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 چکیده

اولین سابقه نگهداري این ماهیان به . نگهداري ماهیان زینتی در آکواریوم یا استخرهاي ماهیان زینتی به عنوان یک سرگرمی تاریخچه طوالنی دارد
سـگ و  نگهداري این ماهیان بعد از نگهداري . دادندهاي رنگی کپور معمولی و گلد فیش را مورد استفاده قرار میگردد که گونهمی کشور چین بر

به  2014ی و تجارت جهانی آنها در سال گونه از این ماهیان شناسای 600ون تاکن. گربه به عنوان مهمترین جانوران اهلی مورد توجه قرار گرفته است
مـاهی زینتـی،    امروزه با افزایش استقبال مردم به داشتن آکواریـوم و  شروع شده و 1346در ایران این صنعت از سال . رسدمیلیارد دالر می 15رقم 

تولید این ماهیان بـه  شیالت ایران، پیش بینی گردیده که در برنامه پنجم . مندان به پرورش ماهیان تزئینی فراهم شده استزمینه فعالیت بیشتر عالقه
عوامل تهدید کننده صنعت ماهیان زینتـی در   نیکی از مهمتری .گرددبینانه و قابل دستیابی محسوب میکه روندي واقعبرسد قطعه میلیون  140 رقم 

ها از بین رفته و خسارت جدي به تولیدکنندگان هی از این ماهیان در اثر بیماريجساالنه تعداد قابل توها بوده که کشور موضوع بهداشت و بیماري
به اختصـار  کند، هاي خانگی بروز میکه در آکورایومهاي ماهیان زینتی مروري بر مهمترین بیماريضمن مقاله  در این. گردداین ماهیان وارد می

  . گرددمیهاي کنترل و پیشگیري از بیماري بیان عامل ایجادکننده آن بیماري و روش
  

  .، بیماري، پیشگیريآکواریومماهیان زینتی، : يکلیدکلمات 
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  لکه سفیدبیماري ایک یا بیماري 
  عامل بیماري

نامنـد  این بیماري که آن را بیماري لکه سفید ماهیان زینتی نیز می
ایکتیوفیتریـوس مـولتی   بـا نـام   اي بزرگ یک انگل تک یاختهتوسط 
 .گـردد ایجاد مـی رسد متر میمیلی 1تا  0.5به اندازه آن که  فیلیس

هـاي  انگل به شکل بیضی یا گرد بوده و در اطراف بدنش داراي مـژه 
هاي مسن داراي یک هسته نعلی شکل هستند که ریزي است و انگل

موسـوي و همکـاران،   زاده ابـراهیم ( کنـد را آسان مـی آنها تشخیص 
اگرچه بیماري ایک به عنوان یک عفونـت پوسـتی شـناخته     ).1388

تواند یک ماهی که از شـرایط نگهـداري یـا    شود اما به راحتی میمی
 بیمـاري لکـه سـفید معمـوالً     .اي بدي برخوردار باشد را بکشدتغذیه

دهد که ماهی در معرض دماي آبی قرار بگیـرد کـه بـه    وقتی رخ می
، جـور پیغـان و مه ( ن اسـت آطور معمول کمتر از دمـاي نگهـداري   

1386( .  
 

 م بیماريیعال
هاي شن دانههاي سفید به اندازه مشخص بیماري وجود لکه عالیماز 

 ،در مراحل پیشـرفته بیمـاري   .باشدمیهاي ماهی بر روي بدن و باله
هاي قرمز یـا خـونی در   ظهور رگه .شوندها بیحال و سست میماهی

اد موجب قرمز رنگ شدن بدن ماهی و ایجـ مراحل پیشرفته بیماري 
  .دنبال داردهید ماهیان مبتال را بتنفس شد هاي آبششی و نیزآسیب

العمل الزم و مناسب در مقابل فاقد عکسکرده و ماهی بیمار تغذیه ن
هاي بیمار بسته به شرایط بیماري، با درجـات  ماهی .تحریکات است
در هجوم شـدید انگـل،   . شوندهاي سفید پوشیده میمتفاوتی از لکه

خفیـف زیـاد بـه چشـم     شوند و در درجات ها به خوبی دیده میلکه
هاي هاي بالغ پوست را سوراخ کرده و از خون و سلولانگل. آیندنمی

وراخ شدن پوست ها موجب ساین انگل .کننداپیتلیال مرده تغذیه می
موجـب  ما لکه سفید است را  نچه به نظرآو ایجاد یک سیست سفید 

رسـد کـه   شود بـه نظـر مـی   وقتی پوست ماهی سوراخ می. شوندمی
توسط پشه نیش زده شده باشد و طبیعی است که ماهی براي  ماهی

ها یا اشـیا یـا بسـتر    از شر این سوزش، خود را به صخره رهایی خود
 ).1380،سلطانی( داخل آکواریوم بمالد

  
 درمان بیماري 

اگر بیماري قبل از اینکه مراحل عفونت زا آزاد شوند، تشـخیص داده  
انگـل تنهـا در   . و قرنطینه شودشود ماهی آلوده باید از سیستم جدا 

 شـیمیایی باشـد بـه درمـان    مرحله ترونت که قادر به شناي آزاد می
فواصل درمان بـا دمـاي آب ارتبـاط داشـته و هرچـه      . حساس است

کـاربرد  . شـود درجه حرارت کاهش یابد طول دوره درمان بیشتر می
اد دروز باید ادامه  14تا  10به مدت درجه  10باید در دماي دارو را 

یش دمـا  بنابر این افزا .تا به طور کامل سیکل بیماري ریشه کن شود
به دارو حساس باشد را به جلـو   اي کهسرعت رسیدن انگل به مرحله

ن است بعـد  هاي ثانوي که ممکبه عفونت .)1385عبدي، ( اندازدمی
هاي ناشی از بیمـاري ایـک در پوسـت ایجـاد     از ابتال ماهی به آسیب

 .باید کرد و در صورت لزوم اقدام مناسب را انجـام داد شود توجه می
مخلوط فرمـالین  ( رمالین، حمام لوتکسفاز مهمترین داروهاي موثر 

ppm25./ و تعـویض   )روز 3در لیتـر   گـرم  میلی/. 1، ماالشیت گرین
 ).Govind,2013% (50آب روزانه به میزان 

  
 ساپرولگنیازیس

  عامل بیماري 
هاي ماهیان آب شیرین از جملـه ماهیـان   این بیماري در اغلب گونه

که موجب بـروز ایـن   هاي قارچی مهمترین گونه. کندزینتی بروز می
س و سـاپرولگنیا  یعبارتند از ساپرولگنیا آفانومایسـ شوند بیماري می

هاي این خانواده روي اعضاء مرده جانوري رشـد و   بیشتر گونه .آکیال
علت اولیه و ثانویـه و تـداوم   ساز  عوامل متعددي زمینه .کنند نمو می

باشند که عبارتند از بدي تغذیـه، حضـور    ساپرولگنیازیس ماهیان می 
هـا بـر اثـر     هـا و آبشـش   مواد سمی در آب، صـدمه بـه پوسـت، بالـه    

هـاي فیزیکـی نظیـر     هاي فیزیکـی، اسـترس   هاي خارجی، زخم انگل
 و باال رفـتن شـوري آب   pH افزایش یا کاهش  ،کاهش درجه حرارت

 ).1388زاده موسوي و همکاران، ؛ ابراهیم1380سلطانی،( باشدمی
  

 بیماري عالیم
ایـی بـه رنـگ سـفید یـا خاکسـتري       هاي پنبهها یا تودهوجود کرك

هـا از  هاي ماهی یا روي تخـم بششآها و اي بر روي پوست، باله قهوه
ها  اتی از میسلیوم در پوست و ماهیچهانشعاب. هاي بیماري استنشانه

در مراحل اولیه  .پردازندکنند و به تغذیه از بدن میزبان میمیرخنه 
بیمـاري زمـانی   . شـود بیماري هیچ عالمتـی از عفونـت دیـده نمـی    

 هـا بــه پوســت مــاهی نفــوذ نماینــد گــردد کــه قــارچمشـخص مــی 
 .)Sharma et al., 2012 ؛1388و همکـاران،   زاده موسوي ابراهیم(

هـاي بـافتی نفـوذ    عضالت و سلولها به طور عمقی در این میسلیوم
هـاي کرکـی و   به تدریج هایفاها بـه تـوده  . شوندکرده و منشعب می

 3فاها ممکن اسـت کـه بـیش از    این های .شوندخاکستري تبدیل می
هـا در ماهیـان مـرده    ایـن نـوع قـارچ   . متر طول داشته باشندسانتی

 عالیم .ساعت تمام بدن را فرا گیرند 24تا  12توانند ظرف مدت  می
اي رنـگ   مانند سفید تا خاکستري، قهـوه  ابتال شامل حضور توده پنبه
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هاي آنان  ها یا چشم ماهی یا روي تخم ها، آبشش بر روي پوست، باله
  .)1380سلطانی،  ؛1386پیغان و مهجور، ( باشد می

  
  بیماري درمان

ارتباط مستقیم بـا سـطح آلـوده پوسـت      موفقیت در درمان بیماري
مهمتــرین . سـریع حیـاتی اسـت    بنـابراین تشـخیص و درمـان   . دارد

داروهاي موثر در این بیماري عبارتند از ماالشـیت گـرین، فرمـالین،    
روش . باشـد مـی نمک پرمنگنات پتاسیم، متیلن بلو و سولفات مـس  

درمانی جدید بـا برونویـل کـه در آزاد ماهیـان مـوثر بـوده اسـت و        
 اسـت  ر درمان بیماري موثرهمچنین استفاده از اسانس آویشن نیز د

(Govind, 2013; Thilakaratne et al., 2003).  
  

برانکیومایکوزیس یا پوسیدگی قارچی آبشـش  
 )برانشیومایکوزیس(

 عامل بیماري 
 قارچ 2بیماري برانکیومایکوزیس یا پوسیدگی قارچی آبشش توسط 

 و برانکومایسیس دمیگـرنس  نیسیبرانکو مایسیس سانگوهاي نامه ب

فراگیر مهم و برانکیومایکوزیس به عنوان یک بیماري  .شودایجاد می
گـزارش شـده   ولی در ایاالت متحده به نـدرت  در اروپا شناخته شده 

هـر دو   .هاي منشـعب بـدون دیـواره دارنـد    این دو قارچ هایف. است
شـوند در ماهیـانی کـه در    رچی که باعث ایجاد ایـن بیمـاري مـی   قا

، اکسیژن )5/6تا  8/5(اسیدیته پایین فشارهاي زیست محیطی مثل 
 محلول کم یا شکوفایی جلبکی زیاد قرار داشتند یافـت شـده اسـت   

 .)1388زاده موسوي و همکاران، ابراهیم؛ 1386پیغان و مهجور، (
  

 بیماري عالیم
بینـد  اولین و مهمترین اندامی که در ماهی از این قـارچ آسـیب مـی   

حالت خفگـی اسـت کـه در مـاهی بـروز       عالیمآبشش بوده و اولین 
حال ها ضعیف و بیدر حالت حاد و تحت حاد بیماري ماهی. کند می

دلیـل   هبلع هوا ب اشکال درکه از دیگران عقب افتاده و  طوري هشده، ب
هـا  در ایـن بیمـاري آبشـش    .شـود آلودگی آبشش در آنها دیده مـی 

د که نشـانگر  شونمخطط و شیاردار همراه با نواحی کمرنگ دیده می
هاي قـارچ بـر   اسپورها و ریسه .هاي بیمار و در حال مرگ است بافت

هنگـامی کـه    .دیده آبشش حضور خواهنـد داشـت  روي بافت آسیب
شوند و به ماهیان ها در آب آزاد میگردد، اسپوربافت مرده و جدا می

 این بیماري اغلب با تلفات بسیار همـراه اسـت  . یابنددیگر انتقال می
 .)Sharma et al., 2012؛ 1380سلطانی،(

  

 بیماري درمان 
همچنـین مـدیریت   . پیشگیري بهترین راه حل و بهتر از درمان است

هـا شـده و در   صحیح جهت بهبود شرایط محیطی مانع رشـد قـارچ  
بـراي  . اجتنـاب کـرد   دهـا بایـ  ی ماهیاز جابجای صورت بروز بیماري

و سولفات مس استفاده از فرمالین میر ماهیان  متوقف کردن مرگ و
لیتـر  میلـی  15 لیـه درمـان او براي این منظـور   .باشدبسیار موثر می

ماالشـیت گـرین بـراي    . شـود در یک لیتـر آب توصـیه مـی   فرمالین 
تواند موثر واقـع  لیتر در لیتر میمیلی 1/0دورهاي طوالنی به میزان 

  .)Govind, 2013 ؛1385عبدي، ( گردد
  

 قارچ دهان 
  عامل بیماري

ی که ماهی تحت استرس ناشـی از  هایاین بیماري بیشتر  در محیط
گیـرد بـروز   ی قـرار مـی  یین آب، غذاي ناکافی، و یا جابجایکیفیت پا

اگرچـه ایـن بیمـاري قـارچی نیسـت و توسـط بــاکتري       . نمایـد مـی 
Chondrococcus columnaris   ــل ــاکتري عام بیمــاري  کــه ب

این دلیل به این نـام خوانـده    اما بهشود کلومناریس است، ایجاد می
افزایش درجـه  . شودهمانند قارچ در بدن ماهی ظاهر میشود که می

هـا پـایین   درجـه حـرارت   حرارت موجب تشدید بیماري شـده و در 
 ,.Darwish et al ؛1380سـلطانی،  ( گـردد  بیمـاري متوقـف مـی   

2008 (.  
  

   بیماري  عالیم
هـاي  هـا، زخـم  دهـان و بالـه   هاي سفید دربیماري شامل لکه عالیم

در پشـمی سـفید یـا خاکسـتري رنـگ      هاي کركشبیه زین اسب و 
هـاي  شباهت زیادي به تکهها این کرك. باشداطراف دهان ماهی می

بیشتر در نموده و در اطراف دهان ماهی رشد که اي پنبه دارد رشته
ا آسـیب دیـدگی وجـود داشـته     ی جاهایی که قبالً انگل رشد کرده و

 .) Darwish et al., 2008 ؛1380سلطانی، ( شوندظاهر می
 

 بیماري درمان
چـک  . ها از آکواریوم و ضد عفونی آنهاتعویض آب و تخلیه سنگریزه 

و نیترات آب تا در صورت نیـاز   کردن منظم میزان آمونیاك، نیتریت
هرگـز  . و نیتریـت در آب تانـک جلـوگیري شـود    از افزایش آمونیاك 

اسـتفاده   داده نشده و از غذاهاي فاسدها غذا به ماهی بیش از اندازه
و با افـزودن  نموده هاي مشکوك به بیماري را قرنطینه ماهی. نگردد

براي . ویتامین به غذا یا آب مانع کاهش ویتامین در بدن ماهی شوید
و  تــوان از ســولفات مــس و فرمــالینجلــوگیري از ایــن تلفــات مــی
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مـان اسـتفاده از سـولفات مـس و     ز در. اسـتفاده نمـود  بیوتیک  آنتی
بیوتیک بهتر است از فیلتراسیون کـربن در زمـان درمـان بـراي      آنتی

هـا  ید تمام مخازن و آکواریومهمچنین با .کنترل آب جلوگیري گردد
 ,.Sharma et al؛ 1385 عبـدي، ( نمـود ضـدعفونی و خشـک   را 

2012.(  
  

 شپشک آرگولوس 
  عامل بیماري 

پوست ماهیان آب شـور  نوعی انگل سختآرگولوس یا شپشک ماهی 
هاي مختلف بـدن مـاهی اعـم از حفـره     که به قسمت و شیرین است

ها ایجاد زخم این محل ها چسبیده و دردهانی، پوست، آبشش و باله
مانند کپور ماهیان گرمابی این انگل در ماهیان سرد آبی یا  . کندمی

هـا و  گلد فـیش  .ودشمشاهده می یآکواریومو ماهیان و آزاد ماهیان 
شوند بـه همـراه گیاهـان    هایی که در استخرها پرورش داده میکوي

ایـن سـخت   آکواریومی و استفاده از غذاي زنده عوامل اصلی انتقـال  
انگـل  . هـاي خـانگی هسـتند   هاي آکواریومی و تانکپوست به مغازه

شود و مثل بیشـتر  گذاري در تانک تکثیر میآرگولوس به شیوه تخم
بیشـتر   کنـد و تقریبـاً  اندازي رشد مـی پوستان به روش پوستسخت

انگـل آرگولـوس    .شـوند ماهیان استخر یا تانک آلوده به آن دچار می
شود و با چشم غیر مسلح قابل ها محسوب میانگلیکی از بزرگترین 

پیغان و مهجور،  ؛1388، و همکاران زاده موسويابراهیم( رویت است
1386(. 

 

 بیماري عالیم
دهند که از خود  نشان می رر رفتار ناآرامی راکطور م هماهیان آلوده ب

اشتهاي ماهی کم . باشدشامل برق زدن پهلوها در نتیجه ساییدن می
اغلب کنده . شودده و پوست در آلودگی شدید کدر میشده و الغر ش

 .شـوند هاي پوسـتی ظـاهر مـی   ها و خوردگی باله و زخمشدن فلس
شناخت این انگل مشاهده انگـل روي پوسـت بـدن    ترین شیوه اصلی

ترین عالمت وجود قاط تیره رنگ متمایل به سبز اصلین .ماهی است
خراشیدن و کوبیدن پوست بـدن بـه اشـیاي داخـل      .این انگل است

 ،هاي قرمز و ملتهب روي سطح پوستبه وجود آمدن زخم ،آکواریوم
ماهی و رفتن سست شدن  ،گیر شدن ماهیحرکت ماندن یا گوشهبی

ایـن انگـل بـه     .مرگ مـاهی  به حالتی شبیه به خواب یا کما و نهایتاً
کند و به دنبال میزبـانی بـراي ادامـه زنـدگی     راحتی در آب شنا می

بیشــتر  در یــک مـاهی معمــوالً  عالیــمدر صــورت بـروز   .گــرددمـی 
کیفیت بد  .شوندهاي موجود در آن تانک به این انگل آلوده می ماهی
غذاي زنده و ماهی  .کنداکواریوم روند این بیماري رو تشدید میآب 

زاده ابـراهیم ( ترین دالیل ورود این انگل به تانک استآلوده از اصلی
 ).Koyunch, 2009؛ 1388 ، و همکاران موسوي

  
 بیماري درمان

تخلیـه کامـل آب و   . بهترین اقدام براي درمان قرنطینه ماهیان است
ضدعفونی سیستم به منظور شکستن چرخه زنـدگی انگـل از دیگـر    

بهترین داروي موثر در درمان این بیماري اسـتفاده از  . اقدامات است
تري کلروفن به میزان داروي دي کلروفن و . باشدها می ارگانوفسفات

هاي و به صورت حمام در یک ساعت از داروي گرم در لیتریک میلی
اضافه کردن یـک   .باشدارگانوفسفات موثر در درمان این بیماري می

لیتر آب بـه درمـان ایـن     20قاشق غذا خوري نمک بدون ید در هر 
 ،سـولفات مـس   ،ماالشیت گرینحمام نمک،  .کندبیماري کمک می

 Sharma et ؛1385 عبدي،( تاثیر ندارددرمان بیماري  در فرمالین

al., 2012.( 
  

 بیماري کیسه هوا 
  عامل بیماري 

 Gasو یا  Air Bladderیا  Swim Bladderاین بیماري با نام هاي 

Bladder هـاي ماهیـان   ترین بیماريیکی از شایع .شودشناخته می
آکواریومی است و منشا آن در بیشتر منابع ویروسـی و در بعضـی از   

کیسـه هـواي    این بیماري مستقیماً .شده استمنابع باکتریایی ذکر 
اي شـکل  کیسه هوا یک اندام داخلی و کیسه.کندماهی را درگیر می

در بدن ماهی است که درون آن پر از گاز است و ماهی به وسیله آن 
هـاي مختلـف آب   انرژي اضافی تعادل خـود را در عمـق  بدون صرف 

اد غذا خوردن و در برخی منابع سریع غذا خوردن، زی. کندحفظ می
همچنین خـوردن غـذاهاي   . دانندیا بلعیدن هوا را عامل بیماري می

زده و یا غذاي خشک که در معده ماهی مرطـوب شـده، موجـب    یخ
   .)Plumb et al.,1996( شودبزرگ شدن معده ماهی می

 

 بیماري عالیم
به ، به هم خوردن تعادل شناماهیان مبتال به کف آکواریوم رفته و با 

متوقف  .شودصورت بر عکس از ناحیه شکم روي سطح آب شناور می
تقال کردن شـدید در  ، شدن ماهی در کف آکواریوم و نداشتن تحرك

ماهی مبتال به بیماري کیسـه هـوا اشـتها و عالقـه      ،حین شنا کردن
در این حالت غذاي خشک بـدترین انتخـاب    .زیادي به خوردن دارد

 .)1388زاده موسوي، ابراهیم؛ 1380سلطانی، ( براي ماهی است
  

   



  1393 لاس/4 هرامش/لوا لاس  یتنیز نایزبآ

5 

  بیماري درمان
توان با دقت و احتیاط و با یـک سـرنگ انسـولین    میدر این بیماري 

کار باید با دقت و مراقبت صورت  این. هواي کیسه شنا را خارج نمود
 34تا  30بین (دماي آب افزایش . درمان بسیار موثر است گیرد و در

بـه درمـان ایـن بیمـاري     ) ماهیگراد بر اساس مقاومت درجه سانتی
قاشق غذا خوري نمک بدون ید در هر  1اضافه کردن  .کندکمک می

غذا ندادن به ماهی  .کندلیتر آب به درمان این بیماري کمک می 20
خوري سـولفات منیـزیم   قاشق چاي 2اضافه کردن  .هفته 1به مدت 

ندن خیسـا . آب نیز در درمان بیماري موثر است گالن 10به ازاي هر 
، نـدادن غـذاي زیـاد   ، دقیقه 3تا  2غذاي خشک قبل از مصرف بین 

نیز به درمان بیمـاري   آل و تمیزداشتن آب تانک در شرایط ایده نگه
  ).Govind, 2013؛ 1385عبدي، ( کندکمک می

  
  آوردگی شکم استسقا یا آب
  عامل بیماري

و در بروز نموده است که در اثر کیفیت بد آب  باکتریایییک بیماري 
مواقعی که میزان جذب آب در بدن ماهی بیشتر از دفـع باشـد ایـن    

افزایش نیترات آب نیز عامـل دیگـري در بـروز    . کندبیماري بروز می
بیماري در اثـر  همچنین در بیماري سل ماهی نیز این . بیماري است

بـه  جمع شدن مایع در حفره شـکمی ناشـی از افـزایش فشـارخون     
دخالت هاي وارده به کلیه ماهی در بروز بیماري آسیب. آیدوجود می

تـرین و  از زشـت . کنـد متوقـف مـی   داشته و مـاهی عـذا خـوردن را   
هاي ماهیان آکواریومی است و منشا آن در بیشتر ترین بیماري سخت

استسقا  .منابع باکتریایی و در بعضی از منابع ویروسی ذکر شده است
مـوارد منجـر بـه    % 99 در صورت عدم درمان مناسب و به موقـع در 

استفاده در صورت تشخیص به موقع و سریع با  .شودمرگ ماهی می
توانیم به درمان بیماري امیدوار هاي وسیع الطیف میبیوتیکاز آنتی
 و ورم شـکمی ) Dropsy( هاي زیـادي بـین استسـقا   شباهت .باشیم

)Bloated Stomach ( وجــود دارد کــه تشــخیص آن در بعضــی از
در مراحل ابتدایی خیلی سخت و نیازمند تجربه زیـاد   موارد خصوصاً

 .)1380طانی،لس( است
 

 بیماري عالیم
جمـع شـدن آب و   بـه دلیـل   (تورم و باد کردن طرفین بـدن مـاهی  

دار شـدن  برجسـته و زاویـه   ).هـاي درونـی  تفـ مایعات در شکم و با
به دلیل فشاري که مایعات داخلی از داخل به ( هاي بدن ماهی فلس
نداشـتن   .هـا از حدقـه  بیـرون زدن چشـم   ).کنندماهی وارد میبدن 
سست  .پریدن رنگ بدن ماهی ).بر خالف بیماري ورم شکمی( اشتها

توقـف مـاهی در گوشـه از کـف یـا سـطح        .شدن مـاهی  لتعادو بی
 Paperna ؛1386 پیغان و مهجور،( آکواریوم و در نهایت مرگ ماهی

et al., 2001.(  
 

 بیماري  درمان
هـاي  بیوتیـک با آنتـی اگر عامل بیماري به موقع تشخیص داده شود، 

هایی مانند تتراسایکلین، بیوتیکآنتی .وسیع الطیف قابل درمان است
سـیلین و نالیدیکسـیک اسـید    ، پنیکلرامفنیکل، سولفات نئومایسین

دادن غذاي تازه به ماهی و تعویض مرتـب  . در درمان استسقا موثرند
هـاي جداگانـه و مراقبـت    هايِ مریض در تانـک ماهیآب و نگهداري 

هـاي درمـان   بیماري ار دیگر روش عالیممدام آز آنها تا از بین رفتن 
گـراد بـر   درجـه سـانتی   34تا  30بین (باال بردن دماي آب . باشدمی

اضـافه   .کنـد به درمان این بیماري کمک مـی ) اساس مقاومت ماهی
بـه یـک گـالن اب نیـز در درمـان      قاشق غذا خوري نمـک   1کردن 

  ).Sharma et al., 2012؛ 1385 عبدي،(بیماري موثر است 
 

  گیريبحث و نتیجه
هاي مهم در تجارت آبزیـان را بـه خـود    ماهیان زینتی یکی از بخش

هـاي زیـادي   ماهیـان بـا چـالش    تحـارت ایـن  . اختصاص داده است
حفاظـت از   برخوردار بوده که مهمترین آنهـا عبارتنـد از پایـداري و   

ماهیـان و  هـاي طبیعـی ایـن    منابع این ماهیان، نگهداري از محـیط 
از ایـن  % 75بـیش از  . رض خطرهاي در معجلوگیري از انقراض گونه

کنند و هاي شور زیست میهاي شیرین و مابقی در آبها در آبگونه
ی این ماهیان و عالقمندي مردم به آنهـا صـدها گـروه    به دلیل زیبای

دنیـا   غیر دولتی به منظـور مراقبـت از ایـن ماهیـان در     هايسازمان
 امـا مهمتـرین خطـري کـه ایـن ماهیـان را      . اندازي گردیده است راه

بـروز  . ع بیماري و سـالمت ایـن ماهیـان اسـت    وکند موضتهدید می
بیماري باالخص براي ماهیانی که از یک کشور و یا یـک محـیط بـه    

این ماهیـان ممکـن   . ز اهمیت استیشوند حامحیط دیگر منتقل می
به دو شکل در معرض آلودگی قرار گرفته و یـا ایجـاد آلـودگی    است 
هـاي  هاي که در محل جدید براي گونهیکی از طریق پاتوژن: نمایند

راه زا باشند و هاي جدید بیماريبومی به صورت فلور بوده و در گونه
در هـاي جدیـد کـه    هاي زینتی به محیطگون زانتقال پاتوژن ادیگر 

لـذا   .نمایدمیمحیط جدید ایجاد بیماري  گونه زینتی فلور بوده و در
عمل آید تا از خطـرات  هماهیان دقت الزم ب الزم است در تجارت این

براي این منظور الزم است تمهیدات الزم بـراي   .احتمالی پرهیز شود
ـ . عمل آیدهپیشگیري از بروز بیماري دراین ماهیان ب کنترل و ر دا ذل

ــه اهمیــت ایــن ماهیــان ســازمان   ایــن راســتا الزم اســت باتوجــه ب
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موسسـه تحقیقـات شـیالت کشـور بـا اجـراي        دامپزشکی کشـور و 
مندي پایدار ها نسبت به بهرهدستورالعمل هیپروژهاي تحقیقاتی و ارا

بـراي ایـن   . ریـزي نماینـد  تمر از این ظرفیت در کشـور برنامـه  و مس
  :شودمنظور پیشنهاد می

ه صورت خصوصی یا دولتی تحقیقات ایـن ماهیـان را   مرکزي ب -
 .دار گرددعهده

هاي اختصاصـی بـراي ایـن ماهیـان     در خصوص ایجاد کلینیک -
 .اقدام شود

هاي هاي تخصصی براي تربیت متخصص در زمینه بیماريدوره -
 .اد شودجاین ماهیان در مراکز علمی کشور ای

نگهـداري ایـن   هاي ترویجی براي خانوادهاي عالقمند به برنامه -
 .ماهیان برگزار گردد
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