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 اصفهان ا،ی،انگل کاست کیانگل ا ،یمول ،یومیآکوار انیماه : لغات كلیدي

قٌات حغي آتاد خزقَیِ ٍاقغ در اعتاى اصفْاى اس خولِ 
ؽَد کِ تِ دلیل هٌاعة ّای آب گزم هحغَب هیچؾوِ
ؽزایظ فیشیکَؽیویایی آب آى هاّی سیٌتی هَلی  تَدى

قادر تِ سیغت در آى هی تاؽذ. ایي هاّی اس عَی هزدم 
هاّی هحلی آى هٌغقِ تِ ایي قٌات هؼزفی ؽذُ اعت . 

 Poeciliaٍ تا ًام ػلوی  Poeciliidae یدعتِ هَلی اس 

latipinna ِّای ی هاّیّا اس دعتِؽَد. هَلیهی ؽٌاخت
ّای عفیذ ٍ عیاُ رًگ تا ّاتوام هَلی سا ّغتٌذ.سًذُ

ّای دٍ ٍ رًگارًگ ٍ حتی تیزُ ًارًدی سرد، قزهش، ،پزتقالی،
ّا ػالقِ ؽذیذی تِ خَردى ؽًَذ. هَلیرگِ دیذُ هی

غذاّای گیاّی هثل کاَّی ًین پش ٍ اعفٌاج پختِ ٍ یا 
ّا تِ هقذار کافی دارًذ. ًکتِ هْن کاَّی خؾک ٍ خلثک

 26تیي  عت کِ ها دهای ًگْذاری آًْاّا در پزٍرػ هَلی
 8تا  7هَرد ًیاس تزای ایي هاّیpH  درخِ اعت. 28تا

داری اعت. اهزٍسُ تا تَخِ تِ گغتزػ توایل هزدم تِ ًگِ
هاّیاى سیٌتی در ایزاى ٍ خْاى تَخِ تِ تْذاؽت ٍ 

ّای هاّیاى آکَاریَهی ًیش گغتزػ یافتِ اعت. تا تیواری
اهات پیؾگیزی کٌٌذُ اس ٍقَع ٍخَد کٌتزل تْذاؽتی ٍ اقذ

تیواری ّوَارُ در پزٍرػ هاّیاى آکَاریَهی اهکاى تزٍس 
ّشار گًَِ  10ّای هختلف ٍخَد دارد. در حذٍد تیواری

)عیذ  اتگل در عغح یا داخل تذى هاّی سًذگی هی کٌذ
ّای هتؼذدی اس تک گًَِ (.1386هزتضایی ٍ ّوکاراى، 

دارای سًذگی  کٌٌذیاختگاى کِ در هحیظ آب سیغت هی
آساد ٍ تزخی دیگز سًذگی اًگلی دارًذ. تَاًایی آًْا در 
تکثیز عزیغ در عغح ٍ یا داخل تذى هاّیاى، تیواری سایی 

-در تزٍس تیواری دّذ.آًْا را تِ عَر هحغَعی افشایؼ هی

تِ عَر هثال در  ّغتٌذّای اًگلی ػَاهل هختلفی دخیل 
زد ؽذى آلَدگی اًگل ایک اعتزط، کیفیت تذ آب ٍ ع

-تز هیؽزایظ را تزای آلَدگی ایي اًگل تیؼ ،ًاگْاًی

  .(et al., 2009 Osman)کٌذ

Ichthyophthirius multifiliis  تخؾی اس دٍراى سیغت
 هخیزگذراًذ. خَد را در رٍی پَعت ٍ آتؾؼ هاّی هی
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   Molnarٍ( 1374) ، هغیٌوی(1372)، خاللی(1359)
س تیواری ایک را تزٍ(، 1392) خاللی ٍ ّوکاراى( 1993)

در اغلة هاّیاى آب ؽیزیي تخؼ اػظن کؾَر گشارػ 
)کاعتیا( اًگل خارخی هاّیاى  Ichthyobodoاًگل  کزدًذ.

آب ؽَر ٍ ؽیزیي تَدُ ٍ تاػث تزٍس تیواری 
ؽَد. ایي تیواری در هزحلِ اًگلی اغلة ایکتیَتَدٍسیظ هی

چغثذ ٍ ّز دٍ گزٍُ ّای پؾتی ٍ ًَک الهال هیتِ تالِ
دّذ. یاى آب ؽیزیي ٍ ؽَر را هَرد ّدَم قزار هیهاّ

ّای هتؼذدی اس آلَدگی هاّیاى آب ؽیزیي کؾَر گشارػ
Molnar (1993 ) (. 1387تِ ایي اًگل ٍخَد دارد)ػثذی، 

اًگل را اس آتؾؼ هاّی تیاح رٍدخاًِ کارٍى خذا ٍ هؼزفی 
در ایي اًگل  ّوچٌیي. (1372)خاللی،  کزدُ اعت

 .تز فارط ًیش دیذُ ؽذُ اعتفریاچِ کاتغیاری اس هاّیاى د
را در تزاًؼ هاّی  Ichthyobodo( اًگل 1374هغٌیوی )

ٍ پَعت هاّی ؽیزتت ٍ تیاح  (Aspius vorax)ؽلح 
(Liza abu )خاللی  .رٍدخاًِ کارٍى خذا ٍ هؼزفی کزدًذ
آال ٍ کپَر را در هشارع پزٍرػ ( آلَدگی هاّیاى قشل1372)

ّای خارخی هاّیاى اًذام هاّی کؾَر گشارػ کزدُ اعت.
تز اس کِ ارتثاط هغتقین تا آب دارًذ تیؼتِ دلیل ایي 

-یّا ٍ عایز ػَاهل تیوارّای داخلی هَرد ّدَم اًگلاًذام
ّای تزیي اًگل(، اس هْن1387گیزًذ) ػثذی، سا قزار هی
 Ichthyobodo  ٍ Ichthyophthirius تَاى تِخارخی هی

multifiliis  ّذف اس هغالؼِ حاضز تزرعی ِ اؽارُ کزد ک
در هاّی  ّااًگلایي  راتغِ تیي ٍسى تا ؽذت آلَدگی تِ

 هَلی اعت.

حغي آتاد قٌات اس  92در عال قغؼِ هاّی هَلی  30      
ٍ  N˝02/17 ́8˚32تا عَل ٍ ػزض خغزافیایی  خزقَیِ

E˝59/18 37́̊52 تا عاچَک ٍاقغ در اعتاى اصفْاى 

سًذُ تِ آسهایؾگاُ هٌتقل ٍ تِ صَرت  (1)ؽکلتْیِ ؽذًذ
ؽذًذ. هاّیاى تا آب هحل ًوًَِ تزداری درٍى کیغِ  
ًایلًَی حاٍی دٍ عَم َّا ٍ یک عَم آب تِ آسهایؾگاُ 

داًؾکذُ هٌاتغ عثیؼی داًؾگاُ تْذاؽت ٍ تیواریْای 
تا گزفتٌذ صٌؼتی اصفْاى هٌتقل ؽذًذ ٍ درٍى تاًک قزار 

ٍسى ٍ عَل ّز  در عی هزاحل  آسهایؼ سًذُ تواًٌذ. اتتذا
هاّی تِ عَر خذاگاًِ اًذاسُ گیزی ؽذ ٍ عپظ اس عغح 
پَعت، تالِ ّا ٍ آتؾؼ هاّیاى  الم هزعَب تْیِ ؽذُ ٍ 

( خذاعاسی 1972ٍ ّوکاراى ) Fernandoتز اعاط رٍػ 
هیکزٍعکَج ًَری ٍ لَج تا اًگل ّا اًدام ؽذ ٍ تثثیت ٍ 

اس ّا تزای ؽٌاعایی اًگل .ّا تزرعی ؽذًذچؾوی ًوًَِ
) ّای آب ؽیزیي اعتفادُ ؽذّای ؽٌاعایی اًگلکلیذ

ّای تِ دلیل ًزهال تَدى دادُ .(1377خاللی خؼفزی، 
حاصل اس هحاعثات اًدام ؽذُ در ایي هغالؼِ، تِ هٌظَر 

 Ichthyophthirius ّایتزرعی ّوثغتگی تیي اًگل

multifiliis  ٍIchthyobodo  تا ٍسى هاّی هَلی اس
 َى اعتفادُ ؽذ.ضزایة ّوثغتگی پیزع

ّا اتتذا توام تالِ ّای پَعت ٍتِ هٌظَر تزرعی اًگل    
ّای ّای پَعت اس لحاػ ظاّزی ٍ اًگلقغوت

هاکزٍعکَپیک هَرد تزرعی قزار گزفتِ ٍ عپظ تا تْیِ الم 
ای، ّای عیٌِّا )هخصَصا تالِهزعَب پَعت ٍ تالِ
ّای هیکزٍعکَپیک هَرد هغالؼِ  ؽکوی ٍ هخزخی( اًگل

ّای آتؾؼ اتتذا تا زار گزفت. ّوچٌیي خْت تزرعی اًگلق
تلٌذ کزدى عزپَػ آتؾؾی ٍضؼیت ظاّزی هَرد تزرعی 

ّای آتؾؾی تا قیچی قزار گزفتِ ٍ عپظ کل کواى
تزداؽتِ ؽذُ ٍ تا تزاؽیذى عغح آًْا تِ صَرت 

 هیکزٍعکَپیک هَرد هغالؼِ قزار گزفت.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Poecilia latipinnaَلیههحل ًوًَِ برداری هاّی  :1شکل
 اصفْاىدر قٌات جرقَیِ   ( 
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)Ichthyophthirius multifiliis(2شکل                         اًگل ایک:                      )Ichthyobodo.sp( 3شکل   اًگل کاستیا:  

 
 نتایج

 تِ هٌظَر ایي تحقیق پَعت ٍ آتؾؼ هاّی هَلی در
 .کاعتیا هَرد تزرعی قزار گزفتٌذ تزرعی اًگل ایک  ٍ

تزیي گشارػ ؽذُ اعت. تیؼ 1ًتایح حاصل در خذٍل 
 Ichthyophthirius)درصذ آلَدگی هزتَط تِ گًَِ 

multifiliis Fouquet, 1876 )  یا تِ اختصار تیواری ایک
تَاى تِ ٍخَد ًقاط ( کِ اس ػالین ایي اًگل هی2ؽکل)اعت 

هیلیوتز در عغح  5/0 تز اسعفیذ کَچک تِ قغز کن
قغؼِ  30. ّز کزد خارخی تذى ٍ در تافت آتؾؼ اؽارُ

% کل 100هاّی هَلی تِ اًگل ایک آلَدُ تَدًذ کِ ؽاهل 
 % در آتؾؼ 100% هاّیاى در پَعت ٍ 90هاّیاى اعت کِ 

 

 

قغؼِ هاّی هَلی هَرد  30ًؾاى دادًذ. اس هیاى را آلَدگی 
آلَدُ  Ichthyobodo قغؼِ اس هاّیاى تِ اًگل 11هغالؼِ 

% کل هاّیاى اعت. اس ایي 6/36( کِ ؽاهل 3ؽکلتَدًذ)
% در آتؾؼ حضَر 3/13% در پَعت ٍ 3/23تؼذاد 
تزیي هیشاى آلَدگی تِ اًگل تیؼ داؽتٌذ.

Ichthyophthirius multifiliis  ٍ Ichthyobodo در
 5/109 ٍ 5/29آتؾؼ تِ تزتیة تا هیاًگیي فزاٍاًی 

تِ هٌظَر تزرعی  (. ّوچٌیي1خذٍلهؾاّذُ ؽذ )
-ّوثغتگی تیي ٍسى هاّی هَلی تا ؽذت آلَدگی تِ اًگل

در پَعت ٍ آتؾؼ اس ضزایة کاعتیا ٍ ایک ّای 
 2ّوثغتگی پیزعَى اعتفادُ ؽذ. ًتایح حاصل در خذاٍل 

 .گشارػ ؽذُ اعت  3ٍ  
 

 ُ از هاّیاى هَلیهقایسِ هیاًگیي شذت آلَدگی، فراٍاًی ٍ هیساى شیَع تک یاختِ ّای اًگلی جذا شذ :1جذٍل

داهٌِ 

 فراٍاًی

هیساى 

 شیَع

هیاًگیي فراٍاًی 

 اًگل

هیاًگیي شذت 

 اًگل اًذام آلَدُ آلَدگی

78-1  00/90  66/14  29/16  پَعت 
Ichthyophthirius multifiliis 

130-80  00/100  57/29  57/29  آتؾؼ 

36-6  33/23  20/4  00/18  پَعت 
Ichthyobodo sp. 

73-4  33/13  60/14  50/109  آتؾؼ 
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 ل ایک در پَست ٍ آبششًگبا شذت آلَدگی ا اىبستگی بیي ٍزى هاّیّنهقایسِ   :2جذٍل
  ٍزى  

 ٍسى 1  
  190/0-  ر پَعتداًگل ایک  
 اًگل ایک در آتؾؼ 405/0*           

5هؼٌی دار درعغح % *                   1هؼٌی دار در عغح % ** 
 

 گل کاستیا در پَست ٍ آبششًبا شذت آلَدگی ا اىبیي ٍزى هاّی بستگیّن هقایسِ  :3جذٍل

  ٍزى  

 ٍسى 1  

  677/0-  اًگل کاعتیا در پَعت 

 اًگل کاعتیا در آتؾؼ 0/139  

5* هؼٌی دار درعغح %                   1هؼٌی دار در عغح % ** 

 

 بحث
رعذ ػَاهل هختلفی عثق ًتایح تِ دعت آهذُ تِ ًظز هی

-ّا دخیل تاؽٌذ کِ اس هْنًَع آلَدگی تِ اًگلدر ؽذت ٍ 

ّا، رصین تَاى تِ کیفیت آب، تزاکن هاّی تزیي آًْا هی
)پیغاى،  غذایی هیشتاى ٍ چزخِ سًذگی اًگل اؽارُ داؽت

ّای ّای اًذاماًگل (1389) خلفیاى ٍ ّوکاراى( 1380
گَپی را در ؽْزعتاى  هختلف هاّیاى گلذفیؼ، اعکار،

آلَدگی تا تزخی اًگل ّا تغتگی تِ  .اَّاس تزرعی کزدًذ
عي هیشتاى آًْا ًذارد اگزچِ تا افشایؼ عي ؽذت ایي 

یاتذ. تک یاختگاًی هاًٌذ آلَدگی افشایؼ هی
Ichthyophthirius mujtifiliis  ٍ Tricodina ًیش

)خاللی ؽًَذهحذٍد تِ عي خاصی اس هاّیاى هیشتاى ًوی
افشایؼ اًذاسُ هاّی هٌدز تِ افشایؼ (. 1377زی، خؼف

عغح آتؾؼ هاّی  ؽَدعغح تذى ٍ آتؾؼ هاّی هی
عاًتی هتز هزتغ تزای  10-2هوکي اعت در هاّیاى فؼال 

ّز گزم اس ٍسى هاّی تاؽذ تذیي تزتیة دعتزعی اؽکال 
تزی ػولی تز تا عَْلت تیؼآساد اًگلی تِ هاّیاى تشرگ

ّای ًاؽی اس تک تَاى اس ػفًَتهیؽَد. تِ ػٌَاى هثال هی
آ در پَعت هاّیاى ًام یاختگاى ٍ عخت پَعتاى هاًٌذ لزًِ

تزی تزد کِ ّویؾِ در هاّیاى کَچکتز اس ؽذت کن
عثق ایي تزرعی  (.1377)خاللی خؼفزی، تزخَردار اعت

تزیي آلَدگی اًگلی هزتَط تِ اًگل تیؼ
Ichthyophthirius mujtifiliis  ػاهل  کِ ایي اًگلاعت

تزیي تیواری اًگلی هاّیاى آب تیواری لکِ عفیذ، ؽایغ

 (et al., 2007 Baker)ؽیزیي در عزتاعز خْاى اعت
)خاللی آلَدگی تِ ایي اًگل در تزخی اس هاّیاى ٍحؾی

ٍ تزخی اس هاّیاى آکَاریَهی گشارػ  (.1377خؼفزی، 
 ٍ  Farly .(1389)خلفیاى ٍ ّوکاراى،  ؽذُ اعت
Chmann  ِّای کٌتزل اًگل ایک اس عزیق رٍػهثادرت ت

ؽیویَتزاپی ٍ الکتزٍتزاپی کزدًذ. الثتِ اًگل ایک تا 
اعتفادُ اس حوام پزکزتٌات عذین ٍ فیلتز آب ّن قاتل 

خشٍ  Ichthyobodo (.Heinecke, 2007) درهاى اعت
-تاصکذاراى اعت ٍ رٍی عغح پَعت ٍ آتؾؼ هغتقز هی

چؾن گیز  ؽَد. در هَاقغ آلَدگی ؽذیذ، تاػث تلفات
تزرعی  .Fernando et al., 1972)) خَاّذ ؽذ

ّوثغتگی تیي ٍسى هاّی هَلی تا ؽذت آلَدگی تِ اًگل 
ثغتگی و( ًؾاى دٌّذُ 2ّایک در پَعت ٍ آتؾؼ )خذٍل

% تیي ٍسى هاّی تا اًگل ایک در آتؾؼ 5هثثت در عغح 
رٍد کِ تا افشایؼ احتوال هی  2تا تَخِ تِ خذٍل  اعت.

ثغ آى تدوغ تتؾؼ افشایؼ یافتِ ٍ تِ ٍسى هاّی عغح آ
اها ایي ّوثغتگی ًیاس تِ  یاتذ.اًگل ایک در آى افشایؼ هی

دارد. اس عزف دیگز هوکي اعت  یتزتحقیق ٍ تزرعی تیؼ
تزرعی تیي ٍسى ّن چٌیي  یک ّوثغتگی ػذدی تاؽذ.

ر پَعت ٍ کاعتیا دهاّی هَلی تا ؽذت آلَدگی تِ اًگل 
 را ًؾاى ًذاد. ای ( ّوثغتگی3) خذٍل آتؾؼ

ّای هختلف هاّیاى سیٌتی ؽٌاعایی ٍ عثقِ تٌذی اًگل    
در کؾَر اس اّویت ٍیضُ ای تزخَردار اعت. فَى اًگلی 

ّایی هاّیاى در هٌاتغ کَچک تِ عَر ػوذُ ؽاهل اًگل
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اعت کِ دارای چزخِ سًذگی هغتقین ّغتٌذ سیزا در 
 ّای کَچک هیشتاى ّای ٍاعغِ اس سی تَدُ تغیارهحیظ

یاختگاى ٍ غیزُ  کوی تزخَردارًذ. ایي گزٍُ ؽاهل تک
. تا تَخِ تِ تحقیق حاضز ٍ  (1377)خاللی خؼفزی، اعت 

ّای گشارؽات هتؼذدی کِ در خصَؿ راتغِ عي تا اًگل
رٍد افشایؼ عي ٍ ٍسى ای ٍخَد دارد احتوال هیتک یاختِ

ای فزاّن آٍرد. ّای تک یاختِهاّی سهیٌِ ؽیَع را تِ اًگل
هاّیاى هَلی تِ اًگل ایک دچار  اس%100ایي تحقیق  در

تا ایي حال هاّیاى در سهاى آسهایؼ سًذُ تَدًذ. تَدًذ 
ؽَد در تحقیقات تؼذی داهٌِ تحول هاّی در پیؾٌْاد هی

ّا، ّوچٌیي هقاتل اًگل ّای تک یاختِ ای ٍ عایز اًگل
ّا کِ هاّی ًغثت تِ آى هیشاى حذاکثز فزاٍاًی اًگل

 دّذ هَرد تَخِ قزار گیزد.ى هیهقاٍهت ًؾا
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Abstract 

A total of 30 Molly fish with an average weight and length of 1.5, and 5.5 cm were collected 

from Jarghoyeh qanat of Isfahan province 2013. Different organs of the fish including eyes, 

skin, gills and intestines were examined. The results showed that 36.6% and 100% were 

infected by Costia and while all were infected by Ich parasite. The results did not show any 

correlation between fish weight and Costia load However there was positive correlation 

between fish weight and Ich parasite loadin thegills.  
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