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 مقدمه
 یرشد و توسعه فراوان ریاخ انیپروري در سال صنعت آبزي

 عیصنا ریاز سا شتریداشته است و نرخ رشد ساالنه آن ب
از  یکی، ینتیز انیماه پرورش .(FAO, 2014) استبوده 

 پروري  آبزي نهیدر زم ریدردهه هاي اخ عیصنا نیپرسودتر
 شیرین زینتی آب ماهیان متداول هاي گونه ازبوده است. 

 Carassius auratus) حوض ماهی به توان می ایران در

auratus) ، گوپیPoecilia reticulata) )، مولی 
(Poecilia ephenops)، اسکار (Astronotus 

ocellatus)  آنجل و(Pterophyllum scalare     اشاره
 نقش پررنگ ایران در حوض قرمز ماهی آنها بین از که کرد

 انیصادرات ماه .(1394رئیسی و همکاران، ) دارد تري
 .دارد اریبس تیو در سراسر جهان اهم ایآسدر  ینتیز

 عمومی هاي آکواریومو منازل براي نتیزی ماهیان تجارت

 است گردیده میلیارد دالري چند صنعت یک به تبدیل
 طی، FAO اساس گزارش (1393 )اکبري و داشاب،

در  ینتــیز ــانیتجــارت ماه 1985-2011 يها سال
رشد  درصـد 14بـه طـور متوسـط  یســطح جهــان

  .داشته اسـت

 ینتــیز ــانیـل صــادرات ماهکـ درصــد 50از  شیبـ
در حــال توســعه  کشــورهاي توســط ــایدر دن

 نیپــیلیف لنــد،یتا مــالزي، ســنگاپور، ــرینظ ییایآســ
 24) کــایآمر شــده اســت. نیو انــدونزي تــام
(، درصد 9درصــد(، آلمــان ) 14درصــد(، ژاپــن )

 نیمهمتر از ـزی( ندرصـد  8) سیدرصد( و انگل 8فرانسه )
 محسـوب در جهـان ینتـیز ـانیکشورهاي واردکننده ماه

؛ برقی لشگري و همکاران، FAO, 2015شـوند ) یمـ
1396.) 

میلیون قطعه ماهی  200ساالنه  ،به گزارش شیالت ایران
زینتی به ارزش دو هزار میلیارد ریال در کشور در سال 

 این میزان ،1391در سال در حالیکه ، تولید گردید1396
)روزبهانی و نظري،  بودکشور میلیون قطعه در کل  130

 نیززمینه تکثیر و پرورش ماهی زینتی  در(. 1394
 تحقیقات کاربردي زیادي انجام پذیرفته است

.(Firouzbakhsh et al., 2011) ماهیان  اینکه توجه به

هاي هفت  زینتی در ایران از دیرباز به عنوان میهمان سفره
هاي مهم  گونهیکی از  اند، ایام نوروز مطرح بوده سین و

 Carassius auratus)، ماهی قرمز ماهیان زینتی

auratus) از هاي غیر بومی بسیاري  گونه از جمله که است
در  یماه نیا زین رانیدر ا .باشد میمناطق جهان 

هامون و  اچهیدر ه،یاروم اچهیخزر، در يایدر يها حوضچه
 .(1382 و همکاران، ي)ستار شود یم افتیخانه کارون رود
که  دیرا حمل نما ییزا يماریتواند عوامل ب یقرمز م یماه

 جهینت يماریدر انسان گردد. ب يماریب ایموجب عفونت 
شامل عوامل  ها سمیکرو ارگانیو م یماه نیروابط متقابل ب

 ومیآب استخر و آکوار طیاست که در مح ییزا يماریب
 جادیا یممکن است عامل اصل ها يد دارند. باکتروجو

حمله  یباشند و به پوست ماه هیعامل ثانو ای يماریب
 يماریبروز ب نهیزم یمنیا ستمیبا اختالل در س ای کنند می

در شرایط  .( 2009et alRoberts,.) دنکن یرا فراهم م
 کاهش ،ماهیانالي تراکم با، هاي اضافی استرس ،پرورش

حمل و نقل زمینه ساز بروز  و تغذیه نامناسبکیفیت آب، 
مرگ و میر این  در نهایتبیماري در ماهیان زینتی و 

. (1396)نژاد مقدم و همکاران،  گردد ماهیان می
هاي گرم  میکروارگانیسمتوسط  باکتریایی هاي عفونتاکثر

 ویبریو، آئروموناس، مایکوباکتریوم، منفی از جمله
هاي گرام مثبت نظیر  باکتري و ادواردزیال، ناسسودومو

 جمله از ها باکتري از دیگر البته برخی .است استرپتوکوک

عنوان عامل ثانویه ه توانند ب می نیز خانواده آنتروباکتریاسه
و با اختالل در سیستم کنند بیماري به پوست ماهی حمله 

مقدم و نژاد ) نمایندایمنی زمینه بروز بیماري را فراهم 
اگر عوامل  . Roberts et al., 2009) ؛1396همکاران، 

توان از  سریعتر تشخیص داده شوند، بهتر می زا بیماري
و به درمان موفقیت آمیز  کرد پیشرفت بیماري جلوگیري

ها ماهی اشتهاي خود را  چون در غالب بیماري .اقدام ورزید
امتناع از دریافت دارو به همراه غذا  و دهد میاز دست 

 باید ها مایکوباکتریوم نظیر در برخی موارد بیماريورزد.  می
اي  بسرعت محیط اکواریوم توسط مواد ضدعفونی کننده

 مایکوباکتریومزیرا ماهی ناقل  ،شوندگندزدایی مانند کلر 
از طریق مواد دفعی و تخم ماهی قادر به انتقال باکتري 
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 ,Noga؛ 1381یر، مخ ؛1396نژاد مقدم و همکاران، )است 

هاي  پرورشی تحت تأثیر عفونت ماهیاناغلب . (2010
توسط  آنهاکه سیستم ایمنی  رندیگ باکتریایی قرار می

ترین  یکی از معمول افتد. یزا به خطر م شرایط استرس
ها  بیوتیک ها، استفاده از آنتی هاي درمان این عفونت روش

ها جهت درمان  بیوتیک آنتی يریاما بکارگ ،باشد می
به طور گسترده مورد انتقاد  رورشیپ انیهاي آبز بیماري

 ییافزایش توانا شاملقرار گرفته است که دالئل آن 
ها، از بین بردن  بیوتیک ها در برابر آنتی باکتري مقاومت

فلور میکروبی محیط زیست، هزینه باالي این داروها و 
ثابت گردیده  .باشد می آبزیانبی این داروها بر عوارض جان

ها سیستم ایمنی را سرکوب  بیوتیک آنتیاست که برخی از 
می کنند و موجودات آبزي را بیشتر مستعد پذیرش 

 هدف از نمایند. هاي باکتریایی، ویروسی و انگلی می بیماري

قابل هاي  باکتري بویژهبررسی باکتریایی  تحقیق، این
در  عوامل مستعد کنندهو و انسان  یماه انیمانتقال 

هاي  باکتري بیماریزایی ماهی قرمز و مقاومت آنتی بیوتیک
 .جداسازي شده از ماهی قرمز می باشد

 

 کار روشمواد و 
قرمز  انیاستخر( ماه 12از چهار مزرعه ) يبردار نمونه

، از مراکز منتخب یو فصل یبصورت انتخاب النیاستان گ
 يشتریکه تلفات ب النیقرمز استان گ ینتیز یهپرورش ما

عامل  ییمنظور شناساه ب .رفتیانجام پذ ،بودگزارش شده 
مشکوک به  انیاز ماه حاًیقرمز، ترج انیدر ماه يماریب
 دندیانتخاب گرد ییها نمونه .انجام شد يبردار نمونه يماریب

از  يماریعالئم مشکوک به ب يدارا اًیزنده و ثان که اوالً
 یزدگ رونیبدن، اتساع شکم، ب یرگیشنا، ت يکند جمله

و  یپوست يزیفلس، خونر یچشم، التهاب مخرج، برآمدگ
نمونه  150در مجموع  .(1)شکل  بودند یپوست عاتیضا

تعداد  ماهیاناز  يبردار مرحله نمونه ردر ه .انتخاب شدند
به صورت زنده ه ب لیاصول استر تیو با رعا دیص یماه 10
 یانزل پروري  آبزيپژوهشکده  یشناس يباکتر شگاهیآزما

 کیپتیتر يها طیمح درانتقال داده شدند و با کمک لوپ 

 لیبا تراتیس وسولفاتیت طیمح، 1(TSAآگار ) يسو
، 3(MCA) آگار یمک کانگ طیمح، 2(TCBS) ساکارز آگار

فنل  نشاستهگلوتامات ، BSA) ) 4آگار تیسولف سموتیب
5)آگار

(GSP ، بالد آگار،  6کلی فرم آگار(BA ) نیلووو 
 ,.Brenner et al) (2)شکل  دندش حیتلق  7آگار نیاشتا

2005; Mahon et al., 2010.) 
از  لیدر کنار شعله توسط اونس استر یماه یشکم سطح

ساعت  24مدت ه ها ب نمونه .شد يبردار و کبد نمونه هیکل
 وسیدرجه سلس 30و  25هفته در انکوباتور  کیتا 

 ییایمیوشیب يپس از رشد آزمون ها. شدند ينگهدار
و توسط کلید  گرام انجام شد يزیآم و رنگ دازیکاتاالز، اکس

آب  یابیدر ارزشناسایی برجی تشخیص داده شدند. 
 تا لیاستر يولوژیزیاستخرها، نمونه آب با استفاده از سرم ف

 تیروش پورپلبه  10 -3 و 10-4 يو از رقت ها هیته 4-10
( و مک TSAآگار ) ایسو کازیپتیتر طیدر سه تکرار در مح

ساعت  24مدت ه ها ب تیآمد و پلآگار کشت بعمل  یکانگ
 انکوبه شدند گراد یدرجه سانت 25-30 يدر دما

(Brenner et al., 2005; Mahon et al., 2010 .)
 يها کیوتیب یو مقاومت به آنت تیحساس نییآزمون تع

 يها يدر باکتر Kirby-Bauerوش  مختلف به ر
 يها و اندام یپوست يها شده از آبشش و زخم يجداساز

جداسازي شده  يها نمونه .رفتیقرمز انجام پذ یماه یداخل
مختلف شامل  کیوتیب یآنت يها سکید با استفاده از

 يسولفومتاکسازول تر ن،یسی، استرپتوماکلی)فلورفن
 یپن ن،یسیندامای، کلنیلیس ی، آمپنیکلیتتراسا م،یمتوپر

، نیکلیسا یداکس ن،یکلیتتراسا یاکس ن،یلیس
 ;Holt et al., 2012) بررسی شدند( نیسیترومایار

Mahon et al., 2010.)  در انتها به کمک نرم افزار
SPSS   يها در بافت یآلودگ زانیاختالف م ، 18نسخه 

 .دیدگر نییمستقل تع یمختلف با استفاده از آزمون ت

                                                           
1
 Trypticase soy agar 

2
 Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar 

3
 MacConkey agar 

4
 Bismuth sulfite agar 

5
 Glutamate Starch Phenol Red Agar 

6
 Hicrom Agar 

7
 Löwenstein–Jensen medium 
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خونریزی -1ی در ماهی قرمز: ماریعالئم مشکوک به ب :1کلش

بیرون زدگی  -4 2اتساع شکمی -3ضایعات پوستی -2  1پوستی

 3چشم
Figure 1: Symptoms of the disease in red fish: 1 - Skin 

bleeding 2- Skin lesions 3- Abdominal distention  4- 

exophthalmia 

 

 
 

 -1باکتریهای جداسازی شده روی محیطهای تخصصی؛  :2شکل

 -2در محیط تخصصی لووین اشتاین آگار؛  مایکوباکتریوم

درمحیط بالد آگار،  بترتیب از چپ به راست: استرپتوکوک

در محیط  سودوموناسآگار،  GSPدر محیط  آئروموناس

 سودوموناس آگار و محیط بیسموت سولفیت آگار 

Figure 2: Isolated bacteria on specialist environments; 

1. Mycobacterium in the Lewinstain Agar; 2. Right to 

left: Streptococcus in Blad Agar, Aeromonas in GSP 

Agar medium, Pseudomonas in Pseudomonas Agar 

medium and Salmonella in Bismuth Sulfate Agar 

medium. 

 نتایج
ده تغییرات عوامل فیزیکوشیمیایی در فصول مختلف محدو

در استخرهاي پرورش ماهی قرمز )برحسب استاندارد( 

                                                           
1
 Skin bleeding  

2
 Abdominal distension 

3
 Exoftalmia 

نشان داد که بیشتر فاکتورها بیشتر از حد استاندارد بوده 
ها  ها در ایستگاه شمارش  کلی باکتري (.1 جدول) است

ها  ها در برخی ایستگاه میزان آلودگی باکتريکه نشان داد 
فصول سایر از  بیشتر فصول نظیر تابستان و پاییزدر برخی 
  .ه استسال بود

 
محدوده تغییرات عوامل فیزیکی شیمیایی در فصول  :1جدول 

 مختلف در استخرهای پرورش ماهی قرمز ) برحسب استاندارد(

Table 1: Range of changes in physical and 

chemical factors in different seasons in red fish 

ponds (in standard) 

 

پارامترهای کیفی 

 آب

 محدوده تغییرات حدود استاندارد

NO2 (mg/L)  008/0-1/0 01/0حداکثر 
NH4 (mg/L) 9/0-039/2 1حداکثر 
BOD (mg/L) 5-3 96/5-25/13 نسبتا آلوده 

  بشدت آلوده >5 

pH 9- 5/6 52/9-22/7 

 25-68 خوب < NTU 50کدورت

  متوسط 120-50 

  زیاد 100-120 

  خیلی زیاد >200 

 
ها  تغییرات لگاریتمی میانگین کل باکتري، 3در شکل 

(Total countدر ایستگاه )  هاي مورد مطالعه در فصول
بیشترین و کمترین میزان  که دهد مختلف را نشان می

در   )Log CFU/ml) D 6/5 ن بترتیب در ایستگاه میانگی
( در Log CFU/ml  1/3)Aو ایستگاه فصل تابستان 

 (.3)شکل  فصل زمستان بود
 برهاي کل  تغییرات لگاریتمی میانگین باکتري ،4در شکل 

هاي  مورد مطالعه در فصل استخرهايدر قرمز پوست ماهی 
ن و کمترین شده است که بیشتری مختلف نشان داده

 D ( log CFU/ml 2/5) استخرمیزان بترتیب متعلق به 
در   )A  (Log CFU/ml 5/2استخر در فصل تابستان و
 فصل زمستان بود. 
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 : مقایسه میانگین تغییرات لگاریتمی کل باکتری ها در استخرهای مختلف ماهی قرمز در فصول مختلف3شکل

Figure 3: Comparison of mean logarithmic variations of total bacteria in different red fish in different seasons 

 

 

 
 لگاریتمی باکتری های کل در روی پوست ماهی قرمز در استخرهای مختلف در فصول مختلف:  مقایسه میانگین 4شکل 

Figure 4: Comparison of logarithmic mean of total bacteria on redfish skin in different pools in different seasons 

 
میزان درصد فراوانی خانواده مقایسه  ،5در شکل 

ل مختلف نشان ودر فص قرمزهاي مختلف در ماهی  باکتري
داده شده است که بیشترین و کمترین میزان بترتیب 

 %( در فصل بهار و47/38) سودوموناسهمتعلق به 
 %( در فصل تابستان بود. 56/2) مایکوباکتریوم

 
 

 
 قرمز برحسب فصول مختلف یشده از ماه یمختلف جداساز یها یخانواده باکتر یفراوان سهی: مقا5شکل

Figure 5: Comparison of family of different bacteria isolated from red fish in different seasons 

 
درصد فراوانی باکتري هاي  کل میزان مقایسه  ،6 در شکل

قرمز استان گیالن نشان داده شده است  مختلف در ماهی
بترتیب فراوانی باکتریایی که بیشترین و کمترین میزان 

%( 3/7) استرپتوکوک %( و6/33) سودوموناسمتعلق به 
 . ندبود

 آئروموناس %( فراوانی به جنس3/65ازخانواده ویبریوناسه، )
در  تعلق داشت. ویبریو%( فراوانی به جنس 7/34و )

 شیگال ،خانواده آنتروباکتریاسه درصد فراوانی باکتریها
 %(،63/13) کلبسیال%(، 9/9) ادواردسیال، %(54/4)

 سالمونال%(، 63/13) پروتئوس%(، 36/36) کلیاشرشیا
  %( بود.4 /54) انتروباکتر %( و18/18)
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 فصول النیقرمز استان گ یشده از ماه یمختلف جداساز یها یخانواده باکتر یدرصد فراوان سهی: مقا6شکل

Figure 6: Comparison of the frequency of family of different bacteria isolated from red fish in Guilan province 

 
بیشترین  و گرم مثبت هاي گرم منفی در باکتري

در  .کل وجود داشتحساسیت، نسبت به فلورفنی
نسبت به مقاومت بترتیببیشترین  منفی هاي گرم باکتري

در  بیشترین مقاومت و بود سیلین، کلیندامایسین پیآم
نسبت به آمپی  بترتیبهاي گرم مثبت  گروه باکتري

 (.2)جدول  دبو داکسی سایکلینسیلین و 
 

 و گرام منفی جداسازی شده از ماهی قرمز استان گیالن های گرام مثبت بیوتیک در باکتری : درصد مقاومت آنتی 2جدول 

Table 2: Antibiotic resistance percent in gram positive bacteria and gram negative bacteria isolated from 

goldfish in Guilan province 
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 4/53 5/22 6/35 7/28 5/87 4/59 12 0 06/63 25 25 هاي گرام مثبت باکتري

 5/94 18 4/47 5/58 100 5/34 7/25 5/12 54 5/51 3/43 هاي گرام منفی باکتري

 
 بحث

در محدوده  pH آمونیوم و نیترات و زانیمدر این تحقیق، 
آمونیوم و نیترات اشکالی از  (.1)جدول  بود مجاز ریغ

گیرند و  نیتروژن هستند که مورد مصرف جانداران قرار می
یتریت، ترکیبات آمونیاک )فرم غیر یونیزه آمونیوم( و ن

مرحله ترکیب واسطه از اکسیداسیون آمونیوم در 

افزایش میزان  .نیتریفیکاسیون از ترکیبات سمی هستند
نیترات و فسفات در آب ناشی از تراکم ماهیان در آب 

منبع غذایی موجب ایجاد  ست واستخرها و فضوالت آنها
مناسبی براي رشد باکتري ها و افزایش بار آلودگی 

 (.1394 د و همکاران،فئی) گردد می
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در فصول مختلف در  فاکتورهاي فیزیکوشیمیاییبررسی 
نشان داد که باال رفتن دماي  آب استخرهاي ماهیان قرمز

و در  دهد رشد باکتریهاي کلی فرمی را افزایش می ،هوا
 هاي کل در میزان باکتري دار یافزایش معن ،فصل تابستان

در  pH. همچنین شد دیده ماهیانآب استخر و پوست 
در برخی مزارع با  pHاست که افزایش  22/7-52/9 دامنه

 .هاي کلی فرمی رابطه مستقیم داشته است میزان باکتري
 .میزان اکسیژن محلول تحت تاثیر عوامل مختلفی است

ها با مصرف اکسیژن محلول موجود در  مسرشد میکروارگانی
BOD. آب رابطه مستقیم داشتند

در فصول مختلف گرم  1
 در آلودگیمیزان باالي  معنیکه به  سال پایین بود

هاي هوازي، اکسیژن  با فعالیت باکتري بود. استخرها
و حیات آبزیان مختل یابد  میمحلول در آب بشدت کاهش 

. در این تحقیق، بیشترین مقادیر آنتروباکتریاسه ها شود می
ن تکثیر آن تعلق داشت که میزا اشرشیا کلیبه جنس 

خانواده  يهایگرچه اغلب باکتر بسیار سریع است.
عوامل  اما ،کند ینم يماریب جادیا یدر ماه اسهیآنتروباکتر

، کیفیت پائین آب، نامناسب زا مانند حمل و نقل استرس
بروز بیماري  افزایش سببتراکم، تغذیه نامناسب و ناکافی 

 برهاي کل  کتريتغییرات لگاریتمی میانگین با .دنگرد می
در استان گیالن  استخرهاي ماهی قرمزپوست ماهی در 

هاي مختلف نشان داد که بیشترین و کمترین میزان  فصل
در فصل  D  ( log CFU/ml2/5)استخربترتیب تعلق به 

در فصل  )A  (Log CFU/ml 5/2استخر تابستان و
( که رابطه مستقیمی با میزان 4)شکل  داشتزمستان 

شمارش کل در  .تریهاي کل در آب استخر داشتباک
اختالف  ،باکتریایی در آب و پوست ماهی در فصول مختلف

 Cahill .(p>05/0) نشدداري از نظر آماري مشاهده  معنی
پوست سطح  باکتریایی درمیزان فلور گزارش داد  (1990)

با که  داردرتباط مستقیم ماهی با میزان فلور محیط آب ا
در این تحقیق، نوع  حقیق مطابقت دارد.این تنتایج 
هاي جداسازي شده از پوست ماهی قرمز با  باکتري
هاي عامل بیماري در این ماهی که در داخل  باکتري

 رابطه مستقیم داشت. ،شود هاي داخلی یافت می بافت

                                                           
1
 Biochemical Oxygen Demand  

 آئروموناس، سودوموناس و آنتروباکتریاسههاي جنس  گونه 
 هستندزیست آب شیرین هاي غالب محیط  ها جز میکروب

صورت یک بیوفیلتر طبیعی و موثر در خودپاالیی آب ه و ب
 يزا عنوان عامل بیماريه این باکتریها ب .کنند عمل می

فرصت طلب در آبزیان و موجودات خاکزي و انسان 
مطالعه حاضر نشان  (.1393 فدایی فرد،) دنشو محسوب می

زا در استخرهاي  داد که بیشترین میزان باکتري بیماري
هاي  پرورش ماهیان قرمز استان گیالن به خانواده

آئروموناس . شتتعلق دا ویبریوناسه و سودوموناسه
هاي عفونی ماهیان  ترین بیماري یکی از شایع هیدروفیال

ایجاد آب آوردگی عفونی در ماهیان  سببکه  است زینتی
، در این تحقیق  ;Uma et al., 2010).) گردد زینتی می
به باکتري  ویبریوناسهخانواده  درآلودگی میزان بیشترین 

تعلق  آئروموناس هیدروفیالو گونه  آئروموناسجنس 
یم بالینی مانند خونریزي در الماهیان بیمار داراي ع .داشت

زدگی چشم، خونریزي  سطح بدن، اتساع شکم، بیرون
 سپتی الً. معموبودنداله آبشش، ریزش فلس و پوسیدگی ب

هایی مانند  سمی هموراژیک منجر به التهاب و نکروز بافت
 ,.Roberts et al). ) شود ت میالکلیه، کبد، طحال و عض

هاي شایع در ماهیان  یکوباکتریوز جزء بیماريام 2009
انسان  هاي قابل انتقال میان بیماري ءو جزباشد  زینتی می

 الیمعداراي در ماهی قرمز  بیماري اینهست.  نیز ماهیو 
ي، عوارض الغراشتهایی،  ، بیبیرون زدگی چشمی ،بالینی

وجود ها، ب جلدي شامل از بین رفتن رنگ پوست و فلس
ت تنفسی الالاخت، زخم، پوسیدگی باله و آبسهآمدن 

هاي  در اندامتومور مانند هاي  تودهباشد. تعداد زیادي  می
یماري مشاهده به این ب المختلف بدن ماهی مبت

از  .( (Lewbart and Dipi, 2001; Noga, 2010شود می
 .M هاي اغلب، گونه در ماهی،جنس مایکوباکتریوم 

fortuitum و marinum   M. عامل که ند جداسازي شد
در افراد  ،عفونت پوستی به نام گرانولوم آکواریوم بیماري

هستند  و استخر ماهی شاغل در محیط هاي مرتبط با آب
ي ها رنگ پالک مانند در اندام به صورت ضایعات قرمز و

 )قاضی سعیدي و همکاران، دنشو می این افراد ظاهر
از ماهی باکتري مایکوباکتریوم ، در این تحقیق .(1385
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هاي  گرانولوم جداسازي گردید و عالیمی نظیرقرمز
 قرمز در ماهی ي،الغر، ها بیرون زدگی چشم و احشایی

این باکتري در فصول سرد سال بیشتر از . گردیدمشاهده 
باید  مایکوباکتریوم ماهی ناقل .جداسازي گردید قرمز ماهی

مواد دفعی ماهی  وسرعت از ماهیان سالم جداسازي شود ب
ضدعفونی  مانند کلر کننده با مواد ضدعفونی بسرعتباید 
 زیرا قادر به انتقال از طریق ماهی به تخم  است ،شوند

(Dipi and Lewbart, 2001).  
بیماري استرپتوکوکوزیس در ماهیان پرورشی و وحشی 

از  در ماهی بیماري ایجاد و سبب وفور مشاهده شده استب
 رونیبیم بالینی الو داراي ع گردد میفرم حاد تا مزمن 

، شناي نامنظم، خونریزي چشم و تیرگی ها چشم یزدگ
 یشناسائ ياز راهها یکی .باشد میدر ماهی بیمار رنگ بدن 

و مغز  هیاز بافت کل ییایباکترکشت  قیاز طر يماریب
 .(Lewbart and Dipi, 2001; Noga, 2010 ) باشد یم

از ماهی  استرپتوکوک هاي جنس در این تحقیق، باکتري
این اما  ،قرمز استان گیالن جداسازي و شناسایی شد

هاي  تريباکدرصد فراوانی کمترین میزان  جنس از باکتري
و در فصل تابستان در شناسایی شده در ماهی قرمز بود 

 .ماهیان قرمز بیشتر دیده شد
 چندین با یهای ایجاد باکتري ثها باع کیوتیب یگسترش آنت

 و در مواد غذایی یکه سبب آلودگ است مقاومت شده
 .شود یکننده م رفدر مص فهاي مختل ایجاد عفونت جهینت

هاي  باکتريگزارش دادند  ،(1385)صفائیان و همکاران 
 ،از کپور ماهیان وحشی تاالبجداسازي شده گرم منفی 

هاي آمپی سیلین، استرپتومایسین و  بیوتیک نسبت به آنتی
دلیل آن را ورود  وتتراسایکلین مقاومت باالیی داشتند 

هاي شهري و بیمارستانی به درون تاالب عنوان  فاضالب
گزارش دادند  ،(1389) مکارانگلچین منشادي و ه .کردند

 ، عاملسودوموناس و آئروموناسهاي  دو جنس از باکتري
که هستند پوسیدگی باله دمی در ماهی آزاد دریاي خزر 

به  آئروموناسدر جنس  بیوتیک بیشترین مقاومت آنتی
اکسی تتراسایکلین و اریترومایسین و در جنس 

الیدیکسیک به تتراسایکلین، اریترومایسین، ن سودوموناس
در این  .اسید، تري متوپریم و کلرآمفینکل تعلق داشتند

هاي گرم منفی  بیشترین میزان حساسیت باکتري تحقیق،
 .بیوتیک فنل فنیکل بوده است و گرم مثبت نسبت به آنتی

مقاومت به  باکتریهاي گرم منفی،با این وجود در برخی از 
گرم منفی  هاي در باکتريدیده شد  نیزبیوتیک  این آنتی

بیشترین مقاومت بترتیب نسبت به آمپی سیلین، 
بیشترین مقاومت در گروه باکتریهاي  .کلیندامایسین بود

گرم مثبت بترتیب  نسبت به آمپی سیلین و داکسی 
خانواده  يهایباکتر شیافزا سایکلین بوده است.

که از  اسهیو آنتروباکتر وناسهیبریسودوموناسه، و
فاسد  ییلب در آب، خاک و مواد غذاط فرصت يها يباکتر

نامطلوب  تیریآب و مد يباال یدهنده آلودگ نشان ،هستند
مهمترین  قرمز بوده است. یاستخرها در مزارع پرورش ماه

رعایت  زا يماریاز این عوامل ب ريیشگیروش کنترل و پ
نگهداري، توزیع و  د،یدر طول مراحل ص یاصول بهداشت

زیست آبزي، تماس ثانویه  طیمح باشد. عموماً یفرآوري م
و مراحل انتقال از دالیل انتشار باکتري در بروز  دیهنگام ص

اي از  مزرعهروند. اعمال مدیریت مناسب  یشمار مب یآلودگ
اعمال  ،یرعایت موازین بهداشت ،آب تیفیجمله حفظ ک

 ماريیجهت کنترل ب ،اي در سطح مناسب نهیشرایط قرنط
 يها يماریاز ب یو کنترل عفونت ناش ريیگشیتواند در پ یم

عدم سرایت آن به انسان کمک  نیزو  انیدر ماه ییایباکتر
  نماید.
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Abstract  

Goldfish rearing is common in most countries of the world. In this study, 150 specimens of 

Goldfish were taken from four fish farms (12 pools) seasonally and selectively, and 

transferred alive in the bacteriological laboratory of Inland Waters Aquaculture Research 

Center. The bacteria were isolated from professional test and biochemical methods. The 

results showed that Goldfish and pool water bacteria isolations were included 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Sterptococcus sp., Vibrio sp., 

Mycobacterium sp. In different seasons of the year, the highest and lowest abundance of 

bacteria in Goldfish, respectively, belonged to the genus Pseudomonas spp. (33/6%) and 

Streptococcus spp. (7/3%). 

 

Keywords: Iran, Guilan, Bacteria, Goldfish, Zoonosis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*
Corresponding author 

 

mailto:m_faeed@yahoo.com

