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بررسي نقش کود شیمیایی و آلی بر میزان آلودگی به انگل 
لرنه آ در یك مزرعه پرورشي کپورماهیان در استان گیالن

چكيد ه 
تحقي�ق حاضر با هدف بررس�ی اثر كود ش�يميایی و مخلوط كود ش�يميایی و آلی بر ميزان آلودگی ب�ه انگل لرنه آ در 
كپور ماهيان پرورش�ی در دو تيمار و س�ه تكرار )در هر تيمار( در س�ال 1384 در 6 استخر یك هكتاری در یك مزرعه 
پ�رورش كپورماهي�ان انجام گرفت. در تيمار اول تنها از كود ش�يميایی و در تيمار دوم از مخلوط كود ش�يميایی و آلی 
اس�تفاده گردید و بقيه عوامل پرورش�ی و مدیریتی از جمله تعداد و وزن اوليه ماهيان در دو تيمار، ميزان آب ورودی و 
 غي�ره ب�ا هم برابر بودند. در پایان آزمایش اختالف معنی داری از لحاظ وزن نهایی ماهيان بين دو تيمار وجود نداش�ت 
)P<0/05(. علی رغم این موضوع، ماهيان كپور علفخوار تيمار اول ميزان وزن كمتری )در حدود 34 درصد( را نس�بت 
به ماهيان كپور علفخوار تيمار دوم از خود نش�ان دادند )P<0/05(. بررس�ی ميزان آلودگی به انگل لرنه آ نشان داد كه 
حس�اس ترین ماهی به این انگل، ماهی كپور علفخوار می باش�د كه از لحاظ آلودگی و تعداد انگل در هر ماهی، اختالف 
معنی دار را نس�بت به س�ه گونه دیگر از خود نش�ان داد )P<0/05(، در صورتی كه بين س�ایر ماهيان از لحاظ آلودگی 
اختالف معنی دار دیده نش�د )P>0/05(. مقایس�ه ماهيان كپور علفخوار آلوده به انگل و تعداد انگل در هر ماهی بين 
دو تيم�ار، مش�خص نمود كه تعداد ماهيان كپور علفخوار آلوده و تع�داد انگل در هر ماهی در تيمار اول كه فقط از كود 
ش�يميایی اس�تفاده شده بود، به شكل معنی داری بيش�تر از تيمار دوم بود )P>0/05(. این پدیده را می توان در تيمار 
اول در س�رعت عملكرد باالی كودهای ش�يميایی در ش�كوفایی جلبك ها كه منبع غذایی كوپه پود ها هس�تند و در 
نتيجه رش�د س�ریع تر مراحل كوپه پودی انگل لرنه آ )و مراحل سيكلوپسی و انگلی لرنه آ( و نيز به هم خوردن تعادل 
بيولوژیكی جمعيت زئوپالنكتون ها و غالب ش�دن زئوپالنكتون های ش�كارچی )س�يكلوپس های درنده( كه از مراحل 
كوپه پودی انگل لرنه آ تغذیه می كنند در تيمار دوم دانست. به طور كلی می توان نتيجه گرفت كه با مدیریت كوددهی 

می توان جمعيت انگل لرنه آ را تا حد قابل توجهی كنترل نمود.

كلمات كليد ي: كپور ماهيان، كود شيميایی، كود آلی، انگل لرنه آ 
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A study on the role of chemical and organic fertilizer on lernaeasis in a rearing cyprinids fish farm in Guilan 
By:Mohammad Reza Ghomi and Hamid Faghani Langroudi, (Corresponding Author; Tel: +989111433390) Department 
of Fisheries, Islamic Azad University of Tonekabon, Tonekabon, Iran. Mahmoudreza Ovissipour Department of 
Fisheries, Agricultural and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan.
The aim of this study was to investigate the effect of chemical fertilizer and composite of organic and chemical fertilizer 
on lernaeasis in cultured cyprinids was performed in two treatments and three replications in each, in 6 one-hectare 
ponds. In first treatment only chemical fertilizer and in the second treatment the composite of organic and chemical 
fertilizer were used. The other rearing and management factors such as initial fish stocking, fingerlings’ weight, volume 
of inlet water and etc. were equal in both treatments. At the end of the experiment, there was not a significant difference 
(P>0.05) between treatments in final weight of all species. In spite of this fact, the grass carp in the first treatment 
showed less weight (34%) than second treatment (P>0.05). Study of lernaeasis, revealed that the most sensitive fish 
to this parasite was grass carp that had a significant difference (P<0.05) among to other fishes in number of infected 
fishes and the lernaea in each, However, there was not a significant difference among the other fishes (P>0.05). Mean 
comparison for infected grass carp and the number of parasite in each in first treatment was significantly higher than 
second treatment (P<0.05). This phenomenon in first treatment could be explained in a rapid chemical fertilizer 
performance for algae bloom as food source for copepods, and also change of zooplankton’s biological balance and 
overwhelming of zooplanktons (predator cyclops) that predate the copepodid stage of lernaea in second treatment. 
Therefore, by fertilizing management, lernaea density noticeably could be controlled.

Key words: Cyprinids Farming, Chemical Fertilizer, Organic Fertilizer, Lernaea  

مقد مه
 پ��رورش ماهي��ان گرماب��ی در ایران یک صنعت رو به رش��د محس��وب 
می ش��ود. به طوری كه بر اس��اس آخرین آمار رس��می در سال 1385 
مي��زان تولي��د ماهيان گرماب��ی در كش��ور بي��ش از 77000 تن بوده 
اس��ت )3(. پرورش ماهيان گرمابی در این حج��م انبوه نيازمند توليد و 
 جابجایی ميليونها بچه ماهی از مزارع تكثير به مزارع پرورش��ی است كه 
 می تواند به عنوان یک عامل مهم در انتقال برخی از بيماری ها به ویژه 
بيماری های انگلی مانند لرنه آ مطرح باشد. در آبزی پروری، كوپه پودها 
م��ی توانند به عنوان غ��ذای زنده برای ماهيان كوچک، ش��كارچی الرو 
ماهيان، انگل ماهيان و ميزبان واس��ط بسياری از انگل ها مطرح باشند. 
مهمترین جنس های انگلی مربوط به خانواده Lernaeidae می باشد 
 ك��ه از خطرناک ترین انگل های ماهيان آب ش��يرین اس��ت )12(. انگل 
لرنه آ در اس��تان هاي گيالن، مازندران، خوزس��تان، كردستان، مركزي، 
تهران، خراس��ان، فارس، سيس��تان و بلوچس��تان، اصفهان گزارش شده 
بطوري كه اس��تان خوزستان با داشتن درجه حرارت مناسب در اكثر ماه 
هاي سال به عنوان مهمترین استان به لحاظ لرنه آزیس بوده است )2(. 
م��ی توان پرورش متراكم ماهی و اس��تفاده از آب های جاری به عنوان 
 منب��ع تامي��ن آب اس��تخر را از دیگ��ر عوام��ل انتقال لرنه آ برش��مرد. 
گونه های مختلف جنس لرنه آ هم اكنون جزو خطرناک ترین انگل های 
ماهيان پرورش��ی آب ش��يرین ایران و جهان بوده و با گسترش پرورش 
ماهی به ش��كل متراكم اهميت آنها آش��كارتر می شود )2(. در پرورش 
 چن��د گونه ای كپورماهيان، تعادل بوم ش��ناختی در نظام كش��ت چند 

گون��ه ای تغيير یافت��ه و در این حالت زیتوده دش��منان طبيعی بعضی 
مراح��ل مختلف زیس��تی لرنه آ به ش��دت كاهش می یابند. بر اس��اس 
این نظریه، س��يكلوپس های درنده به وس��يله ماهيان كپورس��رگنده و 
 نقره ای خورده ش��ده و این امر باعث بازماندگی بيش��تر لرنه آ می شود 
)6، 11(. تا كنون تحقيقات زیادی روی اثر فصل و دما بر ميزان آلودگی 
به انگل لرنه آ انجام ش��ده اس��ت، ولی تحقيق حاضر با هدف بررسی اثر 
ن��وع كود كاربردی در اس��تخر بر ميزان آلودگی ماهي��ان به انگل لرنه آ 

انجام گردید. 

مواد و روش كار
این پژوهش در طی ماه های اردیبهش��ت تا مهر سال 1384 در یک مزرعه 
پرورش كپورماهيان از توابع شهرس��تان رش��ت انجام شد. منبع تامين آب 
مزرعه مذكور از كانال سد سنگر بود. پس از مراحل آبگيری و آماده سازی 
استخرها، بچه ماهيان با درصد تركيب 65، 20، 8 و 7 درصد به ترتيب برای 
گونه های كپور نقره ای، كپور معمولی، كپور سرگنده و كپور علفخوار بطور 
یكسان در همه تكرارها در اردیبهشت رهاسازی شدند. الزم به ذكر است كه 
بچه ماهيان در همين مركز تهيه شده و به منظور اطمينان از عدم آلودگی 
اوليه به انگل لرنه آ، قبل از معرفی به استخرهای خاكی، مورد بازبينی و كنترل 
واقع می شدند. متوسط ورودی آب در هر استخر 1/5 تا 2 ليتر آب در ثانيه در 
 هر هكتار بود. محدوده درجه حرارت آب برای ماه های پرورش از 14 درجه 
س��انتی گراد در اردیبهش��ت تا 30 درجه س��انتی گراد در مرداد در نوسان 

بود.
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تيمارها
كپور علفخواركپور سرگندهكپور معمولیكپور نقره ایگونه ها

تعدادوزن اوليه )گرم(تعدادوزن اوليه )گرم(تعدادوزن اوليه )گرم(تعدادوزن اوليه )گرم(تكرارها

401950356005024040210تكرار اول1

401950356005024040210تكرار دوم

401950356005024040210تكرار سوم1

401900356005024040210تكرار اول1

401900356005024040210تكرار دوم 2

401900356005024040210تكرار سوم2

جدول1- وزن و تعداد ماهيان به تفكيك گونه پرورشی در شروع آزمایش

دراین مطالعه اثر نوع كود كاربردی بر روی ميزان آلودگی به لرنه آ طی 
دو تيمار )هر تيمار در سه تكرار، 6 استخر یک هكتاری( بررسی گردید. 
در تيم��ار اول كه به عنوان ش��اهد نيز در نظر گرفته ش��د، فقط از كود 
ش��يميایی با تركيب 25 كيلوگرم كود اوره و 25 كيلوگرم كود فس��فات 
آمونيوم )مجموعاً 50 كيلوگرم( هر هفته یكبار استفاده گردید. در تيمار 
دوم اس��تخرها با تركيب 50 كيلوگرم كود شيميایی همانند تركيب فوق 
ه��ر هفته یک بار و 50 كيلوگرم كود آلی )كود گاوی( به ش��كل روزانه، 
كوددهی می شدند. الزم به ذكر است كه در زمان بارندگی و ابری شدن 
هوا عمل كود دهی قطع می ش��د. ماهيان كپ��ور علفخوار نيز با گياهان 
اطراف استخر به ميزان 10 تا30 كيلوگرم در هكتار در روز در طول دوره 

پرورش تغذیه می شدند.  
وزن و تعداد ماهيان در ش��روع آزمایش در جدول 1 ارائه ش��ده است. بر 
اساس این جدول اختالف قابل توجهی از لحاظ وزن و تعداد بچه ماهيان 
در هنگام رهاس��ازی بين تيمارها وجود نداشت. تراكم كشت ماهيان در 

همه استخرها 3000 قطعه در هكتار بوده است.
ميزان وزن انفرادی نهائی ماهيان و همچنين ميزان توليد نهائی ماهيان 
با توزین كلی ماهيان هر اس��تخر در زمان صيد نهایی محاس��به گردید. 
در پایان دوره آزمایش، ماهيان از لحاظ آلودگی به انگل لرنه آ بررس��ی 
ش��دند و تعداد ماهيان آلوده و نيز تعداد انگل در هر ماهی )در پوست و 

در آبشش ها( شمارش و ثبت گردید. 
برای تجزیه و تحليل اطالعات مربوط به دو تيمار مورد بررس��ی )ميزان 
وزن نهائ��ی، توليد نهایی، تع��داد ماهی آلوده و تعداد انگل در هر ماهی( 
از روش Independent-Samples t-test و ب��رای مقایس��ه تعداد 
ماهي��ان آل��وده و تعداد انگل در ه��ر ماهی بين گونه های پرورش��ی از 

روش One-way ANOVA و آزم��ون Tukey در س��طح 5 درصد 
)P>0/05( برای تعيين اختالف استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده 

در این تحقيق SPSS 14 بوده است.

نتایج
نتای��ج مربوط به وزن نهایی و توليد نهائی گونه های مختلف و مقایس��ه 
اختالف معنی دار بين دو تيمار در جدول 2 ارائه ش��ده اس��ت. بر اساس 
این جدول، بين دو تيماراختالف معنی داری از لحاظ وزن نهایی و توليد 

.)P<0/05(نهائی ماهيان دیده نشد
نتای��ج مربوط به تعداد ماهی آلوده در هر تكرار از دو تيمار آزمایش��ی و 
نيز تعداد انگل در هر ماهی، در جداول 3 و 4 ارائه ش��ده اس��ت. مقایسه 
ميزان آلودگی به انگل لرنه آ بين چهار گونه پرورشی در جدول 3 نشان 
می دهد كه ماهی كپور علفخوار با ميانگين 184 ماهی آلوده، بيشترین 
ميزان آلودگی را داراس��ت )P>0/05(. در صورت��ی كه علی رغم وجود 
تع��داد كم��ی ماهی كپور نق��ره ای و كپور معمولی آل��وده به این انگل، 
اختالف معنی داری )P<0/05( بين آنها وجود ندارد و كپور س��ر گنده 

نيز فاقد هر گونه آلودگی است. 
همچنين از مقایسه بين تعداد ماهيان كپور علفخوار آلوده بين دو تيمار 
در جدول 3 مش��خص می ش��ود كه تعداد ماهيان كپ��ور علفخوار آلوده 
تيمار اول )فقط كود ش��يميایی( نس��بت به ماهيان كپور علفخوار آلوده 
تيمار دوم )كود ش��يميایی و آلی(، به ش��كل معنی داری بيش��تر است 
)P>0/05(. همچني��ن تعداد انگل در هر ماه��ی كپور علفخوار آلوده به 
ش��كل معنی داری )P>0/05( در تيمار اول بيش��تر از تيمار دوم است 

)جدول 4(.

بررسی نقش كود شيميایی ...
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      گونه ها

كپور علفخواركپور سرگندهكپور معمولیكپور نقره ای

وزن نهایی )گرم(
توليد نهایی
)كيلوگرم(

وزن نهایی 
)گرم(

توليد نهایی
)كيلوگرم(

وزن نهایی )گرم(
توليد نهایی
)كيلوگرم(

وزن نهایی )گرم(
توليد نهایی
)كيلوگرم(

13±62132±40630±179406±341706±55980±621636±282074±1066تيمار اول

41±208193±36966±152440±401833±57890±2511666±322090±1100تيمار دوم

 t آزمونP<0/05P<0/05P<0/05P<0/05P<0/05P<0/05P<0/05P<0/05

      گونه ها
كپور علفخواركپور سرگندهكپور معمولیكپور نقره ای

SD± ميانگينSD± ميانگينSD± ميانگينSD± ميانگين

b(±0/570/66)b(±1/15-184/00)a(**±6/55(1/66تيمار اول*

b(±1/520/33)b(±0/57-30/33)a( ±5/50(1/33تيمار دوم

آزمون t برای مقایسه ميانگين های 
دو تيمار

P<0/05P<0/05-P>0/05

      گونه ها
كپور علفخواركپور سرگندهكپور معمولیكپور نقره ای

SD± ميانگينSD± ميانگينSD± ميانگينSD± ميانگين

5/03b1/33±2/30c-56/00±3/60**a± 14/66تيمار اول*

22/18a1/00±1/73a-14/33±4/93a± 18/33تيمار دوم

P<0/05P<0/05-P<0/05آزمون t برای مقایسه ميانگين های دو تيمار

    جدول 2- نتایج مربوط به وزن انفرادی نهایی و ميزان توليد نهائی ماهيان ) SD± ميانگين( در پایان آزمایش به تفكيك گونه ها

   جدول 3- نتایج مربوط به تعداد ماهی آلوده در پایان آزمایش به تفكيك گونه ها 

  جدول 4- نتایج مربوط به تعداد انگل در هر ماهی در پایان آزمایش به تفكيك گونه ها

  * آزمون مقایسه ميانگين Tukey p>0/05 برای ميانگين های گونه های مختلف در هر تيمار در هر سطر ارائه شده است. 

.P<0/05 ميانگين هائی كه دارای حروف مشابه می باشند دارای اختالف معنی دار نمی باشند **

  * آزمون مقایسه ميانگين Tukey p>0/05 برای ميانگين های گونه های مختلف در هر تيمار در هر سطر ارائه شده است. 
.)P<0/05( ميانگين هائی كه دارای حروف مشابه می باشند دارای اختالف معنی دار نمی باشند **
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بحث
همانطوری كه از نتایج مربوط به وزن و توليد نهایی )جدول 2( مشخص 
اس��ت، اختالف معن��ی داری بين دو تيمار از لح��اظ وزن و توليد نهایی  
وج��ود ن��دارد. ولی علی رغم عدم وجود اختالف معن��ی دار، ميزان وزن 
نهای��ی و توليد نهای��ی ماهی كپور علفخ��وار در تيم��ار اول )فقط كود 
شيميایی( به شكل قابل توجهی )در حدود 34 درصد( پایين تر از تيمار 
دوم اس��ت. علت این امر را می توان در شدت آلودگی بيشتر در ماهيان 
كپ��ور علفخوار تيمار اول دانس��ت، كه آلودگی باعث ایجاد اس��ترس در 
ماهی شده و طبعا كاهش توليد را به دنبال داشته است. در یک بررسی 
روی بچه ماهيان كپور نقره ای، درصد كاهش وزن ماهيان مبتال نسبت 
به ماهيان س��الم، در حدود 26 تا 31 درصد گزارش ش��د)6(. همچنين 
مش��خص شده اس��ت كه، ماهيان مبتال به این انگل، دچار بی اشتهایی 
ش��ده و غ��ذا را رد می كنند و در نهایت می ميرن��د)2( ولی بدليل عدم 
آلودگی ش��دید سایر گونه های كپور ماهی در این مطالعه، اختالف قابل 

توجهی از لحاظ رشد بين دو تيمار دیده نشد.
مقایسه ش��دت آلودگی ماهی كپور علفخوار به انگل لرنه آ در جداول 3 
و 4 نش��ان ميدهد كه تعداد ماهی مبتال )در هر دو تيمار( و تعداد انگل 
در ه��ر ماهی )تنها در تيمار اول( اوال در ماه��ی كپور علفخوار اختالف 
كامال معنی داری )P>0/05( با س��ایر گونه ها دارد و ثانيا در تيمار اول 
)فقط كود ش��يميایی( به ش��كل معنی داری بيش��تراز تيمار دوم )كود 
شيميایی و آلی( می باشد. این نتایج با مشاهدات Tasawar و همكاران 
 )16( ك��ه اعالم نمودن��د كه ماهی كپور علفخوار در مقایس��ه با س��ایر 
گونه های كپورماهيان نس��بت به انگل لرنه آ دارای حساسيت بيشتری 

است، مطابقت دارد. 
علت آلودگی بيش��تر در تيمار اول را می توان چنين توجيه نمود، زمانی 
كه  كود ش��يميایی در محيط آبی قرار می گيرد، به س��رعت مواد بيوژن 
الزم برای ش��كوفایی جلب��ک ها را در محيط رها می كند و ش��كوفایی 
جلبكی به س��رعت رخ می دهد، در صورتی ك��ه كودهای آلی ابتدا باید 
توس��ط باكتری ها تجزیه شده تا مواد آنها قابل دسترس برای جلبک ها 
گردد و این پروس��ه، زمان بر می باشد)1(. به دليل عدم وجود تحقيقات 
روی تاثي��ر غلظت مواد غذایی بر ميزان توليد انگل لرنه آ، نتایج تحقيق 
حاض��ر با نتایج س��ایر محققين كه روی س��ایر كوپه پود ها می باش��د، 
مقایس��ه می گ��ردد.  به طور كلی در مورد پ��رورش كوپه پودها )جنس 
 و گونه های مختلف( بيان ش��ده اس��ت كه، ش��رایط كيفی و كمی غذا 
می تواند روی ميزان كوپه پود توليدی اثر تعيين كننده داش��ته باش��د. 
به طوری كه مش��خص شده كه با افزایش ميزان جلبک های موجود در 
محي��ط كوپه پود، ميزان توليد كوپ��ه پودها با افزایش ميزان توليد تخم 
در بالغين افزایش می یابد )4، 8، 10، 13(، از طرف دیگر در تيمار دوم 
از مخلوط كودهای ش��يميایی و آلی استفاده گردید، ولی ميزان آلودگی 
به انگل لرنه آ در تيمار دوم به شكل معنی داری كمتر از تيمار اول بود 

 .)P>0/05(
به طور كلی، كودهای آلی در مقایس��ه با كودهای شيميایی، مواد غذایی 
كمت��ری را در اختيار فيتوپالنكت��ون ها قرار می دهند، ولی در مقابل به 
عنوان بستری برای رشد زئوپالنكتون ها هستند، به طوری كه، كودهای 
آلی به عنوان منبعی س��ریع و گاهی مس��تقيم از نظر مواد غذایی برای 

زئوپالنكت��ون ها مط��رح هس��تند)1(. بنابراین به نظر می رس��د كه در 
تيمار دوم از یک طرف رش��د س��ریع زئوپالنكتون ها باعث بهم خوردن 
تعادل بيولوژیكی اس��تخر ش��ده و جمعيت زئوپالنكت��ون هایی همانند 
سيكلوپس��های موجود در اس��تخر كه از مراحل اوليه كوپه پودی لرنه آ 
تغذیه می كنند، به ش��كل غالب درآمده اس��ت و از طرف دیگر جمعيت 
فيتوپالنكتونی مورد تغذیه مراحل كوپه پودی لرنه آ به شكل چشمگيری 
كاهش یافته، و درنتيجه جمعيت كوپه پود ها كه از مراحل اوليه زندگی 
ان��گل لرنه آ می باش��د، كاهش پيدا می كن��د. Hoole و همكاران )5( 
ني��ز بيان می دارند كه كنت��رل بيولوژیكی مراحل الروی لرنه آ در ژاپن، 
با اس��تفاده از مراحل زندگی آزاد سيكلوپس��های درنده امكان پذیر شده 
است. در طی تحقيقی مشخص شد كه پرورش توام گربه ماهی با ماهی 
كپور س��رگنده، به منظور كاهش آلودگی به ان��گل لرنه آ، نه تنها باعث 
كاه��ش آلودگی به انگل لرن��ه آ در گربه ماهی نگردی��د، بلكه منجر به 
تلف��ات ش��دید در گربه ماه��ی در اثر آلودگی به انگل لرنه آ ش��د. علت 
این پدیده در بهم خوردن تعادل بيولوژیكی اس��تخر بيان شده است. به 
طوری كه بدون ش��ک كپور س��رگنده با تغذیه از زئوپالنكتون هایی كه 
خود مصرف كننده فيتوپالنكتون هستند بر روی تركيب ساختار و اندازه 
جوامع پالنكتونی تاثير می گذارد )14(. به طوری كه با كاهش جمعيت 
زئوپالنكتون، ميزان فيتوپالنكتون ها افزایش یافته، و بنابراین از یک سو 
غلظت غذا برای مراحل كوپه پودی انگل لرنه آ بيش��تر ش��ده و از سوی 
دیگر زئوپالنكتون های ش��كارچی مراحل كوپه پودی انگل لرنه آ كاهش 

می یابند، كه منتج به افزایش ميزان انگل لرنه آ می گردد )4، 8(.
تحقيقات نش��ان می دهد كه رشد س��وماتيكی بدن كوپه پودهای ماده 
بعد از رس��يدن به مرحله بلوغ )مرحله انگلی(، متوقف شده و روند توليد 

تخم آغاز می شود. 
لذا به منظور بررس��ی روند رش��د در مرحله بل��وغ، از پارامتر توليد تخم 
استفاده می شود. توليد تخم یک فرایند متابوليكی بوده و روابط متقابل 
بين مقدار غذا و ميزان توليد را نش��ان می دهد. در حالی كه تغذیه یک 
پروس��ه رفتاری بوده كه به غلظت محيطی ذرات وابسته است. به عبارت 
دیگ��ر كوپه پودها دائما در ح��ال فيلتر كردن ذرات غذایی از محيط آب 
هس��تند )9(. همچنين در تحقيقات دیگر مش��خص شد كه توليد تخم 
به ازای هر ماده در روز با افزایش غلظت غذا تا یک س��طح نا مش��خص 
افزای��ش پيدا می كند )7، 8، 15(. بنابراین ب��ا توجه به مطالب مذكور، 
در تيمار اول به علت حضور مقدار بيش��تر فيتوپالنكتون به عنوان غذا و 
تغذیه بهتر كوپه پودای لرنه آ و در تيمار دوم، با توجه به فراوانی بيشتر 
زئوپالنكت��ون )كاهش فيتوپالنكتون( و نيز حضور بيش��تر ش��كارچيان 
مراحل كوپه پودی لرنه آ، ش��رایط برای رش��د این ان��گل در تيمار اول 
بيش��تر مهيا بوده و با توجه به حساسيت ماهی كپور علفخوار، بيشترین 
 Tasawar آلودگی متوجه این ماهی ش��ده است كه همسو با تحقيقات

و همكاران )16( نيز می باشد.
تحقيق حاضر نش��ان می دهد كه ماهی كپور علفخوارنس��بت به س��ایر 
كپور ماهيان از حساسيت باالتری نسبت به انگل لرنه آ برخورداراست. از 
طرف دیگر می توان با مدیریت كود دهی اس��تخرها و جامعه پالنكتونی 
)اس��تفاده مناس��ب از مخلوط كودهای ش��يميایی و آلی(، تا حدودی از 

شيوع این انگل جلوگيری نمود.

×

بررسی نقش كود شيميایی ...
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