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چکیده
استان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر ایران واقع شده که داراي آب و هواي خشک ،معتدل ،کمآب بوده و غالبیـت
اصلي ماهیان این استان را خانواده بزرگ کپورماهیان نظیر کپور معمولي ،خیاطه ،کولي ،سیاهماهي تشکیل داده است .نمونهبـرداري انگلـي
ماهیان استان در  6ایستگاه تحقیقاتي از قسمتهاي باال و پاییندست رودخانههاي حبلهرود ،چشمهعلي و سد شهید شاهچراغي طي شـ
ماه از بهمنماه  2931الي تیرماه  2939با صید  251قطعه ماهي توسط تورهاي صیادي انجام پذیرفت .از بررسي ضـایعا

میکروسـکوپي

پوست ،آبش  ،بالهها و چشم ماهیان  8جنس از دو رده مختلف انگلـي نظیـر یـک جـنس  Ligula intestinalisاز رده  Cestodaو
هفــت جــنس از رده  Monogeneaشــامل دو جــنس  ،Gyrodactylus .spیــک جــنس  ، Dactylogyrus .spیــک جــنس
 ، Dactylogyrus lenkoraniدو جنس  Paradiplozoon .spو یک جنس  Diplozoon meganشناسایي گردید .ماهیان کپور و
کولي به ترتیب با  9و 2جنس باالترین و پایینترین تنوع و تراکم انگلي و رده  Monogeneaبا هفت جنس و  Cestodaبا یک جـنس
به ترتیـب بیشـترین و کمتـرین ح ـور را در ماهیـان منـابعآبـي اسـتان سـمنان داشـتند همینـین دو جـنس Paradiplozoon .spو
 Gyrodactylus .spاز اندام ماهیانکپور و خیاطه به صور

مشترک گزارش گردید .آنالیز واریانس طول -وزن و ضریب همبسـتگي 1

دامنهاي پیرسون ( )P<1015ماهیان نشان از همبستگي ناقص و مستقیم ماهیان کپور و خیاطه و همبستگي ناقص و معکوس سـیاهماهیـان
دارد.
کلمات کلیدی انگلشناسي ،کرمها ،کپور ماهیان ،منابع آبي ،استان سمنان

مقدمه
توسعه آبزيپـروري در تـیمین نیازهـاي تغذیـهاي بشـر و

در بلوغ جنسي و یا عقیمي و مرگ و میر ماهیان ميشـوند

بسیار مهمي دارد لذا کشور ایران

و اغلب زمینه را براي بیماريهـاي میکروبـي ،ویروسـي و

نیز با توجه به موقعیت جغرافیایي ،شرایط آب و هـوایي و

خارجي فراهم ميسـازند .یکـي از شـرایط تولیـد آبزیـان،

برخورداري از منابعآبي مختلـف در برگیرنـده گونـههـاي

حفــب بهداشــت و جلــوگیري از بــروز بیمــاريهــا آنهــا

مختلف و متنوعي از ماهیان ميباشد که هـر یـک پـذیراي

ميباشد لذا براي مقابلـه بـا شـیوع بیمـاريهـاي انگلـي و

انگلهاي متفاوتي بـوده و ایـن موضـوع اهمیـت بررسـي

خسارا

ناشي از آن در یک منطقه فقط شناسایي انگلهـا

انگلي ماهیان را بسیار پر رنگتر مـينمایـد [ .]21یکـي از

کافي نميباشد بلکه شناخت انگلهـاي ماهیـان در منـاط

عوامل تـامین نیازهـاي پروتنینـي کشـور مـا بهـرهبـرداري

اکولوژیکي مختلف ،مطالعه بوم شناختي ،همه گیرشناسـي

مناسب از آبهاي داخلي و پرورشي انواع آبزیان ميباشـد

آنها ،شناخت دقی روابط متقابـل بـین انگـل و میزبـان و

بنابراین شناخت عوامل م ر در توسـعه پـرورش ماهیـان

رابطه آن دو با محیطي که در آن زندگي ميکنند ضـرور

اقتصاد ملل مختلف نق

براي کاه

ضایعا

دارد بدین صور

و پیشگیري از بیماريهـا ضـرور
که انگلها موجب کاه

دارد [ .]22علــم انگــلشناســي آبزیــان از اواخــر قــرن 23
مــیالدي پیرامــون گــروه عظیمــي از جــانوران وابســته بــه

رشد ،تـاخیر
1

شناسایي کرمهاي انگلي کپورماهیان...

موجودا

 Dactylogyrus .sp, Gyrodactylus .spو بــراي

دیگر به بحث و تبـادل پرداختـه کـه مهمتـرین

عوامــل پــراکن

ایــن موجــودا

اولــینبــار  Diplozoon .spرا از آبش ـ

را ســن ،رژیــم غــذایي،

مــاهيســفید

فراواني ماهي ،فـونانگلـي ،شـرایط محیطـي نظیـر درجـه

رودخانهاي و رئیسي و همکـاران [ ]23نیـز طـي بررسـي

در

سـیاهماهیــان تـاالب ســولقان

حــرار  ،نوســانا
عادا

 ،pHاکســیژنمحلــول و تفــاو

ضـایعا

غذایي بیان نموده است [ .]93بررسـي و شناسـایي

پوسـت و آبشـ

چهارمحـــال بختیـــاري از ناحیـــه آبشــ

ســـیاهمـــاهي

انگلهاي آبزیان در کشـور ایـران بـه  1-9دهـه قبـل بـاز

 Dactylogyrus lenkoraniرا گــزارش و پــازوکي و

ميگردد کـه بـراي اولـینبـار  Bykhovskiiو همکـاران

همکاران [ ]6نیز براي اولینبار در حوزه دریايخزر انگـل

ماهیان

چند میزباني  Dactylogyrus .spرا شناسـایي نمودنـد.

رودخانه کرخه [ ]91و مخیر  13جـنس انگلـي از نـواحي

مهديپور و بزرگنیا [ ]16در مطالعه رودخانه حبلهرود بر

ماهیان سـفیدرود دریـايخـزر شناسـایي

روي ماهیان سیاهماهي و باربوس  6گونه انگلـي از جملـه

نمودند [ ]19همینین فون غالب ماهیان آبشیرین ایـران

 Dactylogyrus lenkorani ,Myxobolusو صابري

متعل به کپور ماهیان بوده که داراي  92جنس و  13گونه

و همکاران [ ]26از نواحي پوست و آبش

ماهیـانخیاطـه

ميباشد Molnar .و  ،]96[ Pazookiعراقـي و جاللـي

و سیاهماهي رودخانه بابلرود و احمدي و بزرگنیـا [ ]1از

[ ]23و بــزرگنیــا و همکــاران [ ]3تعــداد متنــوعي از

نقاط پوست و آبش

ماهیانخیاطه و سیاهمـاهي رودخانـه

پریاختگــان آبهــاي شــیرین ایــران را شناســایي نمودنــد.

تـــــالر مقـــــدار زیـــــادي  Monogeneaشـــــامل

محققینــي همیــون عراقــي و جاللــي [ ]23طــي بررســي

Paradiplozoon،Gyrodactylus ،Dactylogyrus

آبششي ماهیان سد مهاباد براي اولینبار  1جـنس

شناسایي و معرفي نمودند مرت ـوي و همکـاران [ ]15بـا

 Dactylogyrusو

بررسي محوطه شکمي ماهیـانکپـور سـد سـتارخان اهـر،

 Dactylogyrus kendalanicusرا به همراه  8جـنس

یوسفي [ ]18از محوطه شکمي ماهیـانسـفید رودخانـهاي

انگلي  ،Monogeneaشمسي [ ]25از پوست سیاهماهیان

ســد ارس و جاللــي و همکــاران [ ]21از محوطــه بطنــي

رودخانـــه شـــیرود  3جـــنس انگلـــي  Monogeneaو

ماهیــانکــولي ســد زریــوار کردســتان انگــل Ligula

 ،Nematodaپازوکي و همکاران [ ]1طي بررسي ماهیان

 intestinalisرا شناســایي نمودنــد همینــین  Carterو

چهار جنس انگل  Dactylogyrus .spاز آبش
پوست و آبش

ضایعا

انگلـــــــــي suchengtaii

آبشیرین استان زنجان از آبش

 ]92[ Pierceبا بررسي انگلي مـاهيسـیم در منـابعآبـي

ماهیانخیاطه انگـلهـاي

 Dactylogyrus vistulaeو Paradiplozoon .sp

کشور آلمان  %81شیوع آلودگي لیگولوزیس را بـه واسـطه

سیاهماهیان Gyrodactylus

آلــودگي ماهیــان وحشــي در منطقــه مــورد نظــر گــزارش

و از نواحي پوست و آبش

 .spرا شناسایي و گزارش نمودند .پـازوکي و معصـومیان

نمودند.

[ ]5طي بررسي انگلي ماهیـان سـیاه و خیاطـه آاربایجـان

با توجه به توسعه پرورش ماهیان در استان سمنان و امکان

غربي  1گونه انگـل  Diplozoon meganو پـازوکي و

انتقـال آلـودگيهـاي انگلـي از ماهیـان بـومي بـه ماهیـان

همکاران [ ]6طي بررسي انگلي ماهیان حوضه دریايخـزر

پرورشـي انجـام مطالعـا

دارد

بر روي ماهیان سیم ،کاراس ،سیاه ،کپور معمولي ،کلمـه و

بنابراین مطالعه فوق با هدف شناسـایي گونـههـاي غالـب

خیاطه براي اولینبار انگل  Dactylogyrusچند میزبـان

خانواده کپور ماهیان ،فون انگلـي و اهمیـت بیمـاريزایـي

را در شناسایي نمودند .همینین غالمـي و همکـاران []11

آلـودگي ،واریـانس

طــي بررســي ضــایعا

پوســت و آبش ـ

انگـلشناسـي ضـرور

آنان به همراه تعیین درصـد و شـد

طــول و وزن ماهیــان و ضــریب همبســتگي آنــان انجــام

ماهیــانســفید

پذیرفت.

رودخانــهاي و ســیاهماهیــان رودخانــه نکــا انگــلهــاي
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مواد و روش کار

بررسي ماکروسکوپي ضایعا

نمونه برداري انگلي از خانواده کپورماهیان منابع آبـي مهـم

ماهیان بوسیله ارهبین (بزرگنمـایي  )3x-1و بررسـيهـاي

استان طي  6ماه از بهمنماه  2931الي تیـر مـاه  2939از 1

میکروسکوپي ضایعا

و چشـم

رودخانه مهم استان نظیر حبلهرود ،چشمهعلي و یک سـد

ماهیان به کمک میکروسکوپ (بزرگنمایي 31تـا  )211بـه

شهید شاهچراغي شهرستان دامغان تحت عنوان  6ایسـتگاه

همراه بررسي انگلي روده ماهیان پس از تخلیـه محتویـا

تحقیقاتي در مناط باال و پاییندست (جـدول  )2بـه حـد

روده و شستشــو درون الــک  211بــه کمــک دســتگاه

فاصل  1 kmدر هر ایستگاه از یکدیگر توسط  9نوع تـور

استریومیکروسکوپ و تثبیت نمونههاي انگلي با استفاده از

ماهانـه انجـام

دســــتورالعملهــــاي  Fernandoو همکــــاران (،)91

پذیرفت که طي آن  3گونـه مـاهي نظیـر کپـور معمـولي،

 )99( Gussevو  lomو  )95( Dykovaانجـــــــــام

خیاطه ،کولي و سیاهماهي به تعـداد  251قطعـه بـا هـدف

پذیرفت .تجزیه و تحلیل آماري انگلهاي شناسـایي شـده

انگلشناسي صید گشته و در هر مرحله ماهانه این ماهیـان

به کمک نرم افزار  Excelو بررسي میزان شـیوع (درصـد

درون یک بانکر 25 Lآب بـه آزمایشـگاه بیوسیسـتماتیک

آلودگي) ،شد

آلودگي ،مقایسه آلودگيها بر حسب مـاه،

دانشگاه آزاد واحـد دامغـان جهـت بیـومتري و شناسـایي

طـــول و وزن ماهیـــان بـــه کمـــک آزمـــون واریـــانس

انگلشناسـي منـابع آبـي

( )Anova, P<1015و ضریب همبستگي پیرسون انجـام

صیادي پره ،سالیک و ساچوک بـه صـور

انگلها منتقل گردیدند .مطالعا

پوست ،بالـههـا ،آبشـ

پذیرفت.

مهم استان سمنان پس از شناسـایي و بیهوشـي ماهیـان بـا

جدول 2ـ مشخصا

پوسـت ،بالـههـا و آبشـ

طول و عرض جغرافیایي  6ایستگاههاي مطالعاتي منابعآبي مهم استان سمنان

ایستگاه

عرض جغرافیایی "N

طول جغرافیایی "E

ایستگاه باالدست حبلهرود

"N 21016'21°95

"E 93093'13°51

ایستگاه پائیندست حبلهرود

"N 93083'21°95

"E 51099'23°51

ایستگاه باالدست سد شهید شاهچراغي

"N 3028'23°96

"E 96013 '23°53

ایستگاه پائیندست سد شهید شاهچراغي

"N 13016'29°96

"E 9011 '25°53

ایستگاه چشمهعلي دامغان

"N 33055'26°96

"E 9011 '5°53

نتایج
نتایج بررسي انگلي بر روي  251قطعه ماهي از  6ایسـتگاه

انگلــي نظیــر  2جــنس  Ligula intestinalisاز رده

تحقیقــاتي بــاال و پــاییندســت رودخانــههــاي حبلــهرود،

 Cestodaو  1جـــنس از رده  Monogeneaشـــامل 1

چشمهعلي و سد شهید شاهچراغي استان سمنان شناسـایي

جنس  2 ،Gyrodactylus .spجنس Dactylogyrus

 52عدد کپور معمولي و وحشي 35 ،عدد ماهيخیاطه92 ،

2 ،.spجــنس  1 ،Dactylogyrus lenkoraniجــنس

عدد سیاهماهي و  19عدد ماهي کولي بـوده کـه 51( % 98

 Paradiplozoon .spو  2جـــنس

Diplozoon

قطعه) از این ماهیان دچـار آلـودگي انگلـي بـوده و از 51

 meganجداسازي گردید .ماهیان کپور و کولي به ترتیب

قطعه مـاهي آلـوده  213عـدد انگـل از  8جـنس و  1رده

با  9و 2جنس انگلي از باالترین و کمترین تنوع و تراکم و
3

شناسایي کرمهاي انگلي کپورماهیان...

رده  Monogeneaبا  1جنس و  Cestodaبا 2جنس به

پیرسون ( )P<1015ماهیان نشان از همبسـتگي نـاقص و

ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگي انگلي منـابعآبـي

مســتقیم ماهیــان کپــور و خیاطــه و همبســتگي نــاقص و

استان سمنان را داشتند همینین میانگین درصـد و شـد

معکوس سیاهماهیان دارد ،نتیجه اینکه بـا افـزای

آلودگي انگلي خـانواده کپـور ماهیـان طـي  6مـاه  % 98و

وزن کپورماهیان فقط درصد آلودگي و در ماهیان خیاطه با
آلـودگي انگلـي آنـان

 101188بـــوده و  1جـــنس Paradiplozoon .spو

افزای

معیار طول درصد و شـد

 Gyrodactylus .spجداسازي شده از  1مـاهيکپـور و

افزای

یافته اما در سیاهماهیان با کاه

مشترک گزارش گردید (جدول .)1آنالیز

شد

خیاطه به صور

آلودگي آنان با افزای

طـول و

طول و وزن فقـط

همراه بوده است (جدول .)9

واریــانس طــول -وزن و ضــریب همبســتگي  1دامنــهاي
جدول 1ـ انگلهاي شناسایي شده خانواده کپور ماهیان از رودخانه هاي حبلهرود ،چشمهعلي و سد شهید شاهچراغي دامغان
گونه ماهی

میانگین

اندام آلوده

ماهيکپور

51 gr – 11 cm

آبش
محوطه بطني

ماهي خیاطه

5011 gr – 1011 cm

پوست
آبش

سیاه ماهي

1501 gr - 21 cm

آبش
آبش

ماهيکولي
جمع

جنس انگل

محل صید

Gyrodactylus .sp

سد شاهچراغي

Paradiplozoon .sp

سد شاهچراغي

Ligula intestinalis

سد شاهچراغي

Gyrodactylus .sp

چشمهعلي

Paradiplozoon .sp

چشمهعلي

Dactylogyrus lenkorani

حبلهرود

Diplozoon megan

حبلهرود

طول _ وزن

پوست

میانگین
%آلودگی

% 39
% 16
% 62

میانگین
شدت
آلودگی
101355
101966
101155

آبش

3082 gr - 1022 cm

Dactylogyrus .sp

حبلهرود

% 21

101111

-

1208 gr - 2102 cm

-

-

% 98

101188

جدول 9ـ ضریب همبستگي پیرسون و واریانس طول و وزن
طول
ماهی

ماهي کپور
ماهي خیاطه
سیاه ماهي
ماهي کولي

وزن

درصد و

سطح

ضریب

سطح

ضریب

شدت آلودگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

درصد آلودگي

10196

10681

10138

10335

آلودگي

10189

10616

10221

10321

درصد آلودگي

10132

10918

10131

10121

آلودگي

10193

10951

10211

10132

درصد آلودگي

10382

10921

10211

10951

آلودگي

1019

10123

10131

10923

درصد آلودگي

10111

10181

10133

10112

آلودگي

10185

10921

10221

10153

شد
شد
شد
شد
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تیر 1393

خرداد 1393

فروردین 1393

اردیبهشت 1393

اسفند 1392

بهمن 1392
35%

بررسی انگلی ماهی کپور

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Monogena

Cestoda

شکل 2ـ درصد آلودگي انگلي ماهيکپور از بهمن ماه  – 2931تیر ماه  2939منابعآبي استان سمنان
تیر 1393

خرداد 1393

فروردین 1393

اردیبهشت 1393

اسفند 1392

بهمن 1392

بررسی انگلی ماهی خیاطه

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Monogena

Cestoda

شکل 1ـ درصد آلودگي انگلي ماهيخیاطه از بهمن ماه  – 2931تیر ماه  2939منابعآبي استان سمنان
تیر 1393

خرداد 1393

اردیبهشت 1393

فروردین 1393

اسفند 1392

بررسی انگلی سیاه ماهی

بهمن 1392
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Monogena

Cestoda

شکل 9ـ درصد آلودگي انگلي سیاهماهي از بهمن ماه  – 2931تیر ماه  2939منابعآبي استان سمنان

5

شناسایي کرمهاي انگلي کپورماهیان...

تیر 1393

خرداد 1393

فروردین 1393

اردیبهشت 1393

اسفند 1392

بررسی انگلی ماهی کولی

بهمن 1392
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Monogena

Cestoda

شکل 3ـ درصد آلودگي انگلي ماهيکولي از بهمن ماه  – 2931تیر ماه  2939منابعآبي استان سمنان

بحث
علم انگلشناسي داراي دامنـه وسـیعي از علـوم مختلفـي

بنــابراین از نظــر اکولــوژیکي نیــز مطالعــه آنهــا در علــم

نظیر مـاکرواکولـوژیکي ،میکـرواکولـوژیکي ،بیوشـیمیایي،

اکولــوژي حــائز اهمیــت اســت [ .]28ماهیــان موجــودا

بهداشت عمومي ،علـوم اقتصـادي بـوده کـه در آن چهـره

حساسي بوده که در صور

واقعي زندگي انگلي غالبا قابل لمس و درک نیسـت زیـرا

یا حتي غیرممکن ميباشد لذا پیشـگیري از بـروز بیمـاري

روابط بین انگلها و میزبان آنها بسیار پیییده و در واقـع

بسیار ضروري دارد .بیماري ماهیان بر حسـب انـدامهـاي

یکي از  3جنبه مختلف از سیمبیوزیس است [ .]13انگلها

آلوده ،سن و نوع مـاهي طبقـهبنـدي گشـته و تعـدادي از

در اشکال مختلف نظیر اجباري ،اختیاري ،موقتي ،دائمـي،

بیماريها از طری میزبانهاي واسط منتقل ميگردنـد کـه

خــارجي ،داخلــي ،اتفــاقي ،ســرگردان ،بیمــاريزا ،غیــر

مبارزه با این میزبانهايواسط و حذف آنها بسیار اهمیـت

بیماريزا و زئونـوزرا ارتبـاط برقـرار نمـوده و عمومـا بـه

دارد.

موجوداتي اطالق ميشوند که در داخـل یـا خـار پیکـر

انگل ماهیان به طور کلي در  6گروه تـکیاختـه ،پریاختـه،

موجود زنده بهطور موقـت بـه سـر بـرده و از آن تغذیـه

مرجانها ،کرمها ،سختپوسـتان و نرمتنـان تقسـیمبنـدي

مينماید .آبزیان به عنوان یکي از مهمترین منابع پروتنینـي

ميگردند .راههاي مبارزه با میزبانهـاي واسـط اسـتفاده از

در دنیا مورد تهدید آلودگيهاي مختلفي نظیر آلودگيهاي

سولفا مس ،آهک و سموم حلزونک  ،مبارزه با علـف-

انگلي قرار دارند و با توجه به محـدودیت منـابع طبیعـي،

هــاي هــرز  ،حــذف گیاهــانآبــزي مــزاحم ،دور نمــودن

شناسایي انگلهـا از دیـدگاه بیوسیسـتماتیک ،بیولوژیـک،

پرنــدگان ،جلــوگیري از ورود ماهیــان وحشــي ،حــذف

فیزیولوژیک و کنترل بهداشتي و سـالمتي آنـان از دیـدگاه

قورباغـههـا کــه در بع ـي مـوارد بــه عنـوان ناقـل عمــل

اقتصادي تاثیر و اهمیت به سزایي دارد [.]22

مينمایند [ .]11سرایت و انتقال بیماريهاي انگلـي تحـت

انگلشناسي از شاخههاي مهم علم زیستشناسي بوده که

تیثیر عوامل سهگانهاي نظیر وجود میزبان حسـاس ،وجـود

طي آن شناسایي و طبقهبندي انگلها از نظر فراواني ،تنوع،

منبــع آلــودگي و طــرق انتقــال آلــودگي بســتگي دارد و از

سیستماتیک و همینین نوع زندگي و انتخاب میزبان مورد

آنجایي که حتما لزومي ندارد آسیبي به میزبـان خـود وارد

توجه قرار ميگیرد .انگلها موجـودا

ابتـدایي بـوده کـه

مسالمتآمیز زندگي مينمایند امـا

محیطهاي گوناگوني را بـراي حیـا

انتخـاب مـينماینـد

نموده گاهي به صور

بیماري درمان آنها مشکل و

بیماريهاي انگلي همواره داراي سیر مزمن بوده و کمتر با
6
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آثار و عالیم بالیني همراه هستند ،لذا ماهیان آلـوده ممکـن

بود همینین طي تحقیقا

است بعد از بهبود ظاهري و بدون داشتن هر گونه عالیـم

ماهیان استان سمنان  1جنس  Paradiplozoon .spو

ناقلین بیماري درآیند و خود نق منبع

 Gyrodactylus .spجداسازي شده از ماهیانکپور و

آلوده را براي ماهیان سالم به عهده بگیرند [ .]13مهمترین

خیاطه به صور

انگل مشترک ثبت گردید .واریانس

محــیطهــاي مناســب جهــت رشــد انگــلهــا درون بــدن

معیارهاي طولي و وزني خانواده کپور ماهیان رودخانههاي

مهره داران نظیر دسـتگاه گوارشـي ،خـون ،ریـههـا ،حفـره

استان سمنان در  1گونه ماهيکپور و خیاطه نشان از

عدسي و بافتها بوده که داراي مواد غذایي متنوعي نظیـر

که در کپور

کلینیکي به صور

انگلي بر روي خانواده کپور

همبستگي ناقص و مستقیم دارد بدین صور

قند ،پروتنین ،چربي و آنزیم ،pH ،اکسـیژن اسـت گـاهي

ماهیان با افزای

انگلها محیط بدن میزبان را به نفع خـود تغییـر داده مـثال

در ماهیانخیاطه فقط با افزای

معیارهاي طول و وزن درصد آلودگي اما
معیار طولي هم درصد و

آلودگي به سسـتدها کـه باعـث کـاه  pHاسـیدي روده

هم شد

ميشوند .انتقال آلودگي از طری دستگاه گـوارش و مـواد

ماهیان با کاه

خوراکي نیز وجود دارد لذا مواد غذایي زنـده یـا فـرآوري

آلودگي آنان افزای

نشده (تازه و یخ زده) بـه عنـوان منـابع احتمـالي آلـودگي

معکوس ميباشند .رودخانههاي حبلهرود و چشمهعلي

مطرح هستند کـه بایسـتي از مصـرف ایـن آبزیـان آلـوده

جزو  1رودخانه مهم استان سمنان از لحاظ تنوع ماهي و

جلوگیري شود بنابراین پیشگیري در بیماريها نسـبت بـه

حجم آب بوده که شناسایي ماهیان و انگلهاي آنان ،میزان

پیشـگیري

درصد آلودگي و مبارزه با عوامل تاثیرگذار انگلي این

عوامل استرسزا نظیر حفب کیفیت

رودخانهها از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است .در

آب و تقابــل مــاهي بــا عوامــل بیمــاريزا و بکــارگیري

قسمت ایل به ح ور و تراکم انگلهاي رودخانههاي

دستورالعمل هاي بهداشـتي و ضـدعفوني در کارگـاه هـاي

حبلهرود ،چشمهعلي و سد شهید شاهیراغي استان به

پرورشي ماهي باشد [.]11

بحث ميپردازیم.

توسعه آبزيپروري و میزان مصرف سرانه آبزیان در دو

انگلهاي رده  Monogeneaاز شایعترین آلودگي انگلي

دهه گذشته کشور با یک روند افزایشي در حرکت بوده

ماهیان آبشیرین ميباشند که تحت تاثیر عوامل گوناگوني

ایران میزان

نظیر سن ،میزبان و وضعیتپرورشي از کیفیت بیماري-

درمان همیشه ترجیح داده مي شـود و اقـداما
بایستي بر مبناي کاه

به طوریکه طب آمارنامه رسمي سازمانشیال

مصرف سرانهآبزیان در سال  2981بر اساس هر نفر 5 kg

آلودگي انگلي آنان افزای

ميیابد اما در سیاه

معیارهاي طولي و وزني فقط شد
یافته که داراي همبستگي ناقص و

زایي متفاوتي در پوست و آبش

ماهیان به همراه کاه

در سال بوده که در سال  2931به  302 kgرسیده است

تولیدا

[ .]12در همین راستا شناسایي و طبقهبندي ماهیان و

پوست و آبش

انگلهاي غالب آنان در رودخانههاي مهم استان سمنان

در اندامهاي دیگري یافت شده که این انگلها عالوه بر

انجام پذیرفت که طي آن کپورماهي با  9جنس (یکسوم)

ویژگي میزباني و نوع گونه تمایل زیادي به چسبیدن

انگلهاي جداسازي شده از بیشترین تنوع و تراکم انگلي

اندامهاي خاصي از بدن میزبان دارند و گونههایي نظیر

نسبت به دیگر ماهیان برخوردار بودند و پس از ماهيکپور

 Paradiplozoonکه از دامنه میزباني وسیعتري

دومین رتبه تنوع و تراکم انگلي با  1جنس به صور

برخوردارند در  1گونه ماهيکپور و خیاطه ثبت شده

و تلفا

باال برخوردار هستند و بیشتر در نواحي
ماهیان مشاهده و ندرتاً گونههایي از آنان

مشترک متعل به سیاهماهي و خیاطه بوده و ماهيکولي

است .در بررسي درصد و شد

تنها با  2جنس انگلي از کمترین تنوع و تراکم برخوردار

رودخانههاي استان سمنان رده  Monogeneaبا 1
7

آلودگي انگلي ماهیان

شناسایي کرمهاي انگلي کپورماهیان...

جنسانگلي ( )%32رتبه نخستآلودگي را نسبت به رده

رابطه همسویي دارد اما با سیاهماهیان به واسطه همبستگي

انگلي  Cestodaeدر برداشته و Gyrodactylus .sp

ناقص و معکوس رابطه همسویي ندارد Zargar .و

با  %13از ناحیه پوست ماهیانکپور و خیاطه طي فصل

همکاران [ ]93طي بررسي عوامل موثر Diplozoon

زمستان  Dactylogyrus .sp ،2931با  %1از ناحیه

ماهیان Crucian

ماهیانکولي

آبش

فصل

طي

بهار

 kashmirensisبر روي آبش

 Carpو  Carassius carassiusدریاچه Anchar

،2939

اظهار نمودند که انگلهاي  Monogeneaبه دلیل

 Dactylogyrus lenkoraniبا  %8از ناحیه آبش
سیاهماهیان طي فصل بهار و اوایل تابستان ،2939
 Paradiplozoon .spبا  %99از ناحیه آبش

ساختار چرخه زیستي ساده خود تغییرا

ماهیان

محیط

اکوسیستم را به خوبي نشان ميدهند به طوریکه افزای

کپور و خیاطه و  Diplozoon meganبا  %23از ناحیه

شیوع این انگلها در محیطهاي آلوده به واسطه وضعیت

سیاهماهیان طي فصول زمستان  2931و بهار 2939

دماي آب در دریاچههاي

آبش

غذایي مناسب و افزای

شناسایي و ثبت گردیدند که  Diplozoon meganبا

 Eutrophicو  Hypertrophicافزای

 %15و  Dactylogyrus lenkoraniبا  %26به ترتیب

مسنله با انگلهاي  Diplozoon meganشناسایي شده

از بیشترین و کمترین درصد آلودگي برخوردارند.

از آبش

سیاهماهیان رابطه همسویي ندارد .اولین

 Godoyو  ]98[ Tinsleyبا بررسي 9ساله انگل

گزارشا

انگلهاي  Monogeneaماهیان آب شیرین

 Discocotyle Sagittataاز رده  Monogeneaبر

ایران توسط  ]91[ Bykhovskiiبا شناسایي چهار جنس

روي آبش

انگل  Dactylogyrus .spاز آبش

ماهیان قزلآالي قهوهاي اظهار نمودند که

بیشترین درصد شیوع آلودگي انگلي به واسطه افزای

ميیابد که این

ماهیان رودخانه

کرخه انجام پذیرفت اما در سالهاي اخیر محققیني

دمايآب طي فصول تابستان و پاییز و کمترین آن در فصل

همیون پازوکي و همکاران [ ]6از آبش

زمستان بوده که با نتایج مطاله حاضر رابطه همسویي دارد.

سیاهماهیان رودخانه تجن انگل ،Dactylogyrus .sp

ماهیان

ماهیانخیاطه

 Paladiniو همکاران ( )1122با بررسي آبش

کپورماهیان و

پازوکي و همکاران [ ]1از ناحیه آبش

سیم مناط سواحل دریاي مدیترانه انگل Gyrodactylus

انگلهاي Paradiplozoon ،Paradiplozoon .sp

 Longipes .spرا شناسایي و عامل آلودگي این انگل را

 .spو  Dactylogyrus vistulaeو از نواحي پوست و

شرایط نامناسب منطقه بیان نمودند که با نتایج مطالعه

آبش

ماهیانکپور ،کولي و سیاهماهیان آبهاي شیرین

منابعآبي استان سمنان به واسطه آلودگيهاي زیست

استان زنجان انگلهاي  Gyrodactylus .spو

محیطي منطقه رابطه همسویي ندارد .همینین Albelda

 ،Diplozoon meganبزرگنیا [ ]9از آبش

و همکاران [ ]13طي بررسي انگل Zeuxapta Serilae

کپور سواحل دریايخزر انگلهاي ،Gyrodactylus .sp

از رده  Monogeneaبرروي ماهیان انگشتقد

Dactylogyrus .spو ،Paradiplozoon .sp

 Seriola dumeriliدر مناط غربي دریاي مدیترانه
عامل افزای

رئیسي و همکاران [ ]23از نواحي پوست و آبش
ماهیانکاراس انگلهاي  Dactylogyrus extensusو

دماي آبدریا را طي فصول گرم سال در

 Gyrodactylus .spو از ناحیه آبش

انتقال این انگل مثبت قلمداد نمودند همینین رابطه منفي
و معنيداري ما بین معیارهاي طولي و وزني ماهي با نرخ

تاالب

سولقان

چهارمحال

و

سیاهماهیان

بختیاري

انگل

طول و وزن ماهیان،

 ،Dactylogyrus lenkoraniغالمي و همکاران []11

ميیابد که این فرضیه در

و پوست سیاهماهیان رودخانه نکا انگل

انتقال بیان نمودند که در اثر افزای
آلودگي انگلي آنان نیز افزای

ماهیان

از نواحي آبش
.sp

مورد ماهیانکپور به واسطه همبستگي ناقص و مستقیم
8

،Diplozoon

.sp

Dactylogyrus

و

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره اول ،پاییز  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

 ،Gyrodactylus .spمهديپور و بزرگنیا [ ]16از

محوطه بطني کپورماهیان سد شهید شاهچراغي شهرستان

سیاه ماهیان حبلهرود سمنان

دامغان طي ماههاي خرداد و تیر  2939جداسازي و

انگلهاي Dactylogyrus .sp ،Myxobolus .spو

آلودگي پاییني

نواحي پوست و آبش

شناسایي گردید که از درصد و شد

 ،Gyrodactylus .spصابري و همکاران [ ]26از
نواحي پوست و آبش

برخوردار بوده اما طب اظهارا

سیاه ماهیان و خیاطه بابلرود

در شهریور ماه  2931درصد و شد

انگلهاي Dactylogyrus ،Gyrodactylus .sp

آلودگي شدیدي از

این انگل سستودي مشاهده شده که بر اساس نتایج

 lenkoraniو  ،Paradiplozoon .spاحمدي و بزرگ-
نیا [ ]1از نواحي پوست و آبش

صیادان ماهي این منطقه

حاصله ميتوان علت افزای

ماهیان خیاطه و سیاه-

تراکم و شد

دمايآب را دلیلي بر افزای

این انگل در منطقه سد شهید شاهچراغي

ماهي رودخانه تالر مازندران انگلهاي Gyrodactylus

بیان نمود .براي درمان این انگل راه قطعي وجود ندارد اما

 .spو ،Paradiplozoon .spجاللي و همکاران []29

براي استخرهاي پرورشي یا محیطهاي بسته نظیر سد

ماهیانکاراس تاالب سمیرم انگل

غوطهوري ماهیان در محلول  9در

از ناحیه آبش

ميتوان از طری

 Dactylogyrus lenkoraniو تقوي و همکاران []21

 211111اسید پیکریک به مد

 2ساعت یا استفاده از

ماهیانکولي رودخانه زردي انگل

ديان بوتیلاکسید قلع به میزان  151 ml/gبه ازاي هر

 Diplozoon .spرا گزارش و ارائه نمودند .دومین گروه

کیلوگرم ماهي استفاد نمود .در سالهاي گذشته و اخیر

انگلي مورد بررسي رودخانههاي استان رده Cestodea

محققیني همیون  Carterو  ]92[ Pierceاز محوطه

عفونتهاي رده

بطني ماهیانسیم کشور آلمان ،جاللي [ ]22از محوطه

 Monogeneaشایعترین عفونت انگلي ماهیان آب

بطني کپورماهیان تاالبانزلي ،گمیشان و رودخانه

شیرین بوده که توسط بسیاري از افراد در دنیا و ایران

زایندهرود ،عبدي [ ]28از محوطهبطني کپورماهیان

گزارش شده است .این انگلها با تولید توکسینهاي

استخرهاي شمال استان آاربایجانغربي ،مرت وي و

عوارضي همیون عقیمي ،کوچکيجثه ،رنگپریدگي و از

همکاران [ ]15با بررسي محوطه شکمي ماهیان کپور سد

منفي بر روي بدن انسانها ایجاد

ستارخان اهر ،یوسفي [ ]18از محوطه شکمي ماهیان سفید

مينمایند [ .]2انگل  Ligula intestinalisمهمترین

رودخانهاي سد ارس و جاللي و همکاران [ ]21از محوطه

کرمنواري سستودي با بدني بندبند و یک شیار طولي بوده

بطني ماهیانکولي سد زریوار کردستان ،پارسا و همکاران

که تهدید مهمي براي جوامع ماهیان پرورشي و طبیعي

[ ]8از غدد تناسلي ماهیانکولي سد قشالق سنند

و

عليالخصوص کپورماهیان محسوب ميگردد که تمامي

پارسا و بهرامیان [ ]3از محوطهبطني ماهیانکولي سد

سطوح قابل دسترس و محوطه بطني بدن میزبان را پر و با

وحد

کردستان گزارشاتي از ح ور این انگلهاي

ایجاد فشار به امعا و احشا سبب کمي تحرکي و تورم

سستودي  Ligula intestinalisدر آبهاي داخلي

قسمتهایي از کانال غذائي ماهي یا مسدودیت کامل

ایران و خار ارائه نمودند.

از ناحیه آبش

بوده که این بیماري لیگولوز بعد از

همه مهمتر تاثیرا

توسط سیستهاي سستودي ميگردند همینین داراي 9
مرحله میزبان بوده که میزبان واسط آنان کرمها،

نتیجهگیری

سختپوستان نظیر سیکلوپس ،میزبان دوم سستودها بدن

نتایج مطالعه حاضر فراواني درصد و شد

ماهي و میزبان نهایي آنان انسانها یا پستانداران ميباشند

خانواده کپورماهیان استان سمنان را بیان نموده که بر

[ .]2انگل لیگوال اینتستینالیس با درصد آلودگي  %3از

طول

اساس ضرایب همبستگي ناقص و مستقیم با افزای
9

آلودگي

شناسایي کرمهاي انگلي کپورماهیان...

یافته که با

 -1پازوکي ،. ،جاللي ،ب ،.قبادیان ،م .2983 .شناسایي

و وزن آلودگي انگلي سیاهماهیان نیز افزای

توجه به حجم و دبي پایین آب رودخانههاي استان دارو

انگلهاي برخي از ماهیان منابعآبي استان زنجان ،مجله

درماني یا پاکسازي ماهیان آلوده امکانپذیر بوده و
مبارزا

علوم شیال

بیولوژیکي ،زیست محیطي و کنترل میزبانان

ایران ،دوره  ،)2( 6صفحا

.219-221

 -8پارسا ،ع ،.مجازيامیري ،ب ،.شریفپور ،ع.2983 .

انگلي در کنترل شرایط محیطي نیز موثر ميباشند.

بررسي هیستوپاتولوژیکي غدد تناسلي ماهي شاکولي مبتال

تشکر و قدردانی

به انگل لیگوال اینتستینالیس در سد قشالق سنند  .مجله

بدین وسیله از جناب آقاي سید احسان صابري و سرکار

دامپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،شماره ،22
سال چهارم ،صفحا

خانم آزاده طوسي که در انجام این تحقی کمال مساعد
را با اینجانب داشتند تشکر و قدرداني مينمایم.

 -3پارسا ،ع ،.بهرامیان ،س .2931 .بررسي شاخصهاي
بیومتریک ماهي شاکولي مبتال به انگل لیگوال اینتستینالیس

منابع

سد وحد

 -2اسالمي ،ع .2911 .کرمشناسي سستودها .مجله
دامپزشکي ،انتشارا

دانشگاه تهران 181 ،صفحه.

.2122-2126

ماهیانسفید رودخانهاي ،سیاهماهي و ماهي خیاطه رودخانه

 -21تقوي ،م ،.مخیر ،ب ،.سعیدي ،ع.الف ،.موسوي ،ه.

تالر ،پایاننامه کارشناسيارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي

 .2932بررسي آلودگي انگلي ماهیان تیزکولي ،کفالطالیي

قائمشهر 211 ،صفحه.

و سهخاره رودخانه زردي مازندران .مجله علمي شیال
ایران ،سال  ،12شماره  ،3صفحا

 -9بزرگنیا ،ع .2985 .بررسي انگلي ماهیانسفید ،کپور
دریایي و کلمه سواحل جنوبي دریايخزر .پایاننامه

.252-256

 -22جالليجعفري ،ب .2911 .انگلها و بیماريهاي

دکتري تخصصي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

انگلي ماهیان آبشیرین ایران ،انتشارا

تهران 33 ،صفحه.

شیال

 -3بزرگنیا ،ع ،.بهمني ،س .قلينژاد ،ز .آقابزرگي ،م.

ایران ،صفحا

شرکت سهامي

.511-521

ماهیان

 -21جاللــي ،ب ،.خســروي ،م .حــائريروحــاني ،ع،.

ملي منطقهاي اکولوژي

و شـیوع

 .2985بررسي برخي انگلهاي پوست و آبش
رودخانه تالر کیاکال ،اولین همای

کردستان .مجله دامپزشکي دانشگاه آزاد

اسالمي واحد تبریز ،دوره  ،5شماره  ،1پیاپي  ،28صفحا

 -1احمدي ،م ،.بزرگنیا ،ع .2931 .بررسي درصد آلودگي

تحقیقا

.22-23

قربانزاده ،الف .پارسا ،ع .2981 .بررسي شـد

لیگولوزیس به علت لیگوال اینتسـتینالیس در ماهیـانکـولي

دریايخزر.
 -5پازوکي ،. ،معصومیان ،م .2982 .انگلهاي نماتد جدا

دریاچه زریوار کردستان و تغییرا

شده از چند گونه ماهیان آبشیرین استان گیالن و

در ماهیان آلـوده .مجلـه علـوم دامپزشـکي ایـران ،سـال،3
شماره ،9صفحا

مازندران .مجله پژوهشئ سازندگي ،شماره  ،25صفحا
.32-31

هورمونهـاي جنسـي

.15-11

 -29جاللي ،ب ،.صوفیاني ،ن ،.اسداله ،س ،.برزگر ،م.

 -6پازوکي ،. ،معصومیان ،م ،.کمود ،ر .2981 .بررسي و

 .2932بررسي انگلهاي ماهیان تاالب حنا و سمیرم

شناسایي انگلهاي تکیاخته و پریاخته باربوسماهیان

اصفهان ،مجله علمي شیال

رودخانه تجن و زارم در استان مازندران ،پایاننامه

صفحا

کارشناسيارشد دانشگاه علوم دریایي تهران 215 ،صفحه.
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.15-98

ایران ،جلد  ،12شماره ،2

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره اول ،پاییز  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

 -23رئیسي ،م ،.برزگر ،م ،.عليمرداني ،ک .جاللي ،ب.

ماهي  Capoeta capoeta gracilisرودخانهنکا.

ماهیان تاالب چغاخور .مجله

مجله پژوه هاي علوم و فنون دریایي ،شماره سوم،

 .2988انگلهاي آبش

علوم دامپزشکي ایران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سال سوم،
شماره  ،2صفحا

صفحا

.322-328

.53-66

 -12فیضبخ  ،ر ،.کیهانپور ،ع .2931 .فرصتها و

 -25شمسي ،ش .2911 .شناسایي انگلهاي ماهیان بومي

چشم اندازهاي آینده .روزنامه اطالعا  ،آبزيپروري،

رودخانههاي گرگانرود ،تجن ،تنکابن و شیرود .گزارش

.http://www.ettelaat.com/etiran/?p=13084

و آموزش شیال

نهایي پروژه موسسه تحقیقا

ایران52 ،

 -11کیواني ،ي .2983 .زیستشناسي ماهيها .انتشارا

صفحه.

دانشگاه صنعتي اصفهان ،صفحا

 -26صابري ،س .الف ،.صادقلو ،ع ،.بزرگنیا ،ع ،.مخیر،
 ،capoetaماهيسفید رودخانهاي
،cephalus

ماهيخیاطه

 -19مخیر ،ب .2953 .برررسي انگلهاي ماهیانحوضه

Capoeta

ب .2931 ،.بررسي انگليسیاهماهي

سفیدرود .مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاهتهران .دوره

Leuciscus

 ،98صفحا

Alburnoides

 bipunctatusو ماهي کاراس

Carassius

.62-15

 -13مخیر ،ب .2913 .بررسي انگلهاي ماهیان حوزه

ملي علوم-

 carassiusرودخانه بابلرود .اولین همای

.6-21

سفیدرود .مجله دامپزشکي دانشگاه تهران ،انتشارا
دانشگاه تهران.دوره  ،96شماره  ،3صفحا

زیستي دامغان 8-1 ،اسفند ماه.2931

.96-31

آبشـ هـا و

 -15مرت وي ،. ،پازوکي ،. ،جوانمرد ،الف.2989 .

ارتباط آنها با فاکتورهاي فیزیکوشیمیایي باکتریایي انگلي

آلودگي به انگلهاي  ligula intestinalisو

 -21عباسي ،س .2919 .بررسي ضـایعا

 bothriocephalus achillognathiدر  1گونه از

تغذیهاي کپورماهیان پرورشي حوضـه کـارون .انتشـارا
موسسـه تحقیقـا

و آمـوزش شـیال

ماهیان سد ستارخان اهر .مجله علمي شیال

ایـران ،اسـتان

ایران ،سال

خوزستان ،صفحا .93-91

 ،29شماره  ،3صفحا

 -28عبدي ،ک .2982 .گزارش آخرین وضعیت بیماري

 -16مهديپور ،م ،.بزرگنیا ،ع .2983 .شناسایي انگلهاي

هاي آبزیان در ایران .دفتر بهداشت و مبارزه با بیماريهاي

خارجي ماهيهاي رودخانه حبلهرود گرمسار ،پژوه نامه

آبزیان ،سازمان دامپزشکي کشور 211 ،صفحه.

دامپزشکي ،دوره ششم ،ضمیمه  216 ،2صفحه.

 -23عراقيسوره ،ع ،.جاللي ،ب .2983 .بررسي انگلهاي
منوژن آبش

 -11مهدوي ،م .2931 .گفتگو با خبرگزاري باشگاه

ماهیان رودخانه مهاباد با معرفي  1گونه

جدید براي فون انگلي ایران .مجله پژوه
امور دام شماره  ،66صفحا

خبرنگاران ،کد خبر  16 ،3693955آبان .2931

وسازندگي در

 -18یوسفي ،م .2983 .گزارش چند مورد آلـودگي مـاهي

.51-66

سفید رودخانهاي بـه انگـل لیگـوال اینتسـتینالیس در سـد

 -11غالمي ،م .ح ،.مخیر ،ب ،.بزرگنیا ،ع ،.حسینزاده
صحافي ،ه .2988 .بررسي درصد و شد

.262-263

ارس .مجله دانشگاه علوم پزشکي بابل ،سال  ،1شماره ،1

آلودگي انگلي

صفحا

ماهيسفیدرودخانهاي  Leuciscus cephalusو سیاه
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