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 چکیده

رعایت اصول بهداشتی تاثیر  .تولید آبزیان برای تجارت و سرگرمی های آکواریومی،  بخش به سرعت در حال رشد صنعت آبزی پروری است

از مهمترین این اصول شناسایی و کنترل بیماری ها . قابل توجهی در کنترل و پیشگیری از بیماری ها و خسارات اقتصادی این صنعت دارد

 )، مولی(Poecilia reticulata)گوپی شاملسمنان  ودگی انگلی ماهیان زینتی زنده زا دربدین منظور آل. از جمله بیماری های انگلی است

sphenops (Poecilia  پالتی ،(Xiphophorus maculatus)  و دم شمشیری(Xiphophorus helleri) 08. مورد بررسی قرار گرفت 

 اخذ و زنده به آزمایشگاه انتقال یافته 1088بصورت تصادفی از مراکز نگهداری و فروش ماهیان زینتی در سال ( نمونه 28از هر گونه ) نمونه 

در  بیشترین میزان آلودگی. نمونه ها واجد آلودگی انگل بودند% 33. آنها مورد بررسی قرار گرفتدر  و آلودگی انگل های خارجی و داخلی

 Ichthyophthyrius لیاخته جداسازی شده شام های تک انگل. مشاهده شد%( 3)و کمترین در پالتی%( 53)ماهی دم شمشیری

multifiliis ، Trichodina sp.  وTetrahymena sp. مونوژن های و انگلهای پریاخته شامل: Gyrodactylus sp. ،  

Dactylogyrus sp.  و Urocleidoides reticulatus. نماتودوCamallanus sp.   بود.  

 سمنان آلودگی انگلی،  ، Poeciliidaeزنده زا، ماهیان زینتی: کلید واژگان 

مقدمه-1  

 2811تجارت جهانی ماهیان زینتی در سال (. 1)در بخش ماهیان زینتی مربوط به ماهیان آب شیرین است بیشترین تولید آبزی پروری 

 یامروزه پرورش و نگهدار((.2)میلیارد دالر را در بر گرفته که حاکی از اهمیت این صنعت در کسب و کار جهانی است 23-38ارزشی حدود 

 رانیدر ا. متداول است ینییتز ای یهدف اقتصاد با رانیو ا ایشور در نقاط مختلف دنو  نیریآب ش یومیآکواری هایمختلف ماه یهاگونه

 (3) شود یدر داخل کشور پرورش داده ماز آنها  گونه 08وجود دارد که  یومیآکوار یگونه ماه 158 حدود
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. از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنهاماهیان زینتی در ایران و جهان مساله بهداشت و بیماریهای و پرورش نگهداری  ،با توجه به گسترش

 و شوند می ماهی و زیبایی درخشندگی رفتن بین از باعث که است انگلی های بروز بیماری ماهیان این نگهداری مشکالت مهمترین از

 پوسیلیده خانواده (0).دارند پی در را تلفات نهایتا و زا بیماری سایرعوامل توسعه برای ایجاد زمینه جلدی، جراحات الغری، وزن، کاهش

(Poecilidae) یابند می پرورش و نگهداری جهان در گسترده طور به زینتی ماهی عنوان به که شود می زایی زنده کوچک ماهیان شامل. 

ترین گونه های آن  متداول .(3)آید می وجود به مخرجی باله شکلتغییر  از که است گونوپودیوم ساختار داشتن آنها مشخصه مهمترین

ی و دم شمشیر( Xiphophorus maculatus)، پالتی (Poecilia sphenops)،  مولی (Poecilia reticulate)گوپی : شامل

(Xiphophorus helleri )های متنوع و گوناگون و نگهداری و تکثیر و پرورش آسان از   رنگمت ارزان، این ماهی ها به دلیل قی. است

 سریع تکثیر به خود که شوند می نگهداری باال دمای در ،یآکواریوم شرایط در این ماهیان .محبوبیت قابل توجهی برخوردار می باشند

هــا قبــل از نقل و انتقال  ویژه انگله شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای ماهیان ب .(6)کند می کمک آلودگی افزایش شدت و انگل

ع آن انگلها به محیط جدید از اهمیت ویژهای طبقل و انتقال ماهیان آلوده و به ماهیان به محیط جدیــد به منظور کنترل و پیشگیری از ن

های مونوژن است که  به انگلها در میان ماهیان پرورشی ایران و جهان آلودگی  ترین آلودگی هم اکنون یکی از شایع .برخوردار است

بدون قرنطینه و غیر قانونی ماهیان  جابجاییاز سوی دیگر  (5) ری داردهای متفاوت ماهیان اثرات متغی های مختلف مونوژن بر گونه گونه

نه این موضوع سبب آسیب های اساسی در صنعت پرورش این گو .هرمنطقه می شوددر ماهیان زینتی ایجاد فون انگلی جدید باعث 

  .آنها راهکاری در راستای مبارزه با این مشکل پیش رو قرار می دهد آلودگی های انگلیماهیان شده، از این رو شناسایی 

 : روش کارمواد و -2

و پالتی  sphenops (Poecilia )، مولی(Poecilia reticulata)گوپی: گونه از ماهیان زینتی زنده زا شامل 0نمونه شامل  08تعداد 

(Xiphophorus maculatus)  و دم شمشیری(Xiphophorus helleri)  فروش ماهیان نگهداری و به صورت تصادفی از مراکز اصلی

ابتدا ماهی ها از نظر رفتار، سالمت ظاهری و هر . زینتی در سمنان اخذ و به صورت زنده به همراه آب اکواریوم به آزمایشگاه انتقال یافت

سپس . لهای ماکروسکوپی از قبیل کیست میکروسپوریدی، زالو ، لرنه آ یا شپشک مورد بررسی قرار گرفتندگونه ضایعه خارجی و انگ

جهت جداسازی انگل های . تک تک مورد بررسی قرار گرفتثبت و ( وزن، جنسیت و طول کل و استاندارد ماهی)مشخصات ماهی ها 

و ( از محل باله پشتی و سینه ای که احتمال اتصال انگل بیشتر است)تهیه  (wet smear)گسترش مرطوب هااز پوست و آبشش ان خارجی

برای بررسی انگلهای خونی از قلب ماهی خون گرفته و سریعا از آن چندگسترش تهیه . بررسی شد 100xو   4x، 10x ،40xبا بزرگنمایی 
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دقیقه رنگ آمیزی و پس از شستشو با آب با  28دقیقه تثبیت و سپس در محلول گیمسا به مدت  3-0نموده و  در الکل متیلیک به مدت 

و  عدسی را خارج  شم را برش داده، با فشار پنس به گوشه چشم، آن را خارج کرده ، با اسکالپل چ .میکروسکوپ نوری بررسی می گردند

های جداگانه حاوی سرم در پلیتصقحات آبششی .  گردیدمیکروسکوپ بررسی  سپس زیر لوپ وتا له شده و بین دو الم آنقدر فشار داده 

شد و سپس مونته انگلها به کمک پیپت پاستور جداسازی و روی الم قرار داده بررسی و فیزیولوژی با استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ 

پس از باز کردن حفره شکمی ماهی، ابتدا همه قسمت ها را با استریومیکروسکوپ  بررسی کرده،  جهت بررسی انگل های داخلی .گردید

ی م آن، اندام های تناسلی، کیسه شنا، کلیه، قلب  و عضله  را در پلیت هاسپس اندام های داخلی از جمله دستگاه گوارش و ضمای

بر اساس روشهای متداول انگل شناسی، جداسازی، شمارش،  . گردیدثبت بررسی و مشاهدات به دقت جداگانه حاوی سرم فیزیولوژی 

برای رنگ آمیزی مونوژن ها از محلول ترکیبی پیکرات آمونیوم و گلیسرین و در . ها صورت گرفتگلتثبیت، نگهداری و رنگ آمیزی ان

انگل . مورد رنگ آمیزی سستودها و ترماتودها و آکانتوسفال ها از رنگ استوکارمین و برای شفاف کردن نماتودها از الکتوفنل استفاده شد

یی شده و پس از اتمام آزمایشات، بررسی و تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده ازنرم های جداسازی شده بر اساس کلید های موجود شناسا

 .برای تعیین درصد شیوع ، میانگین فراوانی و شدت آلودگی صورت گرفت spssافزارهای آماری  

 نتایج-3

بررسی شده بیشترین میزان آلودگی به  گونه 0از . آلودگی به انگل بودند%( 33) نمونه 20قطعه ماهی زینتی زنده زای بررسی شده  08ز ا

تنها در یک نمونه آلودگی . درصد آلودگی داشتند 3و  28، 08مولی، گوپی و پالتی به ترتیب %(. 53)ماهی دم شمشیری اختصاص داشت

یاخته  تکهای  انگل. این نماتود از روده گوپی جداسازی و شناسایی شد. مشاهده شد Camallanus cotti انگلی داخلی به نماتود

 :مونوژن های و انگلهای پریاخته شامل .Tetrahymena spو  .Ichthyophthyrius multifiliis ، Trichodina sp لجداسازی شده شام

Gyrodactylus sp. ،  Dactylogyrus sp.  و Urocleidoides reticulatus.و نماتودCamallanus sp.   بود. 

 بحث-0

در ماهی زینتی . مونوژن و یک نماتود بود 3تک یاخته،  3: گونه  5در چهارگونه ماهی زینتی مورد بررسی، انگلهای جداسازی شده شامل  

مشاهده شد که می تواند ناشی از تراکم بیش از حد این گونه در آکواریوم و یا پارامترهای دما، %( 53)دم شمشیری بیشترین میزان آلودگی

PH  کمترین میزان آلودگی در پالتی نیز ممکن است منتج از استفاده از داروهای پیشگیری  .(0)باشد الکتریکی آب آکواریومهدایت و

       .کننده و یا ضدعفونی کننده ها در اکواریوم مربوط به نگهداری و پرورش آنها باشد
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بیشترین پراکندگی را در  این انگل تک یاخته. برخوردار بوداز بیشترین میزان شیوع  ایکتیوفتریوس مولتی فیلیسدر  تحقیق حاضر انگل 

و مرحله سیستیک در  (تروفونت)زیرا مرحله زندگی روی بدن ماهی  ،کفایت نمی کند آندرمان یک مرحله ای برای درمان  . دنیا دارد

و درمان در فواصل معین باید  می باشد به مواد شیمیائی مقاوم اند و تنها مرحله ترونت عفونی است که به درمان حساس(تومونت)محیط 

ماهیان بجا مانده از عفونت ایک ممکن است بعنوان مخازن انگل عمل نموده و دارای قابلیت ایجاد آلودگی در سایر ماهیان . تکرار شود

قیق حاضر از ماهی گوپی تتراهایمنا در تح. تریکودینا نیز مشابه بسیاری از بررسی های انگلی ماهیان زینتی جداسازی گردید(.1)باشند

 (18) ماده توسط تیالکارانه  و همکاران این انگل از بیشترین شیوع در گوپی برخوردار بودل آدر بررسی به عم. جداسازی گردید

 Urocleidoides و  .Gyrodactylus sp. ،  Dactylogyrus sp :  شاملدر تحقیق حاضر جداسازی شده انگل های مونوژن   

reticulatus های مختلفی از ژیروداکتیلیده از ماهیان پوئسیلیده در مونوژن.    ژیروداکتیلوس از بیشترین فراوانی برخوردار بود. بود

 Gyrodactylus و  Gyrodactylus bullatarudisشناخته شده ترین آنها . آوری و شناسایی شده استامریکای مرکزی جمع

turnbull(11)های دیگری از ژیروداکتیلوس در پالتی، مولی و گامبوزیا گزارش شده استنهدر گوپی است، اما گو. 

انگل های ترماتود برای کامل شدن چرخه زندگی نیاز به میزبان واسط . در این تحقیق، هیچ ترماتودی جداسازی و مشاهده نگردید

عنوان میزبان واسط دوم و پرندگان ماهی خوار بعنوان میزبان گونه های مختلف حلزون ها بعنوان میزبان واسط اول و  ماهی ها ب. دارند

در صورت  استفاده از . با توجه به سیستم بسته و عدم وجود حلزون در اکواریوم این نتیجه دور از انتظار نیست.   (12)نهایی مطرخ اند

 . داد ترماتودها وجو دارداستخرهای خاکی مانند کشورهای صادرکننده ماهیان زینتی در جنوب شرق آسیا احتمال رخ

، C.cotti ،C.maculatus:این نماتود گونه های مختلفی شامل.از دستگاه گوارش گوپی جداسازی گردید .Camallus spنماتود

C.acaudatus ،C.tridentatus  (13)گزارش شده است آراپایما گیگاسدارد که به ترتیب از گوپی، پالتی، آروانا و. 

انگلی می توانند منجر به همه گیری و تلفات فراوان و در نتیجه خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت ماهیان زینتی بیماری های 

 (.10)از این رو استفاده از درمانهای پروفیالکتیک در صورت تشخیص یا احتمال آلودگی ضروری است. شوند

 :نتیجه گیری

فون انگلی جدید همراه با این ماهیان   ورودحشی و پرورشی و با درنظر گرفتن تی به ماهیان وبا توجه به امکان انتقال آلودگی از ماهیان زین 

 .ای ضروری به نظر می رسد های دوره رعایت اصول قرنطینه و بهداشتی، نظارت و بررسی
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