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بررسی فروانی آلودگی به ترماتودهاي مونوژن در برخی از کپور ماهیان 
ي گاماسیاب همدانرودخانه
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  چکیده
هاي  ترین رودخانه یکی از طویل ودشت نهاوند در استان همدان  يترین رودخانهآب گاماسیاب مهمدائمی و پر يرودخانه

 169در مجموع  87سال  دو فصل تابستان و پائیز طیپروري در این منطقه، پتانسیل آبزيمنظور بررسی ه ب.رود ایران به شمار می
از .ندشناسی قرار گرفتورد بررسی انگلصید و مبودند،  )Cyprinidae(کپورماهیان  يگونه ماهی که همگی متعلق به خانواده 7از قطعه

,Barbus lacertaماهیان آبشش از  Dactylogyrus lenkoraniيگونه. جدا گردیدگونه مونوژن  پنج این ماهیان و پوست آبشش

Capoeta damascina،Capoeta aculeata وCapoeta truttaگونه،50و 100،6/66، 60ه ترتیب با درصد شیوع بDactylogyrus 
vistulae آبشش و  ازGyrodactylus sp. با نام علمی  ايماهی سفید رودخانهاز پوستSqualius cephalusبا درصد شیوعترتیب ه ب

Alburnusاز آبشش ماهی Dactylogyrus holcikiي ، گونه2/7و 40 mossulensis  و در نهایت مونوژن 8/5با درصد شیوع
Paradiplozoon sp.  از دو گونه ماهیChondrostoma regium وBarbus lacertaجدا  10و  5/9هاي ترتیب با درصد شیوعه ب

آلودگی سس ماهی کورا . این بررسی بخشی از فون انگلی ماهیان رودخانه گاماسیاب در استان همدان را معرفی نموده است.شدند
Barbus lacerta  به انگلD. lenkorani گرددبراي نخستین بار از کشور گزارش مینیز.

انگل، مونوژن، کپورماهیان، گاماسیاب، همدان: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
هاي ایران نخستین بار توسط بررسی مونوژن.

Bychowsky  وي در . صورت گرفت 1945در سال 
و یک گونه Dactylogyrusخود سه گونه يمطالعه

Ancyrocephalus ها سال. کرخه گزارش نمود ماهیان را از
گونه  14هاي طبیعی و گونه مونوژن از ماهیان آب 24بعد

 Jalali(شدگزارش استخرها مونوژن از ماهیان پرورشی

and Molnar 1990 a,b(.گونهیسپس شناسای
Dogielius molnari  از آبشش ماهیCyprinion 

macrostomum شدثبت دز  يدر رودخانه)Jalali 1992(
هاي آبی مختلف هاي ایران در حوزهبا بررسی مونوژن

هاي داخلی،آبزي پروري آب يپژوهشکدهمربی پژوهشی گروه انگل شناسی، *1

دانشگاه آزاد  ،دامپزشکی يدانشکدههاي آبزیان،بهداشت و بیماريگروه دانشیار 2
علوم تحقیقات يهاي آبزیان، موسسهبخش بهداشت و بیماريکارشناس ارشد 3
هاي داخلی، آبزي پروري آب يژوهشکدهپبخش آبزي پروري، کارشناس ارشد  4

و نیز هاي شناخته شده جدیدي از گونه هاينمونه
دها ثبت شمونوژن رخی ازهاي جدیدي براي بمیزبان

)Molnar and Jalali 1992( .سه یشناسایيدر ادامه
 ,D. rectotrabusهاي نامه جدید از داکتیلوژیروس بگونه 

D. acinacus  وD. carassobarbi يرودخانهماهیان از
هاي هاي جدیدي نیز براي گونهمیزبانو صورت گرفتدز

هاي مختلف کشور گزارش شدشناخته شده از حوزه
)Gussev et al. سایر مطالعات انجام  از جمله.)1993

توان به می ماهیان کشورهاي مونوژن يشده در زمینه
،)1375سوره عراقی(مهاباد يماهیان رودخانهبررسی 

بندر انزلی

E-mail: Javad_daghigh@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

، تهرانکشوریشیالت
بندر انزلی
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، )1385مخیر و همکاران(ماهی بنی در تاالب شادگان 
پازوکی و همکاران(آذربایجان غربی منابع آبیماهیان 

.Pazooki et al(منابع آبی استان زنجان ماهیان ،)1386

و )1383پور و همکارانمهدي(رودزایندهماهیان ، )2006
فیضی و(استان اصفهانماهیان استخرهاي پرورشی

.اشاره کرد) 1392همکاران،
-آبزي يدر راستاي بررسی توان بالقوه حاضر يمطالعه

 در موردو پرآب نهاوند در استان همدان پروري در دشت 
گاماسیاب . صورت گرفته استگاماسیاب  يرودخانه

.رود هاي ایران به شمار می ترین رودخانه یکی از طویل
طول حد فاصل استان همدان در در این رودخانه 

و عرض جغرافیاییشرقی 48°21'تا 47°54'جغرافیایی 
 سطحاز متري  1421و ارتفاع شمالی 34°22'تا 30°33'

جنوب هاي  از چشمهاین رودخانه. واقع شده است دریا
 و گیردمیبه نام سراب گاماسیاب سرچشمه ی نهاوند شرق

در غرب لرستان  ه وکرمانشا هاياستانز عبور ازپس ا
تاالب به  جاري و کرخه ينام رودخانها بخوزستان 

.گردد هورالعظیم منتهی می
فعالیت تکثیر و  يتوسعهروند رو به با توجه به 

انگلی هر لزوم بررسی فون ، کشورپرورش ماهیان در
است،پروري الزامی آبزي هايمنطقه پیش از آغاز فعالیت

هاي ماهیان بومی به ماهیان پرورشی امکان انتقال انگلرا زی
هی وجود ام ها به استخرهاي پرورشورود آن از طریق

خسارات تلفات ومنجر به بروز  ممکن استکه  دارد
ها مونوژنکه یجایاز آن.کاهش رشد گرددنیز مستقیم و 

این  ،ها هستندترین انواع انگلاغلب یکی از اختصاصی
هاي حساس عنوان یکی از شاخصه ها بگروه از انگل

روندشمار میه براي سالمت و بهداشت زیستگاه ب
)Stojanovski et al. هاي انگل ،با همین رویکرد.)2004

گاماسیاب  يرودخانه مونوژن شایع در ماهیان غالب
الزم به ذکر است، برخالف .شدندی و شناسایارزیابی 

مطالعات چندانی در تا کنون هاي کشورسایر استان
شناسی ماهیان در استان همدان صورت انگل يزمینه

.  نگرفته است
  

مواد و روش کار
طی دو فصل گاماسیاب  يرودخانهبرداري از نمونه

بابا از مناطق قلعه قباد، فیازمان، 1387سال تابستان و پائیز 
، زیر روستاي چشمه ماهی رستم، بابا مراد، لیلی یادگار،

و  1شکل(انجام گرفت، دهلر و دوآبچشمه ماهی
.)1جدول

  گاماسیاب يبرداري در رودخانههاي نمونهمشخصات و مختصات جغرافیائی ایستگاه :1 جدول
شماره 
ایستگاه

زیر حوزه
رودخانه 

اصلی
رودخانه 

فرعی
شهرستانایستگاه

طول 
جغرافیائی

عرض 
جغرافیائی

192048570534نهاوندروستاي قلعه قبادگاماسیابگاماسیابگاماسیاب1
552348560734"روستاي فیازمان"""2
362248380834"روستاي بابارستم"""3
352148200934"روستاي بابامراد"""4
071348321934"روستاي لیلی یادگار"""5
010248142034فیروزانروستاي چشمه ماهی"""6
125847382234"زیر روستاي چشمه ماهی"""7
515447162234کنگاور-فیروزاندهلر=روستاي دوآب"""8



. . .بررسی فراوانی آلودگی به ترماتودهاي مونوژن در برخی از 

139323پاییز، 3، شماره دهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

  برداريهاي نمونهی منطقه و ایستگاهیموقعیت جغرافیا :1 شکل

صید به فراخور وضعیت اکوسیستم منطقه با استفاده از 
ه یا با استفاده از دستگاه الکتروشوکر ب) ماشک(تور پرتابی 

صورت زنده ه بها نمونه يکلیهو  شد انجامطور تصادفی
 يدر آزمایشگاه کلیه. )2جدول(به آزمایشگاه منتقل شدند

 سنجیضربه به سر بیهوش و پس از زیست باابتدا ماهیان 
تعیین سن  هایشان برايو ثبت مشخصات، تعدادي از فلس

مونوژن از دهايومنظور بررسی ترماته ب.جدا گردید
.دهیه شماهیان مذکور الم مرطوب تپوست و آبشش 

پس از و  نمودهرا خارج  ،هایک از آبششچنین هرهم
در زیر میکروسکوپ باهاي آبششی جدا کردن شعاع

بررسی و در صورت مشاهده  X40و  X25نمائی بزرگ
پیپت پاستور جدا و پس از چندین  يوسیلهه انگل، ب

آب تمیز بر  در آب تمیز در یک قطرهدادن مرحله پاساژ 
 باو پس از برداشتن آب اضافی  شدند روي الم قرار داده

کاغذ خشک کن و درست پیش از خشک شدن کامل 
یا گلیسرین انگل المل واجد یک قطره گلیسرین ژالتین 

 يبه وسیلهسپس المل ؛داده شدروي نمونه قرار الکل 
تا ضمن خروج  رفتگیک سوزن تحت فشار قرار 

گردددر موقعیت مناسبی فیکس انگل  ،لوژنیمحتویات ویت
 يحاشیه ،پس از خنک شدن الم).1377جعفريجاللی(

ها در بالزام چسبانده و انگلچسب کانادا يبه وسیلهالمل 
با سپس  .برداري شدعکسزیر میکروسکپ بررسی و 

ها ی آنیی معتبر اقدام به شناسایاستفاده از کلیدهاي شناسا
.گردید

  

  نتایج
گونه  7قطعه ماهی متعلق به  169بررسی ایندر 

ب همدان، گاماسیا يرودخانهمتفاوت از کپورماهیان از 
صید و از نظر 87سال یز طی دو فصل تابستان و پای

).2جدول(شدندهاي مونوژن بررسی آلودگی به انگل

  گاماسیاب استان همدان ياسامی و مشخصات ماهیان مورد بررسی در رودخانه :2 جدول
تعداد ماهیاندامنه سنی(cm)طول کل (gr)وزن ماهی )محلی(نام فارسی نام علمی ماهی

Barbus lacerta116-2/113-124/25-138سس ماهی کورا
Capoeta aculeate  216-5/136-251/23-107سیاه ماهی پولک درشت

Capoeta damascina  119-4/134-205/20-101سیاه ماهی پولک ریز
Capoeta trutta  325-3/85-73/27-136توئینی

Alburnus mossulensis  129-6/104-88/16- 29مروارید ماهی موصل
Chondrostoma regium  228-5/105-92/22-100نازك

Squalius cephalus 136-3/93-62/38-636ايرودخانهماهی سفید
169جمع کل
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گونه مونوژن از آبشش این  پنجاین بررسی يدر نتیجه
Dactylogyrus lenkoraniگونه . ماهیان جدا گردید

.Bاز ماهیان ) 3و2شکل( lacerta, C. damascina،
C. aculeate  وC. trutta ،گونهDactylogyrus holciki

.Aاز آبشش ماهی) 5و4شکل( mossulensis ،گونه
Dactylogyrus vistulae)ماهی آبشش از ) 7و6شکل

Gyrodactylusو Squalius cephalusايسفید رودخانه sp

%2/7از پوست همین ماهی با درصد آلودگی) 8شکل(
Paradiplozoonو در نهایت مونوژن sp.)از )9تصویر

.Cدو گونه ماهی  regium  وB. lacertaجدا شدند
.)3جدول(

  هاگاماسیاب و درصد آلودگی به آن يهاي جدا شده از ماهیان رودخانهانگل :3 جدول
درصد آلودگیاندام آلودهنام انگلمیزبان

Capoeta damascinaDactylogyrus lenkorani60آبشش

Barbus lacerta
Dactylogyrus lenkorani100آبشش

Paradiplozoon sp.10آبشش
Capoeta aculeataDactylogyrus lenkorani6/66آبشش

Squalius cephalus
Dactylogyrus vistulae40آبشش

Gyrodactylus sp.2/7پوست
Alburnus mossulensisDactylogyrus holciki8/5آبشش

Capoeta truttaDactylogyrus lenkorani50آبشش
Chondrostoma regiumParadiplozoon sp.5/9آبشش

.D هاي اپیستوهاپتورها و قالبکقالب :2 شکل lenkorani 
  )X400نمائی بزرگ(جدا شده از ماهیان مورد بررسی 

.D گیري دراندام جفت :3 شکل lenkorani  جدا شده از
  )X400نمائی بزرگ(ماهیان مورد بررسی 
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جدا  D. holciki هاي اپیستوهاپتورها و قالبکقالب :4 شکل
  )X400نمائی بزرگ( شده از مروارید ماهی

جدا شده از  D. holcikiگیري در اندام جفت :5 شکل
  )X400نمائی بزرگ(مروارید ماهی 

.D هاي اپیستوهاپتورها و قالبکقالب :6 شکل vistulae  جدا
  )X400نمائی بزرگ( S. cephalusشده از ماهی 

.D گیري دراندام جفت :7 شکل vistulae  جدا شده از ماهی
S. cephalus )نمائی بزرگX400(  

جداشده از پوست ماهی سفید  .Gyrodactylus sp :8 شکل
  )X200نمائی بزرگ( ايرودخانه

جدا شده از آبشش سس ماهی  .Paradiplozoon sp :9 لشک
  )X40نمائی بزرگ(کورا و ماهی نازك 
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  گیريبحث و نتیجه
تر هاي جدا شده در این پژوهش پیشبسیاري از انگل

 .Dبراي نمونه . از سایر مناطق کشور گزارش شده بودند

holciki  از در گذشتهChacalburnus chalcoidesوC. 

mossulensisجدا شده بود بشار يرودخانه يدر حوزه
)Molnar and Jalali  در این بررسی نیز مجدداً).1992

که نام مروارید ماهی موصل از آبشش  D. holcikiمونوژن
 يدر محدودهتغییر یافته، A. mossulensisبه علمی آن
گاماسیاب  يرودخانهکشور در ازی دیگري جغرافیای

تر از سیاه پیشنیز D. vistulae. گرددهمدان گزارش می
Capoetaماهی capoeta در زرینه رود اصفهان وCh.

chalcoides و S. cephalus در سفید رود گزارش شده
Molnar and(بود Jalali 1992, Jalali در این .)1995

 يدر رودخانه S. cephalusماهی مشخص گردید، بررسی 
آلوده  D. vistulaeگاماسیاب نیز همانند سفید رود به انگل 

اي در این رودخانهسفید ماهیان عبارتی آلودگی ه ب ؛بوده
. گرددبراي اولین بار گزارش میرودخانه 

ماهیان رودخانه هاي جدا شده از از دیگر مونوژن
.Dگاماسیاب  lenkorani در مطالعات این انگل . است

ن کشور صورت گرفته بود براي گذشته که روي ماهیا
.Cنخستین بار از سیاه ماهی  capoeta هاي در رودخانه

این انگل جزء  . گزارش گردیدسفیدرود، تجن و تنکابن 
به تدریجه که ب استهاي شاخص ناحیه پونتوکاسپین انگل

 يرودخانهدر ادامه ازو نواحی مزوپوتامیان گسترش یافته 
هاي کر چنین رودخانهخلیج فارس و هم يبشار در حوزه

دگزارش گردینیزهاي داخلی آب يرود در حوزهو زاینده
)Molnar and Jalali آلودگی سیاه  ،در سالیان بعد.)1992

.Cماهی  capoeta  بهD. lenkorani ز منابع آبی زنجان ا
.)1386پازوکی و همکاران(دنیز گزارش ش

در D. lenkoraniمیزبانی يدامنهرسدبه نظر می
که در طوريه هاي اخیر در کشور افزایش یافته بسال

انجام شده روي منابع آبی استان آذربایجان غربی  يمطالعه
.Cسیاه ماهی عالوه بر این انگل capoeta هاي از گونه

، کاراس Abramis bramaماهی سیم دیگري نظیر
Carassius carassiusکپور معمولی ،Cyprinus carpio  و

نیز گزارش شده است  Alburnoides bipunctatusلپک
در استان چهار محال و ).1386پازوکی و همکاران(

از سیاه ماهی  بختیاري نیز در بررسی ماهیان تاالب گندمان
ارمند عالوه بر  يو در رودخانهC. damascinaریز فلس 

.C سیاه ماهیان capoeta  وC. damascina سیاه ماهی از
 Barbusو  C. aculeate  ،Barbus grypusدرشت فلس 

barbulus گزارش شده بودنیز)Raissy et al. 2010,

Raissy and Ansari طور در این بررسی نیز همان.)2012
.Dشود ترماتود مشاهده می 3که در جدول lenkorani  از

جدا گاماسیاب همدان  يگونه از ماهیان رودخانه 4
و  C. damascinaدو گونه سیاه ماهی ریز فلس گردید؛

از استان تر که پیشC. aculeateسیاه ماهی درشت فلس 
گزارش میزبان این انگل  عنوانه بچهار محال و بختیاري 

و این گزارش نخستین بار از استان همدان شده بودند 
.Cسیاه ماهی. کندگونه را ثبت میآلودگی این دو  trutta 

به مونوژن مذکور  درصد 50ه میزان نیز در این بررسی ب
از سایر نواحی  در گذشتهاند آلودگی این ماهی آلوده بوده

 Pazooki and Masoumian(کشور گزارش شده بود

.Bسس ماهی کورا يگونه در نهایت.)2012 lacerta

براي نخستین  D. lenkoraniبه انگل که آلودگی آن است، 
.گرددکشور گزارش می دربار 

پوست سفید ماهی تنها از .Gyrodactylus spمونوژن 
هاي متعددي از این جنس گونه.جدا شده بود ايرودخانه

هاي شیرین کشور گزارش شده که در آبشش ماهیان آب
از دیگر  .اندها تعیین هویت شدهتعداد اندکی از آن

Paradiplozoonهاي جدا شده از این ماهیان مونوژن sp. 
.Cبود که به تعداد بسیار محدودي از ماهیان  regium  و

B. lacerta این انگل در بین ماهیان ایران از . جدا گردید
-جاللی(ی چندانی برخوردار نیستزایاهمیت بیماري

  .)1377جعفري
هاي مختلف ماهیان در بندي انگلی و طبقهشناسای

این پژوهش نیز . اي برخوردار استاز اهمیت ویژه کشور



. . .بررسی فراوانی آلودگی به ترماتودهاي مونوژن در برخی از 

139327پاییز، 3، شماره دهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

در راستاي تحقیقات قبلی توانسته است اطالعات 
فراهم نماید و بخشی از فون انگلی  تري در این زمینهبیش

گاماسیاب در استان همدان را معرفی  يماهیان رودخانه
دست آمده در این مطالعه هم از نظر ه اطالعات ب.نماید

ها در هاي ماهیان ایران و پراکنش آنانگلبوم شناسی 
هاي مختلف حائز اهمیت بوده و هم از نظر میزبان

. باشدی و تلفات در ماهیان اقتصادي مهم میزایبیماري
آ در ماهیان پرورشی هاي مونوژنهآلودگی به انگل

ویژه در بچه ماهیان به سادگی ه و ب دارداهمیت زیادي 
با .  )1377جعفريجاللی(دنکنیایجاد تلفات سنگین م

در بین ماهیان مورد D. lenkoraniتوجه به شیوع انگل
بررسی و نظر به اینکه ماهی کپور معمولی نیز در مطالعات 

عنوان یکی از میزبانان این انگل معرفی شده بود ه قبلی ب

)Pazooki and Masoumian 2012( احتمال ابتالي این ،
پرورشی به انگل مذکور وجود دارد و  حالتماهی در 

در لذا . تواند منجر به بروز خسارات و تلفات گرددمی
راي پرورش گاماسیاب ب يستفاده از آب رودخانهصورت ا

نخست در احداث استخرهاي پرورشی دقت ماهی باید
قابلیت خشک و ضدعفونی شدن را داشته  نمود تا کامالً

گیري از بروز هاي پیشروشترین باشند که یکی از مهم
. )1377جعفريجاللی(وسیله مونوژنهاسته آلودگی ب

مناسب نیز هاي پرورشی انتخاب گونهچنین توجه به هم
نصب  ید بااالمکان باو حتی بسیار حائز اهمیت است
اشکال چنین همو بومیماهیان فیلترهاي مناسب از ورود 

. جلوگیري نمودهاي مونوژن به استخرها نوزادي انگل

  
  تشکر و قدردانی
بندر (هاي داخلی پروري آبآبزي يو مدیریت پژوهشکدهشیالت استان همدانزم است تا از مدیریت بدین وسیله ال

از آقاي . یمنمایسپاسگزاري  ،دنداین بررسی فراهم نمو اجرايالزم را جهت و تجهیزات آزمایشگاهی بودجه  که) انزلی
.گرددسپاسگزاري میماهیان يگونهیدلیل شناسایه س کیوان عباسی بمهند
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Abstract
Gamasiab is the constant and most important river of Nahavand plain in Hamedan province 

and one of the  longest rivers of Iran. In order to investigate the aquaculture potential of this 
region, a survey of natural fish parasites of this river were done by two seasonal sampling at 
summer and autumn in 2008. Totally 169 pieces of 7 Cyprinid species were investigated and 
5 different species of monogenean parasites isolated from skin and gills of the fishes.
Dactylogyrus lenkorani was isolated from branches of Capoeta damascina, Barbus lacerta, 
Capoeta aculeate and Capoeta trutta with infection percentage of 60%, 100%, 66.6% and 
50%, respectively. Dactylogyrus vistulae was isolated from branches and Gyrodactylus sp.
from skin of Squalius cephalus with infection percentage of 40% and 7.2%, respectively. 
Dactylogyrus holciki segregated of Alburnus mossulensis branches by about 5.8% infection. 
Finally Paradiplozoon sp. was isolated from gills of Chondrostoma regium and Barbus 
lacerta with 9.5% and 10% infection, respectively. This survey introduces a part of parasitic 
fauna of Gamasiab river in Hamedan province. Infection of Barbus lacerta with D. lenkorani
was reported for the first time from Iran.
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