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بررسی آلودگیهای انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان
3

*عیسی شریفپور ،1محمد مازندرانی 2و حسینعلی خوشباور رستمی
1استادیار موسسه تحقیقات شیالت ایران،
2استادیار گروه تکثیر و پرورش شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
3استادیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
تاریخ دریافت 1313/6/11 :؛ تاریخ پذیرش1313/1/22 :

چكيده
در این مطالعه وضعیت آلودگی انگلی در مزارع کپور ماهیان پرورشی استان گلستان مورد بررسی قرار
1

گرفت .به این منظور برای سال  1336تعداد  16مزرعه و برای سال  1331تعداد  11مزرعه بهصورت کامال
تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند .در مجموع  1361نمونه از مزارع مذکور در طی  2سال مورد
بررسی انگلی قرار گرفت .بر اساس نتایج این بررسی در سالهای  36و  31به ترتیب  16/21و  13/3درصد
آلودگی انگلی از مزارع تحت مطالعه جداسازی گردید .بیشترین میزان شیوع آلودگی در سال  1331مربوط به
تریکودینا با شیوع  61درصد و فراوانی  16/21±3/16درصد ،سپس ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس هر
کدام به ترتیب با  33/3درصد شیوع و فراوانی  21±1/33درصد و  12/3±1/11درصد ،لرنه آ با شیوع

 6/66درصد و فراوانی  1درصد و بروز بیماری ساپرولگنیا با  13/33درصد شیوع ثبت گردید .بر اساس
نتایج بررسیهای سال  1336بیشترین میزان شیوع این آلودگی مربوط به تریکودینا با  23/1درصد و فراوانی
 11/31±3/23درصد سپس داکتیلوژروس و ژیروداکتیلوس با شیوع  13/1درصد و فراوانی 16/33±13/11

درصد و  21±1/21درصد بهترتیب ،و در نهایت لرنه آ با شیوع  %6/21و فراوانی  %6تعیین گردید .بر
اساس بررسیهای آماری شدت شیوع آلودگی انگلی در سال  1331نسبت به سال  1336بیشتر بود اما
اختالف معنیداری در فراوانی آلودگی انگلی در مزارع آلوده مشاهده نشد (.)P>1/11
واژههاي کلیدي :آلودگی انگلی ،مزارع کپور ماهیان ،گلستان
*مسئول مکاتبهisharifpour@yahoo.com :
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مقدمه
بر اساس آمار شیالت ایران تولید ماهیان گرمابی در مزارع خاکی کشور در یک دهه گذشته در
مجموع کمتر از  3/1تن در هکتار بوده است (سالنامه شیالت ایران  ،)2113و این در حالی است در
برنامه ریزی برای توسعه پایدار این میزان تولید در واحد سطح نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار
نامناسب و کم است .بنابراین افزایش تراکم و تولید در واحد سطح مزارع امری اجتناب ناپذیر خواهد
بود .از طرفی افزایش تراکم همواره با استرسزایی همراه خواهد بود (پیکرینگ و استوارت 1132؛
لیترلند و کو 1131؛ مازور و ایواما 1113؛ رنو  ،)1113به عبارت دیگر پرورش در استخرهای پرورشی
یک محیط استرسزا محسوب میشوند و استرس اثرات منفی بر روی سیستمهای بدن ماهی داشته که
منجر به ضعف سیستم بدنی و کاهش تولید و بیماری میشود (سلطانی و فالحتکار  .)2111با افزایش
مزارع ماهی و معرفی گونههای جدید و مبادالت تجاری شرایطی را به وجود آمده است که افزایش
بعضی از بیماریهای عفونی اجتنابناپذیر گردیده است (لئونگ و فرییر .)1113 ،اما شناسایی و آگاهی
میزان و نوع آلودگی ها به مدیریت بهداشتی و کنترل نقاط بحرانی کمک شایانی خواهد کرد ،لذا برای
نیل به بهترین راندمان تولید نیاز است که آلودگیهایی که قادرند تولید را تحت تاثیر قرار دهند
شناسایی و در صورت امکان کنترل شوند ،یکی از این آلودگیهای عفونی ،انگلها هستند .بررسیهای
متعددی بر روی آلودگیهای انگلی ماهیان گرمابی در سالهای اخیر انجام شده است .بهعنوان مثال
نائم و همکاران ( ) 2112در یک بررسی وضعیت انگلی ماهیان گرمابی پرورشی را در شاخه غربی
سفیدرود مورد مطالعه قرار دادند و تک یاخته ایکتیوفتیروس مولتی فیلیس (،)Ichthyophthirius moltifilis

تریکودینا ( ،)Trichodina spلرنه آ ( ،)Lernea spو گونههایی از ژیروداکتیلوس ( )Gyrodactylus spو
داکتیلوژیلوس ( )Dactylogyrus spرا از این ماهیان جداسازی کردند .در بررسی شمسی و همکاران
( 13 )2111گونه از انگل داکتیلوژیلوس را از آبشش ماهیان گرمابی کشور جداسازی نمودند .
معصومیان و همکاران ( )2112از سه گونه باربوس ماهیان ( Barbus sppاز خانواده کپور ماهیان) از
رودخانه تجن و زارم رود مازندران  3گونه از انگل میکسوبولوس ( )Myxobolus sppجداسازی شد
مطالعات بابامخیر ( ،)1131مغینی ( ،)1111معصومیان و پازوکی ( ،)1111معصومیان و همکاران
( ،)2113دقیق روحی و ستاری ( ،)2112پاپهن و همکاران ( ،)2112نظری چمک و همکاران (،)2111
پیغان و همکاران ( )2111و بایکوسکی )1121( ،نیز بیشتر بر روی آلودگی ماهیان محیطهای طبیعی در
ایران متمرکز شده است.
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در مجموع همانگونه که اشاره شد عمده بررسیها بر روی آلودگی انگلی ماهیان رودخانهها و
محیطهای غیر پرورشی متمرکز شده است .این بررسیها نیز بهدلیل امکان ارتباط منابع آبی مشترک
بین ماهیان وحشی با ماهیان پرورشی بخصوص در زمان آبگیری میتواند بسیار مفید باشد اما با توجه
به ضرورت استانداردهای بهد اشتی ماهیان پرورشی در کشور بررسی انگلی در این ماهیان از اهمیت
باالیی برخوردار خواهد بود و هنوز در این زمینه نیاز به توجه بیشتر احساس میشود .با توجه به عدم
وجود اطالعات رسمی در رابطه با آلودگیهای ماهیان مزارع پرورشی در استان گلستان ،در این بررسی
وضعیت آلو دگی انگلی ماهیان گرمابی استخرهای پرورشی استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
به منظور بررسی وضعیت آلودگی انگلی مزارع گرمابی استان گلستان در ساالهاای 1336و 1331
تعداد  16و  11مزرعه به ترتیب براساس تراکم و پراکنش مزارع استان بهصورت کامال تصادفی انتخاب
شدند .در بررسی مزارع وضعیت بهداشتی و مدیریتی ،امکانات ،وضعیت و اطالعات پرورشدهندههاا،
در نظر گرفته شده و ثبت گردید .نمونهبرداری از مزارع مورد مطالعه سه بار در طی هر سال (در ابتدای
دوره ،وسط دوره پرورش و پایان دوره پرورش) صورت گرفت .در هار نموناهبارداری صارفنظار از
جنسیت تعداد  21نمونه بطور کامالً تصادفی اخذ شد (هر مزرعه در هار ساال  61نموناه مااهی و در
مجموع دو سال برای تمام مزارع  1361نمونه ماهی) .کپور ماهیان ماورد پارورش در مازارع گرماابی
اساااتان گلساااتان شاااامل  2گوناااه پرورشااای کپاااور معماااولی ( ،)Cyprinus carpioفیتوفااااگ
( ،)Hypophthalmichthys molitrixکپاور مااهی سارگنده ( )Hypophthalmychthis nobilisو
ماهی آمور ( )Ctenopharyngodon idellaبوده که بهصورت توام در استخرهای خاکی پرورش داده
میشوند ،نمونهبرداری بهصورت یکساان از تماام گوناههاای ماورد پارورش صاورت گرفات بارای
بررسیهای انگلی نمونهها به صورت زنده و یا در حال مرگ همراه با آب استخر پرورشی به آزمایشگاه
ارسال گردید .نمونه ماهیان تازه تلف شده نیز در نایلونهای پالستیکی و در مجاورت یخ به آزمایشگاه
ارسال شدند .در آزمایشگاه بعد از بیومتری توسط ذرهبین سطح بیرونی ماهی و دو طرف بالهها ،اطراف
سوراخ بینی ،زیر سرپوش آبششی معاینه شده تا در صورت مشاهده انگلهای ماکروسکوپی جداسازی
و مطالعه شدند .برای مشاهده انگلهای خونی ماهی نموناه خاون اخاذ شاد .خاونگیری از سایاهرگ
ساقهدمی صورت گرفت .پس از اخذ نمونه خون ،سریعا از آن گسترش تهیه شد سپس در الکل متانول
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به مدت  3تا  2دقیقه تثبیت شده و در محلول گیمسا ( 21درصد) به مدت  21دقیقه رنگآمیزی شدند
و بررسی انگل های خونی توسط میکروسکوپ نوری اقدام گردید .همزمان با تهیه گساترش مرطاوب
یک قطره خون روی الم دیگری ریخته شده و با قرار دادن المل بر روی آن باا میکروساکوپ ناوری
مورد بررسی قرار گرفت تا برخی انگلهای تک یاختهای مثل تاژکداران در صورت وجود باهصاورت
زنده مورد بررسی قرار بگیرند .برای دقت بیشتر حداقل سه الم از هر قسمت سر ،تناه و بالاههاا تهیاه
گردید .برای تهیه گسترش از آبششها سارپوش آبششای را بلناد کارده و باا کشایدن المال بار روی
آبششها همراه با یک قطره آب از آن الم مرطوب تهیه گردید آبششهای کوچک بهصورت مستقیم در
زیر میکروسکوپ لوپ و میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند .در بررسی اندامهاای داخلای،
ابتدا یک برش از مخرج تا نزدیک سرپوش آبششی ماهیها داده شد بعد از باز کردن محوطه بطنی همه
قسمتها را در ابتدا با ذرهبین بررسی شده و سپس اندامهای داخلی از جمله دساتگاه گاوارش ،انادام
تناسلی ،کیسه هوا ،کلیهها ،قلب و عضله را در پلیتهای جداگانه حاوی سرم فیزیولاوژی قارار داده و
بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتناد .تشاخی

ناوع انگال باا باه کاار گارفتن خصوصایات

زیستشناسی و کلیدهای شناساایی بایخوساکایا و پاولوساکایا ( ،)1162باائر و همکااران ( )1111و
دوجیل و همکاران ( )1162صورت پذیرفت .اطالعات بدست آمده در نرمافازار  Excel 2010وارد و
با  SPSS17بررسیهای آماری انجام گردید میزان شایوع و در صاد فراوانای باهصاورت میاانگین و
انحراف استاندارد بیان گردید و جهت مقایسه نتایج از آزماون  t-studentاساتفاده گردیاد و P<1/11

معنیدار در نظر گرفته شد.
جهت تعیین درصد فراوانی هر انگل ،و میزان شیوع انگلها از فرمولهای زیر استفاده شد (ستاری
2112؛ اسمیت و روبرت .)1131
×111

×111

تعداد مزارع آلوده به انگل
تعداد گل مزارع مورد بررسی

تعداد نمونههای واجد انگل خاص
تعداد کل نمونه های مورد بررسی در مزارع آلوده به انگل خاص
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نتايج
نوع آلودگیهای انگلی ،میزان شیوع در مزارع مورد مطالعه و درصد فراوانی هر انگل در مزارع
تحت مطالعه استان گلستان طی سالهای  1336-1331در جدولهای  2 ،1و  3گزارش شده است.
براساس نمونه برداریهای دورهای در این مطالعه در سالهای  36و  31بهترتیب از  16/21و 13/3
درصد مزارع تحت مطالعه آلودگی انگلی جداسازی گردید؛ در هیچ موردی بروز بیماری یا تلفات
باالی ناشی از آلودگی انگلی مشاهده نگردید.
جدول  -1درصد فراوانی انگلهاي مختلف در مزارع مورد مطالعه که داراي آلودگی انگلی بودند.
نام انگل

درصد فراوانی انگل در مزارع آلوده مورد مطالعه

P. value

سال 1336

1331

spGyrodactylus

21 ± 1/21

21 ± 1/33

1/113

Dactylogyrus sp

16/33 ±13/11

12/3 ± 1/11

1/611

Lernea sp

6

1

-

Trichodina sp

11/31 ± 3/23

16/21 ± 3/16

1/132

Saccocoelium sp

-

3/3

-

جدول  -2در شیوع آلودگی انگلهاي مختلف به تفکیک در مزارع مورد مطالعه در استان گلستان.
درصد شیوع آلودگی در مزارع مورد مطالعه ()%

نام انگل

*

سال 1336

1331

Dactylogyrus sp

13/1

33/3

Gyrodactylus sp

13/1

33/3

Lernea sp

6/21

6/66

Trichodina sp

23/1

61

Saccocoelium sp

-

6/66

*Saprolegnia sp

-

13/3

ساپرولگنیازیس به ندرت در مزارع گرمابی بصورت قابل توجه شیوع می یابد لذا با توجه به شیوع باال بعد از زمستان

بیسابقه سال  1336به عنوان یک بیماری فرصتطلب قارچی در جدول آورده شده است.
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جدول  .3آلودگیهاي جدا شده از مزارع پرورش ماهیان گرمابی تحت مطالعه استان گلستان سال .1331
درصد مزارعی که آلودگیهای انگلی به تفکیک از آنها جداسازی شد
1331

1336

1331

1336

6/21

-

در صد شیوع آلودگی انگلی در مزارع مورد مطالعه

13/33

16/21

ساپرولگنیا

-

ژیروداکتیلوس

6/21

-

تریکودینا و ساکوکوئیلیوم

6/21

تریکودینا

13/11

6/66

داکتیلوژیروس و تریکودینا

6/21

11.13

لرنه آ و تریکودینا

12/1

6/66

داکتیلوژیروس

6/21

-

ژیروداکتیلوس ،داکتیلوژیروس و ساپرولگنیازیس*

6/21

-

داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس

6/21

6/66

ژیروداکتیلوس ،داکتیلوژیروس و تریکودینا

6/21

6/66

تریکودینا و ژیروداکتیلوس

6/21

6/66

لرنه آ

-

6/66

* ساپرولگنیازیس به ندرت در مزارع گرمابی بهصورت قابل توجه شیوع می یابد لذا با توجه به شیوع باال بعد از زمساتان
بیسابقه سال  1336به عنوان یک بیماری فرصتطلب قارچی در جدول آورده شده است

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود بیشاترین میازان آلاودگی در ساال  1331بارای انگال
تریکودیناا ( )Trichodina spباا شایوع  61درصاد ساپس ژیروداکتیلاوس ( )Gyrodactylus spو
داکتیلوژیروس ( )Dactylogyrus spهر کدام با  33/3درصد شیوع ساپرولگنیا ( )Saprolegnia spبا
 13/33درصد شیوع و لرنهآ ( )Lernea spو ساکوکوئیلیوم ( )Saccocoelium spهر کادام باا 6/66
درصد شیوع ثبت گردید (جدول  .)3در این بررسیها تنها از دو مورد از نمونههای یک مزرعاه انگال
ساکوکوئیلیوم از ماهی کپور پرورشی جداسازی شد .موارد گزارش ساپرولگنیازیس مربوط به فروردین
ماه  31بود که احتماال بعد از سرمای شدید و یخبندان زمستان  36و استرس ناشای از آن باروز کارد.
معموال این انگل قارچ ی در شرایط طبیعی در مزارع بروز نمیکناد و باه نادرت در مازارع در برخای
ماهیان مشاهده میشود بر اساس نتایج بررسیهای سال  1336از  16/21درصد مزارع آلاودگی انگلای
جداسازی شد کاه بیشاترین میازان شایوع ایان آلاودگی بارای تریکودیناا باا  23/1درصاد و ساپس
داکتیلوژروس و ژیروداکتیلوس ،هر کدام با شیوع  13/1درصد و لرنه آ باا شایوع  6/21درصاد تعیاین
گردید (جدول  .)2شدت فراوانی انگلهای جداسازی شده در مزارع آلوده به انگل در جدول  2آورده
شده است در این بررسای بیشاترین فراوانای انگال ژیروداکتیلاوس  21±1/21و  ،21±1/33فراوانای
داکتیلااوژیروس  16/33±13/11و  12/3±1/11درصااد ،فراواناای انگاال تریکودینااا  11/31±3/23و
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 16/21±3/16درصد ،فراوانی انگل لرنهآ  6و  1درصد به ترتیب برای سالهاای  36و  31در مزارعای
که دارای آلودگی بودند ثبت گردید ،میزان فراوانی انگل ساکوکوئیلیوم در مزرعه آلاوده  3درصاد و در
مجموع کل نمونههای مورد بررسی ( 1361نمونه) حدود  1/111درصد در سال  1331ثبت گردید.
بحث
بیماریهای عفونی در اثر حضور ارگانیسمهای پاتوژن (انگلها ،باکتری ،ویاروس و قاار ) پدیاد
می آیند ،که یا در محیط مزرعه وجود دارند و یا توسط ماهیان حامل وارد محیط میگردند .در حقیقت
ماهیان معموال در معرض پاتوژنها و یا پاتوژنهای بالقوه قرار دارند ،اما در بیمااریهاای مااهی یاک
ارتباط ساده بین میکروارگانیسم و میزبان وجاود نادارد بلکاه بیمااری پدیادهای اسات کاه در نتیجاه
مجموعهای از اثرات متقابل بین پاتوژن ،محیط و میزبان روی میدهد .بسیاری از خصوصیات پاتوژنها
بطور مستقیم در گسترش بیماری نقش داشته و بهاین صورت است کاه برخای پااتوژنهاای اولیاه در
صورت آلودگی همیشه باعث عفونت در میزبان گردیاده ،اماا پااتوژنهاای فرصاتطلاب در شارایط
نامناسب محیطی و استرسی بیماریزا میشوند (انگلکین و همکاران  .)1111در بررسی اولیه مدیریت
بهداشتی مزارع مورد مطالعه تنها یک مزرعه دارای حوضچه رسوبگیر و حوضچه درمان بودند که آن
هم از وضعیت مطلوب برخوردار نبود .همچناین هیچکادام از مازارع ماورد مطالعاه دارای حوضاچه
ضدعفونی ورودی نبودند .که این موضوع میتواند به عنوان یک عامل ورود آسان آلودگیها در هنگام
آبگیاری مطارب باشاد از طرفای در مالحظاات قرنطیناهای در صاورت باروز بیمااریهاا بخصااوص
درگیریهای انگلی قدرت مانور درمانی بسیار سخت میگردد.
و این امر بهخصوص هنگامی اهمیت باالتری به خود میگیرد که تقریبا قسمت عمده منباع تاامین
آب تمامی مزارع مورد مطالعه در استان در این بررسی از رودخانه و دریاچههای پشت سد بوده است.
بنابراین آلودگی سایر ماهیان وحشی نیز میتواند به نوعی آلودگی ماهیان پرورشی را سبب شود و نیاز
به همین دلیل آلودگیهای انگلی و باکتریایی بسیار باالیی را در این مزارع میتاوان متصاور شاد و در
نتیجه نیاز به مدیریت بهداشتی و قرنطینهای مناسب بسیار ضروری است این موضوع بهخصوص خود
را در مزارع متراکم با تولید باال بیشتر نمایان میسازد .به عناوان مثاال بیمااریهاای انگلای در مازارع
نیمهمتراکم یا تراکم متوسط و پایین ممکن است مشکالت چندانی ایجاد نکند اماا در تاراکم بااال ایان
آلودگیها میتواند بصورت بیماری ظهور پیدا کند و منجر به تلفات و کاهش شدید تولیدات گردد .در
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پژوهش حاضر بیشترین میزان آلودگی مزارع مورد بررسی مربوط به تریکودینا ،سپس ژیروداکتیلوس و
داکتیلوژیروس و بعد لرنهآ بوده است که با درمان ابتدایی آب مزارع تا حد زیادی این الودگیهاا قابال
کنترل هستند.
ساپرولگنیازیس گزارش شده در فصل بهار در برخی ماهیانی کاه در اساتخرهای زمساتانگاذرانی
بودند مشاهده شد ولی بطور معمول این بیماری چندان گزارش نمیشود و باه نادرت شایوع بااال در
مزارع گرمابی قابل مشاهده است ،شاید علت این امر در گزارش حاضر بخاطر سارمای بایساابقه در
استان در زمستان  1336باشد که احتماال به شدت به ماهیانی که در مزارع زمستانگذرانی بودند استرس
وارد کرد و ضعف سیستم ایمنی ماهی را مستعد بروز این بیماری نمود .همچنین در این بررسایهاا از
دو مورد از نمونههای یک مزرعه انگل سااکوکوئیلیوم از مااهی کپاور معماولی ()Cyprinus carpio
جداسازی شد .فراوانی این انگل در مزرعه آلوده بسایار کام در حادود  3درصاد و در مجماوع تماام
نمونههای مورد مطالعه ( 1361نمونه) درصد فراوانی نمونههای آلوده حدود  1/111درصد بوده اسات.
در رابطه با آلودگی مزارع پرورش در ایران گزارشات بسیار اندک است و اغلب بررسایهاای موجاود
مربوط به ماهیان وحشی و غیرپرورشی است ،برزگر و همکاران ( )2113در بررسی ماهیان آب شیرین
و لبشور ایران  6انگال مختلاف را از ماهیاان مختلاف پرورشای و وحشای ایاران جداکردناد .ایان

محققین ژیروداکتیلاوس استانکوویسای ( )G. stankoviciرا از کپاور معماولی ،لرناهآ سایپرینیساهآ
( )Lernea cypriniceaرا از کپااور معمااولی و فیتوفاااگ و نیااز انگاالهااای تیلااودلفیس کالواتااا
(sclavata

 ،)Tylodelphyدیپلوسااااتوموم اسپاتاساااائوم (spathaceum

 )Diplostomumو

اورنیتودیپلوستوموم ( )Ornithodiplostomum spرا از چشم ماهیان کپور معمولی ،سرگنده و کاراس
جداسازی نمودند .همچنین در بررسای برزگار و جاللای ( )2111از ماهیاان وحشای و پرورشای در
سواحل جنوبی دریایخزر در دریا و مزارع پرورشی  11گونه انگل سختپوست ( )Crustaceaاز 11

گونه ماهی جداسازی شد از جمله این انگلها در کپورماهیان میتوان از انگلهای آرگولوس فولیاسئوس
( )Argulus foliaceusدر کپورمعمولی و فیتوفاگ ،ارگازیلوس سیبولدی ( )Ergasilus sieboldiدر

کپورمعمولی ،ارگازیلوس پرگرینوس ( )E. peregrinusدر در ماهی آمور و انگل لرنهآ سایپرینیساهآ
( )L. cypriniceaدر تمام کپورماهیان شمال کشور نام برد .در یک بررسی انگلهای کپاور معماولی در دریاچاه
کاوادا ( )Kovadaدر ترکیه در همسایگی ایران انگال داکتیلاوژیروس مینوتاوس ( )Dactylogyrus minnotusاز

منوژنها و انگلهای بوتریوسفالوس آکئیلوناتی ( )Bothriocephalus acheilognatiو کااریوفیلوس
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التیسپس ( )Caryophyllus laticepsاز سستودها را جداسازی شد( کاایر و تکاین ازون  ،)2111در
این بررسی شایعترین انگل در کپورمعمولی در این دریاچه داکتیلوژیروس مینوتوس عنوان گردیاد .در
بررسی اوزر و اوزترک ( )2111انگل داکتیلوژیروس کورنو لینستو ( )D. cornu Linstowتنها مناوژن
جداسازی شده از آبشش ماهی سیاه کولی ( )Vimba vimbaدر ناحیه ساینوپ ترکیاه عناوان گردیاد
جالب توجه است که در بررسی حاضر هیچ نوع انگل نماتودی و سساتودی از ماهیاان ماورد مطالعاه
جداسازی نگردید .در رابطه با آلودگیهای سستودی در بسیاری موارد پرندگان دریایی میزباان نهاایی
هستند و عمدتا سخت پوستان و حلزون آب شیرین به عنوان میزبان واسط این انگلها هستند با توجه
به اینکه معموال آبگیری مزارع استان در طی فصل زمستان صورت میگیرد شاید بتوان علت این عادم
آلودگی را به نبود میزبان واسط و کاهش جمعیت پرندگان دریایی بخصوص در قسمتهای باال دست
رودخانهها نسبت داد .در هر حال این آلودگیهای جدا شده از ماهیان مورد بررسی در مطالعاه حاضار
یا همراه با بچه ماهیان به مزارع وارد شده اند و یا هماراه باا آبگیاری مازارع( ،احتماال انتقاال توساط
پرندگان دریایی در مزارع مورد مطالعه بسیار کم است) که در هر دو صورت قابل کنتارل هساتند .،در
این راستا اهمیت مدیریت بهداشتی مزارع زمانی بیشتر خود را نشان خواهد داد کاه باه سامت تولیاد
بیشتر در واحد حجم و تراکم باالتر پیش برویم به عبارت دیگر ممکن است که در تراکم پایین پرورش
این آلودگیها چندان به چشم نیاید اما در پرورش متراکم این آلودگیها قادرند خسارات بسیار بااالیی
به مزارع وارد کنند .در مجموع از بررسی به عمل آمده در این پژوهش میتوان عنوان نمود که مدیریت
بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در مزارع مطالعه شده در استان گلستان نیاز باه توجاه بیشاتری
دارد و برای دستیابی به توسعه پایدار بهخصوص در شرایط پرورش متراکم نیازمند برنامهای منساجم
همراه با رعایت دقیق مسایل مدیریت بهداشتی جهت جلوگیری از بروز و گسترش بیماریهای انگلی
مزارع هستیم.
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