 )mykissدر شهرستان شاهرود
علیجانپور ،ز ،1.مهدی زاده مود ،س ،*2.سلیمی بجستانی ،م.ر.3.
دریافت 1395/02/18 :پذیرش1399/05/02 :

خالصه
هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش ماهی قزلآالی رنگینکمان در شهرستان شاهرود بود .به همین
منظور از پوست و آبشش 100قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان از  5مزرعه در شاهرود در فصل زمستان و بهار نمونهگیری و در محیط
سابرودکستروزآگار و گلوکز پپتونآگار کشت صورت گرفت .قارچهای جداسازی شده بر اساس شکل کلنی و خصوصیات میکروسکوپی شناسایی
شدند .در این مطالعه  11جنس قارچ شامل آسپرژیلوس ،فوزاریوم ،فوما ،کالدوسپوریوم ،آلترناریا ،پنیسیلیوم ،رودوتوروال ،کاندیدا ،ژئوتریکوم،
تریکوسپورون ،و ماالسزیا پکیدرمیس جداسازی شد که فوما و فوزاریوم از قارچ های بیماریزای مهم در آبزیان محسوب میشوند .در این
مطالعه آسپرژیلوس بیشترین میزان فراوانی را در پوست ( )%16/66و آبشش ( )%23/8دارا بود .تنوع قارچهای جداسازی شده حاکی از شرایط
نامطلوب بهداشتی مزارع است که مشکالتی نظیر کاهش تولید ،افزایش عفونتهای قارچی و هزینههای درمانی را در پی دارد .قطعا شرایط
آب و هوایی نیز در تنوع فلور قارچی خارجی ماهی نقش دارد.
واژههای کلیدی :فلور قارچی ،پوست ،آبشش ،قزلآالی رنگینکمان ،شاهرود.

 .1دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

 .2گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .3گروه پابیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسؤولsmehdizadeh@semnan.ac.ir :
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بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آالی رنگین کمان(Oncorhynchus
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مقدمه
افزایش جمعیت جهان و متعاقب آن افزایش نیازهای پروتئینی این
جمعیت باعث شده است بشر به مصرف آبزیان و از جمله ماهیان
روی آورد (غالمپور عزیزی و همکاران . )1393 ،در دنيا از بیست
سال پيش توليدات آبزيپروري به طور متوسط  %11در سال افزايش
يافته است و اين سريعترين رشد در بخش اقتصاد جهاني است
(قربانزاده و نظری .)1392 ،عمده ترین تولید جهانی ماهی مربوط
به پرورش ماهیان آب شیرین است .کشور ما نیز از این امر مستثنی
نبوده و تکثیر و پرورش آبزیان بویژه ماهی سردآبی قزل اال در
اکثر نقاط کشور در حال انجام است (موسوی و همکاران)1386 ،
و به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاههای تکثیر و پرورش
ماهیان سردآبی در بیشتر نقاط جهان درآمده است (وثوقی و مستجیر،
 .)1393بررسي آماري بين سال  1374تا  1390نشان ميدهد كه در
اين مقطع زماني تعداد مزارع پرورش ماهي قزلآال در كشور بيش
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از  23برابر و ميزان توليد ماهي قزلآال در كشور بيش از  70برابر
افزايش داشته است كه در مقايسه با ساير فعاليتهاي زير بخش
كشاورزي از افزايش شايان توجهي برخوردار بوده است (قربانزاده
و نظری .)1392 ،از خصوصیاتی که این ماهی را مورد توجه قرار
داده ،سازش خوب آن با شرایط پرورش متراکم است که این مسئله
زمینه را برای بروز بسیاری از بیماریها فراهم مینماید (غالمپور
عزیزی و همکاران  .)1393يکی از موانع و مشکالت اساسی توليد
در ماهیها بروز عارضه قارچزدگی است .قارچ ها در بهداشت آبزیان
از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و باید به عنوان یک عامل
اساسی در تعیین وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان مدنظر
قرار گیرند (فیروزبخش  .)1383قارچها بیماریهای مختلفی را در
گونههای مهم اقتصادی ماهی و سختپوستان ایجاد مینماید که
با ایجاد جراحت زمینه را برای ورود سایر عوامل بیماریزا فراهم
مینمایند(سلطانی  .)1392پوست و باله و آبشش اندامهایی هستند
که به لحاظ داشتن بیشترین سطح تماس با محیط خارجی از تنوع
و فراوانی فلور میکروبی بیشتری برخوردار هستند .عالوه بر این
بسیاری از آنها با اتصال به رشته-های آبششی موجب کاهش
کارایی تنفسی ماهی میشود (نوری موگهی .)1390 ،حال آنکه سم
تولید شده توسط برخی از آنها مانند فوزاریوم میتواند برای بسیاری
از آبزیان سمی باشد (ابراهیمزاده موسوی و همکاران.)1386 ،
جداسازی گونه های مختلف قارچ در تحقیقات مختلف نشان داده
شده است .در بررسی کاظمی ( 39 ،)1386گونه قارچ از پوست و 37
گونه از آبشش قزل اال جداسازی شد Fadaeifard .و همکاران
( ،)2011در بررسی آلودگی قارچی مولدین و تخمهای مزارع قزل
االی غرب کشور  8جنس قارچ از  3مزرعه آلوده جدا کردند که

شامل پنیسیلیوم ،آکرمونیوم ،آلترناریا ،فوزاریوم ،آسپرژیلوس ،موکور،
ساپرولگنیا و کالدوسپوریوم بودند .همچنین در مطالعهای که توسط
 Iqbalو همکاران ( )2012صورت گرفت پنج گونه قارچی شامل
آسپرژیلوس ،پنیسیلیوم ،آلترنایا ،رایزوپوس و بالستومایسس از انواع
کپورماهیان جداسازی شد .اغلب قارچهاي ماهی فرصت طلب بوده و
به عنوان عوامل بيماریزای ثانويه مطرح هستند .با این وجود بسیاری
از آنها در صورت نامساعد بودن شرایط پرورش به عامل بیماریزای
اولیه تبدیل میشود .عوامل متعددی وجود دارد که ميتواند شرايط
بروز عفونتهاي قارچی را مهيا سازد که اين موضوع اهميت بررسی
فلور قارچی و قارچهای بيماری-زا و شناخت روشهاي درمانی و
پيشگيری از آن را ميرساند (غالمپور عزیزی و همکاران.)1393 ،
در نتیجه با توجه به توضیحات فوق ،و از آنجایی که تاکنون بررسی و
شناسایی فلور قارچی پوست و آبشش ماهی قزل االی رنگین کمان
در کارگاه های شهرستان شاهرود انجام نگرفته است ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی و شناسایی فلور قارچی پوست و آبشش ماهیان
مزارع پرورشی در این شهرستان انجام گرفت.

مواد و روش کار
در تحقیق حاضر که در فصول زمستان 1393و بهار  1394انجام
گرفت ،نمونه گیری از  5مزرعه پرورش قزل االی رنگین کمان
در شهرستان شاهرود به صورت تصادفی انجام شد که از هر مزرعه
 20عدد ماهی بصورت تصادفی صید و در کیسه های پلی اتیلن
همراه با یخ به آزمایشگاه انتقال یافت .سپس ماهیها ابتدا با الکل
 %70ضدعفونی و چندین مرتبه با آب مقطر استریل شستشو
داده شدند .برای هر نوبت نمونهگیری از پلیتهای حاوی محیط
کشت سابرودکستروزآگار به همراه کلرامفنیکل و پنیسیلین و
محیط گلوکزپپتونآگار به همراه کلرامفنیکل و پنیسیلین استفاده
گردید .جهت انجام کشت از پوست توسط اسکالپل به طور سطحی
نمونهبرداری شد و به صورت خطی در نیمی از پلیت کشت انجام
پذیرفت .سپس قطعاتی از آبشش به ابعاد 12میلی مترمربع در نیمه
دیگر محیط کشت در کنار شعله و زیر هود تلقیح شد .محیط-های
ت در انکوباتور  18-25درجه سانتیگراد حداقل تا  48ساعت
کش 
و حداکثر تا دو هفته نگهداری شدند ،روزانه از نظر رشد قارچ
بررسی شده و بعد از رشد قارچ ،مطالعه مقدماتی بر روی آن انجام
گرفت .به منظور خالص سازی ،قارچ های رشد یافته به محیط های
ثانویه منتقل میگردید .قارچ ها از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی
مطالعه و بررسی شدند .سپس جهت رشد اندام های زایا از تمامی
کشتهای قارچی اسالیدکالچر تهیه گردید و شناسایی نهایی آن در

زیر میکروسکوپ انجام پذیرفت.
نتایج
در این بررسی  11جنس قارچ از پوست و آبشش جداسازی شد
که شامل  30کلنی قارچ از پوست و  21کلنی از آبشش بود
(جدول  1و  .)2قارچ های جدا شده از پوست شامل آسپرژیلوس
(( )%16/66شکل -1الف) ،پنیسیلیوم (( )%16/66شکل -1ج)،
کاندیدا (( )%13/33شکل-1ت) ،کالدوسپوریوم (شکل-1پ) و
ماالسزیا (( )%10شکل-1ک) ،آلترناریا (شکل-1ب) ،تریکوسپورون
مزرعه
قارچ

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

شماره ١شماره ٢شماره ٣شماره ٤شماره٥

مجموع

آسپرژيلوس فﻼووس

+

+

-

-

+

٣

آسپرژيلوس فوميگاتوس

-

-

-

+

-

١

آسپرژيلوس نايجر

+

-

-

-

-

١

آلترناريا

+

+

-

-

-

٢

پنيسيليوم

+

+

+

+

+

٥

تريكوسپورون

-

-

+

-

+

٢

رودوتوروﻻ

-

-

+

-

+

٢

ژئوتريكوم

+

-

-

-

+

٢

فوزاريوم

+

-

-

-

+

٢

ﮔونه شناسايي نشده كانديدا

-

-

+

+

+

٣

كانديدا تروپيكاليس

+

-

-

-

_

١

كﻼدوسپوريوم

+

-

+

-

+

٣

ماﻻسزياپكيدرماتيتيس

+

-

+

-

+

٣

ﺟمﻊ

٩

٣

٦

٣

٩

٣٠
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(شکل-1م) ،رودوتوروال (شکل-1ر) ،ژئوتریکوم(شکل -1ی) و
فوزاریوم (( )%6/66شکل -1ث) و قارچ های جدا شده از آبشش
نیز شامل آسپرژیلوس ( ،)%23/8پنیسیلیوم و کاندیدا (،)%14/28
رودوتوروال ،فوزاریوم ،فوما (شکل -1د) ،کالدوسپوریوم و ماالسزیا
( )%9/52می باشد .بیشترین میزان فراوانی در پوست و آبشش به
ترتیب متعلق به آسپرژیلوس است و کمترین درصد فراوانی در
پوست به آلترناریا تریکوسپورون ،رودوتروال ،ژئوتریکوم و فوزاریوم
( )%6/66و در آبشش به رودوتروال ،فوزاریوم ،فوما ،کالدوسپوریوم
و ماالسزیا ( )%9/52اختصاص دارد (نمودار.)1
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مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

قارچ

شماره١

شماره٢

شماره ٣شماره ٤شماره٥

مجموع
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آسپرژيلوس فﻼووس

+

-

-

-

-

١

آسپرژيلوس فوميگاتوس

-

+

-

+

+

٣

آسپرژيلوس نايجر

+

-

-

-

-

١

پنيسيليوم

+

-

+

-

+

٣

رودوتوروﻻ

-

-

+

-

+

٢

فوزاريوم

+

+

-

-

_

٢

فوما

+

-

-

-

+

٢

گونه نامشخص كانديدا

+

-

+

-

_

٢

كانديدا آلبيكنس

-

-

+

-

-

١

كﻼدوسپوريوم

+

-

-

-

+

٢

ماﻻسزياپكيدرماتيتيس

+

-

-

-

+

٢

ﺟمﻊ

٨

٢

٤

١

٦

٢١
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شکل  :1تصاویر قارچهای جدا شده از پوست و آبشش (( )×40الف :آسپرژیلوس ب :آلترناریا پ :کالدوسپوریوم ت :کاندیدا ث :فوزاریوم ج :پنیسیلیوم د :فوما ر:
رودوتوروال ک :ماالسزیا م :تریکوسپورون ی :ژئوتزیکوم)

بحث
قارچها در بهداشت آبزیان از اهمیت ویژهای برخوردارند .بدین جهت
بایستی به عنوان عامل اساسی در تعیین وضعیت بهداشتی مزارع
پرورش ماهیان مدنظر قرار گیرند (فیروزبخش و همکاران.)1383 ،
قارچهای فرصتطلب به صورت گسترده در محیطهای آبی و خاکی
پراکندهاند و با توجه به اینکه شرایط بروز عفونتهای ناشی از این
قارچ (از قبیل استرس ،تراکم ،حمل و نقل ،دستکاری ،آلودگی آب،
تغذیه دستی و  )...روزبهروز بیشتر میشود لذا آلودگی با این قارچها
نیز بیشتر شده است ( Fadaeifardو همکاران.)2011 ،
در مطالعه حاضر که در مزارع شهرستان شاهرود انجام گرفت،
 11جنس قارچ از پوست و آبشش ماهی قزل آالی رنگین

کمان جداسازی شد .بیشترین قارچ جدا شده متعلق به گونههای
آسپرژیلوس بوده که در پوست به میزان  %16/66و در آبشش به
میزان  %23/8از قارچهای جدا شده را به خود اختصاص داد .در
تحقیقی که توسط فیروزبخش و همکاران ( )1383بر روی آبشش
کپورماهیان انجام گرفت همسو با مطالعه حاضر بیشترین فراوانی
قارچهای ساپروفیت متعلق به آسپرژیلوس ( )% 34/4بوده است.
همچنین در برخی از مطالعات دیگر مانند  Iqbalو Sajjad
( Iqbal ،)2013و  )2013( Mumtazکه بر روی ماهی زینتی
انجام گرفت آسپرژیلوس بیشترین میزان شیوع را داشته است
همچنین در مطالعه  Refaiو همکاران ( ،)2010بیشترین میزان

قارچ جدا شده از ماهیان آب شیرین آسپرژیلوس بوده که میزان
فراوانی آن  %43بوده است ..رطوبت و دمای باال از عوامل مهم
رشد این قارچ میباشد این قارچ ،جزء فلور نرمالی است که قادر به
ایجاد عفونت میباشد و از نظر بیماریزایی و توکسینزایی دارای
اهمیت است که این حاالت ،به علت مصرف آفالتوکسین ناشی
از آسپرژیلوس فالووس که بر روی دانههای روغنی جیره غذایی
ماهی در شرایط نامطلوب تولید میشود ایجاد میگردد (Haroon
و همکاران  .)2014آفالتوکسین ناشی از این قارچ منجر به سرکوب
ایمنی ،مسمومیت کبدی ،سرطان کبد ،ناهنجاریهای جنین و عدم
کفایت در تولید میشود ( .)2012 ،Robertsکیفیت پایین آب نیز
یکی از مهم-ترین عوامل افزیش رشد قارچها است (،Yanong
 .)2003در نتیجه ممکن است دمای باال و کیفیت پایین آب از
عوامل شناسایی این قارچ باشد .گونه دیگر قارچی که در این
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مطالعه جداسازی شد پنیسیلیوم است که در پوست و آبشش میزان
شیوعش به ترتیب  %16/66و  %14/28بوده که در پوست همانند
آسپرژیلوس بیشترین میزان فراوانی را دارا بود .این قارچ همچنین
در مطالعه ابراهیمزاده موسوی و همکاران ( ،)1386از تخم قزل آال
و در مطالعهای که  Iqbalو همکاران ( ،)2012از انواع کپورماهیان
جداسازی شد .همچنین در مطالعه کاظمی ( ،)1386بیشترین قارچ
جدا شده از قزل آالی رنگین کمان متعلق به پنیسیلیوم بود که
در آبشش به میزان  %16/22و در پوست  %20/51از قارچهای
جدا شده را به خود اختصاص داد و در بررسی  Fadaeifardو
همکاران ( )2011نیز این قارچ بیشترین درصد فراوانی را در تخم
و مولدین ماهی قزلآال به میزان  %23داشت .این قارچ در همهجا
حضور دارد که کنیدیومهای آن آبگریز بوده و به راحتی توسط هوا
پراکنده میشوند (.کاظمی )1386 ،ولی در ماهی به عنوان پاتوژن
جداسازی نشده است .با این حال بعضی از گونههای پنیسیلیوم قادر
به ایجاد عالئم بیماری در ماهیها هستند ( Husseinو Hatai
 .)2002 ،در نتیجه ممکن است از دالیل باال بودن درصد شیوع
آن در این مطالعه خاصیت همه جایی بودن این قارچ و پراکندگی
باالی آن باشد.
کاندیدا از دیگر قارچهای جدا شده دراین مطالعه میباشد که در پوست
و آبشش به میزان های  %13/33و  %14/28بوده است و در آبشش
همانند پنیسیلیوم بیشترین میزان فراوانی را بعد از آسپرژیلوس دارد.
در مطالعهی  Refaiو همکاران ( )2010کاندیدا ( ،)%54/9بیشترین
درصد فراوانی را در بین مخمرها داشته است .همچنین در بررسی
 Raggiو همکاران ( )2014کاندیدا ژیالنوئیدس و سایر گونههای
کاندیدا جزء شایعترین مخمر جدا شده از آزادماهیان و ماهیان دمزرد

بودهاند که نتایج این مطالعات همسو با مطالعه حاضر میباشد .مواد
شیمیایی آلی و معدنی ،فاضالب شهری ،مدفوع انسان و حیوانات،
فنل و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ،کاهش جریان آب
استخر ،سطح باالی آمونیاک و کاهش اکسیژن محلول در آب جزء
عوامل محرک اولیه مخمر کاندیدا میباشند .ماهیت هم ه جایی بودن
و فرصتطلبی این قارچ یک عامل زیانباری است که با حمله به سد
دفاعی پوست و آبشش موجب نارسایی تنفسی و از بین رفتن تعادل
اسمزی ماهی و ایجاد شرایط مناسب برای سایر پاتوژنها میگردد
( Eissaو همکاران.)2013 ،
از جمله قارچ هایی که در این مطالعه جدا شده و جزو قارچ های مهم
بیماریزا بوده فوما و فوزاریوم هستند .فوما ساپروفیت گیاهی است که
خوشبختانه شیوع آن به دلیل شرایط سخت انتقال ،همانند مطالعه
حاضر پایین است .این قارچ موجب بیماری کیسه شنا می شود.

مشخصترین جراحات حاصله شامل ضخیم شدن دیوارهی کیسهشنا،
آسیت و چسبندگی بین اندامهای احشایی است (سلطانی.)1392 ،
ماهیان مبتال تعادل خود را از دست داده و شنای غیر طبیعی دارند
( Faisalو همکاران .)2007 ،همچنین منجر به ایجاد عفونتهای
سیستمیک در آزادماهیان میشود (سلطانی .)1392 ،فوزاریوم نیز جزو
پاتوژن گیاهی است و از دو بعد بیماریزایی و سمزایی اهمیت دارند.
گونههای فوزاریوم عالوه بر آنکه عفونتهایی را در اسکلت خارجی
و آبشش آبزیان ایجاد میکنند ،از نظر توکسینزایی نیز در حیوانات
و آبزیان دارای اهمیت بهسزایی میباشند (فیروزبخش وهمکاران،
 .)1383همچنین فوزاریوم منجر به سندرم هایپراستروژن و اختالل
تولیدمثلی در هر دو جنس نر و ماده ماهیان میشود ( Diabو
همکاران .)2006 ،فوزاریومها در آبزیان شایع هستند و در حال حاضر
در همه جا حضور دارند و حتی از زخم تازه ،آب شیرین یا شور،
درجه حرارت باال و پایین و حتی آب و هوای معتدل نیز جداسازی
شده است ( Abed El-Ghanyو  .)2008 ،Eliasهمچنین این
قارچ ،در خاک مرطوب به مدت طوالنی زنده میماند ( Khoaو
همکاران )2005 ،پس در نتیجه میتوان گفت خاصیت همهجایی
بودن این قارچ و قابلیت زندگی در هر دو نوع آب شور و شیرین و
ماندگاری باال در محیط از علل جداسازی این قارچ بوده است.
تراکم و تنوع آب و هوایی بر رشد و تولیدات و شدت آلودگیهای
قارچی تاثیر دارد ( Husseinو  .)2001 ،Hataiهمچنین داروهای
ض د قارچی و شرایط تغذیه ماهی در محیطهای مختلف و تفاوتهای
اکولوژیکی بدون هیچ شکی نقش مهمی در تنوع گونههای قارچی
در ماهیها دارند که در میزان و نوع قارچهای جداسازی شده تفاوت
به وجود میآورند (نوروزی و همکاران.)1382 ،
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نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر بیانگر وضعیت بهداشتی نامطلوب مزارع تحت
مطالعه است .درنتیجه رعایت اصول بهداشتی ،کاهش تراکم و حفظ
شرایط مطلوب کیفی و کمی آب موجب کاهش آلودگی های قارچی

و بدنبال آن کاهش ابتال به بیماری های قارچی و افزایش رشد
ماهیان و افزایش مدت ماندگاری فراورده خواهد شد .امید است
مطالب این تحقیق در حفظ بهداشت آبزیان و نگهداریشان مفید
واقع شود.
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Abstract
trout in the Shahrood city. Specimens were taken from the gill and skin of 100 rainbow trout from 5 fish
farms during winter and spring, then were cultured on SDA and GPA medium. Isolated fungi were identified according to the colony morphologies and microscopic characteristics. In this study, 11 genera of
fungi, including Aspergillus sp., Fusarium sp., Phoma sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium

sp., Rhodotorula sp., Candida sp., Geotricum sp., Trichosporon sp., and Malassezia sp. were isolated
that Phoma sp. and Fusarium sp. are pathogenic aquatic fungi. The most prevalent fungi were related to
Aspergillus (16.66% on the skin and 23.8% in gill). Variety of isolated fungi indicated that sanitary and
environmental condition of the farms are unfavourable and would cause a decrease in total production,
an increase of fungal infection and treatment cost. Ecological differences play an important role in the
species diversity of superficial fungal flora.
Key words: fungal flora, skin, gill, rainbow trout, Shahrood.
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The present study aimed to isolate and identify superficial fungal flora of the skin and gills of rainbow
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