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ًگْداری هاّیاى زیٌتی در ایراى از رًٍدی رٍبِرشد برخَردار است .اکثر ایي هاّیاى بَهی کشَر ها ًبَدُ ٍ بصَرت ٍارداتی ٍارد
هیشًَد .اًگل ّای خارجی از هشکالت هْن در ًگْداری هاّیاى زیٌتی ّستٌدّ .دف از ایي تحقیق تعییي هیساى آلَدگی بِ اًگلّای
پَست ٍ آبشش در هاّیّای پالتی ٍارداتی بَد 222 .قطعِ هاّی بررسی شدًد کِ  511قطعِ آى آلَدُ بَدًد .شٌاسایی اًگلّا با تْیِ
الم هرطَب ،رًگآهیسی ٍ با استفادُ از کلیدّای شٌاسایی اًجام گرفت 1 .گًَِ اًگل از هاّیاى آلَدُ جدا گردید کِ  2گًَِ آى از
اًگلّای تک یاختِ 2 ،گًَِ از اًگلّای پریاختِ هٌَشى ٍ یک گًَِ از اًگلّای پریاختِ دیصى بَدًد .اًگلّای تک یاختِ شاهل
گًَِّای  ،Ichthyophthirius multifiliis ٍ Trichodina sp.هٌَشىّا شاهل  ٍ Gyrodactylus sp. ٍ Dactylogyrus sp.دیصى
شاهل هرحلِ هتاسرکر  Ascocotyle tenuicollisهیباشٌد Ascocotyle tenuicollis ٍ Dactylogyrus .فقط در آبشش ٍ بقیِ در
پَست ٍ آبشش هشاّدُ شدًد .بٌابرایي جْت اطویٌاى از سالهت هاّیاى ٍارداتی ضوي رعایت طَل هدت قرًطیٌِ باید هشاّدُ ،هعایٌِ
دقیق ٍ حتی درهاىّای ضد اًگل صَرت گیرد.
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( .)Tlusty et al., 2013کؾَرّبیی کِ ثِعَر عٌتی در
پزٍرػ ٍ گغتزػ هبّیّبی سیٌتی آة ؽیزیي تخقـ دارًذ،
صاپي ،چیي ،عٌگبپَر ،تبیلٌذ ،اًذًٍشی ٍ هبلشی هیثبؽٌذ درٍاقغ
کؾَرّبی آعیبی خٌَة ؽزقی هزکش تدبرت هبّیّبی سیٌتی
ثَدُ ٍ تب  85درفذ تدبرت آًزا در اختیبر دارًذ ( Andras,
 .)2012در تدبرت هبّیبى سیٌتی گًَِّبی هختلف هبّی اس
هٌبثغ هتؼذد ٍ کؾَرّبی هختلف تبهیي هیؽًَذ .ایي ؽبهل
هبّیبى ٍحؾی ٍ پزٍرؽی ،ثیهْزگبى ٍ گیبّبى آثشی هیثبؽذ
( .)Monticini, 2010ایي آثشیبى سیٌتی هؼوَال ثقَرت ػوذُ
در ثبسارّبیی هثل عٌگبپَر ٍ اعپبًیب ػزضِ هیؽًَذ اهب هٌؾبء
آًْب کؾَرّبی در حبل تَعؼِ در ًَاحی گزهغیزی هیثبؽذ ٍ
اس آًدب ثِ کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ ارایِ هیؽًَذ( Whittington
 .)and Chong 2007; Monticini, 2010تدبرت هبّیبى
آکَاریَهی هؼوَالً ّوزاُ ثب هؼزفی هبّیبى ،گیبّبى ٍ گًَِّبی
ثیهْزگبى غیز ثَهی ٍ غزیجِ ّغت .ثِ ّویي خْت در
ثغیبری اس هَارد ،هبّیبى آکَاریَهی ثب هجذاّبی هختلف ٍارد
عبیزکؾَرّب هیؽًَذ .هبّیّبی سیٌتی هؼوَالً یک خغز ثب
ریغک ثبال ثِحغبة هیآیٌذ چَى ثب ٍرٍد ثِ هحیظّبی خذیذ
اًگلّبی غیزثَهی ٍ ًبؽٌبختِ را ثِ ایي هحیظّب ٍ ًیش ثِ
حیبتٍحؼ هٌتقل هیکٌٌذ ( Trujillo-Gonzalez et al.,
 .)2018فبدرات آثشیبى ٍ هحقَالت هزثَط ثِ آًْب درخبت
هختلفی اس خغز اًتقبل ثیوبری اس کؾَر فبدرکٌٌذُ ثِ کؾَر یب
کؾَرّبی ٍاردکٌٌذُ را دارد .ایي خغز هیتَاًذ ؽبهل یک یب
چٌذیي ثیوبری یب ػفًَت ثبؽذ ( .)OIEایي اهز هیتَاًذ ثبػث
اًتقبل ثغیبری اس ػَاهل ثیوبریشا ٍ اًگلی خذیذ ثبؽذ کِ در
فَرت ػذم ؽٌبخت ٍ درهبى ،گغتزػ یبفتِ ٍ ثِ هبّیّبی
دیگز ًیش عزایت کٌذ ٍ ثبػث تلفبت عٌگیي ؽَد (خلفیبى ٍ
دفتز ثیيالوللی
ّوکبراى .)1389 ،ثِ ّویي خْت
ثیوبریّبی ٍاگیز دام هقزرات دقیق ثزای ٍاردات ٍ فبدرات
حیَاًبت آثشی ٍ هحقَالت آثشی پزٍری ثب ّذف اختٌبة اس
خغز گغتزػ ثیوبریّبی آثشی ثب اًدبم اقذاهبت قزًغیٌِای
هیثبؽذ ( .)Kim et al., 2002ػلیزغن ثِکبرگیزی قزًغیٌِ
ثغیبر دقیق ،ؽَاّذی ٍخَد دارد کِ آلَدگی اًگلی پظ اس
قزًغیٌِ ًیش هؾبّذُ ؽذُ اعت ()Evans and Lester, 2001
ٍ ثِ دًجبل آى اًگلّب هیتَاًٌذ در اکَعیغتنّب اس عزیق
خبثدبیی ثب هبّیبى سًذُ هٌتقل ؽًَذ .کِ ًوًَِ آى ٍرٍد
ٍ
Dactylogyrus
anchoratus
هٌَصىّبی
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تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى سیٌتی ثِ ػلت ظبّز سیجب ،اًذاسُ
کَچک ٍ ًگْذاری آعبى در حدن کن ،در چٌذ دِّ اخیز اس
رًٍق چؾنگیزی ثزخَردار ثَدُ (عیذهزتضبیی ٍ ّوکبراى،
1386؛ ثْوٌی ٍ حغٌؼلیپَر ٍ )1392 ،حتی ثِ کؾَرّبی در
حبل تَعؼِ ًیش ٍرٍد پیذا کزدُ اعت .ثِگًَِای کِ اهزٍسُ یکی
اس عزگزهیّبی هْن در دًیب ثِحغبة هیآیذ (خلفیبى ٍ
ّوکبراى .)1389 ،ایي هبّیبى اغلت ثِدلیل رًگ ،ؽکل ٍ
رفتبرؽبى ثِ ػٌَاى خَاّزات سًذُ ؽٌبختِ هیؽًَذ .آىّب
فلحخَ ،هؼوَال کَچک ثَدُ ٍ رًگّبی خذاة دارًذ ٍ
هیتَاًٌذ در فضبی هحذٍد قزار گیزًذ ( Mandal et al.,
 .)2010ثبٍخَدیکِ دٍرًوبی کبهالً دقیقی در هَرد ًگْذاری
اًَاع هبّی ثِفَرت سیٌتی تَعظ اًغبى در دعت ًیغت ،اهب
هیتَاى گفت کِ اس ّشاراى عبل قجل در چیي ،هبّیّب را
ثِػٌَاى حیَاى خبًگی ًگْذاری هیکزدًذ (ػوبدی.)1360 ،
در کؾَر هب ًیش آثشیبى اس قذهت ثبالیی ثزخَردارًذ ٍ هبّی ٍ
هبّیگیزی را هیتَاى در ًقَػ عکِّب در دٍراى ّخبهٌؾی
هؾبّذُ کزد .هغبلؼِ فغیل هبّیبى ثِدعت آهذُ در لزعتبى
ًؾبى هیدّذ ،ایزاًیبى ثبلغ ثز ّ 25شار عبل اعت کِ هبّی را
هیؽٌبعٌذ ٍ آًزا ؽکبر هیکٌٌذ (تبخجخؼ .)1393 ،اس ًظز
هبّیبى سیٌتی کؾَر ایزاى ثب تَخِ ثِ اقلین آة ٍ َّایی
هٌحقز ثِفزد ،اس پتبًغیلّبی قبثلهالحظِای در سهیٌِ تَلیذ
ایي هبّیبى ثزخَردار اعت .فٌؼت تکثیز ٍ پزٍرػ هبّیبى
سیٌتی یکی اس سیزثخؼّبی هْن فٌؼت آثشیپزرٍی اعت ٍ اس
خولِ هْنتزیي ػزفِّبی اقتقبدی ٍ عَدآٍر در ثخؼ
پزرٍػ هبّی ثِحغبة هیآیذ .ایي فٌؼت در عبلّبی اخیز
ثبػث اؽتغبلسایی ٍ افشایؼ درآهذ در کؾَر ؽذُ اعت
(رٍسثْبیی ٍ ًظزی )1394 ،ثِگًَِای کِ هیشاى تَلیذ اس حذٍد
 93هیلیَى قغؼِ در عبل 1388ثِ حذٍد  244هیلیَى قغؼِ
در عبل  1396افشایؼ یبفتِ اعت (عبلٌبهِ آهبری ؽیالت
ایزاى.)1396 ،1393 ،
هبّیبى سیٌتی خشٍ ثبارسػتزیي آثشیبى اس ًظز قیوت ثِ اسای
ٍسى ثذى ثِحغبة هیآیٌذ (عَداگز ٍ ّوکبراى .)1395 ،ثِ
ّویي خْت تؼذاد گًَِّبی آثشی کِ ثِ هٌظَر آثشیپزٍری
تدبری ٍ یب سیٌتی هَرد پزٍرػ قزار گزفتِاًذ ثِعزػت رٍ ثِ
افشایؼ اعت ( .)Firouzbakhsh et al., 2011تدبرت
هبّیّبی سیٌتی دارای تٌَع سیغتی ثغیبر ثشرگی اعت
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ًوًَِ هبّی اس اًَاع گَپی ،پالتیً ،ئَى تتزا ،کبردیٌبل تتزا ٍ
کتفیؼ هکٌذُ ثزرعی ٍ  10گًَِ اًگل ؽٌبعبیی ؽذًذ
( .)Evans and Robert, 2001در ثزرعی ٍضؼیت عالهت 4
گًَِ هبّی ٍارداتی گلذفیؼ ،کَی ،گَپی ٍ کبردیٌبل تتزا در
آفزیقبی خٌَثی اًگلّبی تکیبختِ ٍ پزیبختِ یبفت ؽذًذ
( .)Mouton et al., 2001در هغبلؼِ اًگلی ّؾت هشرػِ
هبّی در کؾَر کزُ خٌَثی کِ ؽبهل  15گًَِ هبّی سیٌتی
گزهغیزی ٍارداتی اس خٌَة ؽزقی آعیب ثَد  3گًَِ اًگل
تکیبختِ ٍ  4گًَِ پزیبختِ ؽٌبعبیی ؽذًذ ( Kim et al.,
 .)2002ثزرعی هبّیبى گَراهی ٍارداتی ثِ ایزاى ًؾبى اس 3
گًَِ اًگل تک یبختِ ٍ دٍ گًَِ هٌَصى داد (ؽؼیجی ػوزاًی ٍ
ػلیًضاد )1397 ،در هغبلؼِ اقجبل ٍ ّبرٍى ( )2014کِ ثز رٍی
 5گًَِ هبّی آة ؽیزیي ٍارداتی ثِ پبکغتبى فَرت گزفت عِ
اًگل هٌَصى ٍ ؽؼ اًگل تکیبختِ ٍ ًیش دٍ اًگل عخت پَعت
کَپِ پَد ؽٌبعبیی ؽذ .در ایي هقبلِ تبکیذ ؽذ کِ هؼزفی ٍ
ٍرٍد اًگلّبی قبثل اًتقبل اس عزیق ٍاردات هیتَاًذ ثبػث
ثیوبریّبی خذی در گًَِّبی ثَهی ؽَد ٍ اثزات ًبهغلَثی ثز
تدبرت ایي دعتِ اس هبّیبى در پبکغتبى ثگذارد .در کؾَر هب
ًیش هغبلؼبت هتؼذدی رٍی آلَدگیّبی اًگلی هبّیبى
آکَاریَهی فَرت گزفتِ اعت .ثِ خْت تٌَع ایي دعتِ اس
هبّیبى ٍ ًیش ٍاردات اس عبیز کؾَرّبً ،یبس ثِ ثزرعی ثیؾتز ٍ
تؼییي تبثلَی آلَدگی اًگلی آىّب ٍخَد دارد کِ در تحقیق
حبضز پَعت ٍ آثؾؼ ثِ دلیل اّویت اس ًظز اًذاهی ٍ ًیش
گغتزػ آلَدگی هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ .عغح ثذى هبّی
ؽبهل پَعت ٍ آثؾؼ ثؼٌَاى اٍلیي خظ دفبػی ثذى ،در توبط
هغتقین ثب توبم هَاد ؽیویبیی عوی هَخَد در آة ،اًگلّب ٍ
ػَاهل ثیوبریشا هیثبؽٌذ .ثغیبری اس ثیوبریّبی ؽبیغ هبّی،
پَعت را تحت تأثیز قزار هیدٌّذ ٍ پَعت هوکي اعت ،ثِ
عَر هغتقین یب غیزهغتقین ثِ ػَاهل اعتزطسا پبعخ دّذ
( .)Noga, 2010آثؾؼ ًیش اس هْنتزیي اًذامّبی ثذى هبّی
اعت ٍ ػالٍُ ثز تٌفظٍ ،ظیفِ دفغ هَاد سائذ ٍ تٌظین تؼبدل
اعوشی را ثز ػْذُ دارد .ثبتَخِ ثِ ًَع ثبفت ،آثؾؼ هحل
هٌبعجی ثزای اعتقزار ػَاهل ثیوبریشا هیثبؽذ .ثِ ّویي خْت
اعویٌبى اس عالهت پَعت ٍ آثؾؼ اس اّویت ثبالیی ثزخَردار
اعت .در ایي تحقیق اًگلّبی پَعت ٍ آثؾؼ هبّیبى پالتی
ٍارداتی هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذ .هبّی پالتی ثب ًبم ػلوی
ً ٍ Xiphophorus maculatusبم اًگلیغی  Platy fishاس
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 Gyrodactylus kobayashiiاعت کِ ثِ تزتیت اس عزیق
هبّیبى ٍارداتی گلذفیؼ ( ٍ )Carassius auratusکَی
(ٍ )Cyprinus carpioارد حیبت ٍحؼ اعتزالیب ؽذًذ
( .)Dove and Ernst, 1998یب در هغبلؼِای دیگز 1020
هبّی هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ ،ایي هبّیّب پظ اس فذٍر
گَاّیٌبهِ داهپشؽکی دریبفت ؽذًذ ٍ ّیچ ػالئن ثبلیٌی اس
آفبت ٍ ثیوبریّب اس کؾَر فبدر کٌٌذُ ٍ ًیش در ثبسرعی
چؾوی در کٌتزل هزسی اعتزالیب اس خَد ًؾبى ًذادًذ .اهب ثیؼ
اس  950اًگل در پٌح گًَِ هبّی ٍارداتی ؽٌبعبیی ؽذ .کؾف
 14گًَِ اًگل هًََصى ًؾبى هیدّذ کِ الشاهبت ثْذاؽتی قجل
اس فبدرات ؽبهل درهبى ؽیویبیی ٍ ثبسرعی ّوِ گًَِّبی
هبّی سیٌتی ،اس آلَدگی تَعظ هًََصىّب خلَگیزی ًویکٌذ ٍ
تدبرت هبّیّبی سیٌتی را هیتَاى هغیزی ثزای اًتقبل
اًگلّبی آثی در عغح خْبًی داًغت ( Trujillo-Gonzalez
 .)et al., 2018ثٌبثزایي هؼبیٌِ ٍ ثزرعی دقیق ثؼذ اس ٍاردات
اّویت سیبدی دارد.
در هیبى ػَاهل ػفًَی ،هبّیبى ثیؾتز ثب ثیوبریّبی اًگلی
هَاخِ هیؽًَذ .اًگلّب هیتَاًٌذ ثز رٍی ّز هَخَد سًذُای
یبفت ؽًَذ ( .)Khan, 2009در اکَاریَمّب تزاکن هیشثبى
ثیؼ اس ؽزایظ عجیؼی اعت کِ هَخت افشایؼ خوؼیت
اًگلّب تب هزس کؾٌذُ هیؽَد .در ایي ؽزایظ اًگلّبیی هبًٌذ
ثغیبری اس اًگلّبی تکیبختِای پَعت ٍ آثؾؼ ،عخت
پَعتبى ٍ هٌَصىّب کِ چزخِ سًذگی هغتقین دارًذ غبلجیت
هییبثٌذ (خاللی .)1377 ،تحزیکبت خبرخی ،تحزیک ایوٌی،
فذهِ ثِ ثبفتّب ،ػفًَتّبی ثبًَیِ ،اًتقبل آلَدگی ،فؾبر ثز
اًذامّب ٍ ایدبد آتزٍفی اس هْنتزیي فذهبت حبفل اس اًگلّب
در هبّیبى هیثبؽذ (قزٍُی ٍ ّوکبراى .)1396 ،ؽٌبعبیی
ػَاهل ثیوبریشا ثَیضُ اًگلّــب در هبّیبى قجــل اس ٍرٍد ثِ
هحیظ خذیــذ ،ثِ هٌظَر کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس اًتقبل ثیوبری
حبئش اّویت اعت .ثِ ػلت ٍخــَد تؼبدل ثیي اًگل ٍ هیشثبًبى
ثَهی در ٌّگبم هؼزفی هبّیبى خذیذ ثِ ایي هٌبثغ ،هیثبیذ
هالحظبت ثَم ؽٌبختی گغتزػ اًگلّب را هَرد تَخِ قزار داد
در غیز ایٌقَرت هوکي اعت ًتیدِ ًبهغلَة اس ایي اًتقبل
حبفل ؽذُ ٍ ثبػث ثزٍس ّوِگیزی ٍ تلفبت عٌگیي در هبّیبى
ؽَد (هؼیٌیخشًی ٍ ّوکبراى .)1396 ،گشارؽبت هتؼذدی در
سهیٌِ آلَدگی هبّیبى ٍارداتی ٍخَد دارد .در هغبلؼِای کِ ثز
رٍی هبّیبى سیٌتی ٍارداتی ثِ اعتزالیب فَرت گزفت361 ،
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هبّیبى سیٌتی غیز ثَهی ثزای کؾَر هب ثحغبة هیآیذ .هَعي
ایي هبّی سیجب هکشیک (آهزیکبی هزکشی) ثَد ٍ اس اًَاع هبّیبى
سًذُ هیثبؽذ (.)Alderton, 2008

مواد و روشکار
 220قغؼِ هبّی پالتی کِ اس ًبحیِ خٌَة ؽزقی آعیب ٍارد
کؾَر ؽذُ ثَدًذ در سهغتبى عبل  1396اس ًظز آلَدگی
اًگلّبی خبرخی پَعت ٍ آثؾؼ هَرد هغبلؼِ قزار گزفتٌذ.

ضٌاسایی اًگلّا
ثب هؾبّذُ اًگلّبی هختلف در پَعت ٍ آثؾؼ ،ثب رٍػّبی
اعتبًذارد اًگل ؽٌبعی (ثِ ؽزح سیز) کبر تثجیت ٍ رًگآهیشی
اًدبم ؽذ عپظ ثب اعتفبدُ اس کلیذّبی ؽٌبعبیی ،تؾخیـ
ًْبیی فَرت گزفت (خاللی خؼفزی1377 ،؛ Bychowsky,
1962; Bykhovskaya-Pavlovskaya, 1962; Woo,

.)2006

1

. Malmberg

4

تثبیت ٍ رًگآهیسی اًگلّای تک یاختِ
پظ اس تْیِ گغتزػ ٍ خؾک ؽذى الم ،رٍی الم ثِ هذت 30
ثبًیِ ثب هتبًَل پَؽیذُ ؽذ .عپظ ثِ هذت  30دقیقِ در
هحلَل گیوغبی رقیق ؽذُ قزارگزفت .پظ اس ایي هذت ثِ
آراهی الم ؽغتِ تب رًگّبی اضبفی پبک گزدد .در پبیبى خْت
خؾک ؽذى ،الم در هؼزك َّای آساد قزارگزفت (پیغبى،
 .)1380ثزای ًگْذاری الم در عَالًی هذت رٍی آى ثب چغت
ٍ الهل پَؽبًذُ هیؽَد.

نتایج
ثز اعبط خذٍل ؽوبرُ  1تؼذاد  220قغؼِ هبّی پالتی هَرد
ثزرعی قزار گزفت .کِ اس ایي تؼذاد  65قغؼِ ( )%29/5فبقذ
اًگل ٍ  155قغؼِ ( )%70/5آلَدگی اًگلی پَعت ٍ آثؾؼ
داؽتٌذ 5 .گًَِ اًگل اس هبّیبى آلَدُ خذا گزدیذ کِ  2گًَِ
آى اس اًگلّبی تک یبختِ 2 ،گًَِ اس اًگلّبی پزیبختِ هٌَصى
ٍ یک گًَِ اس اًگلّبی پزیبختِ دیضى ثَدًذ .اًگلّبی تک
یبختِ ؽبهل گًَِّبی Ichthyophthirius ٍ Trichodina
 ،multifiliisهٌَصىّب ؽبهل ٍ Dactylogyrus
 ٍ Gyrodactylusدیضى ؽبهل هزحلِ هتبعزکز Ascocotyle
 tenioculisهیثبؽٌذAscocotyle ٍ Dactylogyrus .
 tenioculisفقظ در آثؾؼ ٍ ثقیِ در پَعت ٍ آثؾؼ هؾبّذُ
ؽذًذ.
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تثبیت ٍ رًگآهیسی کرمّای هٌَشى
اًگلّبی هٌَصى پظ اس خذاعبسی تَعظ پیپت پبعتَر ،تثجیت
ٍ رًگآهیشی ؽذًذ .ثزای ایٌکبر اس هحلَل هبلوجزگ 1اعتفبدُ
ؽذ .ایي هبدُ ّن ثِ ػٌَاى تثجیتکٌٌذُ ٍ ّن هحلَل
رًگآهیشی ػول هیکٌذ (ایي هحلَل حبٍی هقبدیز هغبٍی اس
گلیغیزیي خبلـ ٍ آهًَیَم پیکزات اعت)ً .وًَِ سًذُ اًگل
پظ اس اًتقبل رٍی الم حبٍی آة هقغز ،ثب الهل پَؽبًذُ ؽذ،

عپظ اس یک گَؽِ الهل هحلَل هبلجزگ ثِ سیز الهل ّذایت
ؽذ ( .)gyrodb.netهٌَصىّب را ًجبیذ ثالفبفلِ در داخل تثجیت
کٌٌذُّب قزار داد ،سیزا در ثزاثز آىّب ٍاکٌؼ ًؾبى هیدٌّذ .ثِ
ّویي خْت ثبیذ اٍل آىّب را ثِ حبلت اعتزاحت در آٍرد
(پیغبى .)1380 ،ثزای ایٌکبر هٌَصىّب را در داخل ظزٍف
کَچک ،هبًٌذ ؽیؾِ عبػت حبٍی هقذاری آة هقغز قزار
هیدٌّذ ٍ ظزف را در یخچبل هیگذارًذ .ثؼذ اس یکغبػت کزم
ثِ حبلت اعتزاحت در هیآیذ (اعالهی1376 ،؛ پیغبى .)1380
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آهادُسازی ًوًَِّا
ایي ًوًَِّب در ثذٍ ٍرٍد ثِ کؾَر ٍ در ّوبى آة اٍلیِ (کؾَر
فبدر کٌٌذُ) ثِ آسهبیؾگبُ اًتقبل دادُ ؽذًذً .وًَِّب پظ اس
ّن دهبیی ثِ آکَاریَم هٌتقل ؽذًذ ٍ اس لحبػ ظبّزی (پَعت،
ثبلِ ٍ آثؾؼ) هَرد هؼبیٌِ قزار گزفتٌذ .عپظ الم هزعَة اس
عغح ثذى تْیِ ٍ سیز هیکزٍعکَح ثزرعی ؽذ .کوبىّبی
آثؾؾی ًیش ثغَر خذاگبًِ اثتذا ثب لَح ٍ ثؼذ ثب هیکزٍعکَح
هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ .تبریخ ًوًَِ ثزداری ،گًَِ هبّی ٍ
تؼذاد اًگلّبی هَخَد در ّز کوبى آثؾؾی ٍ کل آثؾؼ ثجت
گزدیذ.

مطالعه و شناسایی انگلهای خارجی در...

سال ششم /شماره  /2سال 9318

آبسیان زینتی

جذٍل ضوارُ  :1اًگلّای جذا ضذُ از هاّی پالتی بِ تفکیک هحل ٍ هیساى آلَدگی
تعذاد هاّیاى آلَدُ
ًام اًگل

هحل آلَدگی

Trichodina sp

پَعت  -آثؾؼ
پَعت  -آثؾؼ
آثؾؼ
پَعت  -آثؾؼ
آثؾؼ

بِ تفکیک

درصذ آلَدگی

پَست -آبطص
Ichthyophthirius multifiliis
Dactylogyrus sp
Gyrodactylus sp
Ascocotyle tenuicollis

بحث

5
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ٍیضگی هیشثبًی کوی دارد ٍ در هحیظ آة ؽیزیي ٍ ؽَر
هؾبّذُ هیؽَد .ثِػٌَاى اًگل پَعت ٍ آثؾؼ ثحغبة هیآیذ
ٍ در ثزخی گًَِّب اًذامّبی داخلی را ًیشدرگیز هیکٌذ
( .)Noga, 2010گشارؽبت هتؼذدی اس آلَدگی ثِ ایي اًگل اس
هبّیبى پزٍرؽی ٍ سیٌتی در کؾَر هَخَد اعتTrichodina .
اس گَراهی دارف (( )Colisa laliaؽؼیجی ػوزاًی ٍ ػلیًضاد،
 ،)1397هبّیبى گَپی ،فالٍرَّرى ،عَارتز ،پالتی،
دم ؽوؾیزی ،ثالک هَر (قزٍُی ٍ ّوکبراى ،)1396 ،هبّی
عالیی در اعتبى تْزاى (ثحزی ٍ ّوکبراى ،)1391 ،اس پَعت
هبّی گَراهی دارف در هزاکش فزٍػ ٍ تکثیز هبّیبى سیٌتی
اعتبى اففْبى (رئیغی ٍ ّوکبراى ،)1394 ،هزاکش ًگْذاری ٍ
پزٍرػ هبّیبى سیٌتی در عٌٌذج (علیویً ٍ )1391 ،یش اس
هبّیبى سیٌتی اعتبى قشٍیي گشارػ ؽذُ اعت (داٍدی ٍ
ّوکبراى.)1394 ،
اًگل تکیبختِ  Ichthyophthirius multifiliisثب %35/4
اس پَعت ٍ آثؾؼ (ثِتزتیت  )%60ٍ %75دٍهیي اًگل اس ًظز
هیشاى ؽیَع ثَد .ایي تک یبختِ یکی اس هؼوَلتزیي اًگلّبی
هبّیبى آة ؽیزیي اعتّ .وِ هبّیبى آة ؽیزیي ثِ ایي اًگل
حغبط ّغتٌذ ٍ هیتَاًذ تب  100درفذ تلفبت ایدبد کٌذ.
چزخِ سًذگی اًگل هغتقین ٍ ؽبهل دٍ هزحلِ سًذگی آساد ٍ
اًگلی اعت .در آةّبی گزم ؽبیغ ثَدُ ٍ در داهٌِ دهبیی -25
 15درخِ عبًتیگزاد ؽیَع ٍ گغتزػ هییبثذ ( Noga,
 .)2010اًگل ایک ثکزات اس هبّیبى پزٍرؽی ٍ ثزخی اس هبّیبى
ٍحؾی (خاللی1377 ،؛ خاللی ٍ ّوکبراى1392 ،؛ خلدی ٍ
ّوکبراى )1395 ،در ایزاى ٍ عزتبعز خْبى ( ;Baker et al.,
 )2007گشارػ ؽذُ اعت .آلَدگی ثب Ichthyophthirius
 multifiliiاس هبّیبى گَراهی دارف ٍارداتی (ؽؼیجی ػوزاًی ٍ
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ثیؼ اس یک قزى اعت کِ تدبرت خْبًی هبّیبى سیٌتی اًدبم
هیؽَد .هَخَدات آثشی در هقبیغِ ثب هَخَدات خؾکیسی
تٌَع گًَِای ثیؾتزی دارًذ ٍ ّز گًَِ آثشی در ّز کؾَری
فَى ثیوبریشای خبؿ هؾخـ ٍ ًیش ًبؽٌبختِای را دارا
هیثبؽذ .ثِ ّویي خْت خغزات احتوبلی اًتقبل ایي ػَاهل
تَعظ هبّیبى سیٌتی ٍخَد دارد (.)Whittington, 2007
ایزاى اس کؾَرّبی ٍاردکٌٌذُ هبّی سیٌتی اعت کِ هیشاى ایي
ٍاردات ،عبالًِ رٍ ثِ افشایؼ اعت (ؽؼیجی ػوزاًی.)1388 ،
ثذیْی اعت ّز گًَِ اّوبل در ػولکزد قزًغیٌِ کؾَر ٍ ًیش
کؾَر فبدر کٌٌذُ ثِ هٌظَر ارائِ هبّی عبلن ثِ خزیذار ،هٌدز
ثِ افشایؼ پبتَصىّب در هبّیبى ثیوبر ٍ اًتقبل آى ثِ عبیز
هبّیّب هیگزدد ( .)Kim et al., 2002یکی اس هغبیل هْن
در ثبرُ آلَدگی اًگلی هبّیبى آکَاریَهی اًتقبل آلَدگی اس
عزیق هبّیبى ٍارداتی ثِ هبّیبى ثَهی ٍ ثَهیؽذى اًگل خذیذ
هیثبؽذ .لذا ًقؼ قزًغیٌِ در ایي تْذیذ ثبلقَُ پز رًگ ٍ حبئش
اّویت اعت (هؾگی ٍ ّوکبراى .)1385 ،تبکٌَى گشارؽبت
هتؼذدی در خقَؿ آلَدگیّبی اًگلی هبّیبى سیٌتی ٍارداتی
در عزتبعز خْبى گشارػ ؽذُ اعت .اس آًدبئیکِ یکی اس
راُّبی ػَاهل ثیوبریشا ثذاخل کؾَر هَخَدات سًذُ هیثبؽذ.
ایي تحقیق در راعتبی ثزرعی آلَدگی اًگلی فَرت پذیزفتِ
اعت ٍ عی آى  5گًَِ اًگلی ؽٌبعبیی ؽذ .ثیؾتزیي هیشاى
آلَدگی هزثَط ثِ تک یبختِ  Trichodinaثب  130هَرد ٍ
درفذ فزاٍاًی  %59در پَعت ٍ آثؾؼ ثَد کِ ثِ تزتیت درفذ
آلَدگی در پَعت ٍ آثؾؼ  85 ٍ 100ثَد .ایي تک یبختِ اس
هضُداراى گزد ٍ ثؾقبثی ؽکل ثَدُ ٍ اس عزیق تقغین دٍتبیی
تکثیز هییبثذ (پبسٍکی ٍ هؼقَهیبىTrichodina .)1389 ،

)85 -130(130
)60 -75(78
25
)8 -35(35
19

)%63/3 -%100(%59
)%76/9 -%96/1(%35/4
%11/3
)%22/8 -%100(%15/9
%8/6
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آعکَکَتیل یک اًگل تزهبتَد دیضى ثَدُ ٍ هتؼلق ثِ خبًَادُ
ّتزٍفیذُ اعت .فزم ثبلغ ایي اًگل در رٍدُ پزًذگبى هبّیخَار ٍ
پغتبًذاراى یبفت ؽذُ ٍ در هزحلِ هتبعزکز در پَعت ،آثؾؼ
ٍ ػضالت هبّیبى ،کیغِدار هیؽَد(خاللی .)1377 ،هتبعزکز
هیتَاًذ اس عزیق گزدػ خَى ثِ قلت ،کجذ ،هغش یب عبیز
اًذامّب ثزعذ ٍ تؾکیل کیغت دّذ ( .)Armitage, 1998عِ
تحت خٌظ آعکَکَتیل ،فبصیکَال ٍ لیگیب هیتَاًٌذ
ثِػٌَاى "کوپلکظ آعکَکَتیل" ایدبد آلَدگی ٍ ػفًَت
ًوبیٌذ ( .)Hoffman, 1999در فَرت آلَدگی آثؾؼ ،ثِدلیل
آعیت ثِ تیغِّبی آثؾؾی هبّی دچبر اختالل تٌفغی
هیگزدد ( .)Weis and Bass, 2007گشارؽبت سیبدی اس ایي
اًگل ٍخَد ًذارد .اس هبّیبى آة ؽیزیي هثل کپَر ٍ کفبل
خبکغتزی دریبی عیبُ ٍ خشر گًَِ کَلئَعتَهب گشارػ ؽذُ
اعت (خاللی .)1377 ،در ثزرعی دیگزی آلَدگی هبّی پالتی
ٍارداتی ثِ ایزاى ثِ گًَِ  Tenioculisگشارػ گزدیذُ اعت
( .)Shoaibi Omrani et al, 2010تدبرت هبّیبى سیٌتی
ثخؼ ػوذُای اس تدبرت خْبًی در سهیٌــِ آثشیبى را ثِ خَد
اختقبؿ دادُ اعــت ٍ اهــزٍسُ حدن سیبدی اس هبّیبى سیٌتی
اس ًَاحی خٌَة ؽزقی آعیب ثِ عزتبعز دًیب فبدر هیؽًَذ
( .)Monticini, 2010ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هٌبعق ثَم ؽٌبختی
هختلف اس ًظز فَى هبّیبى ٍ اًگلّبی آًْب ،اس ٍیضگی خبفی
ثزخَردار ّغتٌذ ٍ در ایي هٌبعق هبّیبى ٍ اًگلّب در ؽزایظ
عجیؼی ثِ حبلت تؼبدل رعیذُاًذ ،ثٌبثزایي حضَر هبّیبى ٍ یب
اًگلّب در هٌبعقی کِ در گذؽتِ ٍخَد ًذاؽتِاًذ ثبػث ثِّن
خَردى تؼبدل سیغتی در هٌبعق خذیذ ٍ اًتقــبل اًگلّب ثِ
هیشثبًبى خذیذ خَاّذ ؽذ (خاللی .)1377 ،ثِ ّز حبل
کؾَرّبیی کِ اس ًظز فیلَصًیک ،فًَی هؾبثِ هبّیّبیی
ٍارداتی داؽتِ ثبؽٌذ ثیؾتز در هؼزك خغز ّدَم ٍ آلَدگی
هٌَصىّب ّغتٌذ ( .)Lymbery et al., 2014کؾَرّبیی کِ
عختگیزی کوتزی در اهٌیت سیغتی ٍ ٍاردات دارًذ ثیؾتز
در هؼزك خغز ٍرٍد هٌَصىّبی هْبخن خذیذ ّغتٌذ ،ثِ
ّویي خْت ؽزایظ قزًغیٌِای ثبیذ ثزای خلَگیزی اس ػَاهل
ثیوبریشا ثیؾتز ؽَد ( .)Hood and Perera, 2016ایــزاى
ثؼٌَاى یکی اس کؾــَرّبی ٍاردکٌٌــذُ هبّی سیٌتی ّز عبلِ
حدن سیبدی اس ایي هبّیبى را ٍارد هیًوبیذ کِ ثِعجغ آى
احتوبل ٍرٍد ػَاهل ثیوبریشا تَعظ آىّب ٍخَد دارد .عی ایي
تحقیق ،هؾخـ ؽذ کِ تؼذاد قبثل تَخْی اس هبّیبى پالتی
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ػلیًضاد ،)1397 ،تبیگز ثبرة (قزٍُی ٍ ّوکبراى،)1396 ،
هبّی عالیی ٍ آًدل (احوذهزادی ٍ ّوکبراى ،)1392 ،هبّی
عالیی ،گَپی ،آًدل ،دیغکبط ٍ هَلی (،)Adel et al., 2015
هبّی عالیی غیزٍارداتی (ثحزی ٍ ّوکبراى ٍ )1391 ،گَپی ٍ
گَراهی دارف (رئیغی ٍ ّوکبراى )1394 ،گشارػ ؽذُ اعت.
یکی اس هَارد گغتزػ ٍ ؽیَع آلَدگی ثب ایک ،تزاکن سیبد
هبّی ٍ ٍخَد عبئیذگی ٍ سخن در عغح ثذى اعت کِ ٍرٍد
اًگل ٍ ثزٍس آلَدگی را تغْیل هیکٌذ (.)Noga, 2010
عَهیي اًگل خذاؽذُ اس پَعت ٍ آثؾؼ ثب ؽیَع %15/9
( )%22/8 ٍ %100هزثَط ثِ هٌَصى  Gyrodactylusثَد.
ّ Gyrodactylusب سًذُسا ثَدُ ٍ چزخِ سًذگی کَتبُ آىّب
هَخت گغتزػ عزیغ آىّب در هشار پزٍرػ هبّی هیؽَد.
ؽزاط ثذ هذیزیت اعتخز ّن ایي گغتزػ را عزػت هیثخؾذ
(.)Thilakaratne et al., 2003; Woo, 2006
 Gyrodactylusثب آعیت ثِ علَلّبی پَؽؾی پَعت ثبػث
ثزٍس ػفًَتّبی ثبًَیِ ،تَقف رؽذ هبّی ثز اثز سخن ٍ اعتزط
ٍ ًْبیتب الغزی ؽذیذ هیگزدد (داٍدی ٍ ّوکبراى.)1394 ،
 Gyrodactylusدر گَپی ،آًدل ،دم ؽوؾیزی ،گَراهی ،تتزا
خَاّز اس عغح ثذى ٍ ثبلِّب (قزٍُی ٍ ّوکبراى،)1396 ،
پَعت ٍ آثؾؼ گَراهی دارف ٍارداتی (ؽؼیجی ػوزاًی ٍ
ػلیًضاد ،)1397 ،اس هبّیبى عالیی ،گَپی ،آًدل ،دیغکبط ٍ
هَلی در اعتبى هبسًذراى ( ،)Adel et al., 2015اس هبّیبى
آکَاریَهی ؽْز اَّاس (خلفیبى ٍ ّوکبراى )1389 ،گشارػ
ؽذُ اعت .گشارؽبت هتؼذد دیگزی اس آلَدگی هبّیبى ٍحؾی ٍ
پزٍرؽی ًیش ثِ ایي اًگل ٍخَد دارد (خاللی.)1377 ،
هٌَصى  Dactylogyrusاس آثؾؼ ثب فزاٍاًی %11/3
چْبرهیي خذایِ ثِ حغبة هیآیذ .ایي اًگل اغلت در آثؾؼّب
هؾبّذُ هیؽَد اهب در عز ٍ پَعت ّن دیذُ هیؽَد کِ
هیتَاًذ هٌدز ثِ ػفًَتّبی ؽذیذ گزدد (ثبعلز.)1390 ،
گًَِّبی هختلف  Dactylogyrusاس هبّی قزهش حَك
(خذادای ٍ ّوکبراى1392 ،؛ هؼیٌی خشًی ٍ ّوکبراى،
 ،)1396هبّی تبیگز ،فبیتز ،هبّی قزهش حَك ،عَرم ٍ گَپی
(هؾگی ٍ ّوکبراى ،)1385 ،سثزا داًیَ ،تبیگز ثبرة ،آًدل،
پالتی ،ثالک هَر ،گَراهی ،هبّی قزهش (قزٍُی ٍ ّوکبراى،
 )1396گشارػ ؽذُ اعت.
کوتزیي هیشاى فزاٍاًی هتؼلق ثِ هزحلِ هتبعزکز اًگل دیضى
 Ascocotyle tenioculisاس آثؾؼ ثب فزاٍاًی  %8/6ثَد.

مطالعه و شناسایی انگلهای خارجی در...

آبسیان زینتی

ٍارداتی ثِ چٌذیي اًگل تک یبختِ ،هٌَصى ٍ دیضى خبرخی
آلَدُ ثَدًذ .هؼوَال ٍاردکٌٌذگبى در ایي هزحلِ هتَخِ آلَدگی
هبّیبى ًویؽًَذ ٍ ثؼذ اس ٍرٍد آًْب ثِ آکَاریَمّبی قزًغیٌِ
ثِدلیل تغییز ؽزایظ هحیغی ٍ اعتزطّبی ثٍِخَد آهذُ ،ثب
افشایؼ ًبگْبًی ؽذت آلَدگی ،ضؼف هبّی ٍ تلفبت احتوبلی
رٍثزٍ خَاٌّذ ؽذ .خذای اس ایي قضیِ ،احتوبل ٍرٍد اًگلّبی
خذیذ ثِداخل کؾَر ٍ آلَدگی هبّیبى در داخل کؾَر ًیش اس
ػَاقت ثؼذی آى هیثبؽذ .خْت خلَگیزی اس ٍرٍد ػَاهل
ثیوبریشا تَعظ حیَاًبت هختلف ،قزًغیٌِ در کؾَر هجذا ٍ
هققذ اًدبم هیؽَد ،اهب ظبّزاً در هَرد هبّیبى سیٌتی چٌذاى
قبثل اػتوبد ًویثبؽذ ٍ گشارؽبتی در هَرد آلَدگی هبّیبى
ٍارداتی اس کؾَرّبی هختلف فَرت گزفتِ اعتKim et ( .
al., 2002; Iqbal and Haroon, 2014; Trujillo-
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احوذ هرادی ،ا ،.هَسَی ،ض.م ٍ .رضایی ،آ.1931 ،.
ثزرعی آعیتؽٌبعی آثؾؼ ٍ پَعت هبّیبى گلذفیؼ ٍ
آًدل در ؽْزعتبىّبی آثبداى ٍ خزهؾْز .هدلِ
داهپشؽکی ایزاى ،دٍرُ ًْن ،ؽوبرُ عَم ،ففحبت .13-26
اسالهی ،ع .1931 ،.کزم ؽٌبعی داهپشؽکی ،خلذ عَم.
ًوبتَدا ٍ آکبًتَعفبال .داًؾگبُ تْزاى 918 .ؿ.
باسلر ،ج .1931 ،.اعلظ خذیذ ثیوبریّبی هبّیبى سیٌتی
گزهغیزی ٍ اعتخزی؛ هؾبّذُ تؾخیـ پیؾگیزی ٍ
درهبى .هتزخوبى :اثزاّین سادُ هَعَی ،ح ٍ .رحوتی
َّالعَ .ُ ،داًؾگبُ تْزاى .تْزاى 277 .ؿ.
بحری ،ا ،.هخیر ،ب ،.خَضخَ ،ش ٍ .اسذزادُ هٌجیلی،
ع .1931 ،.ثزرعی آلَدگیّبی اًگلی هبّی قزهش حَك
ثَهی ایزاى  Carassius auratusغیزٍارداتی در
آکَاریَمّب در فقل ثْبر عبل 1390در اعتبى تْزاى.
هدلِ آثشیبى ٍ ؽیالت ،عبل عَم ،ؽوبرُ یبسدّن ،فـ
.1-7
بْوٌی ،م ٍ .حسٌعلی پَر ،ع .1931 ،.ثیَلـَصی هبّیـبى
سیٌتـی .هَعغِ تحقیقبت ػلَم ؽیالتی کؾَر .تْزاى.
 500ؿ.
پازٍکی ،ج ٍ .هعصَهیاى ،م .1933 ،.اًگل ؽٌبعی هبّیبى.
هَعغِ آهَسػ ػبلی ػلوی-کبرثزدی خْبد کؾبٍرسی.
تْزاى 166 .ؿ.
پیغاى ،ر .1931 ،.اًگلّب ٍ ثیوبریّبی اًگلی هبّی.
ًَرثخؼ .تْزاى .چبح اٍل 128 .ؿ.
تاجبخص ،ح .1939،.تبریخ داهپشؽکی ٍ پشؽکی ایزاى .خلذ
اٍل .ایزاى ثبعتبى .داًؾگبُ تْزاى ،تْزاى 474 .ؿ.
جاللی جعفری ،ب .1933 ،.اًگلّب ٍ ثیوبریّبی اًگلی
هبّیبى آة ؽیزیي ایزاى .هؼبًٍت تکثیز ٍ پزٍرػ آثشیبى.
ادارُ کل آهَسػ ٍ تزٍیح .تْزاى .چبح اٍل 562 .ؿ.
جاللی ،ب ،.هحبَبی صَفیاًی ،ى ،.اسذالِ ،ض ٍ .برزگر،
م .1931 ،.ثزرعی اًگلّبی هبّیبى تبالة حٌب .عویزم،
اففْبى .هدلِ ػلوی ؽیالت ایزاى ،خلذ ثیغت ٍ یک،
ؽوبرُ یک ،فـ .25-38
خذادادی ،ا ،.رسَلی ،ض ،.عبذی ،ک ٍ .عسیسی ،ر،.
 .1931تؼییي هیشاى فزاٍاًی اًگلّبی خبرخی هبّی قزهش
( )Carassius auratus, Linnaeus,1785در هزاکش
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 .)،Gonzalez et al., 2018ثٌبثزایي هؾبّذُ ٍ هؼبیٌِ دقیق ٍ
حتی درهبىّبی ضذ اًگل ثبیذ فَرت گیزد .ثِعَر کلی ثزای
عالهت گلِ هبّیبى ٍارداتی ،تدبرت اداهِدار هبّیبى سیٌتی،
هحذٍد کزدى خغزات اهٌیت سیغتی در حیبت ٍحؼ ٍ ًیش در
عیغتن آثشیپزٍری کؾَر ٍارد کٌٌذُ درهبى ضذ اًگل ّن قجل
اس فبدرات ٍ ّن در ثزرعیّبی هزسی در عی هذت قزًغیٌِ
ثبیذ ثِعَر هَثزی اًدبم ؽَد .درهبى هبّیّب ٍ ًیش
ًوًَِثزداریّبی دقیق کِ حتی هوکي اعت ثِ هزگ هبّی
هٌدز ؽَد در قجل اس فبدرات هیتَاًذ ًؾبًذٌّذُ دقت در کبر
ثبؽذ ،اهب ثب ایي ٍخَد ثبیذ رٍػّبی خبیگشیي هؼبیٌِ ثزای
هؾبّذات چؾوی در ًَاحی هزسی در حیي فبدرات ٍ ٍاردات
کِ در ػیي سهبىثز ًجَدى حغبط ّن ثبؽٌذ هؼزفی ؽًَذ
(.)Trujillo-Gonzalez et al., 2018
تزاکن یکی اس ػَاهل ثغیبر هْن در اًتقبل ٍ گغتزػ ػَاهل
ػفًَی اعت .اًگلّبی خبرخی ثٍِیضُ اًگلّبیی کِ چزخِ
سًذگی هغتقین دارًذ در ایي ؽزایظ ثِ عزػت تکثیز پیذا
کزدُ ٍ خوؼیت سیبدی را آلَدُ هیکٌٌذ .هخبسى ٍ
آکَاریَمّبی ًگْذاری هبّیبى سیٌتی ػوَهبً اس تزاکن ثبالیی
ثزخَردارًذ .ثٌبثزایي ثزای خلَگیزی اس گغتزػ آلَدگی تبکیذ
هیؽَد قجل اس هؼزفی هبّیّبی خذیذ ثِ هحیظ ،ضوي
قزًغیٌِ درهبىّبی ضذ اًگل ًیش اًدبم ؽَد.
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هدلِ تحقیقبت آسهبیؾگبّی داهپشؽکی ،دٍرُ چْبرم،
ؽوبرُ ٍ ،1یضُ ًبهِ 226 ،1ؿ.
سَداگر ،م ،.کاراهذ ،ع ٍ .رکریائی ،ح .1931 ،.هؼزفی
ففبت ریخت ؽٌبعی ٍ هزاحل تکَیي الرٍی هبّی آرٍاًب
( .)Arowanaهدلِ ػلوی تزٍیدی آثشیبى سیٌتی ،عبل
عَم ،ؽوبرُ دٍم ،فـ .17-24
سیذهرتضـایی ،ر ،.پـازٍکی ،ج ٍ .هعصـَهیاى ،م،.
 .1931اًگلّبی ًوبتَد خذا ؽذُ اس چٌذ گًَِ هبّیبى
آة ؽـیزیي اعتبى خَسعتبى .پضٍّؼ ٍ عبسًذگی در اهَر
دام ٍ آثشیبى ،ؽوبرُ ّفتبد ٍ ّفت ،فـ .3-8
ضعیبی عوراًی،ب .1933 ،.رعبلِ دکتزی رؽتِ ثْذاؽت ٍ
ثیوبریّبی آثـشیبى (دکتزای تخققی) ،هغبلؼِ آلَدگی
اًگلّبی خبرخی ٍ ضبیؼبت ثبفتی ًبؽی اس آًْب درآثؾؼ
چْبرگًَِ اسهبّیبى سیٌتی آة ؽیزیي .داًؾگبُ آساد
اعالهــی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقـیقبت 132 .ؿ.
ضعیبی عوراًی ،ب ٍ .علیًصاد ،ض ،1933 ،.ضٌاسایی
اًگلّای خارجی هاّی گَراهی دارف )Colisa lalia
( ٍارداتی .هدلِ ػلوی تزٍیدی آثشیبى سیٌتی ،عبل
پٌدن ،ؽوبرُ چْبرم ،فـ .7-15
عوادی ،ح ،1911 ،.آکَاریَم هبّیّبی آة ؽیزیي .اًتؾبرات
هَعغِ فٌی پزٍرػ هبّی .تْزاى 294 .ؿ.
قرٍُی ،ب ،.خَش باٍر رستوی ،ح ،.قلیچی ،ا ،.حق
پٌاُ ،ع ،.ایری ،ی ٍ .کر ،ى.م .1931 ،.آلَدگی اًگلی
هبّیبى سیٌتی ؽْزعتبى هؾْذ (خزاعبى رضَی(ً .ؾزیِ
في آٍریّبی ًَیي در تَعؼِ آثشی پزٍری ،داًؾگبُ آساد
اعالهیٍ ،احذ آسادؽْز،عبل یبسدّن ،ؽوبرُ  ،2فـ -62
.51
هطگی ،ب ،.اسالهی ،ع ٍ .یسداًی .1931 ،.ُ ،ثزرعی
آلَدگیّبی اًگلی هبّیبى آکَاریَم آة ؽیزیي اعتبى
تْزاى .هدلِ داًؾکذُ داهپشؽکی داًؾگبُ تْزاى ،ؽوبرُ
یک ،دٍرُ ؽقت ٍ یکن ،فـ .1-5
ح،.
ابراّینزادُهَسَی،
م،.
هعیٌیجسًی،
رحوتیَّالسَ ،.ُ ،برزگر ،م ،.سلطاًی ،مٍ .
طاّریهیرقائذ ،ع .1931 ،.ثزرعی ؽیَع آلَدگی ثِ
اًگلّبی هًََصى در هبّیبى گلذفیؼ .هدلِ تحقیقبت
داهپشؽکی .درٍُ ّفتبد ٍ دٍم ،ؽوبرُ دٍم ،فـ -212
.207
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تکثیز ٍ پزٍرػ ؽْزعتبى ارٍهیِ .هدلِ پضٍّؼّبی
ثبلیٌی داهپشؽکی ،دٍرُ چْبرم ،ؽوبرُ اٍل ،فـ -57
.49
خلجی ،م ،.سرخَش ،ج ،.اهیٌی ،ش ،.صیاهی ،م،.
زًگٌِ ،م ٍ .اسذالِ ،ض .1931 ،.هغبلؼِ راثغِ ثیي
اًذاسُ هبّی ٍ ؽذت آلَدگی ثِ ثزخی تک یبختگبى اًگلی.
هدلِ ػلوی ؽیالت ایزاى ،عبل ثیغت ٍ پٌدن ،ؽوبرُ
عَم ،فـ .251-257
خلفیاى ،م ،.پیغاى ،ر ٍ .راضی جاللی ،م.ح.1933 ،.
ثزرعی آلَدگی اًگلی در ثزخی اس هبّیبى آکَاریَهی
ؽْزعتبى اَّاس .هدلِ ػلوی-تخققی تبالة ،داًؾگبُ آساد
اعالهی ٍاحذ اَّاس ،عبل دٍم ،ؽوبرُ عَم ،فـ .80-90
داٍدی ،ج ،.ضیرازی ،ش ،.بْوي ضبستری ،ا ٍ .فرحی،
م .1931 .ثزرعی هیشاى ؽیَع اًگلّبی خبرخی هبّیبى
سیٌتی در اعتبى قشٍیي .آعیت ؽٌبعی درهبًگبّی
داهپشؽکی ،دٍرُ ًْن ،ؽوبرُ اٍل ،فـ .31-39
راهیي ،م ٍ .دٍستذار ،م .1939 ،.هؼزفی گًَِّبی ثَهی
خذیذ خٌظ  .Aphaniusهدلِ آثشیبى سیٌتی ،عبل اٍل،
ؽوبرُ عَم ،فـ .36-29
رٍزبْایی ،شً ٍ .ظری ،ع.ر .1931 ،.تبثیز ػقبرُ اتبًَلی
راسیبًِ ( )Foenicolum vulgarثز رؽذ ٍ ثبرٍری هبّی
گَپی (ً .)Poeciloia reticculataؾزیِ تَعؼِ آثشی
پزٍری ،دٍرُ ًْن ،ؽوبرُ عَم ،فـ .37-29
رئیسی ،م ،.هیرزاپَر قْفرخی ،م ٍ .پیلِ ٍریاى ،ع.ا،.
 .1931ؽٌبعبیی اًگلّبی خبرخی ثزخی هبّیبى سیٌتی
اعتبى اففْبى .هدلِ ػلوی ؽیالت ایزاى .عبل ثیغت ٍ
چْبرم ،ؽوبرُ دٍم ،فـ .87-95
سالٌاهِ آهاری سازهاى ضیالت ایراى .1931-1931
 .1939تْیِ ٍ تذٍیي :دفتز ثزًبهِ ٍ ثَدخٍِ ،احذ آهبر ٍ
هغبلؼبت تَعؼِ ؽیالتی ،عبسهبى ؽیالت ایزاى 64 .ؿ.
سالٌاهِ آهاری سازهاى ضیالت ایراى .1931-1931
 .1931تْیِ ٍ تذٍیي :دفتز ثزًبهِ ٍ ثَدخٍِ ،احذ آهبر ٍ
هغبلؼبت تَعؼِ ؽیالتی ،عبسهبى ؽیالت ایزاى 64 .ؿ.
سلیوی ،ب .1931 ،.تؼییي هیشاى آلَدگی اًگلّبی خبرخی
در هبّیبى سیٌتی گَپی ،هَلی ،گلذفیؼ ٍ کتفیؼ در
هزاکش ًگْذاری ٍ پزٍرػ هبّی در ؽْزعتبى عٌٌذج.
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Abstract
Ornamental fish keeping is developing in Iran. Most of these fishes are not native and importing.
External parasite is one of the most important difficulties in aquarium fishes. The aim of this study
is determination of parasite pollution in skin and gills of imported platy fish. One hundred and fifty
out of 220 platy fish was polluted. Parasites identification was done by wet mount, Staining and
parasite keys. 5 parasite species were isolated, e.g. 2 protozoans, 2 monogeneans and 1 digenean.
Protozoan parasites are Trichodina sp. and Ichthyophthirius multifiliis, Monogeneans are
Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp. and Ascocotyle tenioculis metacercaria as identified digenetic
trematode. A. tenioculis and Dactylogyrus sp. only in gills and others in gills and skin were
observed. Thus, besides regarding the quarantine period, precise examination and antiparasitic
medications should be performed.
Keywords: Parasitic pollution, Platy fish, Ornamental fish, Imported fishes

