
 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

رشیالتيکشومعلوتموسسهتحقیقا    

 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهاب داخلي گرگان

 

 آلودگي های انگلي در ماهیان زینتيو پیشگیری از  راههای کنترل: يجويافتهقابلترانعنو

:وژهپرازيافتهمنتج  

يو بيماريهاي ماهيان زينتي در محدوده استانهاي گلستان، مازندران و خراسان رضو بررسي وضعيت بهداشت  

نیاز محمد کر ، عبداهلل حق پناه و یوسف ایری،  بهروز قره وی   

3318:  وژهخاتمهپرلسا                       9831:  وعشرلسا   

  مقدمه

تجارت ماهيان زينتي امروزه يکي از حوزه هاي جذب براي سرمايه گذاري و تحقيق به شمار مي رود  و پرورش، تکثير

توسعه فعاليت ماهيان زينتي  و تنوع گونه ها و محيط هاي توليد در مقاسيه با آبزيان خوراکي بر اين جذابيت مي افزايد.

بیي    2731سال قطعه شروع شده و در  1022222ليد واحد داراي مجوز رسمي با تو 21تنها با  2731در ايران از سال 

طیور مسیتقيد در ايین    ه نفر ب 7222بي  از  شده است.توليد  ميليون قطعه انواع ماهيان زينتي در سراسر کشور 127 از 

در  داخیل  گونیه   33در حدود  ،گونه ماهيان وارداتي به کشور 122 در حال حاضر از .حرفه مشغول به کار مي باشند 

)گیوپي، میولي، دش شمشیيري و     گلد في ، انواع زنده زا : را ماهيان آن اکثرکه  داده مي شوندتکثير و پرورش کشور 



يکي از مهمترين عوامل تهديد کننده صنعت ماهيیان   .تشکيل مي دهندها  ، انواع سيچاليد، گورامي، تترا و باربپالتي(

ساالنه تعداد قابل توجهي از اين ماهيان در اثر بيماريها از بين زينتي در کشور موضوع بهداشت و بيماريها مي باشد که 

  رفته و خسارت جدي به توليد کنندگان اين ماهي وارد مي کند.

  :عهميتموضوا 

نسبت به گونه ها ي پرورشي عوامل بيماري زا  ماهيان زينتيوجود تنوع بيشتر  وبا توجه به واردات انواع ماهيان زينتي 

هد چنين عدش اجراي قرنطينه درست بر اساس اصول علمي در مبادي ورودي کشور ، و از يک استان  دارند.هد بيشتري 

محلهاي خريد در خارج از کشور، احتمال  دربه استان ديگر به دليل فراهد نبودن امکانات کافي، عدش نظارت بهداشتي 

عفوني( از مبدا به محل هاي نگهداري جديید وجیود   انتقال عوامل بيماري زاي انگلي، باکتريايي، قارچي و ويروسي ) 

. در اکوسيسیتد  بيشترين آلودگي را نسبت به ساير عوامل آلوده ديگر دارا مي باشید انگلها  در بين عوامل بيماريزا، .دارد

ي اسیت ،  و تراکد آنها بسيار بيشتر از شیرايط طبيعی   بوده هاي مصنوعي ) مثل اکواريومها ( که غالبا فراواني ميزبان باال

فراواني انگل به حدي افزاي  مي يابد که به نزديک مرز کشنده مي رسد. مهمترين صدمات حاصل از انگلها در ماهيان 

عبارت از : ايجاد تحريکات خارجي در ميزبان ، تحريک ايمني ميزبان ، صدمه بیه بافتهیا ، عفونتهیاي ثانويیه ، انتقیال      

توسعه ايین صینعت در اسیتان هیاي تهیران، اصیفهان،        با توجه به.  مي باشد آلودگي ، فشار بر اندامها و ايجاد آترفي

تصويري از  سيماي مديريت بهداشیتي و برخیي    داشتنمرکزي، البرز، مازندران، فارس، خراسان رضوي و ديگر استان 

هکارهیاي بهداشیتي   با ارائه را کشور الزامي است تا بتوانبيماري هاي رايج در مراکز تکثير و پرورش ماهيان زينتي در 

کنترل بيماري هاي اين گروه از آبزيان، قدمي کوچک در جهت حفظ، نگهداري و توسیعه پايیدار ايین    پيشگيري و در 

 صنعت برداشته باشيد.

     ي:گيرربکاازنتايجحاصلوعرصهدريافتهايجرروش ا

قطعه ماهي زينتي از انواع مختلف زبرا دانيو   612 جهت نمونه برداري انتخاب شد و در مجموع مرکز  6در اين تحقيق 

، گوپي ، تايگر ، آنجل ، پالتي ، دش شمشيري ، فالور هورن ، سيچاليد ، سوارتر ، بالك مور ، گیورامي ، تتراجیواهر ،   

و دسیتگاه   آبشی   ، پوسیت، بالیه هیا    بیر روي  خارجي سطح انگل هايگلد في  و گرين تيلور نمونه برداري شدند. 

سطح خارجي تغييرات احتمالي در رنگ پوسیت و ضیايعات    قرار مي گرفت. همچنين در بررسي مورد  ماهي شگوار

در بين ماهيان زينتي مراکز تکثير و پرورش استان خراسان  اين مطالعهنتايج حاصل از   مورد توجه بود. نيز درشت بيني



تريکودينا ، ايکتيوفتيريوس ، تتراهيمنا و کاپيالريا وجیود  نشان مي دهد که انگلهاي : داکتيلوژيروس ،  ژيروداکتيلوس ، 

درصد بيشترين ميزان الودگي را در ماهي آنجل داشته و در رده بعدي انگیل هیاي    72بطوريکه انگل کاپيالريا با  دارند.

هي گوپي بيشترين داکتيلوژيروس ، تريکودينا ، ژيروداکتيلوس، تتراهيمنا و ايکتيوفتيريوس قرار داشتند.در اين بررسي ما

و ايکتيوفيتريوس داشت.  تنوع آلودگي را به انواع انگل ها از قبيل ژيروداکتيلوس ،کاپيالريا ، تريکودينا ، داکتيلوژيروس

 همچنين از ماهي گرين تيلور هيچ نوع انگلي جداسازي نگرديد.

                   

 پيشگيري و کنترل آلودگي انگلي:  راههاي

مراتب ه ي هاي آکواريومي بايد توجه داشت که همواره جلوگيري از آلوده و بيمار شدن ماهي ها بدر نگهداري ماه

و مهمتر از کنترل و معالجه بيماري ها مي باشد .بنابراين حداکثر کوش  بايد به عمل آيد تا محيطي  عملي تر ، آسانتر

  : به بهترين وجه مورد توجه قرار گيرند بايستيزير  فاکتورهايي اين منظور ابر .گردد  فراهد ماهيان زينتيمناسب براي 

 (  متناسب با ماهي مورد پرورش ، آمونياك و غيره pH) مثال: اکسيژن ، درجه حرارت ،  حفظ کيفيت باالي آب -2

  نور کافي فراهد کردن -7

 اگر از آب شهري استفاده مي شود ( ) از بين بردن کلر آب قبل از افزودن به آکواريوش -1

  رژيد غذائي مناسب براي ماهيان از نظر نوع غذا ، نحوه و تعداد تغذيه در روزتغذيه و  استفاده از   -1

  به مدت دو هفته قبل از وارد کردن به حوضچه هاي پرورشي قرنطينه ماهي جديد -3

و بيماريهاي خطرناك و گرفتن گواهي سالمت از نظر بهداشتي  در خريد ماهيان جديدو مشاوره با کارشناسان  دقت -0

 جهت عاري از بيماري بوده ويروسي و باکتريايي

 در زمان پرورش و در مرحله بين ماهي دار کردن آکواريومها و ضد عفوني کردن به موقع آکواريوش سيفون کردن -3

  حجد ماهي نسبت به آکواريوش و جلوگيري از استرس ماهي رعايت تراکد و  -22

خيلي مهد است عدش درمان خودسرانه ماهيان بيمار و استفاده از داروها و مواد شيميايي در نهايت آنچه که  -22

  ضدعفوني کننده تحت نظر متخصصين بهداشت و بيماريهاي آبزيان

 

 



    :   یافتهازشاخصیعكسها/ عكس

 

 

 

 

 

 ( انگل ايکتيوفتيريوس جداسازي 1شکل)                                        ( انگل تريکودينا جداسازي  شده از 7شکل )    

 × (12شده از ماهي گوپي )                                                            × (12ماهي دش شمشيري )      

  

 

 

 

 

                                                                            

 شده  ازي( انگل کاپيالريا جداس 1شکل)                                                                               

 × (12از ماهي آنجل)                                                                                     

 

 

 

 

                                   

                                      
                                                                       

 


