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 چکیده
از  پروري، شدت و فراوانی استفادهباشند که با توسعه صنعت آبزيهاي ضد انگل، ابزاري مهم و ارزشمند در بهداشت آبزیان میکشآفت
رو به افزایش است. یکی از تهدیدات جدي در خصوص اثر بخشی و کارائی این مواد شیمیائی، بروز پدیده مقاومت در موجودات  قطعاًها آن

 و Lepeophtheirus salmonisها هستند یعنی  هاي دریائی که انگل خارجی ماهیها روي دو گونه مهم از شپشهدف است. بررسی
Caligus rogercresseyi پوستان هستند، ها که از سختکه به ترتیب در نیمکره شمالی و جنوبی اهمیت دارند، متمرکز شد. این انگل

هاي ها به گروهترین مشکالت این صنعت در بسیاري از کشورها مثل نروژ و شیلی هستند. نتایج نشان داد که مقاومت این انگلاز مهم
 رسد. ها به میلیون دالر میهاي اقتصادي آنشود که خسارتت جدي در این حوزه قلمداد میکش وجود داشته و از تهدیدامختلف حشره

هاي و کافی از جنبه شناخت کامل) نیز مورد بررسی قرار گرفت. piscicidesکش (هاي ماهیکشها به آفت، مقاومت ماهیعالوهبه
تواند در توجه به راهکارهاي پیشگیرانه، می . ضمناًداشته باشد تأثیرتواند می تولیديهاي وري واحدارتقاي بهرهمختلف این پدیده، در 

 قابل توجهی داشته باشد.    تأثیرتاخیر و کند کردن سرعت بروز مقاومت، 
 

 .مقاومت، يپروريآبز ی،خارج هايانگلها، کشآفت کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

ها، بیوتیکترکیبات شیمیائی مختلفی نظیر آنتی
-ها، مواد ضدعفونی کننده، بیکشها، جلبککشقارچ

براي  پروريآبزيدر صنعت  هاانگلحس کننده و ضد 
قارچی و یا انگلی هاي باکتریائی، درمان انواع بیماري

 ;Burridge et al., 2010( شونداستفاده می
Kaoud, 2015( هاي کلی مختلف از که تحت نام

 Veterinaryجمله محصوالت داروئی دامپزشکی (
Medicinal Products و یا (Pharmaceutical  و یا

Chemotherapeutants ها یاد ندر منابع از آ
شود. بر اساس آمار فائو، تولید جهانی محصوالت می

 2/5ي که از طوربهشیالتی به سرعت رشد کرده 
میلیون تن در  2/110به   1981میلیون تن در سال 

این  شودمیبینی رسیده است و پیش 2016سال 
میلیون تن  179به حدود  2018مقدار تولید در سال 

توسعه  . به موازات چنین رشد و(FAO, 2020)برسد 
منظور مدیریت اي، بدیهی است که بهفزاینده

ها، مصرف انواع داروها از جمله ها و انگلبیماري
 دنپیدا کطور قابل مالحظه اي افزایش هبها، کشآفت

خطرات و پیامدهاي مصرف بیش از حد  نتیجه در و
  .شوداحساس می ها، بیش از بیشکشآفت

بخشی از  هاهاي ضد انگل یا انگل کشکشآفت
پروري ترکیبات شیمیائی مورد مصرف در صنعت آبزي

کش بوده و براي حشره دهند که عموماً را تشکیل می
ترین . از مهمشوندمیمصرف هاي خارجی کنترل انگل

) هستند که Sea liceهاي دریائی (ها، شپشاین انگل
پوستان هستند و از لحاظ تبارشناختی جزو سخت

 ها در شاخه بزرگ بندپایانبا حشرات و کنه همراه
کل جانوران کره زمین  %80حدود  گیرند کهقرار می

 . (Edgecombe, 2010)گیرند را دربر می
ها چه در کشاورزي مصرف کشطور کلی، آفتبه

پروري، اگرچه با هدف شوند و چه در حوزه آبزي
ها بر موجودات هدف و کنترل آن تأثیردرمان یعنی 

شوند، اما خواسته یا ناخواسته اثرات تفاده میاس
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جانبی مختلفی را به همراه دارند. یکی از اثرات جانبی 
و سوء مصرف این مواد شیمائی، بروز پدیده مقاومت 

ست که طی این پدیده، هاکشآفتموجودات به 
و کارائی خود را از  تأثیر مورداستفادههاي کشآفت

 نتیجه درشوند. بدیل میدست داده و به مواد بی اثر ت
مورد نظر از بین  کشآفتموجوداتی که قرار بود با 

بروند، زنده مانده و به زندگی خود ادامه داده و 
سازند. الزم به کماکان ضرر و زیان خود را وارد می

است که در بعضی منابع از این پدیده به جاي  بیان
) Tolerance)، از واژه تحمل (Resistanceمقاومت (
 .   کنندمیاستفاده 

مقاومت بندپایان به  طور کلی، موضوعبه
هاي مورد مصرف در کشاورزي و بهداشت، کشآفت

عنوان یک سال پیش شناخته شد و به 100حدود 
شناسی موضوع و اولویت تحقیقاتی وارد علم حشره

کشاورزي و بهداشتی گردید و تاکنون تحقیقاتی 
 ,Onstad( ه استزیادي روي این موضوع انجام شد

2014; Horowitz and Ishaaya, 2016; Dang 
et al., 2017(آوري نظیر . مقاومت بندپایان زیان

ها که انگل خارجی حیوانات هستند، نیز در کک
 ,Rust( دامپزشکی از اهمیت زیادي برخوردار است

توان گرفت این که از این موارد می اينتیجه. )2016
ها در همه کشآفتاست که مقاومت بندپایان به 

ها، اهمیت داشته و مستلزم توجه و شناخت حوزه
 هاي مختلف آن است. کافی از جنبه

، چه در کشاورزي و چه در حوزه مقاومت دهیاز پد
هاي ترین چالشترین و مهمعنوان بزرگبه بهداشت

که طی آن موفقیت  شودمینام برده  شیمیائی مبارزه
مبارزه شیمیائی با مشکل و چالش جدي مواجه 

 ,Urech et al., 1997; Hemingway( شودمی
. بندپایان آبزي نیز از این قاعده مستثنی )2018

اند متعددي  ثابت کرده یهاي پژوهشیافتهنیستند و 
توانند مقاوم ها و یا داروها میکشآفتها نیز به که آن

 بههاي کشکاهش کارائی و اثربخشی آفت شوند که
توان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین می کاررفته

 یانکه موجود بندپا نتیجه گرفت که صرف نظر از این

، اصول کلی حاکم بر ظهور ندکمیکجا زندگی 
یکسان است.  ها تقریباًکشبه آفتمقاومت  يپدیده

و توانائی زیادي براي  طور کلی بندپایان، استعدادبه
ها دارند و به همین دلیل، کشآفتبروز مقاومت به 

هاي جهانی بیانگر روند فزاینده تعداد بندپایان گزارش
فته از رگ طبق آمارهاي بري که طوربهباشد. مقاوم می

تعداد ها، کشآفتپایگاه اینترنتی مقاومت بندپایان به 
ها در خصوص مقاومت بندپایان به کل گزارش

 600مورد ( 14600به  2015سال ها تا کشآفت
به  2020گونه بندپا) بود که این تعداد در سال 

 گونه بندپا) رسیده است.  603مورد ( 16570
در کشور ما در زمینه بروز پدیده مقاومت 

ها) به آور کشاورزي (حشرات و کنهبندپایان زیان
نژاد و ؛ مصلی1398 ،1397 ،ژادنها (مصلیکشآفت

) و همین طور بندپایانی که از لحاظ 1398 ،غالمی
) 1391 ،بهداشتی اهمیت دارند (دهقانی و همکاران

هم تحقیقات خوبی انجام شده است و هم اطالعات 
کاملی وجود دارد، اما در زمینه ي مقاومت  نسبتاً 
(و سایر موجودات شیالتی)  هاماهیخارجی  هايانگل

پوستان هستند و قرابت نزدیکی با از سخت اًه عمومک
حشرات و کنه ها دارند، اطالعات علمی کافی به زبان 
فارسی وجود ندارد. این خال و کمبود علمی در کشور، 
نویسنده را بر آن داشت تا در این زمینه اطالعاتی را 

کند. شناخت و آگاهی از  را به صورت مروري فراهم
در  هاکشآفتمقاومت موجودات به  يپدیدهبروز 

حوزه شیالت، عالوه بر آگاهی بخشی و تقویت دانش 
بردارن و کارشناسان این حوزه کمک عمومی، به بهره

خواهد کرد تا با انجام راهکارهاي مناسب، به مقابله و 
 مدیریت این موضوع بپردازند. 

) مبانی 1( این مقاله مروري، شامل چهار بخش
) مرور تحقیقات و 2( بروز مقاومتعلمی چگونگی 

هاي موردي در دنیا که در خصوص مقاومت پژوهش
هاي ضد انگل کشهاي مهم دریائی به آفتشپش

هاي ) مرور تحقیقات و پژوهش3، (است انجام شده
هاي کشها به آفتموردي در زمینه مقاومت ماهی

هاي بروز ) مکانیسم4( ) وPiscicidesکش (ماهی
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 . خواهد بود مقاومت
 بروز مقاومت یچگونگ یعلم یمبان

ها: کشمقاومت به آفت يپدیدهپایه و اساس  )1
ژنتیکی  هاياختالفهاي موجودات زنده، در جمعیت

بعضی افراد  که شودبین افراد وجود دارد که باعث می
هاي ها و یا سایر استرسکشپاسخ به آفت لحاظ از

پایه و اساس بروز  محیطی، یکسان عمل نکنند که این
). در Denholm, 2002پدیده مقاومت است (

ژن مقاومت حقیقت، افرادي از جمعیت که داراي 
هستند، با فراوانی بسیار کم در طبیعت وجود دارند. با 

از یک گروه  کشآفتاستمرار استفاده از یک نوع 
از  سرعتبهشیمیائی به مدت طوالنی، افراد حساس 

و  ماندهباقیدر جمعیت مقاوم  افرادو  روندیمبین 
 نهایت درو  شده یادها زهاي آتی، فراوانی آنطی نسل

 کشآفتجمعیت مقاوم ایجاد خواهد شد که دیگر به 
 حساس نیست. به همین دلیل مقاومت، یک پدیده

هاي مقاومت است. از طرف دیگر، ژن پیش سازگاري
) کشآفت دارو یا فشارتحت( چون براي موجود زنده

، بنابراین شوندیمآن  ءبقاحفظ و باعث و  بودهمفید 
 مقاومت مثالی براي پدیده تکامل در مقیاس کوچک

تکاملی  یشناسستیزشود که در علم محسوب می
 شودیمیک مثال بارز همیشه از آن یاد  عنوانبه

(Arbuckle et al., 2017) این فرآیند بیانگر این .
ه زمانی نسبتاً کوتاه، است که چگونه انسان در یک باز

  .بگذارد تأثیربر طبیعت  یتوجهقابل طوربهتواند می
یا هر ماده سمی که باعث  کشآفتبه دارو یا 

انتخاب افراد مقاوم و نجات جمعیت از نابودي 
 selection، فشار انتخابی یا فشار گزینش (شودیم

pressure (بنابراین بروز پدیده مقاومت از ندیگویم .
) natural selectionفرآیند انتخاب طبیعی ( طریق

توانائی موجودات براي  قتیدر حق. ردیگیمصورت 
و همچنین تحمل به  هاکشآفتمقاوم شدن در برابر 

ماندن در چنین  وزندهسمی محیطی  يهایآلودگ
شرایط نامساعدي، در حقیقت نوعی پاسخ تکاملی 

که در آن موجود  (Whitehead et al., 2017)است 
جدیدي را کسب  يهایتوانائبا تغییرات ژنتیکی، 

. بنابراین مقاومت یک تغییر ژنتیکی قابل کندیم
وراثت است که منجر به کاهش حساسیت موجود به 

دارو /کشآفت ییکاراعدم  نهایت درماده سمی شده و 
 ,Sparks and Nauen( را به دنبال خواهد داشت

2015( . 
پایه و اساس بروز است:  ریناپذتناباج) مقاومت 2

ژنتیکی بین افراد  يهااختالف، هاکشآفتمقاومت به 
ژنتیکی، جهش  يهااختالف اشمنیک جمعیت است. 

هاي کروموزومی (موتاسیون)، بازآرائی
)Chromosomal rearrangementهاي ) و جریان

 دهدیم) است که در طبیعت رخ Gene flowژنی (
(Nacci et al., 2016) در  ییندهایفرآ. نتیجه چنین

 نهایت درموجودات زنده، تغییرات ژنتیکی است که 
 وداروها /هاکشآفتمثل  هایآلودگمقاومت به انواع 

ماندن در شرایط نامساعد را به دنبال خواهد  زنده
که اشاره شد این فرآیند نوعی پاسخ  طورهمانداشت. 

اعم از موجودات زنده  يهمهتکاملی است که 
 دررا  دارانمهره، گیاهان و هاقارچ، بندپایان، هايباکتر

که وقوع چنین وقایعی جزو  گیرد. با توجه به اینیبرم
موجودات زنده هستند، بنابراین  يهاتیجمعالینفک 

گفت که مقاومت موجودات به  توانیم تاجربه 
بوده اما نکته مهم این است  ریناپذاجتناب هاکشآفت

که این پدیده را بتوان شناخت و سپس مدیریت کرد 
(Urech et al., 1997)  . 

براي پی بردن به ) اهمیت پدیده مقاومت: 3
پیامدهاي آن را شناخت  اهمیت این موضوع بایستی

و  هادگاهیدبوده و از  چندجانبهکه این پیامدها 
که  طورهمان. هست یبررس قابلمنظرهاي مختلف 

اثر یب بامقاومت برابر است  يدهیپداشاره شد،  قبالً
از  قبالً ، انگل با دزي که جهینت در. هاکشآفتشدن 
از پا درآید.  تواندنمی، شدمیو کنترل  رفتمیبین 

یا مدیر واحد تولیدي، ممکن است  برداربهرهبنابراین 
دز مصرف و یا افزایش تعداد  باال بردنمجبور به 

بشود که همه باعث تجمع  کشآفتدفعات استفاده از 
در محصوالت شیالتی شده و  هاکشآفتزیستی 

سالمت  نتیجه دربدیهی است که سالمت محصول و 
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. اندازدمیرا تهدید کرده و به مخاطره  کنندگانمصرف
 ايبرزرگ بچالش یک  عنوانبهبنابراین این موضوع را 

 پروريآبزيدر حوزه شیالت و  تولید محصول سالم
. ) Taranger et al., 2015( بایستی در نظر گرفت

 کشحشرهاست که  شده گزارشدر این خصوص 
امامکتین بنزوآت (براي کنترل انگل خارجی)، 

 Atlanticماهی آزاد ( هايبافتدر  تواندمی
salmon جمع شود ((St-Hilaire et al., 2019) .

براي  تیفوسآزاماز  رپیدپی ياستفادههمچنین 
آهن  هايیون، باعث تجمع ماهی آزادکنترل شپش 

 کمانرنگین آاليقزل هايبافت) در 3Fe+( اکسیدشده
سلولی وابسته به آهن  هايآسیبکه باعث  شودمی

 کندمیسالمت ماهی را تهدید  نهایت درشده که 
(Barisic et al., 2019) .در  هابررسی، عالوهبه

خصوص اثر امامکتین بنزوآت نیز نشان داده است که 
 هايآنزیماین ترکیب باعث افزایش فعالیت بعضی از 

 هايبافت، در کشحشرهدخیل در انتقال زیستی 
 Cárcamo et( دشومی کمانرنگینآالي قزلماهی 

al., 2014( حفظ  منظوربه. الزم به ذکر است که
به  تولیدکنندگانو ترغیب  کنندگانمصرفسالمت 

، اتحادیه اروپا اقدام هاکشآفترعایت مصرف صحیح 
مجاز  يباقیماندهبه تعیین استاندارد حداکثر میزان 

) در محصوالت شیالتی کرده است MRL( هاکشآفت
(Hannisdal et al., 2020) . 

موضوع مهم دیگر تهدید امنیت غذائی است چون 
که از  کنندمیمقاوم، خسارت بیشتري وارد  هايانگل

باعث کاهش راندمان  هاماهیطریق کاهش رشد 
تهدیدي جدي علیه امنیت  . بنابراینشودمیتولید 

. چون در امنیت غذائی شودمیغذایی کشور قلمداد 
 هم کیفیت و هم کمیت غذا، مهم هستند. 

مقاومت، آثار  يپدیدهاز پیامدهاي دیگر 
و اثرات اکولوژیک آن  زیستمحیطبه آن  بخشزیان

 توجه موردبر موجودات غیر هدف است که بایستی 
 هايغلظتریاضی،  هايمدلقرار گیرد. طبق خروجی 

 موردي هاکشآفتاز  شدهرقیقبرابر  1000تا  100
تا بیش از  توانندمی، هاانگلدر کنترل این  استفاده

ند یک کیلومتر دورتر از محل استفاده پیدا شو
(Ernst et al., 2001, 2014) در این خصوص از .

است که به دلیل مصرف  شده گزارشنروژ 
ي ضدانگل (نظیر تفلوبنزورون) در هاکشآفت

 يباقیماندهپرورش ماهی نزدیک سواحل،  يهاقفس
، راناپرتوحشی ماهی،  يهاگونهفوق در  کشحشره
در  شده يآورجمع پوستانسخت و انیپاشکم

 یک کیلومتري، تشخیص داده شد يفاصله
Samuelsen et al., 2015( در تحقیق دیگري نیز .

سایپرمترین با غلظت زیاد در  کشحشره يباقیمانده
رسوبات مجاور مزارع پرورش ماهی در شیلی 

که چنین  (Tucca et al., 2017)شد  گیرياندازه
اثرات نامطلوب جدي  تواندمی قطعاً غلظت زیادي، 

براي موجودات غیر هدف داشته باشد. محققین 
 کشحشرهدیگري از شیلی نیز گزارش کردند که 

مورد مصرف در مزارع پرورش ماهی،  رینمتتادل
 شودمیموجب جمع شدن آن در رسوبات اطراف 

(Placencia et al., 2018) .روي  تیفوسآزام تأثیر
در مناطقی که درگیر  افزایش فعالیت جوامع میکروبی

 شدهگزارشبودند نیز از شیلی  آزادپرورش ماهی 
. گزارش دیگري از )Garcés et al., 2020( است

 ینمترتادلو  تیفوسآزامنروژ نیز حاکی از آن است که 
، شوندمیاستفاده  آزادماهی که در مزارع پرورش 

به موجودات غیر هدف  توانندمیکیلومترها دورتر 
) رسیده و Pandalus borealisنظیر الرو میگوها (

اثرات نامطلوبی (مثل کاهش فعالیت شناگري) را روي 
 Bechmann et( تجاري مهم بر جا بگذارد يگونهاین

al., 2020(در تحقیق دیگري از همان کشور . 
Parsons ) است که  شدهگزارش )2020و همکاران

اروپائی  میگويشاهروي  رینتتامدل و تیفوسآزام
)Homarus gammarus در. گذارندمی) نیز اثر 

این  محیطیزیستباید گفت که اثرات  مجموع
در سطوح  غیر هدفروي موجودات  هاکشآفت

شیمیائی و -مختلف بستگی به نوع خواص فیزیکی
 هرحالبهداشته و  رفته کار به کشآفتنحوه عمل 

توسط  اخیراًو مخرب است که  کنندهنگرانبسیار 
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Urbina  ) موردجامع  طوربه) 2019و همکاران 
 است.   قرارگرفته مطالعه

به عوارض سوء و پیامدهاي پیامدهاي اقتصادي: 
، پروريآبزيشیالت و  يحوزهدر  هاانگلمقاومت 
را نیز اضافه کرد. در  اقتصادي هايخسارتبایستی 
در  هاشپشاقتصادي کنترل این  هايهزینهخصوص 

 شدهگزارشاین حوزه، برآوردهاي اقتصادي مختلفی 
اقتصادي کنترل  هايهزینه 2009در سال  مثالًاست. 

میلیون دالر  480در سطح جهانی، حدود  هاانگلاین 
. در جدیدترین (Costello, 2009)برآورد شد 

این هزینه  )2018و همکاران (  Brooker تخمین نیز
که مشکل این  کشورهاییدر سطح جهانی براي کل 

میلیون دالر برآورد شده  873، حدود دارند را هاانگل
است. به گزارش موسسه دامپزشکی نروژ در سال 

به  ماهی آزادي هاشپشوقوع مقاومت  2016
پیشین، به اوج خود  هايسالنسبت به  هاکشآفت

لزوم پرداختن به رسید و به همین خاطر و به دلیل 
مکانیکی)  هايروش مخصوصاًمبارزه ( هايروشسایر 
افزایش پیدا کرد  داريیمعن طوربهتولید  هايهزینه

(Hjeltnes et al., 2017) گزارش دیگري نیز .
مرتبط با  هايخسارتو  هاهزینهتخمین زده است که 

از  %9برابر با  2011ي انگل در سال هاشپش
بوده است  سالمونرش ماهی درآمدهاي مزارع پرو

(Hjeltnes et al., 2017) .از جدیدترین  یکی در
، شده انجامکه توسط موسسه اینترافیش  هاگزارش

در نروژ و  هاشپشمدیریت این  يساالنه ينهیهز
 است.   شدهمحاسبهدالر  350و  525شیلی به ترتیب 
 يهاکشبه آفت ییایدرمهم  يهامقاومت شپش

  )Antiparasitic pesticidesضد انگل (
این موجودات ): Sea lice( ییایدرهاي ) شپشالف

هستند،  پوستانسختاز پاروپایان که گروه کوچکی از 
بوده  هایماهکه انگل خارجی انواع  شوندیممحسوب 

که  رندیگیمقرار  Caligidae يخانوادهو بیشتر در 
و  نیترمعمولو از  بودهجنس  30مشتمل بر بیش از 

 ییایدرخارجی موجودات  يهاانگل نیترعیشا

. دو جنس (Costello, 2006) شوندیممحسوب 
Lepeophtheirus  وCaligus  و  نیترمهماز

(اولی در نیمکره شمالی و دومی در  هاآن نیترعیشا
. الزم به ذکر است شوندیمنیمکره جنوبی) محسوب 

واقعی،  يهاشپش، یشناسحشرهعلم  لحاظ ازکه 
هستند که  Phthirapteraاز حشرات به نام  ياراسته

خارجی انسان و یا دام شناخته  يهاانگل عنوانبه
، به ییایدرشپش  يواژه. بنابراین اطالق شوندیم

 نیست.  هاآنجایگاه فیلوژنتیک  يدهندهنشان هاآن
شامل مراحل پالنکتونی  هاانگلزندگی این 

)Naupliiو انگلی است ( )Hemmingsen et al., 
مرحله  8که مجموع مراحل زیستی به  )2020

پرورشی در  يهایماههم به  هاانگل. این رسدیم
وحشی ماهیان حمله  يهاتیجمعمزارع و هم به 

و اثرات نامطلوبی نظیر ضایعات پوستی، عدم  کندیم
تعادل اسمزي، استرس، کاهش رشد و کاهش سیستم 

 شوندیمرا سبب  وحشیي هایماه سایر ایمنی
)Igboeli et al., 2014( بدیهی است که استرس و .

آلودگی به  سازنهیزم، هایماهکاهش سیستم ایمنی 
را  هاروسیوو  هايباکترنظیر  زايماریبسایر عوامل 

. در بعضی (Figueroa et al., 2017) کندیمفراهم 
 سیسدویگیکلین انگل، منابع به عوارض ناشی از ا

)Caligidosis (ندیگویم.  
، در انتقال سایر انواع هاشپشتهدید دیگر این 

 Johnson et al., 2004; Torrissen( هاستانگل
et al., 2013( نگرانی دیگري که این موجود انگل .

 زادآي ماهی هاتیجمع، تأثیر بالقوه بر کندیمایجاد 
 ,Costello( وحشی است که در اطراف وجود دارند

. چون در چرخه زندگی خود مراحلی را دارد )2009
به  تواندیمی راحتبه بنابراینکه داراي حرکت بوده و 

است که  شدهثابتاطراف منتقل شود. عالوه بر آن، 
شدن  اثریبمنجر به  تواندیمآلودگی به این انگل 

 زايماریبي هايباکتر هیعل هایماهواکسیناسیون 
که  طورهمان . (Figueroa et al., 2017)بشود 

بر  ریتأث، عالوه بر هاانگلوجود این  شودیممالحظه 
خود، باعث صرف  يهازبانیممختلف  يهاجنبه
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. یکی شودیم هاآناقتصادي براي کنترل  يهانهیهز
هنگفتی در  يهانهیهزدالیل چنین  نیترمهماز 

به داروهاي  هاآن، مقاومت هاشپشمراحل کنترل این 
 Denholm et al., 2002; Aaen et( ضد انگل است

al., 2015( . 
در مزارع پرورش  هاانگلکنترل جمعیت این  رايب

که شامل  شودیمماهی از داروهاي ضد انگل استفاده 
که  باشندیمزیر  صورتبه هاکشحشرهچهار گروه از 

 Delousingزدا (در بعضی منابع به نام عوامل شپش
agents يهاکشحشره )1: (شوندیم) شناخته 

، ، دي کلرووسفوسیتآزامنظیر تري کلرفون، ه فسفر
) مثل Pyrethroidsپایرتروئیدي ( يهاکشحشره) 2(

تنظیم  يهاکشحشره) 3، (و سایپرمترین نیرتتامدل
) مثل هااورهکننده رشد حشرات (ترکیبات بنزوئیل 

 يهاکشحشره) 4و ( دیفلوبنزورون، تفلوبنزورون
) مثل Avermectinوابسته به گروه اورمکتین (

 ).  Emamectin benzoateامامکتین بنزوآت (
ضد انگل به دو صورت ممکن  يهاکشآفتاین 

) ممکن است از راه خوراکی 1شوند:  کاربردهبهاست 
گروه  يهاکشحشرهشامل  شوندخورانده  هایماهبه 

حمام  صورتبه) 2و  هااوره ها و بنزوئیلاورمکتین
 رازیغبهو پایرتروئیدها.  اهفسفرهدرمانی: شامل 

مثل  کنندهیضدعفونفوق، مواد  يهاکشحشره
 هاشپشنیز براي مبارزه با این  )2O2H( ژنهیاکسآب

که عدم موفقیت این ماده در کنترل  شودیماستفاده 
مقاومت) از کشورهاي  يدهیپد(به دلیل  هاانگلاین 

و  (Helgesen et al., 2015)مختلف نظیر نروژ 

 شدهگزارش (Treasurer et al., 2000)اسکاتلند 
 است. 

 استفادهقابل يهاکشآفتنکته مهم دیگر اینکه 
، محدود است که خود دلیلی هاانگلبراي کنترل این 

قلمداد شود، چون  تواندیمبراي بروز سریع مقاومت 
براي انگل  استفادهقابل يهاکشآفتهر چه تنوع 

مقاومت به  يدهیپدبیشتر باشد، به همان میزان ظهور 
) Active ingredient( مؤثره. ماده افتدیم ریتأخ

در کشاورزي  چهآنبا  شده اشاره يهاکشحشره
قوانین ثبت و  . بنابراین، یکسان استشودیممصرف 

براي استفاده در صنعت  هاآنصدور مجوز مصرف 
 ملهج ازدر بسیاري از کشورها  يپروريآبزشیالت و 

 ستیزطیمحآمریکا، با سازمان حفاظت  متحدهاالتیا
است که قوانین فوق در حوزه کشاورزي را نیز 

. قبل از (Fry et al., 2019) کندیممدیریت 
مقاومت، بهتر است نحوه  يهاگزارشپرداختن به 

را مرور  هاکشحشره) این Mode of actionعمل (
    کنیم.

آنزیم استیل  يبازدارنده فسفره يهاکشحشره
 رسانامیپکلین یک هستند. استیل رازاستکلین

است که پس از انجام دادن  کننده کیتحرشیمیائی 
وظیفه خود، از سیناپس بایستی توسط آنزیم فوق 

با  هاکشحشرهو حذف شود. این  شدههیتجز
مقدار استیل  باال رفتنبازدارندگی آنزیم فوق، باعث 

متعدد  يهاکیتحرباعث  جهیدرنتکلین شده و 
د شد مرگ خواه تینها درحشره و  یدرپیپ

(Fukuto, 1990) .پایرتروئیدي بر  يهاکشحشره

 )، (سمت راست) و استقرار آن روي میزبان خود یعنی ماهی آزاد (سمت چپ). Salmon louseشپش سالمون ( -1شکل 



 نژادیمصل                                                             پرورييضد انگل در آبز يهاکشمقاومت به آفت یدهبر پد يمرور 

129 

 

 هستند رگذاریتأث هاروننکانال سدیم واقع در غشاء 
(Soderlund, 2008) .کنندهمیتنظ يهاکشحشره 

رشد حشرات (دیفلوبنزورون، تفلوبنزورون) نیز بر رشد 
که اجزاي مهم جلد  نیتیکتولید  خصوصبهو نمو 

بوده و بر روي این  رگذاریتأثبدن بندپایان هست 
 ,.Junquera et al( کنندیمفرآیندها اختالل ایجاد 

نیز بر کانال گروه اورمکتین  يهاکشحشره. )2019
 رگذاریتأثکلر وابسته به گلوتامات 

  . (Wolstenholme and Rogers, 2005)هستند
به نقل از متخصصین کنترل این انگل 

(Gallardo-Escárate et al., 2019) به طور کلی ،
شناختی، کنترل این انگل ها سخت، و از منظر زیست

مراحل مختلف  دشوار و پیچیده است. چون اوالً
ها، یکسان کشزیستی انگل از لحاظ حساسیت به آفت

نیستند و متفاوت عمل می کنند. در نتیجه عملکرد و 
ها، همیشه مطابق انتظار نیست. ثانیاً: کشکارائی آفت

پروري شدید بوده و هاي آبزيدر مناطقی که فعالیت
در نتیجه مزارع پرورشی نزدیک به هم هستند، 

هاي جمعیتهاي مختلف کنترل ام شیوهرغم انجعلی
شوند و در نتیجه روند جدید انگل از اطراف وارد می
کنند. در بخش بعدي به کنترل را با مشکل مواجه می

ي مهم از موارد گزارش هاي بروز مقاومت در دو گونه
 شود. ها پرداخته میاین انگل

 Lepeophtheirusي ) شپش دریائی گونهب

salmonis Krøyer, 1837( : این انگل به شپش
) معروف است و از مهمSalmon louse( ماهی آزاد

 Salmo salarگونه توان به هاي آن میترین میزبان
کند. اشاره کرد. البته به ماهی قزل آال هم حمله می

این انگل بیشتر در نیمکره شمالی نظیر اقیانوس هاي 
انگلستان، نروژ، آرام و اطلس، به ویژه در کشورهاي 

ترین کانادا، اسکاتلند و مجموعه جزایر شتلند از مهم
جی در مزارع پرورش ماهی محسوب هاي خارانگل
شود که به شدت به داروهاي ضدانگل مقاومت می

بروز داده است. به دلیل خصوصیات زیستی این انگل 
نظیر دوره نسل کوتاه و ظرفیت تولید مثلی زیاد، 

دي براي مقاوم شدن به داروهاي ضدانگل پتانسیل زیا
. اتحادیه اروپا، پروژه (Aaen et al., 2015) دارد

تحقیقاتی جامعی براي تشخیص، تعیین فراوانی، 
پویائی و مدیریت مقاومت این انگل به مواد شیمیائی 

 . (Denholm et al., 2002)داشته است 
شره سفرهکشمقاومت به ح  هاي ف

در نروژ تا اوایل  ):Dichlorvos) دي کلرووس (1
کش بسیار متداول بود، مصرف این حشره 1990دهه 

مصرف آن به دي کلرووس هاي مقاومت اما با گزارش
 . )Jones et al., 1992( متوقف شد

در نروژ مصرف  ):Azamethiphos) آزامتیفوس (2
شروع شد و با توجه به  1994کش از سال این حشره

برابر)  10کارائی بیشتر از دي کلرورس (بیش از 

 Myhre Jensen et(د در مقایسه با روند تولید ماهی آزا 2019تا  2000. روند مصرف حشره کش هاي ضد انگل در کشور نروژ از سال 2  شکل

al., 2020(. 
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کش روي مراحل مصرف آن شدت یافت. این حشره
بلوغ و قبل از بلوغ این انگل موثر بود ولی روي مراحل 
متحرك الروي موثر نبود. در نروژ به عنوان دارنده 

چوب یک بزرگ ترین صنعت تولید ماهی آزاد، در چار
هاي ، طی سالبرنامه ملی نظارتی توسط دولت

هاي مختلف این ، حساسیت جمعیت2013-2014
انگل به آزامتیفوس بررسی شد که منجر به گزارش 
رسمی مقاومت این انگل به آزامتیفوس از نروژ شد 

(Kaur et al., 2017) جهش در آنزیم استیل کولین .
کش فسفره رهاستراز، مکانیسم مقاومت به آن حش

گزارش هاي مشابهی از  در ضمنتشخیص داده شد. 
 ,.Whyte et al( مقاومت به آزامتیفوس از کانادا

نیز منتشر  (Roth et al., 1996)و اسکاتلند  )2016
 شده است.  

شره کش : هاي پایرتروئیديمقاومت به ح
 و هاي پایرتروئیدي (دلتامترینکشحشره

کش هاي پرمصرف سایپرمترین) گروه دیگري از آفت
علیه این انگل هستند. بعد از بروز مقاومت این انگل 

ها هاي فسفره، پایرتروئیدها جایگزین آنکشبه حشره
طوري که سهم این شدند و مصرفشان زیاد شد. به

 80گروه از حشره کش ها در بازار نروژ به بیش از 
). اولین Denholm et al. 2002رسید ( درصد

هاي جهانی در خصوص بروز مقاومت این انگل گزارش
گردد که در آن چهار میه نروژ بربه پایتروئیدها ب

جمعیت این انگل بررسی شد و مقاومت به دلتامترین 
. (Sevatdal and Horsberg, 2003)شناسائی شد 

همچنین در یک برنامه پایش، مقاومت این انگل به 
ین، از سایر کشورها نظیر ایرلند دلتامترین و سایپرمتر

 ,.Sevatdal et al( و اسکاتلند هم گزارش شده است
. به عالوه، اخیرا مقاومت به دلتامترین از )2005

در این پارازیت  طریق روش پیشرفته ي اسکن ژنوم
خارجی از انگلستان هم گزارش شده است 

(Carmona‐Antoñanzas et al., 2019) به .
هاي منجر به جهشاین سوال که منظور پاسخ به 

هاي وحشی در جمعیتمقاومت به پایرتروئیدها، 
 S. truttaو  S. salarهاي این انگل یعنی میزبان

 Fjørtoft et( وجود دارد یا نه، پژوهشی انجام شد
al., 2019(  و ثابت شد که ژن مقاومت عالوه بر

میزبان هاي وحشی فوق، در مزارع پرورشی نیز وجود 
نتیجه گرفتند که جریان ژنی  محققان بنابرایندارند و 

 هاي مقاومت بشود. می تواند باعث پخش ژن
شرهقاوم کش امامکتین بنزوآت مت به ح
)Emamectin benzoate( )Slice®( : مقاومت این

 آزادکش، از مزارع پروش ماهی حشرهانگل به این 
)Salmo salar از اسکاتلند طی یک پایش جامع (

 Lees( ) گزارش شده است2002-2006(  پنج ساله
et al., 2008(گزارش مشابهی از نروژ . )Espedal et 

al., 2013; Ljungfeldt et al., 2014(  و کانادا
(Jones et al., 2012)  نیز وجود دارد. نظر به

اهمیت موضوع، محققان براي تشخیص این نوع 
مقاومت، تمرکز روي مرحله حساس و کلیدي زیستی 

. )Jones et al., 2013( انداین انگل را پیشنهاد کرده
بر اساس جدیدترین گزارش از آمریکا، امامکتین 

ي مجاز براي کنترل کش ثبت شدهبنزوآت تنها آفت
 Love et(د ون در این کشور می باشهاي سالمشپش

al., 2020(مولکولی -. طی یک پژوهش ژنتیکی
(Besnier et al., 2014)  روش)SNP-chip و با (

برداري از کشورهاي نروژ، ایرلند، جزایر فارو، نمونه
کانادا و شتلند ثابت شده است که مقاومت این انگل 
به امامکتین بنزوآت در یک محل (منطقه) رخ داده و 
از این نقطه آغازین، سپس به سرعت در سراسر 

 اقیانوس اطلس گسترش یافته است. 
هاي تنظیم کننده رشد کشمقاومت به حشره

حساسیت این انگل به  ،هار اساس گزارشب: حشرات
ها نظیر لوفنورون در کانادا کشاین گروه از حشره

(Poley et al., 2018)  و در نروژ به دیفلوبنزورون
(Hannisdal et al., 2020)  بنابراینباالست و 

 مقاومت هنوز بروز پیدا نکرده است. 
 Caligusي ) شپش دریائی گونهج

rogercresseyi Boxshall & Bravo 2000 :
ها که صنعت هاي خارجی ماهییکی دیگر از انگل
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کند و بیشتر در پروري را تهدید میشیالت و آبزي
کشور شیلی) اهمیت دارد،  نیمکره جنوبی (مخصوصاً 

هست که به ماهی Caligus rogercresseyiي گونه
کند. شیلی بعد از نروژ، حمله می آزادآال و هاي قزل

در دنیاست. چرخه  ادزآدومین تولید کننده ماهی 
درجه  10زندگی این انگل در شرایط دمائی 

روز طول می کشد. این انگل  45سلسیوس، حدود 
روي گونه ماهی  1981اولین بار در شیلی در سال 

مشاهده شد.  Oncorhynchus kisutch)( آزاد
کلرفون ا تري) یMetrifonateمتري فونات (

)Trichlorfonهاي فسفره از کشي حشره) از خانواده
هاي که در شیلی بین سال هائی بودکشاولین آفت

کش مصرف شدند. پس از آن حشره 1985تا  1981
) از Dichlorvosدیگر فسفره یعنی دي کلرووس (

تا  2000جایگزین شد. از سال  2000تا  1985سال 
کش مجاز ثبت بنزوآت، تنها آفتنیز امامکتین  2007

ترین و شده بود. در حال حاضر در شیلی مهم
پرمصرف ترین داروهاي درمان این انگل، آزامیتیفوس 

 ) هستند. ®AlphaMaxو دلتامترین (
کش از سال این حشره: مقاومت به دلتامترین

در شیلی مجوز مصرف گرفت و طی سال هاي  2007
افزایش  %129، مصرف آن حدود 2012تا  2011

اند که در مناطق مختلف ها نشان دادهیافت. گزارش
شیلی، این انگل به دلتامترین مقاوم شده است 

(Bravo et al., 2014; Helgesen et al., 2014) . 
ها نشان گزارش مقاومت به امامکتین بنزوآت:

اند که این انگل در شیلی به امامکتین بنزوآت داده
(Bravo et al., 2008)  مقاوم شده است. در تحقیق

 23با مطالعه روي  (Marín et al., 2015)دیگري 
در شیلی، محققان یک روند  ماهی آزادمزرعه پرورش 

کاهش حساسیت این گونه به دلتامترین و 
آزامیتیفوس را گزارش کردند. در جدید ترین تحقیق 
نیز موضوع مقاومت این گونه به آزامیتیفوس از مزارع 

تا  2015برداري از سال شیلی با نمونه ماهی آزاد
. قابل (Arriagada et al., 2020) تایید شد 2017

آوري شده از شاره است که حساسیت این انگل جمعا

هاي میزبان هاي وحشی و بومی یکی از ماهیجمعیت
در شیلی، مقاومت  Eleginops maclovinusبه نام 

به دلتامترین، آزامیتیفوس و سایپرمترین مشاهده 
دیگر  .(González Gómez et al., 2019) نشد

که، در پاسخ به مشکالت بروز مقاومت این  ایننکته 
ها، برنامه هاي اصالح ژنتیکی در کشانگل به آفت

) به این S. salarهاي میزبان (خصوص مقاومت ماهی
 ,.Yáñez et al( ستور کار قرار گرفته استانگل در د

2014; Correa et al., 2017( . 
الزم به اشاره است که مقاومت این انگل به حشره 
کش هاي تنظیم کننده رشد حشرات (دیفلوبنزوزون) 

ي دیگري با همچنین گونه تاکنون گزارش نشده است.
 ,Caligus elongatus Nordmannنام علمی 

نیز وجود دارد که تا حدودي در اروپا و کانادا  1832
. در (Hemmingsen et al., 2020)شایع است 

هاي نروژ، جمعیت جدیدترین تحقیق صورت گرفته در
آوري جمع ماهی آزاداین گونه که از مزارع پرورش 

شده بودند، شواهدي از بروز مقاومت به دلتامترین، 
آزامیتیفوس و امامکتین بنزوآت نشان ندادند 

(Agusti-Ridaura et al., 2019) . 
کش یماه يهاها به آفت کشیمقاومت ماه

)piscicides( 
): Invasive species) گونه هاي ماهی مهاجم (1

بردن بعضی پروري، براي از بین در شیالت و آبزي
هاي ماهی مهاجم که یک تهدید جدي محسوب گونه
کنند که تحت ها استفاده میکششوند، از آفتمی

شوند. یک نیز شناخته می Piscicidesعنوان کلی 
دریایی  گردهاي مهاجم، دهاننمونه از چنین گونه

(Petromyzon marinus)  است که یک ماهی انگل
است که براي کنترل الرو آن از دو ماده شیمیائی 

) استفاده میLampricideکش (تحت عنوان المپري
کنند که نقش اساسی در کنترل این گونه مهاجم ایفا 

 کنند. این دو ماده عبارتند از:می
-trifluoromethyl-4-3کشی به نام (آفت -الف

nitrophenol (TFM)( 
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نام تجاري  اب (niclosamide)لوزامید نیک -ب
Bayluscide® 

تین متشکل از پنج  هاي بزرگ الرندریاچه
 ,Superior, Michiganدریاچه به نام هاي (

Huron, Erie, Ontario هستند که در مرز ایاالت (
قرار گرفته و چندین ایالت  با کانادا متحده آمریکا

گروه دریاچه  ها بزرگترینگیرند. آنآمریکا را در بر می
در جهان از نظر سطح و دومین گروه دریاچه جهان از 

سطح کره  آب شیریناز  ٪21نظر حجم هستند و 
شوند (ویکیپدیا فارسی). از دهه زمین را شامل می

 60طبق یک برنامه منظم ساالنه (بیش از  1950
سال)، براي کشتن الروهاي این ماهی انگل، از 

 McDonald( می شده استها استفاده کشالمپري
and Kolar, 2007(  که چنین سابقه ي طوالنی در

مصرف، باعث ایجاد فشار گزینش (انتخاب) روي 
 جمعیت هاي این گونه مهاجم شده است. 

 4طول دوره یک نسل این گونه مهاجم بیش از 
سال است. اگرچه تاکنون مقاومت این ماهی انگل به 

بر اساس  یراًها گزارش نشده اما اخکشالمپري
 هابینی مدلهاي جامع و طبق پیشپژوهش

)Dunlop et al., 2018; Christie et al., 2019( ،
ي دانشمندان هشدار داده اند که در صورت تکیه

بروز مقاومت در  کش، مداوم بر استفاده از آن آفت
این مطلب از  بنابراینآینده اي نزدیک، قطعی است و 

داد شده است. چون با هاي این حوزه قلمنگرانی
ي ماهی کش، جمعیت گونهکاهش کارائی آن آفت

مهاجم زیاد شده و یک تهدید جدي براي صنعت 
شناسی هائی زیستشود. ویژگیشیالت محسوب می

ي مهاجم نظیر ظرفیت تولید مثلی زیاد (هر این گونه
ي گذارد)، به همراه سابقههزار تخم می 100ماده تا 

ها همگی شرایط را براي کشالمپريطوالنی مصرف 
 کنند. ظهور پدیده ي مقاومت مهیا می

عالوه بر دو آفت کش یاد شده، روتنون و آنتی 
) نیز براي از بین Antimycin-Aبیوتیکی به نام (

هاي ماهی مهاجم (بیشتر در ماهیان بردن گونه
ي شود که سابقهاستخوانی) و غیربومی استفاده می

ساله دارند. خالصه اي از موارد  80-70مصرف حدود 
گزارش شده ي مصرف این دو ترکیب در دنیا توسط 

و در خصوص مصرف آن  )2010( وینسون و همکاران
و استرالیا  (Das et al., 2017)در هندوستان 

(Rayner and Creese, 2006)  .ارائه شده است 
در  )Rotenoneروتنون (: ) مقاومت به روتنون2

کش گیاهی است که از ریشه  برخی اصل یک حشره
ي گیاهان مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري خانواده

) Lonchocarpusو  Derrisهاي بقوالت (جنس
کش، به صورت شود. نحوه عمل این آفتاستخراج می

ها ي انتقال الکترون در میتوکندري سلولبازدارنده
) تعریف شده است. حاللیت آن در آب 1(کمپلکس 

در چربی به خوبی حل می شود. عالوه بر  کم ولی
خاصیت حشره کشی، استفاده از آن براي از بین بردن 

هاي مهاجم ماهی و یا غیر بومی از قدیم توسط گونه
-اي جنوبی و جنوب آسیا استفاده میمردم در آمریک

. در استرالیا نیز براي از بین بردن (Ling, 2003)شد 
) استفاده شده Gambusia affinis( گامبوزیا ماهی
 Cupp . به نقل از (Willis and Ling, 2000)است 

کش مجاز ثبت روتنون تنها آفت) 2018و همکاران ( 
هاي شده در آمریکا براي کنترل غیرانتخابی گونه

ها به باشد. در خصوص مقاومت ماهیماهی مهاجم می
روتنون فقط یک گزارش پیدا شد و آن مقاومت 

) Notemigonus crysoleucas( ماهی طالییبراق
ي واقع در منطقه Ball Pondبود که مربوط به 

New Fairfield  آمریکا بود که مقاومت به روتنون به
 ,Orciari( دلیل استفاده مکرر گزارش شده است

1979(. 
) با نام تجاري antimycin-A) آنتی بیوتیک (3
)Fintrol®:( کش است و این ترکیب یک باکتري

 Streptomyces griseusاي باکتري بار از گونهاولین 
در دانشگاه ویسکونسین آمریکا کشف شد. سپس 

ها اثرات گزارش شد که به طور غیرمعمولی روي ماهی
. به (Derse and Strong, 1963)کشندگی دارد 

این ترکیب به ) 2018و همکاران ( Poole نقل از
ف کش در آمریکا ثبت شده و مجوز مصرعنوان ماهی
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ها گزارش دارد. مقاومت به این ترکیب هنوز در ماهی
 . (Fredricks et al., 2019)نشده است 

 سازوکارهاي بندپایان براي بروز مقاومت 
-به طور کلی، علل و چگونگی بروز مقاومت به آفت

ها یا مکانیسم"ها در بندپایان تحت عنوان کش
شود. سازوکارهاي بررسی و بیان می "سازوکارها

متعددي از لحاظ مولکولی یا بیوشیمائی در بندپایان 
 شودها میکشمنجر به بروز مقاومت به آفت

)Feyereisen et al., 2015 (.  ،به طور کلی
هاي بروز مقاومت از اهمیت پرداختن به مکانیسم

اي برخوردار است. پی بردن به مکانیسم مقاومت، ویژه
ت مقاومت پایه و اساس درمان مسئله، یعنی مدیری

توان بدون دانستن مکانیسم مقاومت، نمیاست. 
توصیه مناسب و کارآمدي براي مدیریت مقاومت ارائه 

 داد. 
هاي بروز مقاومت در ترین مکانیسم) مهم1

بندپایان (شامل این انگل) به دو دسته تقسیم 
 شوند: می

ک): ولی عبارتست از تجزیه  الف) بیوشیمیایی (متاب
-کش توسط آنزیمهاي آفتو شکسته شدن مولکول

- مولکولشود اساساًزدا که سبب میهاي مختلف سم
کش به نقطه هدف خود نرسند. در مقاومت هاي آفت

تغییرات کمی (تولید بیش از حد متابولیک، هم 
آنزیم) و هم تغییرات کیفی (تغییر در خواص 

مقاوم شدن  ردممکن است ها کاتالیتیکی) در آنزیم
ها نقش داشته باشند. در این کشحشره به آفت

الف) (ها مهم هستند خصوص، سه گروه از آنزیم
ج) گلوتاتیون اس(ب) استرازها و ، (اکسیدازها

 ترانسفرازها. 
ساس شدن نقطه هدف: غیر ح در این نوع  ب) 

ها کشمکانیسم مقاومت، جهش در نقطه هدف آفت
شود در باند شدن مولکول حشره، باعث میدر بدن 

این کش به نقطه هدف خود، اختالالتی رخ دهد. آفت
-سیت حشره به حشرهنهایت باعث کاهش حسا امر در

جهش در ژن کانال سدیم که نقطه  شود. مثالًکش می

باشد، باعث مقاومت آفات به هدف پایرتروئیدها می
تعیین این با شناسائی و  .شودپایرتروئیدها می

هاي سریع و دقیق مولکولی مقاومت ها، روشجهش
طراحی و امکان پذیر شده است. به عنوان مثال در 

، در (Fjørtoft et al., 2020)یک مطالعه ي جامع 
برداري از با نمونه 2017تا  2000بازه زمانی سال 

، ماهی آزادهزار نمونه از مزارع پرورش  11حدود 
ت به پایرتروئیدها در بیش از فراوانی آلل هاي مقاوم

مزارع اسکاتلند،  %70مزارع نروژ و بیش از  90%
 شناسائی شد. 

اشاره شد، نقطه هدف حشره  همان طور که قبالً
استراز است. جهش کلینهاي فسفره، آنزیم استیلکش

در این آنزیم منجر به غیرحساس شدن آن به حشره 
این گروه  هاي فسفره و در نتیجه مقاومت انگل بهکش

ها (مثل آزامتیفوس) شده است که اولین کشاز حشره
 ,.Fallang et al( بار از کانادا و نروژ گزارش شد

کش در خصوص مقاومت این انگل به حشره. )2004
هاي فسفره نیز تشخیص مولکولی از طریق فراوانی 

در آنزیم  Phe362Tyrآلل مقاوم که توسط جهش 
نروژ گزارش شده  شود، ازمیاستراز ایجاد کلیناستیل
-. جهش فوق عمده(Fjørtoft et al., 2017) است

کش گزارش ترین عامل بروز مقاومت به آن حشره
 .  (Kaur et al., 2016)شده است 

ي مقاومت به ) راهکارهاي مقابله با پدیده2
تر اشاره شد، بروز طور که پیشهمان: هاکشآفت
اجتناب ناپذیر بوده و ها کشي مقاومت به آفتپدیده

کش توان گفت که در خصوص هر آفتدر نتیجه می
جدید که وارد بازار می شود، انتظار بروز مقاومت را 
باید داشت اما موضوع مهم زمان بروز مقاومت است 

ترین اقدامات که بایستی مدیریت شود. یکی از مهم
اصولی، اجراي برنامه هاي پیشگیرانه است که در آن 

ارهائی را انجام داد که فشار گزینشی روي آفت باید ک
از طریق مبارزه شیمیائی به حداقل برسد. بدین 

 هاي غیر شیمیائی متوسل شدمنظور باید به روش
(Barrett et al., 2020) هاي و تنوع بخشی به روش

مبارزه را در دستور کار قرار داد. به عبارت دیگر 



 1400، 16، شماره 9 دوره                                                                               پروري            نشریه علوم آبزي

134 

 

ي ت همهمبارزه تلفیقی یعنی استفاده از ظرفی
..) را بایستی . راهکارهاي مبارزه (فیزیکی، بیولوژیکی و

نقش مهمی در پیشگیري از ایجاد  انجام داد که قطعاً
هاي غیرشیمیائی که از روش .هاي مقاوم داردسویه

براي کنترل این انگل پیشنهاد و یا توصیه شده است 
هاي تمیز کننده (که توان به استفاده از ماهیمی

خورند)، استفاده از آب گرم میها را شپش
(Grøntvedt et al., 2015) هاي دریایی و یا قلم

اشاره  (Nilsen et al., 2017)بسته یا نیمه بسته 
کرد. اگر قرار هست که از مبارزه شیمیائی یعنی آفت 

ها/داروها استفاده کنیم، این نکته را نباید کش
روها ها/داکشفراموش کرد که تناوب استفاده از آفت

رعایت شود  حتماًبه عنوان یکی از اصول مهم 
(Brooks, 2009) هائی که کشبه طوري که حشره

نحوه عمل متفاوتی دارند، به صورت متناوب استفاده 
شوند. به عنوان مثال، دلتامترین و سایپرمترین که هر 

نباید هاي پایرتروئیدي هستند کشدو از گروه حشره
 هم مصرف شوند.  پشت سر

هاي از دیگر اقدامات پیگشیرانه، انجام برنامه
باشد اي میمونیتورینگ انگل به صورت دورهپایش و 

که در بسیاري از کشورها از جمله نروژ چنین برنامه 
. در (Jansen et al., 2016)هاي ملی وجود دارد 

به طور کلی این خصوص بایستی یادآوري کرد که 
مرتب آفات از لحاظ حساسیت به  و رصد کردن پایش
هاي مصرفی، یکی از اصول پذیرفته شده و کشحشره

) و یا IPMمورد تاکید در مدیریت تلفیقی آفات (
 هایی مقاومت زوداگر با چنین روش باشد. ها میانگل

را مدیریت توان آنهنگام شناسایی شود به راحتی می
ت با کرد، بنابراین باید سعی کرد تا تشخیص مقاوم

 تأخیر صورت نگیرد. 
موضوع مهم دیگر که باید اشاره شود این است 
که اقدامات مدیریتی در خصوص کنترل این انگل 
بایستی در سطوح وسیع و به صورت فراگیر اجرا شود 

ها در تک مزرعه و یا سطوح و اجراي این برنامه
اي نخواهد داشت. (به دلیل داشتن کوچک فایده

ت). چون در صورتی که قدرت حرکت و مهاجر

هاي مدیریتی توسط تنها یک فرد انجام شود و برنامه
توانند از مزارع بقیه آنرا اجرا نکنند، انگل مقاوم می

مجاور به راحتی پراکنده شده و ژن مقاومت را پخش 
کنند که این موضوع طی تحقیقات انجام شده در 

ها به اثبات رسیده است  مورد این انگل ماهی
(Frazer et al., 2012; Jansen et al., 2012) . 

 
 نتیجه گیري

این مقاله مروري با هدف اطالع رسانی و ارتقاء دانش 
ترین و آگاهی جامعه علمی کشور در خصوص مهم

هاي ضد انگل در صنعت کشچالش استفاده از آفت
ي مقاومت به شیالت و آبزي پروري، یعنی بروز پدیده

این مواد شیمیائی تهیه و تدوین شد و نشان داد که 
این موضوع از تهدیدات جدي در این حوزه به شمار 

ها و تحقیقات انجام گرفته می آید. با مرور گزارش
 ترینمهم بیانجهانی، در این خصوص و همچنین 

ها در کشي مقاومت به آفتها و عواقب پدیدهپیامد
شد، اهمیت این موضوع تشریح  این حوزه نیز سعی

واضح است که در صورت عدم مدیریت  شود. پر
هاي اقتصادي صحیح این موضوع، عالوه بر هزینه

سنگین، پیامدهاي ناگواري زیست محیطی در زیست 
هاي آبی خواهد داشت. بنابراین توجه به این ابعاد بوم

فنی این موضوع نقش مهمی در ارتقاء سالمت 
  خواهد داشت. محصوالت شیالتی
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Abstract  
Antiparasitic pesticides are important and valuable tools in fish health that with the expansion of aquaculture 
industry, their intensity and frequency use is definitely increasing. Resistance development in target organisms, 
is one of the serious threats to the effectiveness and efficiency of these chemicals. In this review we focused on 
two important sea-louse species, Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus which are more significance in 
Northern and Sothern Hemisphere, respectively. These ectoparasite which belong to subphylum Crustacea, 
represent the greatest concern for the salmon industry on a global level. Our results showed that development of 
resistance against different insecticide groups widely exist in these two ectoparasite which is considered as 
serious threats in the aquaculture industry with their global cost of million dollars. Moreover, fish resistance to 
piscicides was also reviewed. Collectively, complete and sufficient knowledge of various aspects of resistance 
can improve the productivity in aquaculture industry. Additionally, attention to preventive strategies can have a 
significant effect on delaying and slowing down the resistance development.  
 
Keywords: Aquaculture, Antiparasitic pesticides, Resistance, Ectoparasite. 
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