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معمولی  و روش های مقابله با آن در کپور (KHVD)بیماری کوی هرپس ویروس

 پرورشی

 منیره فئید محمد صیادبورانی، محدث قاسمی،، سیدفخرالدین میرهاشمی نسب، جواد دقیق روحی

 كشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده

 یرانا بندرانزلی،

 

 

 چکیده

عوامل بیماری زا همواره یکی از تهدیدات صنعت آبزی پروری محسوب می گردند. گاهی بیماریها می توانند خسارات جبران    
یکی از این بیماری هاست كه بسیاری از كشورهای   (KHVD)ناپذیری را برجای گذارند. بیماری ویروسی كوی هرپس ویروس

و  (Cyprinus carpio)ز تحت تاثیر قرار داده است. این بیماری تنها بر روی كپور معمولی جهان و از جمله كشور ما را نی
نژادهای مختلف آن نظیر ماهی كوی تاثیر می گذارد. همه گروه های سنی ماهی كپور معمولی در مقابل این ویروس حساس 

اسفانه این بیماری ویروسی درمان خاصی ندارد و درجه سانتیگراد رخ می دهد. مت 61می باشند. این بیماری در دمای بیشتر از 
% ماهیان كپور معمولی موجود در كارگاه تلف شوند. از طرفی ماهیان بجا مانده از 01-611در صورت بروز آن ممکن است 

مل بیماری احتماال حامل ویروس بوده و می توانند باعث سرایت آن به گروه های دیگر شوند. خوشبختانه ویروس هرپس كه عا
 را یخطر انیماه نیا مصرف یحت و ی، حملدستکار لذادر ماهی است، باعث بیماری در انسان نمی شود،  KHVبیماریایجاد 
وجود ندارد. لذا  یروسو یندر مقابل ا یپرورش یانماه یساز یمنا یبرا یهنوز واكسن موثر متاسفانه.  سازد ینم انسان متوجه

 بروز درصورتاست.  یپرورش ماه یدر كارگاه ها یستیز یمنیمقررات ا یرانهسختگ یترعاو  یشگیریپ آنراه مقابله با  ینبهتر
 كمک و راهنمائی دریافت ضمن تا نماید رسانی اطالع شیالت و دامپزشکی اداره به حتما دهنده پرورش است الزم بیماری این

 .شود جلوگیری بیماری بیشتر انتشار از كارشناسی های

 

 یماریب روس،یو هرپس ، یكو ،یعمولم كپور کلمات کلیدی:

 

                                                           
 ئول:نویسنده مس javad_daghigh@yahoo.com 
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 مقدمه
صرفا در گونه كپور  یستماتیکاز نظر س KHV بیماری

)فلس دار،  یو انواع پرورش (Cyprinus carpio) یمعمول

( بروز یكو یآن )ماه ینتیو ز ی(، وحشیو چرم یا ینهآ

 Bergmann)گردد  یم یدنموده و موجب بروز تلفات شد

et al., 2020; Hedrick et al., 2006; Bergmann et 

al., 2010a). ینها نشان داد كه عامل بروز ا بررسی 

از خانواده  یآبز یروسهرپس و ینوع یماریب

Alloherpesviridae  .بیماریاست KHV بار  یننخست

 Haenen et)گزارش شد یساز كشور انگل 6991در سال 

al., 2004)  .در گیری همه مورد نخستین 6991 سال در 

 سال در. (Gilad et al., 2004) شد گزارش آلمان كشور

 اشغالی فلسطین و آمریکا كشورهای در بیماری این 6990

 یكه نام علم یكو یروسو هرپس حاضر حال در. شد تائید

 یلهاست بوس (CyHV-3) 3یروسهرپس و یپرینیدآن س

و كپور در سرتاسر جهان به استثناء  یكو یتجارت ماه

 .  (Haenen et al., 2004)تمنتشر شده اس یااسترال

آن،  یطوالن یو نهفتگ یروسو ینا یتتوجه به ماه با

تا  6999 یسال ها ینب یروسو ینا یصیتشخ یابزارها

 ینا یشناسائ یزامروزه ن یشد. البته حت یجادا 0161

دشوار  یارآن در فاز نهفته بس ینغلظت پائ یلبدل یروسو

 یراخ یاسال ه در. (Bergmann et al., 2010b)است 

 ،(KHV) یكو ویروس هرپس ینهاطالعات موجود درزم

 و ویروسی های وارینت ،(KHVD)از آن یناش یماریب

 داشته ای مالحظه قابل افزایش ها آن زائی بیماری

 . (Bergmann et al., 2020)است
 رخ سانتیگراد درجه 61-02 دمای در اغلب بیماری این

 تواند می و است مسری بسیار KHV بیماری. دهد می

 ویروس آلوده های ماهی. شود ماهیان% 611 تلفات باعث

 و پوست موكوسی ترشحات ادرار، مدفوع، طریق از را

 تماس طریق از بیماری این انتقال. كنند می منتشر آبشش

 و آب طریق از یا و آلوده ماهی با سالم ماهی مستقیم

 (.Ellis, 2015) گیرد می صورت آلوده صیادی تجهیزات

 اگرچه كه شده داده نشان انگلستان در ای طالعهم در

 انتشار اصلی عامل آلوده ماهیان حركت و جابجائی

 ماهیگیری اما است مختلف مناطق در  KHVبیماری

 انتشار عوامل از یکی نیز آلوده ماهیگیری لوازم و تفریحی

 نشان شده انجام آزمایشات. گردد می محسوب بیماری این

 به ماهیگیری ادوات نشد آلوده صورت در داد

 و مرطوب شرایط در ادوات این نگهداری ، KHVویروس

 نگهداری. شد خواهد ویروس% 611 حفظ باعث تاریک

 حفظ باعث تاریک و خشک شرایط در آلوده ادوات همین

 نور تاثیر مهم بسیار و جالب نکته اما. گردید ویروس% 01

 ازملو كلیه از. بود ها ویروس بردن بین از در خورشید

 در چه داشتند قرار خورشید نور معرض در كه صیدی

 ویروسی گونه هیچ مرطوب شرایط در چه و خشک شرایط

 . (Way., 2016) نشد جداسازی

 دهندگان پرورشآب  یدما یشافزا بافصل تابستان  در

 هرپس بیماری مراقب باید ماهیگیران همچنین و ماهی

پور در ك یباشند. چنانچه با ماه (KHV)  یكو ویروس

 آن های آبشش كه( 6 شکلمواجه شدند ) یحال مرگ

( و 0 شکل) رسد می بنظر پوسیده یا و بوده پریده رنگ

بود؛  یگراددرجه سانت 61از  یشترب یزآب ن یهمزمان دما

باشد   KHV مبتال به یاحتمال وجود دارد كه ماه ینا

(Ellis, 2015.) ی،حال یب شامل بیمار ماهیان بالینی عالئم 

قرار گرفتن در  یان،شدن از گله ماه جدانامنظم،  یشنا

استخر، تنفس گاز  یهآب استخر، شنا در حاش یمحل ورود

  یگاه ودست دادن  ازپوست،  یاز سطح آب، زبر یژناكس

 یفرورفتگ ودر پوست و آبشش  موكوساز حد  یشب ترشح

 دست از بیماری این شایع عالئم دیگر ازچشم هاست. 

 بدن سطح درزخم  بروزو   اپیدرم ملكا یا كانونی رفتن

 یمرده ا یبخش ها یها اغلب دارا آبشش. باشد می

 پوسیده یا سفید یدهرنگ پر یهستند كه بصورت لکه ها

 یكه از جمله عالئم قابل اعتماد برا رسد می بنظر

 ,.Stubgaard)گردد یمحسوب م یماریب یصتشخ

 صورت در بنابراین است؛ درمان فاقد بیماری این.  (2021

 اقتصادی خسارات تواند می درشت ماهیان در بویژه بروز

الزم است  یماریب ینبروز ا درصورت. كند ایجاد سنگینی

 اطالع یالتو ش یاداره دامپزشک به حتما دهنده پرورش

 های كمک و راهنمائی دریافت ضمن تا نماید رسانی

 .شود جلوگیری بیماری بیشتر انتشار از كارشناسی
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 در KHV بیماری به ابتال اثر در مرده ورکپ :1شکل 

 ( Ellis, 2015از)اقتباس  دریاچه

 
 یماریمبتال به ب یدر کپور معمول آبشش : آسیب2شکل

KHV   اقتباس از(Way, 2016) 

 ضرورت و اهمیت مسئله، بیان
 یدتول یزان)فائو( م یآمار سازمان خوار و بار جهان براساس

هزار  560912معادل  0160در سال  یكپور معمول یجهان

جهان را به  یپرور یآبز ید% از تول111گونه  ینتن بوده و ا

 یانچهارم آبز رتبه حائزلحاظ  ینو از ا دادخود اختصاص 

كپور منبع  یا. در آس(FAO, 2020)گردید یادن یپرورش

 كشورهای. رود می بشمار مردم برای مهمی بسیار یغذائ

 تولید از% 6310 و% 1010 ترتیب به هركدامو هند  ینچ

 ,.Ababneh et al) دارند اختیار در را گونه این جهانی

در سال  یگرماب یانماه یدتول میزان یزن یرانا در. (2020

 یرانا یالتبراساس آمار ارائه شده توسط سازمان ش 6399

 میزاناغلب  ینکهتن اعالم شده است. با توجه به ا 006191

 03 تا 51 ماهی متوا کشت استخرهای در کپور ماهی کشت

 معمولی كپور تولید میزان است؛ پرورشی ماهیان کل از درصد

 99 سال در تن هزار 11 تا 33 حدود میتوان را كشور در

 نمونه. رود می بشمار توجهی قابل رقم كه نمود برآورد

 برخیاز  6395-92 یانجام شده در سال ها یها یبردار

 یر استان هاد اتواجد تلف یگرماب یانپرورش ماه مزارع

 Nestedروش به ها نمونه بررسی و یالنخوزستان و گ

PCR این یآبشش ها یشناس یبآس یبررس ینهمچن و 

 1 در KHV یروسبه  و یكه آلودگ نمود تائید ماهیان

 یوجود دارد )طاهر یبررس موردمزرعه  65 ازمزرعه 

تلفات  یرانا یگیهمسا در(. 6390و همکاران،  یرقائدم

ابتالء به  یلبدل یزپور در رودخانه دجله نك یگسترده ماه

 Ababneh et)( 3 شکل) گردید گزارش KHV یروسو

al., 2020) . 

 
 پرورش مزارع در کپور ماهی گسترده : تلفات3شکل 

 2112 در بغداد جنوب ماهی

 یتتلفات در جمع وقوع اصلی یلاز دال یکی یدشا بنابراین

 به آلودگی سال گرم فصول در كشور یكپور پرورش یماه

 یدتول میزان یبباشد. به هر ترت KHVویروس همین

كشورمان  یژهو بو یادر آس یماه ینا یدكپور تول یجهان

 دارد.  یماریب ینا یدبودن تهد یاز جد یتحکا

 بین KHVبیماری بودن مشترک بابت از خوشبختانه البته

 كه هرپس ویروس. ندارد وجود نگرانی هیچ انسان و ماهی

 بیماری باعث است، ماهی در KHVبیماری ایجاد مسئول

توجه  با .( Kathleen et al., 2019) .شود نمی انسان در

باشد، تنها راه  یفاقد درمان م KHVD یماریب ینکهبه ا

و  یا قرنطینهمقررات  یرانهسختگ یتمقابله با آن رعا

 است. (Biosecurity) زیستی امنیت
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 :KHV بیماری تشخیص در مهم های شاخص

 ماهیان پرورش مزارع در KHV بیماری شیوع زمان در

 مورد ذیل مهم پرسش سه همواره است الزم گرمابی

 : گیرد قرار ارزیابی و بررسی

 است، تلفات حال در معمولی كپور اغلب آیا -6

 گرفته قرار تاثیر تحت ها گونه سایر آنکه بدون

 باشند؟

 است؟ سانتیگراد درجه 61 از باالتر آب دمای آیا -0

  می نشان راKHV بالینی عالئم اهیهام آیا -3

 دهند؟

 :از عبارتند KHV بیماری بالینی عالئم

 در تجمع آب، در "بودن آویخته" حالت بیحالی، -6

 های محل در یا استخر آب ورودی محل

 .هوادهی

 هائی بخش همراه به دیده آسیب های آبشش -0

 تصویر) مرده یا پوسیده های بافت و پریده رنگ

 (.5و0

 گود و رفته فرو حالت ها چشم دارد امکان -3

 (.5شکل ) باشند داشته

 حالت است ممکن ماهی پوست پوشاننده مخاط -5

 به زدن دست صورت در و داشته پوسته پوسته

 بعالوه. بدهد زمختی و خشکی احساس ماهی

 باكتریائی قارچی، ثانویه های عفونت است ممکن

 .شود مشاهده ماهیان این در نیز انگلی و

 

 

 

 
 کوی ماهی در KHV بیماری عالئم( 4تصویر

 فرورفته( یباال سمت چپ: چشم ها یر)تصو

(  )اقتباس  دیده آسیب آبشش: ینپائ یر)تصو

 ( Ellis, 2015از

 ذیصالح مراجع به حتما است الزم مواقعی چنین در

 رسانی اطالع( شیالت ادارات و دامپزشکی سازمان)

 بیماری، قطعی تشخیص و برداری نمونه ضمن تا شود

 بهره چگونگی و كار ادامه نحوه برای الزم های توصیه

 كه نمود توجه باید. دهند ارائه را ماهیان از برداری

 و قرنطینه اعمال در تواند می بموقع رسانی اطالع

 .نماید جلوگیری بیماری بیشتر شیوع از پیشگیری

 

 آزمایشگاه در KHV بیماری تشخیص روش

 یهاز بافت كل یبردار نمونه KHVویروس كشت برای

 رشد سلولی كشت درKHV  ویروس است ارجح

 و ها آبشش روی بر  PCRانجام بنابراین. دارد ضعیفی

 بیماری عامل شناسائی برای طحال و كلیه های بافت

 برای شده انجام مطالعات از بسیاری در. است ضروری

 آسیب های بررسی نخست بیماری این تشخیص

 از آن تکمیل ایبر ادامه در و شده انجام شناسی

 Nested  روش به بررسی همچنین و مولکولی روش

PCR یا Semi-Nested PCR  این قطعی وقوع 

 و قائد میر طاهری) است نموده تائید را بیماری

 شکل(. Ababneh et al., 2020 ؛6390 همکاران،

 با شکل پاكتی تا كروی  CyHV-3یا KHVویروس

 (.2 شکل) است nm011-601  سایز
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  الکترونی میکروسکوپ با KHVویروس :5ل شک

 (Bergmann et al., 2020 از اقتباس)

 

و محدود نمودن  کنترل یبرا یجیترو یها توصیه

 کپور  یدر مزارع پرورش ماه KHVD یماریب

 ندارند درمان انیماه یروسیو یها یماریب کهیآنجائ از

 انیماه در یروسیو یها یماریب از یریشگیپ نیبنابرا

 یماریب از یریشگیپ منظوره ب. شود یم هیتوص یگرماب

KHVD گردد یم هیتوص لیذ اقدامات تیرعا (Lio-Po., 

2011;Towers., 2013; Kathleen et al., 2019; 

Bergman et al., 2020; Way., 2016 ). 

 بیماری انتقال های راه از یکی یادیص تورهای 

 از پس حتما كه گردد می توصیه بنابراین. است

 تورها این از مجدد استفاده از پیش و ماهی صید

 عفونی ضد مناسب های محلول با را آن حتما

 دهید قرار آفتاب نور معرض در سپس و نموده

  .شوند خشک تا

 راه نیبهتر یپرورش مزارع كردن داریماه یبرا 

 نیتام كه است نیا  KHVیماریب از یریجلوگ

 ارتباط و دیبشناس را یماه بچه مجاز كنندگان

 .دیباش داشته آنها با یخوب یكار

 دیكن سئوال فروشنده از یماه بچه هیته از قبل 

 انیماه در نامعلوم علت با یا عمده تلفات ایآ كه

 است؟ داشته وجود

 یبرا یشیآزما ایآ دیبپرس یماه بچه فروشنده از 

 در است؟ داده انجامKHV یروسیو یماریب

 شاتیآزما جینتا از یكپ کی حتما نصورتیا

 .    دینمائ افتیدر فروشنده از را شده انجام

 در دیجد یماه نوع هر یعنی نه؛یقرنط انجام 

 5 مدت یبرا حداقل كارگاه به ورود یابتدا

 و كارگاه در موجود یمیقد انیماه از جدا هفته

 ریسا از دورتر یمکان در و مجزا یاستخر در

 ویروس به آلوده ماهیان. شود ینگهدار استخرها

KHV بروز را بیماری عالئم روز 65 طی اغلب 

 .داد خواهند

 استخر هر برای است بهتر انیماه نهیقرنط در 

 ... و تور ، شلنگ سطل، فرچه، ساچوک،

 كلیه و شود استفاده و تهیه مجزا بصورت

 استفاده بار هر از پس وسایل و تجهیزات

 .گردند ضدعفونی مجاز تركیبات لهیبوس

 انیماه یماریب از یریشگیپ یراهها از یکی 

 کی یخروج آب ورود از یریجلوگ یپرورش

 .است گرید یاستخرها به استخر

 یم استخر یورود آب محل در یتور نصب با 

 به یماریب ناقل یوحش انیماه ورود از توان

 .نمود یریجلوگ مزرعه

  پرندگان، خزندگان، دوزیستان و حتی

پستاندارنی نظیر شنگ نیز می توانند موجب 

ی از مزارع آلوده به مزارع فاقد انتقال بیمار

آلودگی شوند. بنابراین بهتر است تا حد امکان از 

 ورود آنها جلوگیری شود.

  و بودن بکر لیبدل چشمه ای چاه آب از استفاده 

 بروز از تواند یم زا یماریب عوامل یابی راه عدم

 .دینما یریجلوگ یماریب

 بچه فروش مراكز و دهندگان پرورش است الزم 

 زنده یماه نقل و  حمل و ییجا جابه جهت یماه

 حمل یگواه شهرستان یدامپزشک قیطر از

 .كنند افتیدر یا نهیقرنط و یبهداشت
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 الزم ویروسی های بیماری از جلوگیری جهت 

 قابل روشهای به تکثیر مراكز به ورودی آب است

 ازن گاز ای و UV المپ از استفاده نظیر اجرا

 .گردد ضدعفونی

 اتیخصوص یماه دهندگان رشپرو است بهتر 

 بصورت را ماهیان سالمت وضعیت و یرفتار

 به یماریب بروز صورت در تا ند،ینما ثبت روزانه

 .دینما كمک یماریب بهتر كنترل و یشناسائ

 منظم طور به شده، تلف های ماهی است الزم 

 در سوزاندن از پس و شده آوری جمع روزانه و

 .وندش پوشانده آهک با و دفن نیزم عمق

 كارگاه یورود در یضدعفون حوضچه هیتعب 

 کیالست و افراد كفش یعفون ضد بمنظور

 یماریب ورود از یریجلوگ به یورود یخودروها

 .كند یم كمک كارگاه به ها

 ماهی پرورش كارگاه بازدیدكنندگان از برخی 

 به بازدید دیگری كارگاه از پیشتر است ممکن

 انتقال وجبم ناخواسته بطور و باشند آورده عمل

 جهت است الزم لذا. شوند كارگاه به بیماری

 امکان حد تا ویروسی های بیماری از پیشگیری

 یماه پرورش كارگاه از یرضروریغ یدهایبازد

 . برسد حداقل به

 از بیماری عالیم بروز و مشکوک تلفات هرگونه 

 و سطح در تجمع اشتها، كاهش) جمله

 گود بدن، سطح روی زخم استخر، های كناره

 روی سفید های لکه وجود ها، چشم رفتگی

 دامپزشکی ادارات به بالفاصله را...(  و آبشش

 .نمائید رسانی اطالع

 یماریب عامل هرپس روسیو KHV یماه در 

 یمشکل و نبوده زئونوز یماریب نیا است، كپور

 . كند ینم جادیا انسان در

  31نگهداری ماهیان مبتال به بیماری به مدت 

می تواند میزان تلفات را تا حد  C°31ی روز در دما

 % كاهش دهد.51

 بار هر از پس انیماه حمل یخودرو است الزم 

 از بدور یمکان در یماه محموله انتقال

 و شستشو یآب منابع و یماه پرورش یاستخرها

 .شود یضدعفون

 پروش مزارع نیب مشترک كارگران از استفاده 

 لذا. رددگ ها یماریب انتقال موجب تواندیم یماه

 كارگاه در ثابت كارگران از شودیم هیتوص

 . شود استفاده

 انیماه در تلفات و یماریب عالئم بروز صورت در 

 یدامپزشک اداره به حتما است الزم یپرورش

 .شود یرسان اطالع

 دوره انیپا در ،یماریب به ابتالء كاهش بمنظور 

 استخر آب انیماه برداشت از و پس پرورش

 خشک و هیتخل كامل بطور را یپرورش یها

 در استخرها كردن دار یماه از شیپ و دینمائ

 یپاش آهک استخرها حتما یآت یپرورش دوره

 .شوند

 یماریسابقه ب یكه دارا مناطقی KHVD 

 یشماه آ 3حداقل به مدت  یستیهستند با

 كپور به آنها وارد نشود. یشده و ماه یگزار

 در صورت فراهم شدن واكسن مناسب انجام 

 یاز شروع دوره پرورش ماه یشپ كسیناسیونوا

 . باشد كار آمد یاربس می تواند
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Abstract 

Pathogens are always one of the threats to the aquaculture industry. Sometimes diseases can cause 

irreparable damage. Herpesvirus (KHVD) is one of these diseases that has affected many countries in 

the world, including our country. The disease only affects common carp (Cyprinus carpio) and its 

various breeds such as Koi fish. All age groups of common carp are susceptible to this virus. The 

disease occurs at temperatures above 16°C. Unfortunately, there is no specific treatment for this viral 

disease, and if it occurs, 80-100% of the common carp in the farm may be lost. On the other hand, fish 

left over from the disease are likely to carry the virus and can spread it to other groups. Fortunately, 

the herpes virus, which causes KHV in fish, does not cause disease in humans, so manipulating or 

even consuming these fish does not pose a risk to humans. Unfortunately, there is still no effective 

vaccine to protect farmed fish against the virus. Unfortunately, there is still no effective vaccine to 

protect farmed fish against the virus. Therefore, the best way to deal with it is to prevent and strictly 

observe the biosafety regulations in fish farms. In case of this disease, it is necessary for the breeder to 

inform the Veterinary and Fisheries Department in order to prevent further spread of the disease while 

receiving expert guidance and assistance. 

 
Keywords: Common carp, disease, Koi, KHV 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: javad_daghigh@yahoo.com 


