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شناسایی و تعیین فراوانی قارچهای ساپروفیت در مرحله الروی ماهیان قزلآالی رنگینکمان
در مراکز تکثیر استان آذربایجانغربی
الناز قربانی ،1داریوش

آزادیخواه*2

 -1دانشآموخته گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

d_azadikhah@yahoo.com

(دریافت مقاله 95/9/29 :پذیرش نهایی)97/2/16 :

چکیده
شناسایی و بررسیهای اپیدمیولوژیکی آلودگیهای قارچی در مراکز تکثیر اهمیتت زیتادی در پییتگیری از متر ومیتر و رتررهای
اقتصادی متعاقب آن دارد .در بررسی حارر  5مرکز تکثیر قزلآالی رنگینکمان در استان آذربایجانغربی مورد بررسی قترار گرفتنتد.
نمونهگیری بر اساس جداول استاندارد سازمان دامپزشکی ایران صورت پذیرفت .کیفیت آب مراکز نیز مورد آزمایش قرار گرفت .برای
کشت قارچها از محیط سابارو دکستروز آگاار استفاده شد ،سپس به روش میاهده میکروسکوپی با بررسی اندامهای تولیدمثلی قارچهتا،
نوع آنها شناسایی گردید .در بررسی حارر از  5مرکز تکثیر مورد مطالعه 4 ،جنس مختلف از قارچهای ساپروفیتی جدا گردید که به
ترتیب عبارت بودند از :ساپرولیگنیا ،پنیسلیوم ،آسپرژیلوس و آچلیا .جنسهای ساپرولیگنیا با  7/8±1/48درصد بییترین و آچلیتا بتا
 0/0±8/83درصاد کمترین موارد آلودگی را نیان دادند .طبق یافتههای این مطالعه ،مراکز تکثیر الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان استان
آذربایجان غربی از لحاظ آلودگی قارچی در ورعیت بهداشتی مطلوبی به سر نمیبرند .با توجه به اینکه کیفیت آب مراکز تکثیر دارای
کیفیت قابل قبول بود ،آلودگی قارچی احتماالً در ارتباط با کیفیت آب نبوده است.
کلیدواژهها :الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان ،قارچ ،آذربایجانغربی.
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فاکتورهای فیزیکوشی یایی اکوسیستمها نقش مه ای در

مقدمه
قاااارچهاااای متعلااا باااه کیتریدیومیساااتهاااا

رشد ،تکثیر ،پراکندگی و حضور فصلی قارچهای آبازی

( )Chytridiomycetesو اُاُمیستها ( )Oomycetesاکثراً

بر عهده دارند .طبقهبندی قارچهای آبزی بهطور دائم در

آبزی بوده و به کپکهای آب معروف هستند کاه تعاداد

حال تغییر بوده و تغییرپذیری ظاهری هریک از گونههاا،

قابل توجهی از آنها ،در خاکهای مرطوب نیز حضاور

در نهایت با کنترل ژنتیکی این ویگگایهاا ارتباا دارد.

وسایعی از

حجم وسیعی از مطالعات مربو به طبقهبندی قارچهای

ترکیبات میباشند و تعداد اندکی از آنها بافتهای زنده

مذکور به وسیله محققاان میتلا  ،در خاالل ساالهای

(میزبانهای زنده) نظیر گیاهان و حیوانات را نیاز ماورد

 1923تا  1993انجاا گرفتاه اسات .کیتریدیومیساتهاا

تهاجم قرار میدهند .کپکهای آب از نظر ناو حضاور،

دارای زئوسپورهای تک تاژکی میباشاند ،در حاالی کاه

پراکناادگی و نیااز ساااخت انهااای تولیاادمثل جنساای و

اُاُمیستها ،مولد زئوساپورهای دو تااژکی هساتند .ایان

غیرجنسی ،متفاوت میباشند .ت امی ایان ویگگایهاا باا

قارچها اکثراً به صورت سااپروفیت و گااه باه صاورت

خصوصیات فیزیولوژیک قارچهاای ککار شاده ،مارتبط

بی اریزا حضور ماییابناد .باه طاور کلای ،اُاُمیساتهاا

میباشد (.)Czeczuga and Kiziewicz, 1999

ه انطور که در جدول  1آورده شده است ،در سه راسته

کیتریدیومیسااتهااا و اُاُمیسااتهااا در خرخااه اناارژی و

اصلی به نا های ساپرولگنیال ( ،)Saprolegnialلپتومیتال

فعالیت اکوسیستمهای آبی و نی هآبای ،از طریا ایفاای

( )Leptomitalو الگنیااادیال ( )Lagnidialطبقهبنااادی

نقااش فعااال در مصاارف و تیریاای بیولوژیااک طی ا

میگردند (.)Chao et al., 2007

دارند .این قارچها قادر به استقرار بار طیا

وساایعی از ترکیبااات آلاای و غیرآلاای دخیاال هسااتند.
جدول  -1طبقهبندی خانوادهها و جنسهای ُااُمیستهای بی اریزا در آبزیان
راسته

خانواده

ساپرولگنیال

ساپرولگنیاسه

لپتومیتال

لپتومیتاسه

آپوداخلیا

الپیدیوپسیداسه

الپیدیوپسیس

الگنیدیال

جنس

آخلیا ،لپتولگنیا ،آفانومایسس ،پروتوآخلیا ،آپالنس ،پیتیوپسیس ،برویلگنیا ،ساپرولگنیا،
دیکتیاکوس ،اسکولیولگنیا ،ژئولگنیا ،سامرستورینا ،هامیدیا ،تراستوتکا ،ایزوآخلیا

الگنیدیاسه

الگنیدیو
میزوسایتیو

ساپرولگنیازیس ع وماً در ماهیان تحات اساترس و

ریسهها در بافت ،نکروز سلولی و آسییهاای پوششای

سیستم ای نی بروز میکناد .سااپرولگنیاهاا

ایجاااد میگااردد .ساااپرولگنیا ویگگاای بااافتی نداشااته و

موجی تیریی بافات پوششای شاده و باهدنباال نفاوک

مایتوانناد باه آن آلاوده گشاته و در

دخار ضع
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ومیار

باتوجه به اه یت ایجاد تلفات باال در کارگااههاای

صورتی که اقدامات درمانی صورت نگیرد ،مار

نیاز اخاتالل در تنظایم فشاار

تولید بچه ماهی استان آکربایجان غربی و ضررهای مالی

اس زی و رقی شدن خون مایباشاد و در صاورتی کاه

متعاقی این آلودگیهای قاارخی ،مطالعاه حاضار بارای

محل آلودگی در آبششها باشد ،مشکالت تنفسی هم به

بررسی میازان شایو آلاودگیهاای قاارخی در مراحال

رخ میدهد .علات مار

آن اضافه میشود .زمان مار

بساته باه محال عفونات

اولیه ،ناو بافات تیریای شاده ،میازان رشاد قاارچ و

الروی ماهیان در این کارگاههاا طراحای شاده و انجاا
پذیرفت.

توانایی ماهی در مقاومت نسبت به شرایط ایجااد شاده،
متفاوت میباشد .هیچ نشانه و دلیلی بار ایجااد عفونات
سیست یک توسط ساپرولگنیا یا تولید سم وجود ندارد و
غالباً به دنبال عفونت با این قارچ ،در ماهیان یاک پاسا
التهابی خفی

مواد و روشها
در بررسااای حاضااار  5مرکاااز تکثیااار قااازلآالی
رنگینک ان در استان آکربایجان غربی از لحاظ آلاودگی

ایجااد مایشاود (.)Gozlan et al., 2014

به قارچهای ساپروفیت در سال  1394مورد بررسی قرار

ساااپرولگنیا موجاای تیریاای بافاات پوششاای پوساات،

گرفات .در مرحلااه اول پاس از تعیااین منباب آب مااورد

آبشش و بالهها میشود .در ماهیان مباتال ،روی پوسات،

اسااتفاده در هچااری ،از منبااب مااذکور ن ونااهباارداری و

بالهها ،آبششها ،خشمهاا و یاا روی تیامهاای مااهی،

آزمایشات الز (شامل اندازهگیری میازان اکسایگن ،دماا،

تودههای پنباهای یاا پشا ی شاکل باه رناس سافید تاا

 ،pHسیتی ،آمونیاک ،نیتریت ،کلیفر کال و کلایفار

خاکستری و قهوهای مشاهده میشود کاه م کان اسات

مدفوعی) با استفاده از کیتهای انادازهگیاری اساتاندارد

ت امی سطح بدن را فرا گیرند .در ماوارد شادید ،تاا 80

تهیهشده از شارکت کااریزآب انجاا گرفات ( Naderi

درصد بدن م کن است به وسیله قارچ پوشانده شود .در

 .)jlodar et al., 2007ه چنین با توجه به اینکه مطالعه

مراحل اولیه عفونت ،زخمهاای پوساتی ،خاکساتری یاا

حاضر بار پایاه  survey samplingطراحای شاده باود،

سفید رنس هساتند و باه حالات دایارهای ،هاللای و یاا

تعداد الرو الز در ن ونهبارداری نیاز براسااس جادول

حلقهای دیاده مایشاوند کاه باه سارعت توساعه پیادا

استاندارد ن ونهبرداری بر اساس تعاداد ج عیات ،معاین

میکنند .آلودگی اغلی در اطراف سر و بالههای میرجی

گردیاد ( .)Ossiander and wedemeyer, 1973بادین

و خلفی مشاهده میشود ( .)Jiang et al., 2013ه چنین

منظور از  5مزرعه به تعداد  10عدد الرو زنده از داخال

ساپرولگنیا تیمها را ماورد ح لاه قارار داده و آنهاا را

هاار تااراف و در مج ااو از  30تااراف 150 ،الرو بااه

آلوده میکنند .تیمهای لقاح نیافته مع والً اولاین ماوارد

صورت تصادفی برداشته شد و به ک ک پنس استریل به

ابتال به آلودگی هستند و اگار ع لیاات درماانی شارو

داخل ظروف ن ونهبرداری دربدار شیشهای حاوی آب

نشود ،قارچ به سارعت باه تیامهاای لقااح یافتاه هام

مقطاار اسااتریل کااه از قباال در داخاال دسااتگاه اتااوکالو

گسترش مییابد (.)Gozlan et al., 2014

استریل شده بودناد ،وارد شاده و باه آزمایشاگاه منتقال
گردید .ن ونهها جهات جلاوگیری از آلاودگی احت االی
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ثانویه حین ح ل تا آزمایشاگاه قاارچ شناسای دانشاگاه

حاصال شاود ( .)Gourama and Bullerman, 1995در

آزاد اسالمی واحد ارومیه در مجاورت ی به آزمایشاگاه

نهایت از قارچهای مشاهدهشاده در زیار میکروساکو

منتقل گردید .ن ونههای بهدستآمده در آزمایشگاه خناد

عکسبارداری انجاا گرفات .در نهایات فراوانایهاای

بار با آب مقطر استریل شستشو داده شده و جهت القااء

بهدست آمده بهصورت میاانگین±انحاراف معیاار ارائاه

و ایجاد زئوسپور ،در لولههای آزماایش دربدار حااوی

شدند.

 5-10میلاایلیتاار آب مقطاار اسااتریل قاارار گرفتااه و در
حرارت نزدیاک باه دماای آب هچاری ( 10-15درجاه

یافتهها

سلسیوس) به مدت  1-2روز گار خاناهگاذاری شادند.

در بررسیهای قارچشناسی 4 ،جنس میتلا

جهت جلوگیری از رشاد بااکتریهاا در ایان زماان باه

قارچهای ساپروفیتی شامل سااپرولگنیا (،)Saprolegnia

محتویات ظروف مذکور  9-18قطره کلرامفنیکل خش ی

پنیسیلیو ( ،)Penicilliumآساپرژیلوس()Aspergillus

انسانی استریل (کلوبیوتیک ،ساینادارو ،سااخت ایاران)

و آخلیا ( )Achlyaجداسازی گردید (شکلهاای  1و )2

اضافه شد .برای جداسازی قارچهاای سااپروفیتی ماورد

که طب نتایج مندرج در جدول  ،2قارچهاای متعلا باه

نظر ،ن ونههای فوق مستقی اً باه داخال محایط ساابارو

جنس ساپرولیگنیا با فراوانی  7/8±1/48درصد بیشاترین

دکستروز آگار (مرک ،ساخت کشور آل ان) تلقیح شاده

و قارچهای متعل به جنس آخلیا با فراوانای 0/8±0/83

و باااه مااادت  3-5روز در حااارارت  15-17درجاااه

درصد ک ترین میازان آلاودگی را در مراکاز تکثیار الرو

سلسیوس گر خانهگذاری شادند .ساپس از کلنایهاای

استان آکربایجانغربی نشان دادند .ه چنین مرکاز تکثیار

رشد ن وده در کشت اولیه ،توسط یاک قطاره الکتوفنال

ش اره  1با  16مورد آلودگی قارخی آلودهتارین و مرکاز

کاااتن بلااو گسااترش تهیاه گردیااد ،تااا پااس از بررساای

تکثیر ش اره  4با  9مورد آلودگی به عنوان مرکزی نسابتاً

میکروسااکوپیک و تعیااین هویاات قااارچهااا باار اساااس

پاک ،در بین  5مرکز مورد مطالعه ،شناسائی گردیدند.

کلیدهای شناسائی ،از خاال

باودن پرگناههاا اط یناان

شکل  -1س ت راست آخلیا ( )Achlyaس
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شکل  -2س ت راست آسپرژیلوس ( )Aspergillusس ت خپ ()Penicillium
جدول  -2تعداد موارد آلودگی قارخی الرو ماهیان مراکز تکثیر مورد ن ونهبرداری (به تفکیک نو قارچ)
نوع قارچ

مرکز تکثیر

مرکز تکثیر

مرکز تکثیر شماره

مرکز تکثیر

مرکز تکثیر

فراوانی بر حسب

شناسائیشده

شماره 1

شماره 2

3

شماره 4

شماره 5

میانگین±انحراف معیار

ساپرولیگنیا

8

7

10

6

8

7/1±8/84

پنیسلیو

3

2

1

2

4

2/1±4/14

آسپرژیلوس

4

3

1

0

3

2/1±2/64

آخلیا

1

2

1

1

0

0/0±8/83

تعداد موارد مثبت

16

14

13

9

15

13/3±2/11

ه چنااین طباا دادههااای مناادرج در جاادول ،3
گردید که کلیه فاکتورهای مناابب آبای  5مرکاز

مشی

تکثیر مورد مطالعه در محدوده استاندارد باوده و جهات
تکثیر الرو ماهی قزلآالی رنگینک ان مناسی بودند.

جدول  -3مشیصات منابب آبی  5مرکز تکثیر مورد ن ونهبرداری
مرکز تکثیر الرو

1

2

3

4

5

نو منبب آبی

رودخانه

رودخانه

خاه

خاه

خاه

سیتی کل ()Mg/l

409/4

391/6

338/2

267

302/6

آمونیاک ()Mg/l

0/01

0/008

0/004

0/002

0/001

نیتریت ()Mg/l

0/001

0/003

0/002

0/001

0/0015

اکسیگن ()Mg/l

9

9

9

8

9

pH

6/8

7/1

6/5

6/8

7/2

دما (سیلسیوس)

12

13

12

13

13

کلیفر کل ()MPN/100ml

9

0

0

0

1

کلیفر مدفوعی ()MPN/100ml

6

0

0

0

0
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بحث و نتیجهگیری

الناز قربانی و داریوش آزادیخواه

بحث آبزیان مایباشاند ،جداساازی شاده و ایان نشاان

تحقی ا حاضاار نشااان داد کااه قااارچهااای جاانس

میدهد که نتایج تحقی حاضر با نتایج پگوهش یادشاده

ساپرولیگنیا با  7/8±1/48درصد ،بیشترین میزان آلودگی

همخوانی داشته و قارچ سااپرولیگنیا در هار دو جامعاه

و قارچهای جنس آخلیا با  0/8±0/83درصد ،ک تارین

هدف (مراکز تکثیر الرو قزلآالی رنگینک اان) حضاور

میزان آلودگی را در مراکاز تکثیار ماورد ن وناهبارداری

دارد (.)Ebrahimzadeh Mousavi et al., 2007

ایجاد ن ودهاند .با بررسی دادههای مساتیرج از تحقیا

علینگاد و ه کاران نیز اقدا به تعیاین آلاودگی قاارخی

حاضار ،مناادرج در جااداول  2و  3مایتااوان ایاانگونااه

در غذاهای دستساز و کارخانهای قزلآالی رنگینک ان

نتیجااهگیری ن ااود کااه مراکااز تکثیاار ماااهی قاازلآالی

ن ودنااد .نتااایج مطالعااه ایشااان نشااان داد کااه جاانس

رنگینک ان اساتان آکربایجاانغربای از لحااظ آلاودگی

آسپرژیلوس با  54/88درصاد ،بااالترین فراوانای را دارا

قارخی در وضعیت بهداشتی مطلوبی به سر ن ایبرناد و

بود و بعد از آن به ترتیی جنسهاای ساودو آلشاریا باا

جداسازی قاارچهاای سااپرولیگنیا و نیاز آخلیاا از ایان

فراواناای  12/03درصااد ،پنیساایلیو بااا فراواناای 10/52

مراکز ،که هر دو از ج له قارچهاای آلاودهکنناده تیام،

درصد و آبزیدیا با فراوانی  9/77درصد قرار داشاتند .در

الرو و نیز ماهی قازلآال میباشاند ،مویاد ایان واقعیات

بین گونههای جدا شده نیز بیشترین فراوانی مرباو باه

است که علیرغم استفاده از مواد ضدعفونیکننده جهت

گونه آسپرژیلوس فالووس ،به میزان  36/88درصد بود.

کنترل آلودگی این گوناه عوامال بی ااریزا ،هناوز ایان

در تحقی حاضر نیز قارچهای آسپرژیلوس و نیاز پنای-

آلودگیهاا کنتارل نشاده و میتواناد در صاورت باروز

سلیو ماورد شناساایی قارار گرفات کاه م کان اسات

مشکالت مدیریتی باعث ایجاد تلفات سنگین در مازار

آلودگی الروها به این قارچها در اثر آلودگی غذای آنها

و مراکز تکثیر ماهیان پرورشی به خصوص قزلآال گردد.

بوده باشد ،خرا که تحقی یاد شده ثابت ن وده است کاه

ابراهیمزاده موسوی و ه کاران باه جداساازی و

ایاان قااارچهااا میتواننااد در غااذای ماااهی رشااد کننااد

شناسایی قارچهای سااپروفیت از ماوارد آلاودگی تیام

(.)Alinezhad et al., 2012

ماااهی قاازلآالی رنگینک ااان در ماازار تکثیاار اسااتان

مح دپور و ه کاران به بررسی مقایسهای اثر ساان

مازندران پرداختند .در این مطالعه  10جنس قاارخی بار

اگز و ماالشیت گارین در پیشاگیری و درماان آلاودگی

اساس مشیصات رییتشناسی جداسازی گردید کاه 2

قارخی تیم ماهی قزلآالی رنگینک ان پرداختند .نتاایج

جنس متعل به خانواده ساپرولگنیاسهآ بودند که عبارتند
از دو جاانس ساااپرولگنیا و آخلیااا 8 .جاانس دیگاار
شناساییشده عبارت بودند از پنیسایلیو  ،آساپرژیلوس،

حاصله نشان داد که میزان تلفات تیم تا مرحله خشام-
زدگی ،در گروه ماالشیت گرین به طور معنیداری بیشتر
از گروه سان اگز میباشد .نتایج تلفات از مرحله خشام-

پسیلیومایساااس ،آکرومونیاااو  ،فوزاریاااو  ،آلترناریاااا،

زدگی تا تفری تیم نشان داد که تفاوت معنیداری باین

هل نتوسپوریو و موکور .در مطالعه حاضر نیز قارچهای

 2گروه وجود ندارد .نتایج بهدست آماده نشاان داد کاه

ساپرولیگنیا و آخلیا که از ج له قارچهاای بی ااریزا در

محلول ضدعفونیکننده سان اگز نه تنها از نظر بهداشاتی
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و آلودگیهای زیستمحیطای خطاری نادارد ،بلکاه باه

آسپرژیلوس ،پنی سالیو و نیاز سااپرولیگنیا در هار دو

سبی بیبو و بادون رناس باودن کاار باا آن راحاتتار

تحقی همراستا با نتایج مطالعه حاضر بوده و مویاد ایان

میباشااد ( .)Mohammad Pour et al., 2012نتااایج

مطلی میباشد که اساپورهای قاارچهاای بی ااریزا در

مطالعه حاضر همراستا با نتایج تحقی یادشده مایباشاد

محیط پراکنده بوده و احت ال آلودگی به گونههایی مانند

خرا که مزار مورد ن ونهبرداری در این تحقی به دلیال

ساپرولیگنیا در ت امی سنین و گونههای میتل

ماهیاان

غیرمجاز بودن ماالشیت گرین ،از این ماده استفاده نکرده

وجود داشته و در صورت عد رعایت موازین بهداشتی

(طب دستورالع ل سازمان شیالت کشور و گواهی عاد

و استفاده از ضدعفونیکنندههای مناسی میتواند عاالوه

استفاده از ماالشیت گرین در مرکز تکثیر) ولی طب آمار

بر تح یل خسارات مالی ،سبی گسترش این قارچها باه

موجود استفاده از ضدعفونیهاای رایاج و ای ان ماورد

دیگر فار های پرورشی و منابب آبی گردد.

توصیه اداره شایالت و دامپزشاکی تلفاات تیام و الرو
ناشی از قارچزدگی را کاهش داده است.

ابراهیمزاده و ه کاران فلور قاارخی کپاور ماهیاان
پرورشی در مجت ب تکثیر و پرورش مااهی سافیدرود را

غال پور و ه کاران آلودگی قارخی پوسات مااهی

مورد بررسی قرار دادند .در این پاگوهش ماهیاان ماورد

آزاد دریای خزر در مزار پرورش ماهی استان مازندران

مطالعه شامل کپور ،فیتوفا

و آمور بود که از پوسات و

را مورد بررسی و شناسایی قرار دادناد .بادینمنظاور از

آبشش آنها کشت به ع ل آمده و ه چناین ن وناه آب

پوست  4قطعه مااهی باا میاانگین وزنای  1300گار و

نیز مورد بررسی قارخی قرار گرفتاه اسات .در مج او

دارای عالیم ظاهری قارچزدگای در فصال بهاار ،1390

 31نو قارچ جدا گردید که می رها با  30/4درصاد در

ن ونهبرداری صورت گرفته و ن ونهها در محایط ساابرو

کل مطالعه بیشترین و فوزاریو باا  5/8درصاد ک تارین

دکستروز آگار ،گلوکز پیتون آگار و ه چناین در محایط

فراوانی را داشتند .قارچهای جدا شاده در ایان بررسای

آب مقطر استریل به ه راه بذر شااهدانه در دماای اتااق

شامل :گوناههاای موکاور ،آساپرژیلوس ،پنای سایلیو ،

کشت داده شاد .در ایان مطالعاه 15 ،کلنای سااپرولگنیا

می ر ،فوزاریو  ،قارچهای رنگای و اناوا می ار باود.

( 20/83درصد) 12 ،کلنی آسپرژیلوس ( 16/66درصد)،

نتایج حاصال از مطالعاه ایشاان نشاان داد کاه در بچاه

 9کلنی پنی سیلیو ( 12/5درصد) 7 ،کلنی آکرومونیاو

ماهیان مورد ن ونهبرداری بین آلودگی قارخی در پوست

( 9/72درصد) 6 ،کلنی فوزاریو ( 8/33درصد) 6 ،کلنی

و آبشش (غیر از می رها) ارتبا معنیدار وجود دارد و

سااپدونیو ( 8/33درصااد) 4 ،کلناای آلترناریااا (5/55

در مولاادین ایاان ارتبااا در آلااودگی بااا پناایساایلیو و

درصااد) 3 ،کلناای رایزوپااوس ( 4/16درصااد) 1 ،کلناای

فوزاریو مشاهده گردید .در این مطالعه برای اولاین باار

کالدوسپوریو ( 1/38درصد) 3 ،کلنای هل نتوساپوریو

قاارچهاای متعااددی از ج لاه سااپرولگنیا پارازیتیکااا و

( 4/16درصااد) و  1کلناای درکساالرا ( 1/38درصااد)

فوزاریااو سااوالنی از ماااهی در ایااران جاادا گردیااد

شناسایی شدند ( .)Golampour azizi et al., 2014نتایج

( .)Ebrahimzadeh Mousavi et al., 2000باا مقایساه

تحقی ا یادشااده بااا توجااه بااه شناسااایی جاانسهااای

نتایج ایان پاگوهش باا نتاایج مطالعاه حاضار مایتاوان
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این امر میتواند در بازدهی تولیاد و ساود خاال

ایان

ماهیااان سااردآبی نبااوده و ماهیااان

مراکز نقش منفی داشته باشد .با توجه به اینکاه کیفیات

گر آبی مانند انوا کپور ماهیان را نیز مایتواناد درگیار

آب مراکز تکثیر دارای کیفیت قابل قبول بودند ،آلاودگی

کند.

قارخی احت االً در ارتبا با کیفیت آب نبوده اسات .لاذا
فیروزبیش و ه کااران قاارچهاای ساطحی تااس

طب بررسیهاای انجاا گرفتاه بیشاترین دلیال آلاودگی

ماااهی ایراناای ( )Acipencer persicusپرورشاای و

قارخی در مراکز تکثیر مورد مطالعه میتواند مرباو باه

صیدشده از دریای خزر را مورد بررسی و شناسایی قرار

عد رعایت موازین بهداشتی و قرنطینهای باوده و عاد

دادنااد .در تحقیاا ایشااان  13نااو قااارچ از ماهیااان

استفاده از ضدعفونیکنندههای موثر و نیز عاد رعایات

جداسازی شده و در حد جنس و گونه ماورد شناساایی

دوز موثر این گونه ضدعفونی کنندهها ،میتواناد باعاث

قرار گرفتناد .ایان قاارچ هاا شاامل :آلترناریاا آلترناتاا،

نشر آلودگیهای قارخی و تح یال خساارات ماالی باه

کالدوساااپوریو کااااریونی ،موکاااور ،اورئوبازیااادیو ،

تولیدکنندگان گردد .در خات ه پیشنهاد میگردد اساتفاده

پنیسیلیو سیترینو  ،پنایسایلیو نوتااتو  ،پنایسایلیو

از مواد ضدعفونیکننده موثر بر قارچهای مولاد بی ااری

فرکااوئینتس ،پسیلومایسااس ،آسااپرژیلوس فااالووس،

در مراکااز پرورشاای اسااتان انجااا پذیرفتااه و ه چنااین

آساااپرژیلوس فومیگااااتوس ،سودوآلشاااریا بوئااادی،

بررسی دورهای قارچزدگی در تیم و نیاز الرو تولیادی

رودوتااورال روباارو و فوزاریااو بودنااد .در ایاان میااان

مراکااز تولیااد و تکثیاار آبزیااان اسااتان توسااط مراجااب

کالدوسااپوریو کاااریونی بیشااترین فراواناای را در بااین

کیصااالح صااورت پااذیرد .ه چنااین ضااروری اساات

قارچهای جداشده از تااس مااهی ایرانای پرورشای (باا

بررسی و شناسایی مولکولی قارچهای جداشاده از الرو

فراوانی  16/95درصد) و صیدشده از دریاا (باا فراوانای

مراکز تکثیر میتل

و مقایسه آنها جهت ترسیم الگاوی

 10/17درصد) را نشان داد .ه چنین بیشترین و ک ترین

آلودگی صورت پذیرد.

میزان قارچها بهترتیی از باله ( 40/68درصد) و پوسات
( 28/82درصد) ماهیان جدا شادند ( Firouzbakhsh et

 .)al., 2009در تحقی حاضر نیز گونههای آساپرژیلوس
و پنی سلیو مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت.
با توجه به دادههای بهدستآمده از مطالعاه حاضار و باا
توجه به دادههای مشابه تحقیقاتی که در گذشاته توساط
محققااین داخلاای و خااارجی انجااا شااده ،ماایتااوان
نتیجهگیری ن ود که مراکاز تکثیار الرو مااهی قازلآالی
رنگینک ان اساتان آکربایجاانغربای از لحااظ آلاودگی
قارخی در وضعیت بهداشتی مطلوبی به سر ن ایبرناد و
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نویسندگان از جناب آقای دکتر علی نکاوئیفارد
ریاساات محتاار مرکااز تحقیقااات آرت یااای کشااور و
ه چنین معاونت محتر پگوهشی دانشگاه آزاد اساالمی
واحد ارومیه و آزمایشگاه تشایی
آقای دکتر زینالی ،قدردانی مین ایند.
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