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لآالی رنگین کمان
جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی قز 
در استان البرز

ینژاد  ،*1امیر اقبال خواجه رحیمی
سهیل عل 

2

 -1استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -2استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،گروه شیالت
تاریخ دریافت 69/7/9 :تاریخ پذیرش69/01/ 19 :
چکیده
لو
قارچهای فرصت طلب به صورت بسیارگستردهای در محیطهای آبی و خاکی پراکندهاند .عوامل مستعد کننده ماننددد ت کار ممم  ،اس رت سسس ،حمل ل

نقل ،دستکاری ،آلودگی آب ،تغذیه دستی و ....در بروز عفونتهای قارچی نقش مهمی دارند که باا توجههه بههه حساسسس ب دو ننن ماهییی قزلللآالی

رنگین کمان احتمال بروز بیماری افزایش مییابد .قزلآالی رنگینکمان از گونههای پرطرفدار در ایران محسو ببب شدهه و ای ار ننن یکییی از تولیددد

کنندگان اصلی این ماهی در آب شیرین میباشد .به همین جهت بررسی فلور باکتریایی ،قارچی و انگلی در محیطهای پرورشی اهمیت زیادییی
دارد .در این راستا از سطح بدن (پوست و باله) و آبشش  051ماهی به ظاهر سالم با میانگین وزنی  00 1/ 98 ±5/ 48گرم در  15کارگاه ه پ رور ششش

ماهی قزلآالی رنگینکمان با منبع آبی چاه طی دو فصل پاییز و زمستان  1395دراستان البرز نمونهگیری انجام شد .نمونهها در شرایط استریل به

طهای کشت سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ،کورن میل آگا نوتپپ زکولگ و ر    
آزمایشگاه حمل و زیر هود میکروبیولوژیک به محی 

آگار منتقل شدند .محیطهای کشت در دمای  23 ±1درجه سانتیگراد نگهداری و بطوررر روزانههه ح ثکاد ررر تا ا  2هفتههه گرمممخانهههگ راذ ییی ش ند ددد.
کلنیهای قارچی رشد یافته از نظر خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند 103 .م حطس زا چراق درو   

بدن جدا شد که  87مورد آن قارچ رشتهای از  11جنس و  16مورد آن قارچ مخمری بود .از آبشش نیز  82مورد قارچ جدا شد که از این تعداد
 70مورد آن از  01جنس مختلف قارچ رشتهای بود و بقیه آنرا مخمرها تشکیل دادند .جنس آسپرژیلوس بیشترین جدای و تسوپ زا ار ه

ششبآ    

تشکیل میداد که گونه فالووس بیشترین سهم را دارا بود .بط ق آزمون آماری مربع کای بین سطح بدن و آبشش از نظر گونههای شناسایی شده ه

اختالف معنیداری مشاهده نشد (  ،)p >0/ 05ولی در اکثر موارد تعداد هر یک ازگونههای جدا شده در سطح بدن بیش از آبشش بود .قارچهاا

در همه جا حضور دارند بنابراین وجود قارچ در منابع آبی نیز امری بط یعی تلقی میگردد .همچنین آلودگیهای زیست محیطی از جمله حضوررر

فا بالض های شهری و کشاورزی در منابع آبی موجب مهیا شدن رشد سریعتر قارچها و پیدایش قارچهای غیر آبزییی در آن خواهنددد شددد .تنوععع

ش تولیددد ،اف از ییش عفونتتتهاییی قا چر ییی و
ی نظیررر کاهش ش
قارچهای جداسازی شده حاکی از شرایط نامطلوب بهداشتی مزارع است کههه مش تالک ی ی
یتواند از دالیل ورود آلودگی باشد.
هزینههای درمانی را در پی دارد .آلودگی غذای مصرفی در کارگاههای پرورشی به هاگ قارچ نیز م 
لآالی رنگین کمان ،فلور قارچی ،آبشش ،سطح بدن ،استان البرز
کلمات کلیدی :قز 

*نویسنده مسئول :سهیل علینژاد

آدرس :موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران -تلفن120- 36 4 30 4 66 :
پست الکترونیکsoheilalinezhad47@gmail.com s. alinezhad@itvhe. ac. ir :
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مقدمه

ی
غذاهای دریایی تازهه  % 40 /5از تولیددد غ اهاذ ییی دریایی ی

یدهندد د (  .) 19رامآ نیرخآ قبط       
جهان یی ی را تش یک لل ل م مم 
موجو دد د  ،یط ی ادیلوت هلاس هد هرود ک ت  لصاح  از          
پرورش ماهی از  909000 14تن در سال

 2004م یدالی

به  76600000تن در سال  51 20افزایش یافته است .طی
سالهای  31 20 -51 20میزان مصرف ماهی بطور مساوی
(  )% 50از منابع صید و پرورش ماهی تأممین ش سا هد تت تتت،
که بط ق برآورد این نسبت در سال  2025میالدی به % 57
(ازپرورش ماهی) و ( % 43از صید ماهی) تغییر مییییابددد
(  ) 26 ، 27ک  ناشن ه ا فا ز ز زبآ مهس شیا یییییییییی یپ ور ر رد ی   
تولید مواد غذایی با منشاء آبزیان را دارد .کش زین ام رو    
از رون دشر هب ور د یهام دیلوت رد یهجوت لباق               
قزلآالی رنگین کمان برخوردار بوده است .میزان تولید
از  30000ت لاس رد ن     

 1383به     126515ت لاس رد ن     

     

کشتتت ،ک تیدودحم هب هجوت اب ه مناب عععععععععععع ع ،مسری    این  
افزایش به سمت پرورشهای متراکم و افزایش تولید در
واحد سطح زی وب دهاوخ تشک ر دددد ددددد ،ک شیازفا نیا ه    
تراکم نیا م شیازفا ار یتشادهب تیریدم هب ز یی یییی یییییییدهددد.
یها ریگشیپ و  ی آ زا  نن نننها
بنابراین شناخت دقی رامیب ق یی یی
مهمترین موفقیت در آینده صنعت آبزیپ روشک یرور   
خواهد بود ( .)1یکی از موانع و مشکالت اساسی تولید،
فعال ش زیناگراورکیم ند مم مممها و تیفورپاس ی

مه ه اج 

   

حاضر در محیطها سا یبآ ی تتت تتتت .یک لماوع نیا زا ی    
چها  نایزبآ تشادهب رد  از ا تیمه     
قارچها هستند .قارچ چ
خاصی برخوردارند و باید بعنوان یک عام رد یساسا ل   
تعیین وضعیت بهداشتی کارگاهههها و ریثکت ی پ ررر ررررورش
چها هب بلط تصرف ی
ماهیان مد نظر قرار گیرند .قارچ چ

س ،حم قن و ل لل للل،
از این قارچها (از قبی رت ل اک ممممم  ،اس رت س س
دستکاری ،آلودگی آب ،تغذیه دستی و )....روز به روز
چها هب ور زین     
بیشتر میشود ،ل  اب یگدولآ اذ ا ق نی ار چچچچچ چچچچچ
       

افزا سا شی تتتت ت .در کش ب ام رو ا رش  ا طی ییاوه و بآ

متفاوت و همچنین تنوع ماهیا و یشرورپ ن و هب یشح    
چهازیرامیب ی ا یرما        
نظ م ر یییی یرس راق تخانش هک د چچچچچچچچ 
ضروری است ( )2پوستتت ،بال شبآ و ه ش هم زا  م ممممممت نیر
شت س نیر طط طططح
اندامهایی هس یب نتشاد رظن زا هک دنت ششششش ششششش
تماس با محیط خارجی از تنوع و فراوانی فلور میکروبی
شت لماوع ضرعم رد ر    
بیشتری برخوردار ب یب و هدو شش شش
عف د رارق ینو ارند ددددد دد .ترا بسانمان طیارش و الاب مک         
نگهدا یهام یر ا نننننن ن ،تغییرا یمیشوکیزیف ت ا و بآ یی
شیرین به بیماریهای عفونی میباش  دن ((  .)6 ، 12احتمال

تولید از دو طریق امکانپذیر است اول افزایش مسا تح
زی مود و تشک ر لوت شیازفا ید و رد احد ریز حطس   

پراکندهاند و نظر به اینکه شرایط بروز عفونتهای ناشی

استرسهای محیطی از عوامل مس نکدعت ن بآ نایهام هد

 1393افزا هتفای شی      اس ت (( ( .)4 ،5ای نازیم رد دشر ن       
    

ص درتسگرایسب ترو هههه ه در محی طط طها یکاخ و یبآ ی       

   

بروز عفونتهای ثانویه در ماهیان مولد نیز به لحاظ گذر
از دورههای بحرانی فصل تکثیررر ،ب نایهام ریاس زا شی    
تها میتوان به زخ مممهای
است (  .) 15از جمله این عفون 
جلدی و پوسیدگی باله اشاره کرد که عوامل قارچی به
عنوان عوامل ثانویه از جراحات ذکر ش و یزاسادج هد
تأثثثیر اثرا زیرامیب ت ایی آ یبیرخت و  نننننن نها سپ  اهیهت ز       
بشناسی به اثبات رسیده است ( .) 35
مقاطع آسی 
تعداد راق  چچچچ چها  ناونعب هک یی ا م لگن ا بوسحم یه     

      

میشوند بسیار اندک هستند .اکث ژوتاپ ر نن نننها یچراق ی   
متداول ماهیان زیر مجموعه اوومایستها قرار دارند که
در محی ططط طها رپ یبآ ی ادنک ههههههههه ه هس  دنت ((( ( .)11ش عوی    
تها هلگ نیب رد 
اوومایس تت 

زا یشان یشرورپ نایهام             

کیفیت بد آب ،آسیبهای جلدی ناش و ییاجباج زا ی
درجهههبندیی ی ،ش خت و ییامد کو ممممممم رییز    اس ت (( ( .) 38
ساپرولگنیاها از مهمترین قارچهای این گروه میییباش دن
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مخت     

یتوانن عیاض داتی د ار  ر سوپ  تتتتتت ت ،آبش و ش
ک م ه یییی 

ماهیان ایجاد کنند .حضور رشتههای کرکی – پنبهای در
س خز حط ممممم ها و  مخت فارطا

یهام ا  ن ا هم ز مممممم م ممممممت نیر   

آبشش است و درمان مشخصی هم ن  دراد ( (  .)7 ، 32این
قارچ از ضا شبآ تاعی ش ناتسا یشرورپ نایهامروپک       

مازندران نیز جدا شد ( .)11قا تشر چر هه هههای فوزاریوممم از

یباشد (  .) 31 ، 35گزارشات
نشانههای ساپرولگنیازیس م 

دیگر قارچهای بیماریزا در آبزیان ب م باسح ه ییی ییییآیددد.

دارد .ابراهیمزاده موسوی و همکاران ( )1 ،2ساپرولگنیا

اسکلت خارجی و آبشش آبزیان ایجاد میکنند .از نظر

متعددی از جداسازی جنس ساپرولگنیا از کشور وج دو
پارازیتیک اا را از کپ مخت و یشرورپ نایهام رو

قز لل لآالی رنگ ندرک شرازگ نامک نی

یهام           

دددد د ددد د .سا ینگلورپ اا ا

همچنین از سطح بدن ماهی آزاد دریای تسا رد رزخ ان   
    

مازن  نارد (( ( )01و نی ق رولف ناونعب ز ا یچر ندب حطس

     

بسزا م یی یییی یباشندد د .در ایرا ق یددعتم دراوم رد نا چر

فوزاریوم از عفونتهای جل رد یششبآ تاغیاض و ید

      
  

ریش ین   

یا قره برون (  ،) 12پوست ماهی آزاد دریای

 رزخ ((،)01

سطح ب زق ند لل لللآالی پرورش تسا رد ی ان    س  نانم ( ( )8و

م ییییی 
یباش ددددد د .برانکیومایس سسسسس س عام یرامیب ل           

تخم ماهی قزلآالی رنگین کمان ج هک تسا هدش اد

برانکیومایکوزیس یا پوسیدگی قارچی آبش و تسا ش

معمو ًالًال آ رد  ببب ها مد اب نیریش ی ای       

توکسینزایی نی و تاناویح رد ز

 یاراد نایزبآ ا تیمه     

کپورماهیان پرورشی ( ،)11سطح بدن تاس ماهی ایرانی

قزلآالی رنگین کمان از استان مازندران جدا شد ( .) 13
برانکیومایسس دیگر قارچ مهم بیما بآ رد ازیر

گونههای فوزاریوم عالوه ب نوفع هکنآ ر تتت تتتتهایی رد ار 

 20 - 25درجه   

سانتیگراد مشاهده میگردد به همین جهت ماهیا بآ ن

   

نآ یط    فوزاریومم م اکسیسپا ور مم م و فوزاریومم م س نالو یی ی از

تخم ماهی قزلآالی رنگین کمان ج اد ش  د (( .)1نمض

اینکه قارچهای دیگر مانند فوما ،اگزوفیاال و نیز تعدادی

شیرین نسبت به این بیماری در ماههای گرم سال حساس

چهایی ی سایفورپ تت ت نیززز در آبزیانن ن ایجادد د بیمار یی ی
از قار چچ 

هس نت دد د .ای راق ن چچچچ چ عام د یرامیب ل ر زین نایهامدازآ          

میکنند که گزارشات جداسازی آنها از کشور وج دو
دارد ( .)11ب  ه ه تهج نیم

میباشد و یکی از عوامل مشخص پوسیدگی آبش رد ش
قز لل لآالی رنگی نن نکما و ن

ب یامد رد ا یال         01درجه   

سانتیگراد است .برانکیومایسس باع و داح یرامیب ث
اغلب با رد الاب تافلت 

زا عالطا لف تیعضو و رررررررررررر رر،

چها
پرورش دهن زیم زا ار هد ا هب یگدولآ ن راق عاونا چچچچچچ چچچچچچ
خصوصًاًا اوومایستها مطلع میکند تا به موقع بتوان اب د   

 یرایسب ا م ز ا نیریش بآ نایه       

راهکارهای مدیریتی نسبت به کنترل و پیش دقا یریگ ام   

مانن خ یاضعا د ا داون هههههه هها یریش بآ نایهامرام ی نننننن ننن،

نماید .با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیق حاضر با هدف

آزادماهیا نن ن ،گرب هه هماهیا یریش بآ ن نننن نن ،کپورماهیا نن ن،

بررسی و تعیین فلور قارچی پوست ،باله و آبشش ماهیان

یشو دد د .از عوامل   
فماهیا  ن وو و .....م یی 
کفا لل لماهیا نن ن ،سو فف 

قزلآالی پرورشی در استان البرز صورت گرفته است.

مس رامیب هدننک دعت ی م  ییی ی یییی ییتوا  هب ن ا رت شیازف اک مممممممممم ،

مواد و روش کار

شکوفایی جلبکی ،افزایش دمای آب باالتر از  20درجه
سانتیگراد و افزایش آمونیاک غیر ی رک هراشا هزینو ددد دددد.
دوره بیماری معمو ًالًال س و هدوب عیر ش دراوم رد د  دی در

  

عرض  2تا  4روز تلفات باال در ماهیان مشاهده میشود.
علت تلفات ،کمبود اکسیژن ب د چراق روضح لیلد ه ر

  

از سطح ب و تسوپ( ند

ششبآ و )هلاب     

 051ما هب یه   

ظاهر سالم با میانگین وزنی  00 1/ 98 ±5/ 48گرم در 15
کارگاه پرورش ماهی قزلللآالی رنگ یط نامک نی ود

فصل پاییز و زمستان  1395در استان ال نومن زرب هه هههگی یر
انجام شد .نمونهبرداری از س حط

و ندب

یهام ششبآ ان     
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توسط سوآپ استریل به عمل آمد .س آو پپپهاییی سط ححح
بد نن ن و آبش شش ش ه رر ر ماه یی ی بطو رر ر جداگان هه ه در ظ ور فف ف
شدار حاوی Phosphate Buffer ( PBS
شیشهای درپو 

در پوست و آبشش در بین آسپرژیلوسها دج ی ا هدش     
نیز    آس ووالف سولیژرپ سسسس س بیش ر هیادج نیرت ا لیکشت        

میداد .بط ق آزمون آماری انجام شده بین سط ححح بدننن و

ل و در زی دوه ر   
 )solutionاستریل بههه آزمایش اگ ههه حمل ل

آبش شش ش از نظ نوگ ر هههه ههها سانش ی ا هدش یی

میکروبیولوژیک و در کنار شعله به محیطططها تشک ی   

معنیداری مشاهده نشد (  ) p>0/ 05ولی در اکث وم ر ا در   

سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ،ک لیم نرو   

ش
تعداد هر یک ازگونههای جدا شده در سطح بدننن بیش ش

آگا و ر گآ نوتپپ زکولگ ا لقتنم ر            ش ند د (( (.)1 ،2 ،6

از آبشش بود.

محیطها یامد رد تشک ی      23 ±1درج تناس ه یی یییگ دار

نگهدا دح هنازور روطب و یر ا ات رثک                  2هفته    
گرمخانهگذاری شدند .پس از خالصسازی کلنیییهای
قارچی رشد یافته و نیز روش کشت بر روی الم (اسالید
کالچر) ،گونههای قارچی بر اساس می شر ناز دد ددد ،رنگ
سطح و پشت کلنی و همچنین با بررسی ان اد مممها ایاز ی   
در زیر میکروس پوک

ییاسانش و یسررب دروم یرون      

قرار گرفتند ( .)6 ، 12
ف آمارییی بیننن می گدولآ ناز یی ییی با
ی ا التخ ف ف
برای ارزیابی ی
ش از ن زفا مر ا رر ررر
گونهها دج ی ا ا هدش  ززز زززز پوستتت و آبشش ش
آماری  Spssنسخه  19و آزمونهای آماری مربععع کاییی
استفاده شد.
نتایج

س و 16
چ رشتهههای از  11جنس س
شد که  87م رو ددد آن قارچ چ
مورد آن قارچ مخمری بود .از آبشش نیز  82مورد قارچ
جدااا شددد کههه از ایننن تعداددد  70مرو دد د آن از  10جنسس س
مختلف قارچ رشتهای بود و بقیههه آنراا مخمرهاا تش یک ل ل
ل
دادند.
بیشترین و کمترین قارچهای مشاهده شده در پوست به

ترتی لماش ب      آس ولیژرپ سس س (  )% 23 / 31و پسیلومایس سس س
(  )%1/ 94بود .از نظر درص رد یچراق یگدولآ د

آبش رتشیب زین ش ی هب طوبرم دصرد نیرتمک و ن

نها از سطح بدن
جدول شماره  :1قارچهای جدا شده و فراوانی آ 
لآالی پرورشی مزارع استان البرز
ماهیان قز 
ردیف

نام قارچ

تعداد

دنا ام     

            

آسپرژیلوس (  )% 21 / 95و هلمینتوسپوریوم (  )%3/ 66بود.

درصد

1

آسپرژیلوس فالووس

9

8/ 74

2

آسپرژیلوس فومیگاتوس

5

4/ 86

3

آسپرژیلوس نایجر

5

4/86

4

آسپرژیلوس کالواتوس

1

0/ 97

5

آسپرژیلوس spp

4

3/88

6

پنیسیلیوم spp

11

01/ 68

7

فوزاریوم spp

11

01/ 68

8

آلترناریا spp

01

9/ 71

9

موکور spp

7

01

ساپرولگنیا sp

6/8

6

5/ 82

6

5/ 82

12

کالدوسپوریوم sp

4

3/88

13

هلمینتوسپوریوم sp

3

2/ 91

14

آکرومونیوم sp

3

2/ 91

15

پسیلومایسس sp

2

1/ 94

16

رودوتورال sp

5

4/86

17

کاندیدیا آلبیکنس

4

3/88

18

سایر مخمرها

7

6/8

11

رایزوپوس spp

جمع

بط ق جداول  1و  103 ،2مورد قارچ از پوست و باله جدا

التخا فففففففف فف
ف

103

00 1

نها از آبشش
جدول شماره  :2قارچهای جدا شده و فراوانی آ 
ماهیان قزلآالی پرورشی مزارع استان البرز
ردیف

نام قارچ

تعداد

1

آسپرژیلوس فالووس

7

درصد
8/ 53

2

آسپرژیلوس فومیگاتوس

5

3

آسپرژیلوس نایجر

3

3/ 66

4

آسپرژیلوس spp

3

3/ 66

6/1

5

آلترناریا spp

11

13 / 41

6

پنیسیلیوم spp

9

01/ 98

7

فوزاریوم spp

7

8/ 53

8

ساپرولگنیا sp

5

6/1

9

کالدوسپوریوم sp

5

6/1

01

آکرومونیوم sp

4

4/88

4

4/88
4/88
3/ 66

11

رایزوپوس sp

12

موکور spp

4

13

هلمینتوسپوریوم sp

3

14

کاندیدیا آلبیکنس

5

14

سایر مخمرها

7

جمع

82

6/1
8/ 53
00 1
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بحث و نتیجهگیری

قارچها در همه جا حضور دارند بنابراین وجود آنها در

منابع آبی امری بط یعییی تلقییی میییگ در ددد .آل گدو یییهاییی
زیست محیطی مانند فا بالض های ش ره ییی و کشا زرو ی ی
ی

ی
گرمابی ،ماهی حوض و زینتی کههه دارای عالی ممم با نیل ی ی
سایزاینگلورپ سس س بدو هه هاندد د ( ،)2تخ ممم قزلل لآالی رنگینن ن
کمان ( ،)1پوست ماهی آزاد دریای خزر ( ،)01پوستتت
و آبش شش ش قز لل لآالی رنگی نن ن کما  ن (( (  ) 13و سط ححح بد نن ن

چهاا و پی یاد ش ش
ش
در منابع آبی موجب رشد س یر عععتررر قارچ چ

قرهب  نور ((  ) 12باا فراوانیییهاییی مختلففف جداا شدهههانددد.

بسیاری از این قارچها در آبزیان ،بالقوه بیماریزا نیس نت ددد،

حساببب میییآیددد کههه میییتوانددد در حرار تت ت و رطوبتتت

قارچهاییی غیررر آبزییی در آن خواهنددد شددد .خوش ناتخب ههه

چهاییی مه ممم مولددد س ممم بههه
آسپرژیلوس فالووس از قارچ چ

ولی برخی از آنها قادر بههه تولیددد متابولیتتتهاییی سمی ی
ی

مناسب سم آفالتوکسیننن را تولیددد نمایددد ،مض ننن اینکههه

یباشد
دالیل راهیابی احتمالی فا بالض ها به منابع آبی م 

ی
فومیگاتوس که در این تحقیق هم جدا شدهانددد توانایی ی

میباشند .باال بودن سطح آبهاییی زیررر زمینییی یکییی از

گونههای مختلف جنس آس ولیژرپ سسس ماننددد ف وال وسسس و

(  .) 13بسیاری از قارچهایی که ماهیان را تحت تأثیر قرار

ایجاد بیماری در انسان را نیز دارا هستند.

س باشددد یا ا سیست ممم ایمنییی بدننن
وقتی ماهی تحت اس رت س س

ش (  )%01/ 98بوددد .طییی دو
(  )%01/ 68و سومین در آبشش ش

میدهند از عوامل فرصت طل ببب بههه حسا ببب میییآینددد و

قارچ پنیسیلیوم دومین جنس از نظر فراوانی در پوستتت

ماهی ضعیف شده باشددد و یاا بههه داللی یی یی ماننددد برض ههه و

تحقیق بر روی فلور قا چر ییی قزلللآالی رنگیننن کماننن و

مورد حمله قارچ قرار میگیرد .اوومایستها ،قارچهاییی

(  .) 13 ، 25این قارچ در ماهی به عنوان پاتوژن جداسازی

دیگری هم وجود دارنددد کههه در ماهیاننن ایجاددد بیمارییی

ی در ماهیییهاا هس نت ددد .بعن او ننن مثاللل
ایجاد ع ئال ممم بیماری ی

هندلینگ نامناسب موکوس سطح بدن پاک شدههه باشددد

تخم آن پنیسیلیوم بیشترین درصددد فراوانییی را دارا ب دو

چهاییی
مهم بیماریزا در ماهیان به حساب میآیند اما قارچ چ

نشده است اما بعضی از گونههههاییی پنیییس ویلی ممم قادررر بههه

ل آس ولیژرپ سسس،
چها ا شامل ل
میکنند .تع داد ییی از ایننن قارچ چ

گونهی پنیسیلیوم کوریلوفیلوم در ماهی سرخو منجر به

پسیلومایس سسس س ،اگزوفیا الالال ال ،فیا روفول ااا ا ،رایزوموکو ررر ر و

پاتولوژیك و عدم تعادل شده است ( .) 17

چهاییی
در بین قارچهای جدا شده در تحقیق حاضر ،قارچ چ

ش
ی آبشش ش
بیماریهای جدییی در آبزیاننن از جملههه بیماری ی

فوزاریو ممم م ،ایکتیوفونو سسس س ،برانکیومایس سسس س ،فوماااا،
یباشند ( .) 34
کاندیدا م 

متعدد یی ی بههه عنوا نن ن عامللل بیمازیر اا ا احتمال یی ی در ماهیانن ن
ط بههه
مختلف گزارش شدهههانددد .بیش یرت ننن فراوانییی مربوط ط

آل گدو یی ی کیس هه ه شنااا و کلی هه ه خلف یی ی و تغییرا تت ت ش ید ددد

فوزاریومها از دیگر عوامل قارچی هستند که میییتواننددد
سیاه در میگو و جراحات جلدی در ماهیان ایجاددد کنند
(  .) 28در ای ننن ن تحقی ققق ق ب ههه ه ترتی بببب

 %01/ 68و %8/ 53

گونههای مختلف جنس آسپرژیلوس بود که  % 23 / 31از

جدایههای پوست و آبشش را فوزاریومها تشکیل دادند.

س
جدا شده از آبشش را تشکیل دادنددد .گونههههاییی جنس س

اسکلت خارجی و آبشش آبزیان ایجاد میکنند ،از نظررر

چهاییی
قارچهای جدا شده از سطح بدننن و  % 21 / 95قارچ چ
آسپرژیلوس بخصوص در مناطق گرمسیر از عوامل مهم

عفونتهای قارچی در ماهیاننن میییباشنددد .در ای ار ننن نیززز

انواع آسپرژیلوسها به کرات از ان او ععع ماهیاننن پرورشییی

ی را در
گونههای فوزاریوم عالوه بررر آنکههه عفونتتتهایی ی

تولی دد د س ممم نی زز ز دارای اهمی تت ت زیاد یی ی هس  دنت (( (.)11

گون هه هها یی ی مختل فف ف فوزاریو مم م از بال هه ه و آبش شش ش ماه یی ی

قرهب ور ننن در ش یار ططط پرورشییی و آزاد جداا شدهه است
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(  .) 12در مطالعه فلوررر قا چر ییی کپوررر ماهیاننن پرورشییی،

فوزاریوم کمت یر ننن می از ننن ش وی ععع را داشتته اس  ت (( )2در

ص ترو یی ی ک هه ه در تحقیق یی ی دیگ رر ر فوزاریو مم م بااا % 46 /4

این جنس به استخر بودن  د (( .)2سه ممم موکوررر نسبتتت بههه

سایر قارچها در استان البرز به ترتی ببب  %6/8و  %4/88در

پوست و باله ،و آبشش بود.

بیشترین درصد فراوانی در بین قارچهای بیماریزای جدا

قار چچ چ سا ینگلورپ اا ا از پوس تت ت و بال هه ه (  )%5/ 82و نی زز ز از

( .)11در مطالع هه ه  shahbazianو همکارا نن نن ( )01 20

چهای مهم بیماریزا در آبزیان مطرح هستند که طیف
قار 

ل میییداد
ش کپورماهیاننن را تش یک ل ل
شده از ضایعات آبشش ش
جن سس س فوزاریو مم م ب اا فراوان یی ی  %9/ 79از تخ ممم قز لل لآالی
رنگی نن ن کما نن ن جدااا ش دد د .در کار یی ی مشاب هه ه در استا نن ن

آبش شش ش ( )%6/1جدااا ش دد د .سا ینگلورپ اا اهااا ب هه ه عنوا نن ن

وسیعی از میزبانها را در بر میگیرند .رده اوومایستها ا
ی و بط قههه بندییی
شامل حدود  800گونههه استتت .شناسایی ی

مازن ارد نن ن نی زز ز فوزاریو مم م بیش یرت نن ن جدای هه ه از آبش شش ش ب اا

ل
ساپرولگنیا کاری مشکل است و اکنون نیززز ایننن معضل ل

یداد
جدا شده از پوست و  %3/22از آبشش را تشکیل م 

دارد .حضور این قارچ خطر بالقوه ب ار ییی ایجاددد بیماری ی
ی

 % 16 /22بود (  ) 13و در استان سمنان  %5/ 76از قارچهای

( .)8فوزاریومها در آبزیاننن شایععع هس نت ددد و در همههه جاا

کهاییی مولک لو ییی وجوددد
س از اس دافت ههه از تکنیک ک
حتی پس س
در پوست و آبشش به حسا ببب میییآیددد و ب ور ززز بیماری ی
ی

حضور دارند و از ز مخ تازه ،آب شیرین یا شور ،درجههه

عم تد ًاًاًا ًا ب هه ه دلی لل ل م رید ی تت ت پا یی نن ن در مزرع هه ه پرورش یی ی

حرارت باالالال و پاییننن و آب و ه او ییی معتدللل جداسازییی

م یی یباش دد د .عوا لم یی ی مانن دد د کیفی تت ت ب دد د آب ،هن نیلد گگ گ

چ قابلیتتت زندههه ماندننن در خاککک
شدهاند (  .) 24این قارچ چ

ی در
کهاییی دمایی ی
نامناسب و آسیبهای جلدییی و شوک ک

ی دارا اس  ت ((  .) 30میییت او ننن
ت نالوط ی ی
مرطوب را به مدت ت

بروز بیماری نقش موثری دارنددد (  .) 38بههه همیننن جهتتت

خاصیت همه جایی بودن آنرا با قابلیت زنده ماندننن ایننن

چ در محیططط آبییی در
ا الط ع از حضور و فراوانی این قارچ چ

قارچ در محیطهای آب شور و شیرین و نیززز مان راگد ی ی
ی

تعیی نن نن الگو ییی ی م یرید تتت ت کارگا هه ه تاثیرگذاررر ر اس تتت ت.

باال در محیط مرتبط دانست.

قارچ آلترناریا به ترتی ببب باا فراوانییی  %9/ 71از پوستتت و

ت از ن حاو ییی مختلففف
ساپرولگنیا با فراوانیییهاییی متفاوت ت

کشو رر ر گزار شش ش شد هه ه اس تت ت .چن ید نن ن گون هه ه از جن سس س

 % 13 / 41از آبشششش درایننن تحقیققق در رتبههه بعدیی ی قراررر

سا ینگلورپ ا ا از جملههه پارازیتیکاا از تخ مممهایی ی قزلل لآالی

فلور وجود دارد .آلترناریا از انواع ماهی کپور (  ) 29تخم

ماه ییی ی آزاد دریا ییی ی  رزخ ((( ( ،)01پوس تتت ت و آبش ششش ش

چ بعن او ننن
دارد .گزارشات متعددی از جداسازی این قارچ چ

ماهی قزلآال (  )1 ، 36قرهبرون (  ) 12ماهییی آزاد دریاییی

رنگینکمان جداسازی شد (  .)3 ، 36این قارچ از پوست
ش کپورماهیاننن
کپورماهیان پرورشی ( ،)2ضایعات آبشش ش

خزر ( )01و مولدین قزلآالی رنگینننکماننن (  ) 25جداا

پرورشی ( ،)11تخم قزلللآالی رنگیننن کماننن از م راز ععع

شده است.

تکثی ررر ر مازن ردا  ن ((( ( )1و از استاننن ن کرمانشا ههه ه (  ) 36و از

یشو دد د و باع ثث ث
موکو رر ر ب هه ه وفو رر ر در بط یع تت ت یاف تت ت م یی 

یگ در ددد .در تحقی قق ق ص رو تت ت
آل گدو یی ی موا دد د غذایییی م یی 
گرفته روی فلور قارچی کپورماهیان پرورشی ،گونههای

موکور از ماهیان با عالیم بالینی ،به عنوان عامل بیماررری

جدا شدند که کودهای حیوانی منبع مهم ورود اعضاییی

پوست و آبشش قزلللآالی رنگیننن کماننن در مازن نارد
(  ) 13جدا شد که نشان از گسترش این قارچ در کشور و
اهمیت پیشگیری از بروز ساپرولگنیازیس دارد.

قارچ رایزوپوسسس باا فراوانییی  %5/ 82و  %4/ 85در سط ححح

بدن و آبشش در نیمه پایین جدول از نظر فراوانییی ق ار ررر

جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی45 ...

داشت .در چند تحقیق صورت گرفتههه در کشوررر نیززز با ا

ی توسططط قارچچچ
گزارشات کمی در م رو ددد ایجاددد بیماری ی

یهای متفاوت جداسازی شده است .فراوانی
میزان فراوان 
 %4/5در پوس تت ت ماه یی ی آزاد دریا یی ی  رزخ (( ( ،)01سه ممم

آکرومونیومم م در آبزیانن ن وجودد د دارد .آکرمونیومم م برا یی ی

اولی نن ن با رر ر از ضا اعی تت ت باف تت ت آبش شش ش در سا لل ل  2 00 2از

 %4/5و  %6/4در بچ هه ه ماهیا نن ن و مول ید نن ن کپورماهیا نن ن

س نیززز بعن او ننن
خرچنگ جدا شد (  .) 21از میگوییی ما یتن س س

ش کپورماهیاننن
ت آبشش ش
پرورشی ( )2و  %2/ 45از ضا اعی ت ت

عامل عفونت قارچی گزارش شد که منجر به آسیب در

نکما نن ن
پرورش یی ی ( ،)11از تخ ممم ماه یی ی قز لل لاالی رنگی نن 

آبشش گردید ( .)22در غرب ایران این قارچ از تخ ممم و

( )% 15 /8در استا ننن ن مازن رد ا  ن ((( ( )1و  %9/ 76در استا ننن ن

مولدین قزلآال جداسازی شد (  ،) 25اماا از تخ ممم ماهییی

کرمانشا هه ه (  ) 36و نی یی ز عد مم م جداااساز یی ی از سط ححح بد نن ن

قزلآال در کرمانشاه جدا نشد (  .) 36در تحقیق فعلی نیززز

قرهبرون پرورشی و صیددد شدههه (  ) 12از دیگررر نتایججج بههه
دست آمده هستند.

آکرومونیوم درصد پایینی از جدایههاا (  %2/ 91و %4/88

در سطح بدن و آبشش) را به خود اختصاص داد.

قارچ کالدوسپوریوم از سطح پوست و باله ،و آبشش باا

پسیلومایسس تنها از سطح بدننن باا نسبتتت  %2جداا شددد.

قارچهای آلوده کننده کیسه شنا در عفونتهای قا چر ییی

شور مشاهده شده و س بب

عفونتهایی در کلیه و کیسههه

ماهی کاد (  ) 18و دلقک ماهی گ راز ششش شدههه استتت .در

شنا میشود .همچنین تورم پرده ص اف ققق ناشییی از آن نیززز

تحقیق یی ی ک هه ه روی الروها یی ی قر هه هب ور نن ن انجا مم م گرف تت ت،

گزارش شده است (  .) 15این قارچ از اندامهای س حط ییی

چ یکییی از
نسبتهای  %3/88و  %6/1جدا شددد .ایننن قارچ چ

کالدوسپوریوم به عنوان فراوانترین قارچ جداا شدهه از

اندامهای سطحی ماهیان معرفییی ش  د ((  .) 12آل گدو ییی باا
کالدوسپوریوم تكگیر بوده و بیماری توسط آنها ،نادر

است و در اکثر موارد منجر به ایجاد بیمارییی در ماهیاننن

بهایی ی شریی نن ن و
پسیلومایسسسس قاچر یی ی استتت کههه در آ 

قرهبرون پرورشی و صیددد شدهه از دریاا (  ،) 12ضا اعی ت ت
ت
آبشش کپورماهیان ( )11و تخم ماهی قزلآال در اس ات ننن
مازندران ( )1و نیز تخم قزلآال در کرمانشاههه (  ) 36جداا

س
شد .تقریبًاًا در همه م راو ددد می از ننن فراوانییی پسیلومایسس س

ص در آزادماهیاننن
آب شیرین و یا آنادرموس به خصوص ص

همانند تحقیق فعلی ،پایین بوده است.

یشود (  .) 17این قارچ بیشترین
نسبت به ماهیان دریایی م 

قسمت قابل توجهی از جدایههای شناسایی شده از سطح

فراوانی در بین قارچهای جدا شده از اندامهای س حط ییی

چهاییی
بدن و آبشش ماهی قزلآال در استان البرز را قارچ چ

قرهبرون پرورشی و صیددد شدههه از دریاا را داش  ت (( .) 12

تک سلولی یا همان مخمرها (  % 15 / 54از پوست و باله و

کالدوسپوریوم از تخم و مول ید ننن قزلللآال (  ،) 25ماهییی

 % 18 / 29از آبش شش ش) تش یک لل ل دادن دد د .در بی نن ن مخمرهااا،

آزاد دریای خزر ( ،)01تخم ماهی قزلآال (  ) 36و ماهی

کاندی ید ا اا ا آلبیکن سسس س بیش یرت ننن ن سه مممم را دارا بو ددد د .در

این قارچ از محیطهای دریایی و آب شیرین و گ راز ششش

همکارا نن ن (  )41 20نی زز ز گون هه هها یی ی کاندی ید اا ا بیش یرت نن ن

بیماریزایی کالدوسپوریومها در ماهی قزلللآالی رنگیننن

چهایی ی رشتهه های کمتررر استتت کههه
کشورر ر نسبتتت بههه قار چچ 

سرخو (  ) 17گزارش شده است .با توجههه بههه جداسازی ی
ی
عفونتهای کیسه شنا ناشی از آن در ماهیان (  ) 18نقش ش
ش

کمان نیز جای بررسی و تحقیق دارد.

مطالع ههه هی Refaiو همکارا ننن ن (  )11 20و  Raggiو
فراوان یی ی را داش نت دد د .گزارشا تت ت جداساز یی ی مخمره اا از
احتما ًالًال به دلیل عدم بررسی آن میباشد .باا ایننن وجوددد
بعنوان فلور سطح بدن و آبشش قزل آال از استان س نانم
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( ،)8کپور ماهیان پرورشی ( ،)2ماهیها ای آکواری مو ی ی
ی

شده از اندامهای پوست و باله نسبت به آبشش بیشتر بود

آب ش یری ننن ن استا ننن ن گلستا  ن ((( ( ،)6ضا عی ا تتت ت آبشش ییی ی

ولی این اختالف معنیدار نبود کههه باا نتایججج دو تحقیققق

کپورماهیا نن ن پرورش شش ی ( )11و سط ححح بد نن ن قر هه هب ور نن ن

صو تت ت گرفت هه ه روی قر هه هب ور نن ن و قز لل لآالی پرورش یی ی

پرورشی و دریایی با نسبت های مختلففف گ راز ششش شدههه

همخوانی دارد ( )8 ،9ولی این اختالف در بررسی فلوررر

است .مخمرها بخش عمدهای از میکروارگانیزمها را در

قارچی کپورماهیان پرورشییی در اغل ببب م راو ددد معنیییدار

همه محیطهای بط یعی تشکیل میدهند .آنها میییتواننددد

ی هس نت ددد
ش ان اد مممهایی ی
اعالم شد ( .)2پوست ،باله و آبشش ش

ی در محیطططهاییی آب ش یری ننن و دریایی ی
ی
به مدت نالوط ی ی

کههه بههه لحاظظ ظ داشتنن ن بیش یرت نن ن سطححح تماسس س باا محیطط ط

زند هه ه بمانن  د (( (  .) 37کاندی یی دیا آلبیکن سس س ب هه ه فراوان یی ی در
دس اگت هه ه گوار شش ش و نواح یی ی مخاط یی ی بدنن ن پستا رادن ا نن ن و

خا جر یی ی از تنو عع ع و فراوان یی ی فلو رر ر میکروب یی ی بیش رت یی ی
برخوردار هستند و بیشتر بودن آل گدو ییی در سط ححح بدننن

پرندگان یافت میشود .این مخمر از محیطهای آبی که

نشاندهنده تماس و جایگزینی بیشتر هاگهاییی قا چر ییی

پساب فا الض بببهاییی ش ره ییی بههه آن راه دارد جداا شدههه

در پوست و باله نسبت به آبشش ماهیاننن ب دو ههه و حاصل ل
ل

است (  .) 20بنابراین حضوررر ایننن مخمررر در محیططط آبییی

آن جداسازی بیشتر هاگهای قارچی در پوستتت و بالههه

ص ب ار ییی آل گدو ییی م عوفد ی ی
ی
میتواند بعنوان یک شاخص ص

نسبت به آبشش است .تفاوتتتهاییی زیستتت محیطییی در

باشد .خصوصیت همهجا حاضررر و فرصتتت طل ببب ب دو ننن

ش مهمییی را در تنوععع
ی مختلففف نقش ش
مکانهای جغرافیایی ی

کاندیدیا آلبیکنس عاملی است که موجب میییشوددد بههه

شدت به پوست و آبشش حمله کند و آنرا تحتتت تأثثیر

ی شدهه دارد (  .) 25داروهاییی
گونههای قارچی جداسازی ی
ضد قارچی و شرایط تغذیه ماهی در محیطهای مختلف

ی ماهیاننن
چ از زخ ممم هاییی پوستی ی
خود قرار دهد .این قارچ چ

در میزان و نوع قارچهای جداسازی شده تفاوت بوجود

تیالپیا و گربهماهی و نیز آب محل پرورش جدا شددد .در

یآورد (  .) 14ط یی ی دو تحقی قق ق انجا مم م شد هه ه در کشو رر ر
م یی 

ت زخ ممم هاییی
هر دو مورد عالیم بالینی درماتیتتت بص رو ت ت

قارچهای متعددی از خوراک ماهی جدا شدند ( .)9 ، 16

ی و پوس گدی ییی
پوستی در ناحیه پشتی ،خونریزی پوستی ی

این قارچها امکان ورود به آب اس خت ررر طییی غ هداذ ییی را

باله و آبشش مشاهده شددد کههه نشاننن از عالی ممم شاخص ص
ص

دارند و قسمتی از این جدایههاا میییتوانددد از ایننن طریققق

ل محیطییی
کاندیدیازیس جلدییی در ماهییی استتت .عوامل ل

باشد .قارچهاییی رشتتهای جداا شدهه در ایننن تحقیققق در

ش دارنددد .بههه دنباللل
مانند آمونیاک در بروز عفونتتت نقش ش

بسیاری گزارشات دیگر هم وجود دارند و بعن او ننن فلوررر

س
آسیبهای فیزیکی به الیه اپیدرمی ،کاندیدیا آلبیکنس س

بط یعی به حساب میآیند ،اما این به آن مفهوم نیست که

فعال شده و میتواند در سراسر پوست ماهی ز مخ ایجاد

نتوانند ایجاد بیماری کنند و بهتر استتت آنهاا را بعن او ننن

کند ( .) 23

تطلب به حساب بیاوریم ( .) 34
چهای فرص 
قار 
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Abstract: Opportunistic fungi are scattered in aquatic and soil environments. Predisposing
factors such as density, transporting, handling, water pollution, manual feeding and other
stressors play role for fungal infections outbreak, especially in sensitive species like as
rainbow trout.This fish is one of the popular species in Iran that is one of the major trout
producers in the world. Because of that study of bacterial, fungal and parasitical flora in such
facilities are highlighted. For this reason, Skin, fins and gills samples of 150 rainbow trouts
(with healthy appearance) with 100.98± 5.48 g body weight from 15 facilities of Alborz
province, in autumn and winter, 2016-2017 were collected. All the farms water resources
were ground water (well). Samples were transferred to lab in sterile condition and under the
laminar flow hood were cultured in Sabouraud Dextrose Agar with chloramphenicol, Corn
Meal Agar and Glucose Peptone Agar. Cultured media were incubated in 23±1 ºC for at last
2 weeks. Grown fungal colonies were evaluated by their both macroscopic and microscopic
methods.Out of surface samples, 103 fungal isolates were identified that 87 of that are molds
belong to 11 genera besides 16 yeast isolates and out of gill samples, 82 fungal isolates were
identified that 70 of that are molds belong to 10 genera and others were yeast isolates.In gills
and skin, Aspergillus was the most frequent fungal genus and flavus was the most one among
Aspergillus species. In order to the Chi square statistical test, there was no more significant
correlation between identified fungal isolates in body surface and gills (P>0.05). But in most
cases, the quantity of each isolated species was more in body surface than the gills.Fungi are
present everywhere, and it is normal to be in water resources. Environmental pollutants (e.g.
industrial, agricultural and municipal wastewaters) can provide productivity of water and
entering the development of non- water molds. Diversity of fungal isolates is the indicator of
poor water quality resulting low production, fungal infections increase as well as treatment
and medication costs. Consumption of fungal spore-polluted fish food in facilities can be
another way of entering of such fungal pollution.
Keywords: Rainbow trout, Fungal flora, Gill, Body surface, Alborz province
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