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  93آذر : تاریخ پذیرش    93خرداد  :تاریخ دریافت
  

 هچکید
 زینتـی یا ماهی کپـور معمـولی    1میان مردم غرب و سایر نقاط جهان به پرورش ماهی کوي مندان زیادي دردر چند دهه گذشته عالقه

 آمـد درزا و پرابـزار اشـتغال  و یـک   به عنوان امري مفرح استخري، زینتیاین ماهی و نگهداري پرورش  .اندروي آورده) کپور رنگی(
ـ می ابقه تاریخی و سطح فرهنگی باالتري در میان مردم برخوردارسو در مقایسه با پرورش سایر حیوانات خانگی از  تبدیل شده از  .دباش

 اولویـت  ،و زیباتر خاصبرخوردار بوده و گسترش نژادهاي  بسیاريپرورش ماهی کوي از اهمیت و ارزش  ،هاي دور در شرقگذشته
ماهی کوي را به ها در طول قرنبشر این امر سبب گردید تا  .افزایدمیکه بر اهمیت و محبوبیت بیش از پیش آنها  ،داشته است ايویژه

از دنیـا  ترین نگرانی نهادهاي نظـارتی  عمدهبه طور کلی  .آن بپردازد ترجدیدو به تجارت ارقام  نامگذاري نموده “2جواهر زنده”عنوان 
و  شـته در حال حاضر تقریباً در سراسر جهان وجـود دا است که  3کوي بیماري ویروسی هرپس ویروسمربوط به  ،واردات ماهی کوي

در دو دهه اخیر واردت ولی  ،تاریخ دقیق ورود این ماهی به کشور مشخص نیست .است گردیدهتبدیل به خطر بزرگی براي این صنعت 
  . است داشتهماهی کوي به ایران روند رو به رشدي و تولید 

  

                                                             
1 Koi  
2 Living jewels  
3 Koi Herpesvirus Disease (KHV)   
 

  
کلمات کلیدي:  ماهی کوي(Cyprinus rubrofuscus)، کپور معمولی، ماهیان آکواریومی گرمابی، استخر پرورش ماهی. 
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  تاریخچه ماهی کوي
ارقـامی   ،شوندشناخته می کويماهی که امروزه تحت عنوان  آبزیانی

هزاران سـال در مرکـز    هستند که طی 1از نسل ماهی کپور معمولی
 .انـد آسیا مستقر بوده و از آنجا به سایر نقاط جهـان گسـترش یافتـه   

آزوف و  ،آرال ،دریاي خزر زیستگاه اصلی فرم وحشی ماهی کپور در
 سیاه بوده و توسـط سـربازان امپراطـوري روم بـه غـرب و خصوصـاً      

ي اهـ ها ماهی کپور را بـه آبگیر رومی .رودخانه دانوب گسترش یافت
ن منبع غذایی ارزشمندي را به عنوااسر اروپا معرفی نمودند و آن سر

هـا را  توجه راهبـه  ،هاي زیستی ماهی کپورویژگی .دادندپرورش می
خود نقش مهمی در توسـعه ایـن   به نوبه که  ،جلب نمودبه خود نیز 

بالتیـک و  حـوزه   ،در کشورهاي اروپاییدر طی قرون وسطی، ماهی 
ماهی کپور توسط پرورش همزمان با گسترش  .انگلستان داشت حتی

در شرق نیز سربازان چین باستان در توسعه آن نیز  ،رومیان در غرب
ــد  ــا نمودن ــی ایف ــوب کشــور چــین  در  .نقــش مهم ــاطقی از جن من

یلیون سال کشـف شـده   م 20هایی از ماهی کپور به قدمت  سنگواره
جهـان  نخستین آبزیـان پرورشـی   شود آنها از جمله است و گفته می

اگر چه به طور دقیق مشخص نیست ماهی کپـور در   .شوندتلقی می
رود کـه  امـا احتمـال آن مـی    ،چه سالی به کشور ژاپن معرفی گشته

 .انتقال یافتـه باشـد   جاتوسط مهاجمان چینی و یا تجار مختلف به آن
آبـی و   ،هـاي قرمـز  مختلفی با طرح ماهی کپـور در رنـگ   وجود آثار
 ،سـال پـس از آن   250ز مـیالد مسـیح تـا    سال قبل ا 31سفید در 

بیانگر شواهد قابل قبولی از قدمت حضور این ماهی در کشـور ژاپـن   
سال قبل از میالد مسیح در کتابی از  500در  “کوي ”واژه  .باشدمی

 ،کشور چین که در خصوص پرورش ماهی کپور به چاپ رسیده بـود 
 2بودهیسـت قدمت ماهی کوي به حدي است کـه   .به کار رفته است

یک عـدد از آن را در   )4از سلسله شوکو 3یکی از پسران کنفسیوس(
 .سـال قبـل از مـیالد دریافـت نمـوده بـود       533یعنـی   ،روز تولدش

اي ماهی کـوي بـه قـرن    هاي مربوط به پرورش حرفهنخستین نشانه
تحـت   ،ژاپـن  5یـره هانشـو  زاي در سواحل شـرقی ج و در منطقه 19

کشاورزان بومی این منطقه ماهی کپور  .شودمربوط می 6عنوان نیگاتا
 .دادنـد مـی را براي مصارف خوراکی به صورت توام با بـرنج پـرورش   

سیاه و  -ايقهوه( 7رورش کپورهاي تیره رنگمدت زمان چندانی از پ

                                                             
1 Common carp (Cyprinus carpio) 
2 Budhist 
3 Confuciuss 
4 Shoko 
5 Hansho 
6 Niigata 
7 Magoi 

در شالیزارها نگذشته بود که آثـاري از ظهـور رنـگ     )سیاه -و یا آبی
از آمیـزش   .قرمز و به تدریج سفید توجه آنان را به خود جلب نمـود 

هاي بعدي هاي مذکور در نسلقبیل ماهیان با یکدیگر بروز رنگ این
در  8به کپورهایی که جهش ژنتیکـی  .توسعه و شدت بیشتري گرفت

ــز اب   ــگ قرم ــدن رن ــد آم ــه پدی ــان منجــر ب ــدنآن ــدایی ب ــد  ت گردی
Hoo_kazuki ــدمــی ــاهی و  9گیــريگــه از دور .گوین ــن م ــین ای ب
و   Hara _ akaبه نام  10کپورهاي شکم قرمز ،رنگ دکپورهاي سفی

عالقه مردم براي نگهداري با گسترش  .حاصل گشت  Hara _ hiیا 
ــاهی ــن م ــر انتخــابی ،از ای ــف و   11تکثی ــاطق مختل           بیشــتري در من

صورت  ،شودشناخته می  Yamakoshiاي به نام خصوص منطقهبه 
کپـوري بـا بـدن سـفید و     ماهی نتیجه این امر پدید آمدن  .پذیرفت

بـود کـه آن را جـد اصـلی مـاهی کـوي        Sarasaپشت قرمز به نـام  
کپورهاي رنگی را در ژاپن  .دانندمی  Kohakuنژادبه ویژه امروزي و 

اي به کار اژهودر  Goiشناسند و زمانی که پسوند به عنوان کوي می
کـوي را بـا   ماهی  1876از سال  .باشدرود نیز به همان معنی میمی

اند که در اینجـا برخـی از آن   کردهو توصیف  اسامی گوناگونی نامیده
گردد و در فصل سـوم کتـاب بـه طـور جـامع بـدان       موارد اشاره می

کـوي منقـوش یـا     ،13دارکوي طـرح  ،12کوي ساده :خواهیم پرداخت
ب بسیار جالـب  ذکر این مطل .15و کوي رنگین یا ملون 14کوي زینتی

 16ترین ارقام ماهی کپور به نـام کپـور چرمـی   است که یکی از اصلی
در اتـریش پـرورش    1782ریشه ژنتیکی در ژاپن نداشته و از سـال  

نیـز کـه بـا     17ايپیشینه پرورش ماهی کپـور آیینـه   .داده شده است
-بـاز مـی   1798باشد به سـال  منحصر به فرد خود شهره می جالي
هـاي  کـوي  ،از دورگه گیري میان این قبیل کپورهـاي رنگـی   .گردد

 18برهنـه  که تحت عنوان کوي فلـس  .بسیار زیبایی پدید آمده است
این گروه از میان کوي به عنوان مکمل  .شوندشناخته می  Doitsuیا

بـراي   19چینی انماهیغذایی کپورمیل کننده زنجیر پرورشی و یا تک
در  .اپن مورد استفاده قـرار گرفتنـد  ژدر  1904نخستین بار در سال 

ارع رئیس وقت شیالت ژاپن با بازدید از مز 20کیوشی آبه 1919سال 
                                                             
8 Mutation 
9 Cross _ breeding 
10 Red belly carps 
11 Selective - breeding 
12 Moyomono 
13 Moyogoi 
14 Kawarigoi 
15 Irogoi 
16 Leather carp= Kawa- goi 
17 Mrrir carps = kagami - goi 
18 Scale – less koi 
19 Chinese carps 
20 Kiyoshi abe 
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 Sankeبـه نـام   هاي مـاهی کـوي   پرورش کوي مجذوب یکی از نژاد
 بـه معنـاي ترکیـب     Nikishiki.نامید Nishikigoiگردید و آن را 

هایی بـا کیفیـت و   زیباست و این اصـطالح بـراي کمربنـد   هاي رنگ
 .رودپوشند به کـار مـی  می) نوعی لباس ژاپنی(1کیمونو ازیبایی که ب

گـل هـاي   "و یـا   "جواهر زنده" امروزه ماهی کوي را در ژاپن به نام
نامند که ایـن خـود نشـان دهنـد ارزش و جایگـاه قابـل        می "شناور

در سـال   .در میان مـردم آن کشـور دارد  توجهی است که این ماهی 
نمایشـگاهی در توکیـو ژاپـن     ،براي احترام به امپراطور جدید 1915

کـه   Niigataپرورش دهندگان منطقـه فقیـر نشـین     .برگزار گردید
تـرین  برجسـته  ،رونق دهند قصد داشتن تجارت ماهیان کوي خود را

 .ل نمودنـد هاي خود را به وسیله قطار به محل نمایشگاه منتقـ نمونه
هیجان مضاعفی با حضـور ایـن ماهیـان زیبـا در نمایشـگاه حاصـل       

 .عدد از آن ماهیان به امپراطور هدیه داده شد 8گردید به طوري که 
دگان مـاهی کـوي و عالقـه منـدي خـانواده      نـ حضور موفق تولیدکن

سبب بازگشایی بـازار تخصصـی عرضـه     ،سلطنتی وقت به این ماهی
گردید به نحـوي کـه    Niigataمنطقه  رد ،ماهی کوي بر روي مردم

استی کـه یکـی از   ربه  .تبدیل گشتمنطقه ترین صنعت آن به اصلی
بودن جالي فلزي توام  ارژنتیکی به واسطه دا يهابزرگترین پیشرفت

با رنگ طالیی یا زعفرانی از محبوبیـت خاصـی در میـان طرفـداران     
دهنده مـاهی  یک پرورش 1921در سال  .ماهی کوي برخوردار است

مطلع شد کـه   Sawata aokiژاپن به نام  Niigataکوي در منطقه 
الـه  اي طالیی بر روي بماهیگیران بومی یک کپور وحشی داراي رگه

وي بالفاصله نسـبت بـه خریـد و     .اندپشتی را از رودخانه صید کرده
موفق به تولید نوزادانی ساواتا  گذشت زمان با .پرورش آن اقدام نمود

نژاد یک کوي ماده از  1947او در سال  .طالیی زیادي گردید با رنگ
Shiro_fuji )را خریداري و با  )که کامال سفید رنگ و سر براق دارد

 ،صـله انـوزاد ح  30از میـان   .آمیـزش داد  ،نرهاي نسبتا طالیی خود
متعارفی به وجود آمد که با مولدین خـود بسـیار   نوزادان جالب و غیر

هاي طالیی منحصر به فـردي بودنـد   اراي فلسآنها د .متفاوت بودند
توسـعه   .باشدي قابل رویت میزامرو Ogonکه در ارقام مختلف نژاد 

مندي از گیري و بهرهدورگه ،انتخابی رپرورش ماهی کوي که با تکثی
نتایج قابل قبـولی رادر ایـن    ،علوم زیستی و ژنتیک همراه بوده است

در سراسر جهان و به طرق مختلف خصوص حاصل نموده که امروزه 
ماهی کوي براي اولـین   1938در سال  .توان آن را مشاهده نمودمی

ـ  .آن به هاوایی وارد شد بار به آمریکاي مرکزي و یک سال پس از ا ت
  پیش از جنگ جهانی دوم که پروازهاي تجـاري بـین غـرب و شـرق    

پرورش ایـن مـاهی نیـز از رونـق      ،برقرار نبود )چین و ژاپنبه ویژه (
                                                             
1 Kimono 

هنگامی که مردم بـا ماهیـان رنگـی رو بـه رو      .خاصی برخوردار نبود
تاجران ژاپنی و اروپایی به فکر حمل و نقـل و گسـترش    ،شده بودند

و  1949کانادا در سال  .ها بودندینتی توسط کشتیزتجارت ماهیان 
از سال  .دواردات ماهی کوي را تجربه کردن 1966انگلستان در سال 

در  .رفـت گبه بعد پرورش ماهی کوي در غرب رونـق خاصـی    1970
بـه کیفیـت بیشـتر مـورد توجـه قـرار        کمیت نسـبت  ،اوایل این امر

بـدین   .شـد اده نمـی دهـا  رفت و اهمیت چندانی به تنوع گونـه گ می
ماهیـان کوچـک را از ژاپـن وارد     ،منظور پـرورش دهنـدگان غربـی   

تـر و هزینـه تمـام شـده     چرا که پرورش و عرضه آن سـاه  ،کردند می
هـاي اخیـر در برخـی    با وجودي کـه در سـال   .داشتکمتري در پی

فلســطین اشــغالی پــرورش مـاهی کــوي از رونــق چنــدانی  منـاطق  
ولی همچنان بسیاري از مردم جهان به ماهیـان   ،برخوردار بوده است

هایی شـور ک .دهنـد در ژاپن عالقه خاصی نشـان مـی   ،پرورش یافتند
جملــه  زا.. .مــالزي و ،هنــد ،آفریقــاي جنــوبی ،چــین ،نظیــر تایلنــد

 .شـوند در زمینه پرورش ماهی کوي تلقی مـی کشورهاي صاحب نام 
رسانی در خصوص شرایط تکثیـر و پـرورش   گسترش آگاهی و اطالع

هـاي عرضـه   هـا و فروشـگاه  نمایشگاه ،ماهی کوي در مزارع پرورشی
تواند به پیشبرد فرهنگ نگهداري این ماهیـان  می.. .ماهیان زینتی و

هـاي آموزشـی بـراي افـزایش     ایجاد کمـپ  .زیبا و ارزشمند بیافزاید
اري از ماهی کوي بسیار حـائز اهمیـت   دمندان به نگهاطالعات عالقه

هاي فصلی یا نمایشگاه ،هاي آموزشی تخصصیبرگزاري کارگاه .است
هـاي  پوستر و همچنین سـایت  ،بروشور ،انتشار انواع کتاب ،ايمنطقه

 ،هاي آموزشـی حمایـت و اجـرا گردنـد    که توسط کمپ.. .اینترنتی و
یـان اقشـار جامعـه را ایفـا     بیشترین اثر بخشی در تبادل اطالعات م

  .نماید می
  

  2کويماهی  )وراثتی( خونیخطوط 
ــ ــی   Bloodlineارت عب ــار م ــه ک ــانی ب ــوص ماهی ــه در خص رود ک

طی سالیان متمادي حفظ و بـه نسـل بعـد     ،هاي برجسته آن ویژگی
ها از طرفداران بسیاري برخـوردار  این دسته از نژاد .قابل انتقال باشد

دهندگان با اسـتفاده از  پرورش .بوده و ارزش اقتصادي باالتري دارند
احتمال انتقال خصوصیات مد نظر مولـدین را بـه    ،هاي خاصیروش

 ،هـاي مـاهی کـوي   انواع نژاددر میان  .نمایندنظر فرزندان بیشتر می
کـه عبارتنـد از    ،باشندهایی میداراي چنین ویژگینژاد نوع  دوتنها 

Kohako  وSake. هاي اصیل و اجدادي ماهی کوي این دو جزء نژاد
در پـرورش   .محسوب شده و محبوبیت بیشتري در میان مردم دارند

                                                             
2 Koi bloodines 
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کنند استفاده می متراکمتولیدکنندگان از روش کشت  ،تمامی نژادها
 ،رسـد به حداقل مـی  ،هاي خاص به نسل بعدکه امکان انتقال ویژگی

تواننـد  تولیدکننـدگان مـی   ،خطـوط خـونی  ده از روش ااسـتف  ولی با
اي از ماهیـان  خصوصیات ذاتی مطلوب را به طور پـیش بینـی شـده   

بدیهی است که اجراي صـحیح ایـن    .مولد به فرزندان منتقل نمایند
 ،ولـی انتخـاب شایسـته مولـدین     ،باشـد روش بسیار حائز اهمیت می

-1867( ژاپـن  1در منطقه یاماکوشی .است از آن تربسیار پر اهمیت
 Kohakoبراي تولید بهتر نژاد  ،دهندگان ماهی کويپرورش )1912

 2کـونیز و هیرویـی   1889در سال  .اي داشتندبا یکدیگر رقابت ویژه
مـاهی   Gosuke _ sarasaنـژاد   ،3اي در روستاي هیگاشیمایامزرعه

به برخـی مـزارع معـروف     1890کوي را تولید نمود و در اواخر سال 
این مزارع  .فروخته شد Manzoو  Tominپرورش ماهی کوي نظیر 

کـه   ،باشـند  می Kohaloدر واقع نخستین تولیدکنندگان نژاد اصیل 
 ،Buketo، Dainichiهاي معروف دیگـري از قبیـل   عالوه بر آن نژاد

Hasegawa، Sensuke، Yagozen  را نیز در فهرست تولیدات خود
 5در منطقـه یورگـاراي   4هیتاروساتو 1914در سال  .جاي داده بودند

را   Sankeتعدادي نوزاد نژاد  ،Kohakoاد ژژاپن از یک جفت مولد ن
ناحیـه   این نژاد داراي دو نقطه سیاه کوچـک در  مولدین .تولید نمود
این ویژگی  .افزودجذابیت آن می هکه ب ،اي بودهاي سینهفوقانی باله

از  6هوشـینو  .خـورد به چشم مـی  Sankeسال بعد نیز در نژاد  10تا 
را  Shiri Bekkoیک ماهی کوي نر به نـام   ،میان گروه مولدین خود

ماهیان  .هاي راه راه از آن حاصل گشتتولید کرد که فرزندانی با باله
چـرا کـه در واقـع او موفـق بـه       ،نامیدند  Shima sankeاین نژاد را

در عصر حاضـر بهتـرین    .تولید یک نژاد جدید ازماهی کوي شده بود
   :باشدمی زیربه قرار  Sanke ارقام نژاد 
Sadazo ،Jinbei ،Torazo ،Isumiya ،Daminichi ،

Mastunosuke ،Kichinai.  
  

  ژنتیک ماهی کوي
ــا گســترش نســل ــاهی  متعــدديهــاي ب وي ژاپنــی توســط کــاز م

نـژاد   100هاي زیبـاي امـروزي بـا پـیش از     تولیدکنندگان آن کوي
 .حاصــل گشــته اســت ،هــاي متنــوعهــا و رنــگدر طــرح ،مختلــف

وران و رپـ توجه آبزي خصوصیات طبیعی و ذاتی ماهی کوي که مورد
                                                             
1 Yamakoshi 
2 Kunizo hiroi 
3 Higashiyama 
4 Heitaro sata 
5 Uragara 
6 Hoshino 

با توجه به عوامل پیچیده ژنتیکـی و محیطـی    ،مندان آن استقهالع
از مـاهی کـوي    بشراطالعات ژنتیکی  ،تا چندي قبل .شودایجاد می

 ونوتیپ ژمورد  بایست دراز آنجایی که آنها می و غالباًبسیار محدود 
اي موجود برخوردار باشند تا فنوتیپ ماهی کوي از حداقل دانش پایه

 ،این ماهی دخیل و موثرتر باشند پرورش بتوانند از لحاظ ژنتیکی در
را در زمینه ژنتیک کـوي  دهندگان امروزي تحقیقات زیادي پرورش

دي در مجموع شامل مطالعـات  رمطالعات ژنتیکی کارب .اندانجام داده
بـا   .فنوتیپی یا بررسی خصوصیات ظاهري نوزادان ماهی کوي اسـت 

   هـاي کـوي بـا    نسـل از مـاهی   20هـاي سـنتی بـه     استفاده از روش
آنهـا   7هاي زیبا و همچنین به کارگیري از روش تکثیر انتخـابی طرح

بـا   .احتیاج است تا به نژاد مورد نظر جهت پرورش کوي دست یافت
 ،رودپـیش مـی   مطالعات ژنتیکی ماهی کوي به آهسـتگی  ،این روش

 ،برسـد  وي به بلوغکشد تا یک ماهی ک سال طول می 3تا  2یرا که ز
 ،کننـده بـودن ایـن روش   بـر بـودن و ناامید  بنابراین با توجه به زمـان 

همزمـان بـا    .باشـیم هـا مـی  استفاده از این روشامروزه کمتر شاهد 
مطالعــات تخصصــی نیــز در ایــن رابطــه از  ،پیشــرفت علــم ژنتیــک

تـوان  به عنوان نمونه می .گسترش و سرعت بیشتري برخوردار گشت
ــال    ــه در س ــام گرفت ــی انج ــات ژنتیک ــه مطالع ــه  2001ب در منطق

Niigatas yamako          اشـاره نمـود کـه پـس از مـرگ و میـر انبـوه
 ،پس از انجام مطالعات دقیق ژنتیکـی  .کوي انجام شدنوزادان ماهی 

  ،Kohaku، Sanke نتایج از اختالف بسیارکم ژنتیکی بین نژادهاي
Showa بایسـت  داد که این نژادها میاین مطلب نشان می .خبر داد

توانسـت اختالفـات   از جمعیت کوچکی پدید آمـده باشـند کـه مـی    
بـه عنـوان یکـی از     Niigataمنطقه  .بزندآوري را رقم ژنتیکی مرگ

    مهمترین منـاطق تکثیـر و پـرورش مـاهی کـوي در جهـان مطـرح        
ماهیـانی بـا    ،انتخـابی  رکنندگان آن با تکثیاز این رو تولید .باشدمی

هـاي انتخـابی جهـت ثبـت     تکثیر .انـد هاي خاص تولید کردهویژگی
رد کـه  یگبرخی خصوصیات ظاهري نظیر طرح و رنگ بدن انجام می

دهنـدگان ایـن منطقـه     پـرورش  .افزایدمیبر ارزش ماهیان پرورشی 
هـاي محیطـی از جملـه دمـاي آب     سعی دارند تا بـا کنتـرل فاکتور  

ها به هر چه مطلـوب شـدن ظـاهر ایـن ماهیـان و در نتیجـه       استخر
گیري از خالقیـت  این افراد با بـه کـار   .عرضه بهتر آنها کمک نمایند

هاي نمایشـی  اسـتخر  پرورشی و خصوصـاً هاي در نماي استخر ،خود
نگ و جـذابیت  رماهیان کوي افزودند و با استفاده از غذاهایی که به 

نکته توجه داشـت کـه   باید به این  .افزاید تاکید خاصی دارندآنها می
که از خصوصـیات   ،آمدي در آن دسته از ماهیان کويهیچ تغییر کار

 اخیـراً  .توان ایجاد نمـود باشند را نمیژنتیکی مطلوبی برخوردار نمی
                                                             
7 Seletive breeding 
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 )Green koi( هاي سبزويکهاي ژنتیکی به منظور تولید دستکاري
 زکوي سـب  1960در سال  .آنجام شده است )Purple koi( و بنفش

حاصل گشت و تالش براي  Kawarimonoبراي نخستین بار از نژاد 
گذشت مدتی از عمـر   در برخی از موارد پس از .تولید آن ادامه دارد

سـال   25در حـدود   .گرددسیاه تبدیل می رنگ سبز آن به ،این نژاد
اي را از لحـاظ  دار قهـوه است که ماهی کـوي بـنفش و بـنفش لکـه    

 .آوردنـد بـه دسـت مـی    Doitsu، Ogon، Showaاختالط نژادهاي 
ن آ گـري یـک برنامـه اصـالح نـژاد اسـت کـه در       اختالط یا آمیخته

با یکدیگر  ،براي ایجاد ماهیان دورگه ،نوع نژاد مختلف دوماهیانی از 
ایـن اصـطالح بـه طـور      هـر چنـد کـه غالبـاً     .شوندآمیزش داده می

نشـان   امـا گـاهی بـا    ،گـردد ژاد اطالق مین دواختصاصی به آمیزش 
سـالیان  . گیـرد  تفاده قرار مـی دن تمام اشکال دو رگه نیز مورد اسدا

عنـوان  بـه  (بخش عظیمی از صادرات کشـور ژاپـن  متمادي است که 
 و صادرکننده آبزیان زینتـی  کنندگانیکی از برترین کشورهاي تولید

ها در تولید ایـن نـوع از   ژاپنی. دهدتشکیل می کويرا ماهی ) جهان
اي دارند که جایگاه آنها را در بـازار جهـانی   کپورماهیان، شهرت ویژه

این مسئله همچنین در کشـورهاي آسـیایی   . سازدفرد میمنحصر به
نیز از روند رو بـه رشـدي   ... همچون چین، مالزي، تایلند، سنگاپور و

  .  برخوردار بوده است
  

   ویروسی ماهی کوي 1بیماري هرپس
اً در سراسر ، تقریبهرپس ویروسی ماهی کويبیماري  در حال حاضر

تکثیـر و  و تبدیل به خطر بزرگـی بـراي صـنعت     جهان وجود داشته
، معمـولی  تنها در مورد کپور این بیماري .است گردیدهپروش ماهی 

مشکلی کـه در مـورد ایـن    . درصد کشنده باشد 95تواند بیش از می
 درجـه  25تـا   17 دماي بیماري وجود دارد این است که اساساً بین

که (باشد مقدارتر از این زمانی که دما پایین. کندگراد بروز میسانتی
  هاي اوراسیا و آمریکاي شمالی در بخشی از سال بیشتر قسمتدر 

ایـن بیمـاري مشـاهده    بـه احتمـال زیـاد    ، )دهـد این اتفاق رخ مـی 
، به این معنی این بیماري منفی بودن پاسخ تست هر چند ،شود نمی

بیمـاري   در حال حاضـر . دننیست يبیمارآلوده به  هانیست که ماهی
  هـاي قابـل  به فهرست بیماريهرپس ویروس ماهیان کوي، ویروسی 

  
  
  

                                                             
1 Koi Herpes Virus disease 

کـه   است، هاضافه شد) OIE( سازمان جهانی سالمت حیوانات توجه
مـورد   براي کنترل آنهماهنگ جهانی  بدین معنی است که اقدامات

هـاي  هاي عملیـات و کنتـرل  رسد که هزینهنظر نمیهبنیاز است، اما 
المللـی،  سازي، همکاري بینآگاهایجاد یک سیستم شامل ( منظم آن

هاي منظم ایجاد کشورها، مناطق و مزارع فاقد بیماري، انجام بررسی
هــاي آن کشـور و در نهایــت ایجـاد محـدودیت    اندامپزشـک  توسـط 

  .پذیر باشد از نظر اقتصادي توجیه )وارداتی در مناطق فاقد بیماري
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