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 چكیده

با نفوذ در پوست و آبشش  یانگل خارج ین. اباشد یم یماه ینوفالژلهانگل د یعترینو شا یناُسالتوم، مهمتر یلواودینیومانگل آم

 یپرورش یانماه یبرا یخطرات جد تواند یو م گردد یم یاسمز یمعدم تنظ یاو  یو باعث خفگ کند یوارد م یصدمات جد

بودن در  یاختصاص یرغ یلو درجه حرارت آب را تحمل کرده و به دل یشور ییراتتغ یبه خوب ین. همچنیدنما یجادا یاییدر

 یقتحق ین. در اکند یرا به سرعت آلوده م یومیآکوار یانآب شور و لب شور و ماه یاناز ماه یگسترده ا یفط یزبان،انتخاب م

دور جهت  یآبها یالتیش یقاتمرکز تحق روریپ یکه درکارگاه آبز یلوادونیومدر اثر انگل آم یکفال خاکستر یبه تلفات بچه ماه

الم مرطوب از پوست و آبشش، انگل  یهعلت تلفات به روش ته یپرداخته شده است. در بررس یابند، یپرورش م یمولد ساز

 ،است ییز. با کاهش درجه حرارت آب که مصادف با مهرماه در فصل پایدمشاهده گرد ینور یکروسکوپاُسالتوم با م یلواودینیومآم

 ینفرمال یرین،مختلف از جمله حمام بلند مدت آب ش ییدارو یمارهای. جهت درمان تگردد یانگل فراهم م ینبروز ا یطشرا

ppm 150  و حمام کوتاه مدت با استفاده از سولفات مس  یقهدق 45به مدتmg/l  3  یجاستفاده شد. نتا یقهدق 15به مدت 

. شود¬یز پنج تا هفت روز باعث حذف انگل مشده به صورت روزانه بعد ا یادو سولفات مس با دوز  یننشان داد درمان فرمال

 است. ضروری ها¬حذف تومونت یبرا یگرتانک به تانک د یکاز  ییو جابجا یآب ورود یهرچند ضدعفون

 

 یکفال، انگل خارج یاُسالتوم، ماه یلواودینیومآم کلیدی: واژگان
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 مقدمه

  2یاییدر یمخمل یماریرا مترادف ب  1یلواودینیوزیسآم

. شودیهم گفته م 4ینیوزیسو اُود  3یاییدر ینیوماٌود یماریب

 یرینآب ش یمخمل یماریبه عامل ب یهانگل شب یناگر چه ا

(Pilluare piscinoodiاست ول )یدو انگل خارج ینا ی 

( A. ocellatum) یاییباهم دارند. نوع در هایی¬تفاوت

 ینرا ندارد بنابرا یمواد مغذ یدتول یبرا روپالستکل

 Levy et) کندینم یجادرا ا یظاهر مخمل یاییدر ینیوماٌود

al., 2007.) 

پوست و آبشش را  هایکه اندام هاییگذشته تمام فالژله در

قرار  Prasinophyceaeدر رده   دادندیمورد هجوم قرار م

 یراخ یمولکول یکژنت یلو تحل یهتجز یجنتا یول گرفتیم

 یبترت ینکرده است به ا یجادخصوص ا ینرا در ا ییراتیتغ

 یرردهو ز Dinophyceaeبه رده  یلواودینیومکه آم

Peridinphy گروه  یندر ا یرینمنتقل شده و انگل آب ش

 یرو ز Dinophyceanدر رده  Piscinoodiniumدر جنس 

 .Levyمنتقل شده است ) Gymnodiniphycidaeرده 

(Levy, et al., 2007  یصتشخ یبرا 2007و همکارن 

 ینانو اطم یانگل در آب از روش تخصص ینوسپورهاید

استفاده کردند.  5مراز لیپ اییرهبخش به نام واکنش زنج

تاژکدار  یتک سلول یکاُسالتوم  یلواودینیومانگل آم

(Dinoflagellatesبوده که ممکن است همه گ )هاییری 

 یانماه یا یومیآکوار یریگرمس یاییدر یانکشنده در ماه

در  ینتلفات سنگ یکند ول یجادو لب شور ا یاییدر یپرورش

 یانگل انتشار جهان ین. اباشدینادر م یوحش هاییتجمع

 ینچند یران(. در اLom and Dykova, 1992دارد )

آب شور  یومیآکوار یاٌسالتوم در ماه یلواودینیومگزارش آم

 یانماه یبرخ ینو همچن یقااز آفر یواردات یدلقک کالرک

 2020؛1393 یلی،گزارش شده است )اسد زاده منج یاییدر

et al., Ghanaatian1397 کاران، آهنگرزاده و هم .)

 ییتومونت و اسپورزا یمتقس یدرجه حرارت برا ینمطلوبتر

تا  16بوده اما در درجه حرارت  یگراددرجه سانت 27تا  23

                                                      
1 Amiloodiniosis 
2 Velvet Disease Marine 
3 Marine Oodinium 
4 Oodiniusis 
5 Reaction Chain Polymerase 

 

 

وجود دارد  یماریب یوعامکان ش یگراددرجه سانت 30

(Levy, et al., 2007آم .)45تا  3 یاز شور یلواودینیوم 

(. Paperna, 1984) کنندیم ییزایماریب یترگرم در ل

باشد و در صورت  یآبشش م ییزا یماریب یاندام برا ینبهتر

. هرچند شوندیم گیر در هم هاپوست و چشم یدشد یآلودگ

 هم گوارش دستگاه در هاتومنت یدشد یدر آلودگ یکه گاه

 تواندیتومونت م یک(. Brown, 1934) شوندیم دیده

 این(. Noga, 1987ببرد ) ینرا ازب یزبانسلول م ینچند

-یم یجادو نکروز ا 7ی، هموراژ 6یپرپالزیانگل در آبشش ه

 ,Lawler) افتدیساعت مرگ اتفاق م 12و در عرض  کند

1980 .) 

صورت که  ینباشد به ایم یکا یماریب یهانگل شب چرخه

 یکولکه از کوت باشدیتروفونت م یبدن ماه یشکل بالغ رو

و  باشدیم یکرومترم 350تا  50اندازه کند و یم یهتغذ

 96تا 12متعدد به تومونت  یماتسپس آزاد شده و با تقس

 یلتبد یکرومترم 15هشت تا  ینوسپورو بعد به د یکرومترم

 چسبندیم یزبانتاژک هستند و به بدن م دارای که شوندیم

و سپس چرخه  شوندیم یلکردن به تروفونت تبد یهو با تغذ

 ییدما یط(. چرخه در شرا1 یر)تصو شودیمدوباره تکرار 

(.  Noga, 2011) گرددیروز کامل م 14تا  10مناسب 

-یرا کاهش دهد اما نم یماریب تواندیروزه م 20 ینهقرنط

با سولفات مس و  یماریب ین. ایدلزوماً آن را حذف نما تواند

 گردد،یدرمان م یرینفسفات و آب ش ید ینکلروکوئ

به  ینفرمال یترگرم در ل یلیم 200تا  100 یزانم ینهمچن

مدت شش تا نه ساعت جهت جدا کردن تروفونت از بدن 

 ینفرمال یماراست، اما دوباره بعد از ت یدهذکر گرد یماه

. تروفونت و تومونت کندیرا دوباره شروع م یسلول یماتتقس

که فقط  یمقاوم هستند، در حال یمیاییانگل به مواد ش

-یلذا م باشدیم یمیاییحساس به مواد ش ینوسپورمرحله د

تا  یردچند روز و مداوم درمان صورت گ یدر ط بایست

گردند  یلتبد دینوسپور شکل به هاتروفونت و هاتومونت

(Paperna, 1984.) 

 

6 Hyperplasia 
7 Hemorrhage 
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 هامواد و روش

 Mugil) یکفال خاکستر یقطعه ماه 400تعداد 

cephalus)  و پرورش جهت گرم 70±10با وزن متوسط 

 یالتیش یقاتمرکز تحق یانآبز یبه مرکز نگه دار سازی مولد

 یو ضدعفون ینه. بعد از قرنطیددور چابهار منتقل گرد یآبها

 یماه یبا غذا یقه،دق 15به مدت  ppm 200 ینبا فرمال

درصد  یک یزانگران به م یمیاشرکت ک سیاییآ یاییباس در

شدند. چند ماه بعد در آبان ماه تلفات دو  یوزن بدن غذاده

آب  ی. دمایدبه صورت روزانه مشاهده گرد یتا سه درصد

 یبا شور یترگرم در ل 30 یو شور یگراددرجه سانت 26تا  24

با الم  ی. آبشش و پوست ماهیدثبت گرد یسنج چشم

( Nikon, E200)مدل:  یروسکوپ نوریکم یرمرطوب در ز

 قرار گرفت.  یمورد بررس× 10یبا عدس

و  یکروسکوپیم های¬یاز مشاهده شدن تلفات و بررس بعد

 یتانک نگه دار ییرشامل تغ یانگل، اقدامات درمان ییشناسا

به  ppm 150 ینو فرمال یرینحمام بلند مدت آب ش ی،ماه

 mg/l 3و حمام کوتاه مدت سولفات مس  یقهدق 45مدت 

 به صورت روزانه صورت گرفت.  یقهدق 15به مدت 

 ینو فرمال یرینتانک حمام بلند مدت آب ش یکدر  ابتدا

ppm 200  استفاده شد که  یقهدق 45بار به مدت  یکفقط

 یبآس یکروسکوپیم های¬یتلفات بررس یبعد از تعداد

(. سپس به صورت 3 شکل) یدآبشش مشاهده گرد یرو

استفاده شد  هیقدق 45به مدت  ppm 150 ینروزانه از فرمال

به  ppm 150 ینروز فرمال یک ترکیبی. سپس از روش 

حمام کوتاه مدت سولفات مس  یگرو روز د یقهدق 45مدت 

mg/l 3  استفاده شد و  یریندر آب ش یقهدق 15به مدت

 ی)برا یدو تلفات برطرف گرد یماریبعد از پنج تا هفت روز ب

صورت  یزتانک ن یضهمزمان با درمان تعو یمارهاهمه ت

 گرفت(.

 

                                                      
1 Petechi 

 

 یافته های قابل ترویج

شد در این پژوهش در ماهی کفال ظاهر مخملی مشاهده ن

در آبشش به  آمیلواودینیو اٌسالتوم های انگل شدیدنشانهاما 

( و تورم و خونریزی و 2 شکلوضوح مشاهده گردید )

(، 3شکلهایپرپالزی بعد از تیمار با فرمالین مشاهده شد )

عداد انگل در پوست اندک بود و ضایعات پوستی همچنین ت

و عالئم و خونریزی و نکروز مشاهده نگردید  1شامل پتشی

(، 4 شکلخارجی جز الغری و بی اشتهایی مشاهده نشد )

که پتشی مشاهده  مگر در تعداد اندک در ناحیه مخرجی

رسد مهمترین عامل تلفات هم آسیب . به نظر میگردید

 تبادل اکسیژن و تنظیم اسمزی باشد.بافت آبشش و عدم 

-چرخه این انگل یک هفته در شرایط مناسب آب طی می

شود و به دلیل اینکه شکل دینوسپور انگل به مواد شیمیایی 

در این آزمایش درمان غیر مداوم با فرمالین  حساس است لذا

ppm200  باعث شد تا چند روز بعد دوباره دقیقه  45در

و روزانه، استفاده ذا به صورت مداوم تلفات مشاهده گردد، ل

معموال )روز  5به مدت بیش از از فرمالین و سولفات مس 

این بیماری درمان گردید و تلفات  (روز هفتتا  پنجًبین 

( 2017و همکاران  ) Virgulaکه با مشاهدات  مشاهده نشد

 همچنین .بر روی ماهی خامه ماهی همخوانی دارد

( مدت زمان درمان کوتاه مدت 1397آهنگرزاده و همکاران )

با فرمالین برای حذف آمیلواودینیوم در ماهی صبیتی و  

در این باس دریایی آسیایی را پنج روز گزارش کردند. 

 45به مدت  ppm 200پژوهش نشان داد درمان با فرمالین 

شود دقیقه بر روی ماهی کفال آسیب به آبشش وارد می

لین و مدت زمان مواجهه ، مگر اینکه غلظت فرما(3 تصویر)

  .با فرمالین کاهش یابد
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  : تروفونتA ینیوم،اود یلو( چرخه انگل آم1 شكل

B : ،تومونتC :.دینوسپور (Noga, 2011)               

 
 

 یلواودینیومکفال در اثر آم یآبشش ماه های¬یعه( ضا3 شكل

     ینو فرمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌسالتوم یلواودینیومآم ی( شكل تومونت انگل خارج2 شكل

 

 

 
 اٌسالتوم یلواودینیومآلوده به  آم یکفال خاکستر ی( ماه4شكل
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، میزان 2003در سال Fajer -Ávila بر طبق آزمایشات 

 ppm 200تا  100حمام بلند مدت فرمالین برای ماهیان 

در مدت شش تا نه ساعت قابل استفاده است. در این 

فرمالین  ppm 150آزمایش برای درمان ماهی کفال میزان 

دقیقه استفاده شد. با توجه به آسیب آبششی  45در زمان 

 ppmرسد بیشتر از و تلفات برخی ماهیان کفال به نظر می

-دقیقه مواجهه با فرمالین لحاظ نگردد. ماهی 45و  200

هایی که در برابر کمبود اکسیژن مقاوم هستند و یا موکوس 

کنند در برابر آمیلواودینیوم مقاوم تر هستند زیاد تولید می

(Lawler, 1977.)Montgomery-Brock   و همکاران در

 درمان برای صددر 35 هیدروژن از پراکسید 2000سال 

 استفاده کردند (Mugil cephalus) کفال بچه ماهی ماهی

 میلی 25 هیدروژن پراکسید دوره با در یک دریا آب که در

در سال  Noga شد. تیمار دقیقه 30 مدت به لیتر در گرم

، بهترین ماده برای حذف 1984در سال   Papernaو  1996

و آب  فاتکلروکوئین دی فساٌودینیوم را سولفات مس و 

شیرین ارزیابی کردند. میزان سولفات مس برای از بین بردن 

انگل و میزان آن برای مقاومت ماهی به هم نزدیک است به 

همین دلیل استفاده از سولفات مس بسته به شوری و 

های مختلف، متفاوت است. سختی آب و ماهیان و پاتوژن

مالین در این آزمایش نیز از سولفات مس و آب شیرین و فر

استفاده شد که بهترین راهکار برای جلوگیری از تلفات، 

درمان با سولفات مس و آب شیرین بود، هرچند که فرمالین 

هم در روند درمان تأثیر گذار بود. نکته حائز اهمیت ماهی 

کفال این است که این ماهی یوری هالین است و دامنه 

با  کند و در مواجههتغییرات شوری زیادی را تحمل می

های خارجی آب شور بالفاصله به آب شیرین مقاومت انگل

های خارجی اغلب به آب شیرین حساس دارد اما انگل

 نماید.هستند، به همین علت سیر درمان را آسان تر می

 نتیجه گیری

مانند تراکم، دما،  رسد شرایط محصور کارگاهیبه نظر می

مناسبی برای مواد آلی، استرس و تغذیه ناکافی شرایط 

باشد. زیرا در ها میها و عاملی برای ظهور پاتوژنبیماری

محیط کارگاهی تراکم برای همه گیری انگل بسیار مهم 

است و دما برای بروز انگل ایده آل گردیده است و همچنین 

کند و به میزان غذای ماهی غذای زنده دریافت نمی

منی دارد( کنستانتره یک درصد وزن بدن )که تأثیر روی ای

رسد قبل از اینکه پوست بسنده شده است. به نظر می

ها به خاطر عملکرد درگیری شدید داشته باشد ماهی

شوند. در این تحقیق آمیلواودینیوم بر روی آبشش تلف می

نشان داد سولفات مس و آب شیرین و تعویض تانک و 

ها فرمالین راهکارهای مبارزه با این استخر و بعد از این

بایست به صورت مداوم و بیش باشند و حتماً میتوژن میپا

از پنج تا هفت روز درمان صورت گیرد. بر اساس نتایج حاضر 

ماهی کفال میزان پنج میلی گرم بر لیتر سولفات مس را در 

های مختلف آب شیرین تحمل نمود. به علت این که ماهی

، از نظر تحمل به مواد شیمیایی و اکسیژن متفاوت هستند

تیمار با مواد شیمیایی ابتدا بر روی تعداد اندک ماهی 

آزمایش شود به خصوص در مورد سولفات مس که میزان 

کند و مقدار درمانی آن آن با شوری و سختی آب تغییر می

به میزان غلظت گشندگی ماهی نزدیک است و سپس با 

تعیین میزان دقیق دوز درمانی دارو، به کل ماهیان تعمیم 

شود با توجه به اینکه این بیماری به د. توصیه میداده شو

صورت تجربی بعد از خنک شدن هوا در مهرماه و فصل پاییز 

دهد، قرنطینه و ضدعفونی روزانه تا پنج روز، فیلتر و رخ می

های ضدعفونی آب ورودی و بررسی روزانه استخرها و تانک

ه هایی کداری ماهی در اوایل پاییز به خصوص کارگاهنگه

 مولدین کفال دارند لحاظ گردد. 
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Abstract 

Amyloodinium ocellatum parasite is the most important and common dinoflagellate parasite of 

fish. This ectoparasite penetrates the skin and gills and can cause serious damage, suffocation 

or non-osmoregulation in marine fishes. It also tolerates salinity and water temperature 

changes well and, due to its nonspecific host, quickly infects a lot of brackish and saltwater 

and aquarium fishes. This research deals with the mortality of gray mullet juveniles caused by 

the Amyloodinium parasite, which are cultured in the aquaculture workshop of the Offshore 

Fisheries Research Center for breeding. Amyloodinium ocellatum parasite was observed by 

light microscopy and wet smear from skin and gills to investigate the cause of mortality. By 

the decrease in water temperature, coinciding with October in autumn, the conditions are 

provided for the occurrence of this parasite. A long-term bath of fresh water and formalin 150 

ppm for 45 minutes and a short-term bath of copper sulfate 3 mg/l for 15 minutes daily after 

five to seven days can remove the parasite.  However, inlet water disinfection and exchange 

tanks are necessary to remove tomonts. 
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