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یادداشت تحقیقاتی کوتاه

آلودگی به انگلهای پروتوسفالوس اوسکوالتوس و سیلوروتنیا سیلوروس در
گربهماهیان ( )Silurus glanisموجود در سد ارس
سهیل توتونچی ،1سیدجاويد مرتضویتبريزی* ،2امید حبیبی ،1جمیله

پازوكی3

SI
D

 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکده دامپزشکی ،دانشجوي دکتري دامپزشکی ،تبریز ،ایران.
 -8دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکده دامپزشکی ،استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،تبریز ،ایران.
 -9دانشگاه شهید بهشتی تهران ،دانشیار دانشکده علوم زیستی ،تهران ،ایران.
نویسنده مسئول مکاتباتJ.mortazavi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 38/23/2 :پذیرش نهایی)39/4/9 :

of

چکیده

جهت بررسی و شناسایی انگلهای کرمی موجود در دستگاه گوارش گربهماهیان موجود در سد ار

در فصدل بهدار سدا ،0931

ve

اق ام به صی  01ع د گربهماهی با وزن متوسط  1/0تا  4/0کیلوگرم و طو متوسط  01تا  021سانتیمتر از اید سد گردید سدس
دستگاه گوارش آنها خارج و در ظروف پالستیکی حاوی فرمالی  01درص قرار داده ش و به آزمایشگاه آبزیان دانشک ه دامسزشدکی
طی ای بررسی از  01ع د گربه ماهی صی ش ه از دریاچه س ار

 )osculatusو  88ع د انگل سیلوروتنیا سیلورو

hi

دانشگاه آزاد اسالمی واح تبریز انتقا داده ش انگلهای کرمی ج ا ش ه رنگآمیزی و سس

 040ع د انگل پروتوسفالو

اوسدکوتتو

( Proteocephalus

( )Siluritaenia silurusج اسازی و شناسایی ش میزان آلودگی به ای دو انگل در

Ar
c

ای ماهیان  011درص بود دو انگل فوق برای اولی بار از گربهماهیان موجود در س ار
نشریه آسیبشناسی درمانگاهی دامسزشکی ،0932 ،دوره ،7شماره  ،4پیاپی  ،28صفحات 941-946

کلیدواژهها :پروتوسفالو

شناسایی ،تعیی جن

و گونه ش ن در

اوسکوتتو  ،سیلوروتنیا سیلورو  ،گربهماهی ،س ار

مقدمه
دریاچه سد ارس با موقعیت  ۵۴/۲۲درجهه مهلا و

گزارش میگردد

کیلومتر عرض آن در حد د  ۹-۶کیلومتر متغیر بودس
سطح دریاچه در حد د  ۰۰444-۰۴444هکتار

حجم

 ۹۳/۸درجه غربو در ۵4کیلومتری غرب مهرستان جلفا،

آب سههها نه آن در حهههد د  ۰۹۴4میلیهههون مترمکعهه

در مرز بین ایران با کشور نخجوان در منطقهای به نها

موبامد (عباسو هلکاران .)۰۹3۴ ،ماهوهای این ر د

قزل قشه  ق اقهش مهدس اسهت .طهول دریاچهه ۴۲-۴۵

حههد د دس نونههه مههوبامههند کههه مههگ نونههه مهههم آن
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مههام
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انگ به طور معلول  ۰۴-۲۴سانتومتر طول عرض در

اسههبله یهها نربهههمههاهو ،سههو  ،زرد،ههر ،ک ههور

ماشماهو موبامد (زمانو .)۰۹۸۳ ،نکته حهازز اهلیهت،

حد د  ۹-۲سانتومتر دامته و نلونههایو به طول ی

صید سا نه بیگ از  ۰444تن انهواع ماهیهان ،ر رمهو

متر نیز مشهاهدس مهدس اسهت ( Reichenbach-Klinke,

بومو از این دریاچه موبامد که هله سا ه مهاهو اسهبله
میزان زیادی از ترکی
از طر

 .)1973بیضهها کوچ

متعدد بودس بخگ اعظم بین

صید را به خود اختصاص دادس

یت ریا را در هر بند ،ر کردس است .منفذ تناسلو در بهه

دیگر بهد ی ارزشهای ،ر تئینو ماهو اسهبله

جانبو هر بند باز مهومهود .انگه بها ر در ر دس اسهبله،

مورد تکثیر مصنوعو ماهو اسبله برای تو ید بچهه مهاهو

هلچنین ا ز ن بر ن در منطقه ا راسیا یافهت مهومهود

به منظور ،ر رش در استخرها منابش آبو در حال انجا

(ج و( )۰۹33 ،مک .)۹

SI
D

هلچنین اهلیت صادراتو آن ته شههای تحقیقهاتو در

نونههای متعهددی از ماهیهان خهانوادس ک هور ماهیهان

انگهه سههیلور تنیا سههیلوری ()Siluritaenia siluri

است (عباسو هلکاران.)۰۹3۴ ،

دستگاس نوارش مانند آبشگ برای ر د جهایگزینو
عوام بیلاریزا مستعد موبامد .افز ن بهر آن بهه د یه

موبامد .این انگ دارای بیضههای متعدد کیسهه سهیر

of

فور مواد غذایو آمادس هضم ،جذابیت زیادی نیهز بهرای
انگ ها سایر عوام بیلاریزا دارد

کر هایو کوچ

با سهری نهرد دارای چههار بهادکگ

از طرفهو تنهوع

 ۰44تا  ۹44میلومتر  ۰/۴تا  ۲/۴میلومتر عهرض ،سهر
 4/۲3-4/۲۰میلومتهر عهرض ،بهادکگهها نهرد دارای

ve

آ ودنو انگلهو مهدآ آن در بچهه ماهیهان ماهیهان

کوچ

نرد موبامد .انگ با ر دارای طو و در حد د

(ج و.)۰۹33 ،

 ۰۳۴-۲۹۴بیضههه در هههر بنههد تخلههدان د قسههلتو

انگ ،ر توسفا وس اسکو

توس ( Proteocephalus

hi

بزرگ به محهی زیسهت طبیعهو آنهها نیهز ارتبها دارد

قطههری در حههد د  4/۰4-4/۰۹میلههومتههر بههودس دارای

مههوبامههد (( )Soylu, 2005مههک  .)۲هههد

از ایههن

بادکگهای جانبو موبامد که بهخوبو رمد یافتهه بهه

دسههتگاس نههوارش نربههه ماهیههان موجههود در سههد ارس

چهار ق ب کوچه

مجهزنهد .اسهتر بی دارای تعهداد

زیادی بند است که بندههای انتههایو دراز هسهتند .ایهن

موبامد.

Ar
c

 )osculatesدارای چهار بادکگ تکام یافتهه هلچنهین

بررسو ،مطا عه مناسایو انگ های کرمهو موجهود در

شکل  -1پروتوسفالوس اسکوالتوس .الف) بند بالغ ،ب) اسکولکس (اقتباس از جاللی.)1711 ،
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ب

شکل -2سیلوروتنیا سیلوری .الف) بند بالغ ،ب) اسکولکس (اقتباس از

مواد و روشها

.)Soylo, 1995

استفادس مد .انگ حداق بهمدآ  ۲۵ساعت در محلهول

of

برای انجا این مطا عه ،در بهار سهال  ،۰۹۳4مجلوعها
 ۴4عدد نربههمهاهو ( )Silurus glanisاز قسهلتههای

،ایدار کنندس قرار نرفت بعد با آب معلو و مسهته مهد
تا مادس ثابت کنندس خاره نردد.

نردید .نلونههای ماهو بعد از صهید زن طهول آنهها

مدآ  ۲-۶ساعت قرار دادس مد .سه ا نلونهه از رنهگ

تعیین ثبهت نردیهد (جهد ل  .)۰بعهد از کا بدنشهایو

خاره با آب بهمدآ  ۰۴دقیقه مستشو دادس مهد در

دستگاس نهوارش از محوطهه مهکلو خهاره مهدس در

ا ک های  34 ۴4 ،۹4درجه بهمدآ  ۹4-۶4دقیقه قرار
دادس مد تا آبگیری مود .بعد از آن نلونه در اسید ا که

Ar
c

ظر

 ،ستیکو حا ی فرما ین  ۰4درصد قهرار دادس

hi

ve

مختلف دریاچهه سهد ارس بههصهورآ تصهادفو صهید

بسته به ضخامت کر  ،نلونه در رنگ کارمن اسید بهه

به آزمایشگاس آبزیان دانشهکدس دام زمهکو دانشهگاس آزاد

 ۰درصد قرار نرفت تا رنگ اضافه خاره نردد .سه ا

اس مو احد تبریز انتقال یافهت .در آزمایشهگاس ،ها از

نلونه در ا که  34درجهه بههمهدآ  ۲-۹سهاعت قهرار

باز کردن ر دس ،محتویهاآ ر دس داخه ا ه

۰44( ۰44

نرفههت بعههد در ا ک ه  ۸4س ه ا در ا ک ه مطل ه

چشله در  ۲/۴سانتومتر طو و) با آب مسته مهدس در

بهمدآ  ۰ساعت قهرار دادس مهد .نلونهه در مخلهو ۴4

زیر استریواسکوپ مورد بررسو قرار نرفتند انگ های

درصد ا ک اتیلی

 ۴4درصد نزیلول بههمهدآ

کرمو جدا مدس به ر ش رنگآمیزی کارمین رنگآمیهزی

 ۹4دقیقه قرار دادس مد س ا در نزیلهول خها

نردید .برای تهیه رنگ کارمن ۵۴ ،میلو یتر اسید استی

دادس مد .در نهایت ،نلونهها با اسهتفادس از کانهادا بها زا

مطل

قهرار

به هلراس  ۴۴میلو یتهر آب مقطهر  ۴نهر ،هودر رنهگ

مونتههه نردیههد (اس ه مو )۰۹3۶ ،بعههد از تهیههه

کارمن مخلو نردید س ا به مدآ  ۰۴دقیقه جوماندس

استفادس از کلید مناسایو ،تعیهین جهنا نونهه مهدند

مد .محلهول صها

بهها

سهرد مهد بهه عنهوان اسهتو
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ا سهههکو توس (۸۸ )Proteocephalus osculatus

( Bykhovskaya-Povlovskaia and Pavilovskii,

س ( Siluritaenia

.)1962

عههدد انگهه سههیلور تنیا سههیلور

یافتهها

 )silurusجداسههازی مناسههایو مههد (جههدا ل ۲ ۰؛
امکال .)۵ ۹

در این بررسو از  ۴4عدد نربههمهاهو صهید مهدس از

دریاچههه سههد ارس  ۰۵۴عههدد انگهه ،ر توسههفا وس
جدول  -1مشخصات گربه ماهیان مورد مطالعه
گونه ماهی

SI
D

گربه ماهی

تعداد (قطعه)

طول كل (سانتیمتر)

۴4

وزن (گرم)

۵۴44-۴44

۰۲4-۴4

جدول  -2فراوانی انگلهای بهدست آمده از گربهماهیان موجود در دریاچه سد ارس

۰

۴4

۲

01

پروتوسفالو

اوسکوتتو

of

رديف

تعداد گربه ماهیان بررسی شده

نوع انگل جدا شده

سیلوروتنیا سیلورو

تعداد انگل جدا شده

درصد آلودگی

۰۵۴

۰44

۸۸

۰44

ve
hi
Ar
c

الف

ب

شکل -7الف و ب :اسکولکس انگل پروتوسفالوس اوسکوالتوس جدا شده از گربهماهیان دریاچه سد ارس
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ب

شکل  -4الف و ب :اسکولکس انگل سیلوروتنیا سیلوروس جدا شده از گربهماهیان دریاچه سد ارس

بحث و نتیجهگیری

نربهماهیان در منطقه دریای خهزر یافهت مهدس اسهت

نونه ههای مهاهو بهه مهک بها ر یها نهوزادی آن مبهت

سههال  ۲44۴بههه منظههور بررسههو انگهه هههای ،ریاختههه

of

سسههتودهای مههاهو انتشههار جهههانو دامههته اغل ه

( .)Markevich, 1951طو بررسو که توس سهویلو در

موموند .بخگ اعظم سسهتودهای مهاهو کهه از حها

تعداد  ۵۹نربهماهو صید مدس از این ر دخانه در طهول

ve

اقتصادی اهلیت دارند در مناط معتدل ،معتهدل سهرد

نربهماهیان موجود در دریاچه د رسو انجها نردیهد ،از

کر های ،هن در مناط تحت حهارسای معتهدل بیشهتر

از این نونههای انگلو Siluritaenia silurus ،بود .این

قطه هها تنهوع نونههای

انگ از یازدس نلونه نربهماهو جداسازی مهد ( Soylo,

کههاهگ یافتههه ههو تعههداد انگ ه ههها افههزایگ مههویابههد

 )2005هلچنین سویلو در سهال  ۰۳۳۴ایهن انگه را از

( .)Dubinina, 1980طب نتایج بههدسهت آمهدس از ایهن

نربهماهیان موجود در دریاچهه سه انکا نهزارش نلهودس

تحقیهه آ ههودنو نربهههماهیههان ( )Silurus glanisبههه

است (.)Soylo, 1995

است .اما با حرکت بهه طهر

Ar
c

انگ های ،ر توسهفا وس ا سهکو توس

hi

مناط بسیار سهرد جههان انتشهار دارنهد .تنهوع نونههای

یکسال ،مگ نونه انگ ،ریاخته جداسازی مد که یکو

سهیلور تنیا

سیلور س  ۰44درصد بودس است که با توجه بهه فصه
نلونهبرداری (فص بههار) میهزان آ هودنو بها

تنهوع

انگلو کم مشاهدس مد.
ظهیر ما کو در سال  ۰۹3۲آ ودنو ماهیهان ر دخانهه

زرینه ر د به د سستود ،ر توسهفا وس اسهکو توس

سستودهای ماهیان چرخه زندنو ،یچیدسای با حداق
ی

میزبان غیر از میزبان اصهلو دارنهد .تلها سسهتودها

تخلگذار بودس ،تخم به هلراس مدفوع ماهو میزبان قطعو
به محی آب ارد مدس تخم به سیله میزبهان اسه
بلعیدس مومود در ر دس این میزبهان تفهریم مهومهود.
ر از ر دس به محوطه بطنهو مههاجرآ کهردس ،مرحلهه

بوتریوسفا وس را نزارش نلهودس اسهت (ظهیهر مها کو،

دیگری از چرخه زندنو خود را طهو مهوکنهد بهرای

 .)۰۹3۲هلچنین نونه اسکو توس در ر دس سامهاهو

ماهیان به مرحله عفونوزایو مورسند که این مرحلهه بهه
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نا ،ر سرکوزید خواندس مومهود چرخهه زنهدنو انگه

سستود برخو از ماهیان ر دخانه زاب بهزرگ در مهلال

زمانو کام مومهود کهه ایهن جهانور بهومههرس آ هودس،

عرا ق انجا نردید ،در ک  ۶۲۶ماهو از  ۸نونهه مهاهو

بلعیدس مود (.)Pavlovsky, 1964

نلونهبرداری مد که از مجلوع  ۴۶نربهماهو صید مهدس

طو تحقیقو که توس سیدمرتضایو هلکهارانگ در

انگ ،ر توسفا وس ا سهکو توس از  ۲4نلونهه مهاهو

به سیله ماهو مناس

جدا سازی مد (.)Shamall and Furhan, 2011

سال  ۰۹3۳بهه منظهور بررسهو آ هودنو چنهد نونهه از
استان خوزستان انجا نردید از مهگ عهدد نربههمهاهو

ماهیان تراکم زیاد آنها در حفرس های بستر منهابش آبهو

مورد بررسو د عهدد از آنهها مبهت بهه سسهتود جهنا

منجر به نسترش آ ودنوهای انگلو مونهردد (ج هو،

،ر توسههفا وس بودنههد (سههید مرتضههایو هلکههاران،

 .)۰۹33در این مطا عه نیز میزان درصد آ ودنو با یو از

 .)۰۹3۳در سههال  ۰۳۴3باریشههوا بههازر ،ر توسههفا وس

هر د انگ ،ر توسفا وس ا سکو توس

سهیلور تنیا

ا سکو توس سیلور تنیا سیلور س را بهه عنهوان د

سهیلور س در نربههماهیهان سهد ارس در فصه بههار

انگ اختصاصو نربهماهیان معرفو نلودند ( Barysheva

مشاهدس مد که با توجه به آ هودنو بها ی ایهن ماهیهان

.)and Bauer, 1957

بررسو میزان آ ودنو آنها در فصول دیگر سهال توصهیه

SI
D

ماهیان آب میرین بهه انگه ههای کرمهو در آبگیرههای

کاهگ تحر برخو ماهیان مانند سیم ،ک هور نربهه

of

در تحقیقو که توس ملال فرهان در سال  ۲444تا

hi
Ar
c

منابع

ve

 ۲44۰به منظور بررسو انگه ههای ترمهاتود دیینیه

مونردد.

 اس مو ،ع .)۰۹3۶( .کر مناسو دام زمکو .نلاتودا اکانتوسفا  .جلد سهو  ،انتشهاراآ دانشهگاس تههران ،صهفحاآ
.۸۵۲-۸۵۹

 ج و ،ب .)۰۹33( .انگ ها بیلاریهای انگلو ماهیان آب میرین ایران .مرکت سههامو مهی آ ایهران ،صهفحه
.۹۶۸

 زمانو ،ع .)۰۹۸۳( .بررسو تعداد کتوباسیلوسهای موجود در ر دس نربهماهیهان ( )Silurus glanisموجهود در ر د
ارس، .ایاننامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه ای ( )D.V.Mرمته دام زمکو .دانشگاس آزاد اس مو احد تبریهز،
کد،ایان نامه  .۰4۲۰4۴4۰۸3۲4۸۲صفحه .۲۶
 سید مرتضایو ،ر .موبدی ،ا .فرهنا  ،ع .)۰۹3۳( .آ ودنو چند نونه از ماهیان آب میرین به انگه ههای کرمهو در
آبگیرهای استان خوزستان .مجله عللو می آ ،ملارس  ،۰صفحاآ .۲۴-۹۶
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یادداشت تحقیقاتی کوتاه

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

ایهان نامهه دکتهرای، . بررسو انگ های نوارمو ماهو اسهبله معلهو و ر دخانهه زرینهه ر د.)۰۹3۲(.  ا، ظهیر ما کو
.۲۲4۹  ملارس، دانشگاس تهران،دام زمکو
 زیربخگ مطا عهاآ جهامش. نزارش نهایو مطا عاآ ماهومناسو دریاچه سد ارس.)۰۹3۴( . ع،ناس،سر

،  عباسو

.۰۴۴  صفحه، تهران، معا نت آبزیان می آ ایران،می تو دریاچه سد ارس
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