی 
  

  ها مواد و روش
 ماهیان زینتی، فروشواحد  چهار از این بررسیدر 
صورت  سال به در طول یکقطعه ماهی  164حدود 
 10( گوپی سنگاپورياز که در هر فصل  ،فصلی
 پالتی )،قطعه 5( آنجل )،قطعه 5( بارب تایگر )،قطعه

و ) قطعه 5( گورامی )،قطعه 5( شمشیري دم )،قطعه 6(
طور زنده  هماهیان ب برداري شدند، نمونه) قطعه 5( مولی

به  ها در درون یونولیتو جداره  هاي دو درون پالستیک
هاي مرکز تحقیقات  آزمایشگاه بهداشت و بیماري

 شدند. هاي داخلی گرگان منتقل می ذخایر آبزیان آب
از نظر ضایعات ظاهري مورد بررسی قرار ابتدا ماهیان 

 هاي قارچ جداسازي و شناساییرفتند. براي گ می
با استفاده از سواپ برداري  پوست و آبشش نمونه

ها در داخل  استریل صورت گرفت، سپس سواپ
 دار شامل آب مقطر استریل قرار گرفتند. هاي درب لوله

ها از محیط کشت سابورو  براي جداسازي قارچ
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گرم  1/0( شامل کلرامفنیکل) SDA( دکستروز آگار
اي عمل تلقیح و  صورت نقطه هاستفاده شد و ب) ر لیترد

 هاي کشت در محیط ها صورت گرفت. کشت نمونه
روز  10-14مدت  گراد به درجه سانتی 23- 26دماي 

هاي  سازي کلنی گذاري شدند. پس از خالص خانه گرم
 ،هاي قارچی بر اساس میزان رشد گونه ،قارچی رشدیافته

قسمتی از ن با بررسی چنی رنگ سطح و پشت کلنی و هم
کاتن  -یافته بر روي الم حاوي الکتوفنل هاي رشد پرگنه
 هاي مختلف زیر میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی بلو در

هاي شناسایی کلید بر اساسو  مورد بررسی قرار گرفتند
  پور و  شریف( مربوطه مورد شناسایی قرار گرفتند

  ).2001، ز؛ روبرت2006 ،ذریه زهرا
  

  نتایج
سطوح پوست و  ازشده  هاي جداسازي چقار
 ،مخمر ،آلترناریا شامل: شده برداري نمونه ماهیان آبشش

هاي جداسازي  انواع قارچ موکور و آسپرژیلوس بودند.
 هاي ولماهیان در فصول مختلف سال در جد شده در

در فصل بهار  1 شود. بر اساس جدول دیده می 4تا  1
تر از  ترناریا بیشهاي مخمر و آل میزان جداسازي قارچ

که در  طوري هب .هاي قارچی بوده است سایر گونه

را ) درصد 40( ترین میزان قارچ آلترناریا بیش ،پوست
در ماهی پالتی داشته و در همین زمان در آبشش 

را در ماهی ) درصد 40( مخمر باالترین درصد
. اما در فصل تابستان میزان شمشیري دارا بوده است مد

مخمر در پوست و هم در آبشش  جداسازي قارچ
و در بین ماهیان نیز  ها بوده است چربیش از سایر قا

ترین  درصد بیش 20و  40ترتیب با  آنجل و گوپی به
در فصول پائیز  ).2 جدول( اند لودگی را داشتهآمیزان 

ترتیب  شده به هاي شناسایی ترین قارچ و زمستان فراوان
، یان بودندهاي پوست و آبشش ماه مخمر در اندام

ترین میزان آلودگی قارچی در فصل  چنین بیش هم
ترین میزان نیز  درصد و کم 32تابستان در پوست با 

درصد در فصول پائیز و زمستان  9مربوط به آبشش با 
پوست و ( . از نظر مجموع میزان آلودگیباشد می

تر  میزان آلودگی ماهیان در فصل تابستان بیش )،آبشش
 ).4 و 3هاي  ولجد( ر بوده استاز سایر فصول دیگ

ماهی  ،برداري از ماهیان در مجموع در طول نمونه
مورد  2مورد آلودگی و ماهی مولی با  13گوپی با 

 اند شتهاترین آلودگی را د ترین و کم بیش آلودگی
   ).4تا  1هاي  جدول(

  
 . گردیدهبرداري  بشش ماهیان نمونهپوست و آاز سال  در فصل بهار شده هاي جداسازي درصد فراوانی قارچ -1 جدول

  

  مولی  شمشیري دم  گورامی  پالتی  گوپی  آنجل
تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

د درص
  فراوانی

پوست
  

 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0  مخمر
  20  1  0  0  0  0  0  0  10  1  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  40  2  0  0  20  1 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  1  20  0  0  0  0  

ش
آبش

  

  0  0  40  2  0  0  0  0  20  2  20  1 مخمر
  0  0  20  1  0  0  0  0  10  1  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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  . گردیده برداري پوست وآبشش ماهیان نمونهاز  در فصل تابستان شده جداسازي يها درصد فراوانی قارچ -2 جدول

  

  مولی  شمشیري دم  گورامی  پالتی  گوپی  آنجل
تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  راوانیف

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

پوست
  

 0 0 20 1 20 1 20 1 10 1 40 2  مخمر
  20  1  20  1  0  0  0  0  10  1  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  20  1  0  0  0  0 آلترناریا

وس آسپرژیل
 فالووس

0  0  0  0  0  0  3  60  0  0  0  0  

ش
آبش

  

  0  0  20  1  0  0  0  0  20  2  20  1 مخمر
  0  0  0  0  0  0  0  0  10  1  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  1  20  0  0  0  0  

  
  .گردیدهبرداري  ش ماهیان نمونهپوست و آبشاز  فصل پائیز در شده جداسازي يها درصد فراوانی قارچ -3 جدول

  

  مولی  شمشیري دم  گورامی  پالتی  گوپی  آنجل

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  راوانیف

پوست
  

  0  0 10 1 10 1 60 3 10 1  0  0  مخمر
  0  0  10 1  0  0  0  0  0  0  0  0 موکور
  0  0  10 1  0  0  0  0  0  0  20 1 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  2  40  0  0  0  0  

ش
آبش

  

  0  0  20 1  0  0  0  0  0  0  20 1 مخمر
  0  0  0  0  0  0  0  0  10 1  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  1 20  0  0  0  0  
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  .گردیدهبرداري  آبشش ماهیان نمونه پوست و ازدرفصل زمستان  شده جداسازي يها درصد فراوانی قارچ -4 جدول

  

  مولی  شمشیري دم  گورامی  پالتی  گوپی  آنجل
تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  وانیفرا

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

تعداد 
ماهیان 
  آلوده

درصد 
  فراوانی

پوست
  

  0  0  0  0  0  0  0  0 10 1  0  0  مخمر
  20  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 موکور
  0  0  20  1  0  0  20  1  0  0  0  0 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ش
آبش

  

  0  0  0  0  0  0  0  0  20  2  20  1 مخمر
  0  0  20  1  0  0  0  0  0  0  0  0 موکور
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 آلترناریا

آسپرژیلوس 
 فالووس

0  0  0  0  0  0  1  20  0  0  0  0  

  
  گیري و نتیجهبحث 

در حال حاضر تجارت ماهیان زینتی به یک 
 ارزش چند میلیون دالري تبدیل شده استصنعت با 

صادرات جهانی ماهیان  ).2014رانی و همکاران، (
میلیون  177,7طور پیوسته از  هب 2000زینتی از سال 

 364,9به  2011که در سال  طوري هدالر افزایش یافته ب
با اندکی کاهش  2014میلیون دالر رسیده و در سال 

اینفوفیش ( ه استمیلیون دالر آمریکا رسید 347,5به 
ماهیان زینتی نیز همانند سایر  ).2016اینترنشنال، 

هاي  ثیر عوامل و میکروارگانیسمأت موجودات تحت
 کننده از این عوامل تهدیدیکی گیرند.  کننده قرار می آلوده
رچی باعث خسارت در هاي قا آلودگی .هستندها  قارچ
در محیط هم ها  هاي آن ب شیرین و تخمآان ماهی
 گردند. ماهی عی و هم در مزارع پرورشی میطبی
ثیر این آلودگی أت در تمام مراحل زندگی تحت تواند می

و باعث کاهش تولید در مراحل الروي و  گرفتهقرار 
میزان مرگ و میر در  که تا جائی گردند پرورشی می

تواند به  بسته به نوع قارچ می ،مرحله انکوباسیون تخم
این  ).2013و ممتاز، اقبال ( صد نیز برسدصد در

تواند هم در طی مرحله نقل و انتقال  آلودگی می
مرحله نگهداري در داخل  ماهیان زینتی و هم در

هاي قارچی در  تر عفونت مراکز اتفاق بیفتد. اما بیش
هاي  تري در اندام میزان کم هاي خارجی و به اندام

  ).2014هارون و همکاران، ( افتند داخلی اتفاق می
در این  شده سازي هاي جدا که قارچ به این با توجه

موکور و  ،مخمر ،مثل آسپرژیلوس فالووس بررسی
اما  ،باشند هاي ساپروفیت می از نوع قارچ آلترناریا

 تواند باعث آسپرژیلومایکوزیس می آسپرژیلوس فالووس
شود،  در ماهی تیالپیا دیده می در ماهی شود که اکثراً

هاي قارچی از طریق  فرض بر این است که این گونه
 ).2013اقبال و ممتاز، ) شوند غذاهاي آلوده منتقل می

عنوان یک قارچ بیماریزا  هقارچ آلترناریا بچنین  هم
 عاملو خصوص ماهی تیالپیاي نیل  هبراي ماهی ب

 اثر در ماهی کپور در رفتاري شدیدي تاختالال
اقبال ( گردیده استاین قارچ گزارش  باعفونت مغزي 

آسپرژیلوس قارچ  این بررسی کهدر  ).2013ز، و ممتا
گورامی  ماهیان و آبشش ح بدنواز سطفالووس 

که تنها از  آلترناریا قارچ و درصد 16و  20 ترتیب به
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ترتیب با  به شمشیري پالتی و دم ،آنجل پوست ماهیان
هیچ  گردیده بودند، سازي جدا درصد 11و  20، 20

چه که در  آن .دیده نشدند ونه عالئم بیماريگ
 ،هاي قارچی در آبزیان اهمیت دارد خصوص بیماري

 ،برانشیومایکوزیس ،ساپرولگنیازیس مانندهایی  قارچ
در  ها این قارچکدام از  که هیچ ایکتیوفونیازیس است

  مورد بررسی جداسازي نگردید. ماهیان
 در داخل و خارج کشور هاي انجام شده بررسی
نتایج  ییدکنندهأتحال  اي مشابه و در عین نیز نتیجه

اللهی و  نعمت :مانندبررسی حاضر بوده است 
اي بر روي فلور قارچی و  در مطالعه) 2010( همکاران

هاي بیماریزا و یا ساپروفیت پوست و  جداسازي قارچ
آبشش ماهیان زینتی مولی سیاه و سفید در شهرستان 

سیلیوم و انواع  پنی ،هاي آسپرژیلوس شهر کرد قارچ
مشکینی  اند. آبشش ماهیان جداسازي کردهمخمر را از 
فلور قارچی از ماهیان  در بررسی) 2010( و همکاران

پنگوسی و اوراتوس عرضه شده در  ،آکوایومی تگزاس
یه که از سطوح خارجی بدن و شهرستان اروم

شده بودند  برداري هاي داخلی کبد و کلیه نمونه اندام
هی تنها قارچ آسپرژیلوس فالووس را فقط در ما

اند و از دو گونه دیگر هیچ  سازي کرده تگزاس جدا
در ) 2014( هارون و همکاران اند. قارچی جدا نکرده

ن شیوع آلودگی قارچی در ماهیان آب امقاله اي با عنو
نمونه ماهی مورد بررسی  45از شیرین در پاکستان 

هاي  گوپی معمولی، قارچ ،پالتی ،شامل ماهی قرمز
 )،درصد 3/23( ریزوپوس )،صددر 47( گونه آسپرژیلوس

 و آلترناریا) درصد 8( پنیسیلیوم )،درصد 3/10( موکور
ها را فلور  این قارچو گزارش کرده ) درصد 3/1(

 هاي توانند تحت شرایط اند که می طبیعی ماهیان ذکر کرده
 اقبال و ممتاز. محیطی خاص بیماري ایجاد بکنند

  ماهیان هاي بیماریزاي  در بررسی قارچنیز ) 2013(
ماهی  24 بالك مور، در پاکستان از ،آب شیرین

 سیلیومپنی ،موکور هاي آسپرژیلوس، شده قارچ برداري نمونه
   ).2013اقبال و ممتاز، ( دان آلترناریا جداسازي کرده و

از  ماهیان موجود در مراکز فروش سطح شهر
زیرا  هستنداهمیت  نیز داراي لحاظ بهداشت عمومی

بعد از دستکاري  اکثراً ها بچه ،خانه هپس انتقال ماهی ب
به تمام مواد  دستضدعفونی  شستن و ماهی بدون

ممکن است  زنند و غذایی موجود در خانه دست می
عنوان مثال  هب .موجب انتقال اسپورهاي قارچی گردند

 هایی است از جمله قارچ قارچ آسپرژیلوس فالووس
 رشد سریعی بر روي محصوالت غذایی دارند و که

 این قارچ .گردند باعث فاسد شدن مواد غذایی می
نام  هاي ثانویه سمی و کارسینوژنی به متابولیت

کنند که براي سالمتی انسان و  آفالتوکسین تولید می
و مصرف مواد غذایی آلوده به  حیوان مضر است

هاي حاد و یا مزمن  ها باعث بیماري آفالتوکسین
کی از ی ).2015 (بابایی و همکاران، گردد می

هایی که در این مطالعه نیز از ماهیان به ظاهر  قارچ
قارچ آسپرژیلوس  ،سالم در گورامی جداسازي گردید

در  این قارچمیزان فراوانی  باالترینفالووس بود. 
   .بوددرصد  60تابستان حدود 

توان گفت که از نظر  گیري کلی می در یک نتیجه
در  شده هاي جداسازي ، قارچوجود آلودگی قارچی

هاي  تمام فصول و از تمام ماهیان مربوط به قارچ
دلیل باال بودن دما در فصل  هباشد. و ب ساپروفیت می

تر سایر  ها در این فصل از سال بیش تابستان میزان آن
 هاي در مورد آلودگی با قارچ باشد. فصول می
 ،باشد اهمیت میداراي چه که مهم و  آن ساپروفیتی

در مراکر  پرورشی هاي مآکواریومدیریت بهداشت 
است. که با فروش و رعایت بهداشت فردي در خانه 

توان از کاهش تلفات ناشی از  بهبود این مسائل می
در مراکز فروش  ضررهاي اقتصادي وعوامل عفونی 

  عمل آورد. هجلوگیري ب
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