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بيآملي توسعه و پرورش ماهيان سردهمايش  دومين  
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  در مزارع پرورشي  قزل آالي رنگين كمانآلودگي انگلي  بررسي ميزان
  استان كهگيلويه و بويراحمد
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  چكيده
. از جنبه اقتصادي انگل ها اغلب به عنوان يكي از مهمترين موجودات آسيب رسان به ماهي محسوب مي شوند :مقدمه

بيماري هاي انگلي ماهيان اهميت ويژه اي دارند چرا كه مي تواند باعث مرگ ومير باال، كاهش رشد، عقيم شدن ماهي و 
  .تغيير رنگ و شكل در بدن ماهيان پرورشي گردد

در  1391و بهار و تابستان  1390ن در پاييز و زمستا قزل آالي رنگين كمانمزرعه پرورش  ششاز  :ارمواد و روش ك
. قطعه، واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد، بصورت تصادفي اقدام به نمونه برداري گرديد 15قطعه، هر فارم  90مجموع 

يشگاه، بر طبق پرسشنامه ابتدا طول، وزن، جنس و سن ثبت در اين مطالعه پس صيد ماهي توسط تور ساليك و انتقال به آزما
گرديد و سپس اندام هاي مختلف مانند آبشش ها، چشم، باله و سطح بدن از نظر ابتال به انگل مورد بازرسي دقيق قرار 

ليل شناسايي گرديده و در نهايت مورد تجزيه و تحبر اساس كليدهاي تشخيصي انگل هاي جدا شده، تثبيت و . گرفتند
  .آماري قرار گرفتند

 Doctylogyrus spp: صيد شده، آلودگي انگلي به شرح زير به ثبت رسيد نمونه 90از مجموع  :بحث و نتيجه گيري
درصد،  Chilodonella spp 22.7 درصد، Asymphylodora spp 27.1درصد،  Diplostomum spp 45.3درصد،  49.5

Trichodina spp 10.4 كمترين ميزان % 16.9بيشترين و زمستان با % 55.2در بين فصول مورد بررسي تابستان با . درصد
در ميان فاكتورهاي مورد مطالعه هيچ اختالف آماري معني داري بين طول، جنس، . آلودگي را به خود اختصاص دادند

دام هاي مورد بررسي بيشترين ميزان آلودگي از نظر ان). p>0.05(وزن و سن ماهي با آلودگي به انگل ها مشاهده نگرديد 
  .مربوط مي گردد% 48.8انگلي به آبشش ها با 

 .، كهگيلويه و بويراحمدقزل آالي رنگين كمانانگل،  :كليدي واژگان
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