
1397ـ تابستان  2دوره چهاردهم ـ شماره                                  

1397، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 58

فهلیانيرودخانهماهیانآبششوپوستيیاختهتکوکرمیهايانگلبررسی

3لیمنجوبرضا صادقی و2، ایوب عطایی*1منشاديعلیرضا گلچین

14/4/96: تاریخ پذیرش22/8/95:  تاریخ دریافت

چکیده
،)Albumus mossulensis(بیديفهلیان شامل برگ يرودخانهماهیگونه3ازماهیعدد85تعداد 1393این بررسی در سال در
ماهی صید  فهلیانيرودخانهایستگاه3از) Capoeta barrosisi persica(ارژنیدشت،)Cyprnion macrostomum(لوتکیابوتک

پوستيیاختهتکوکرمیهاي دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کازرون از لحاظ انگل يشناسی دانشکدهو پس از انتقال به آزمایشگاه انگل
گونه دیژن  دو، ).Dactylogyrus sp(گونه منوژن دوگونه انگل شامل  8در مجموع . مورد بررسی قرار گرفتندآبشش و
)Postodiplostomum sp. و Haplorchis sp.( ،سخت پوست  يیک گونه)Lamprolegna sp.(، یاخته گونه تک دو
)(Ichthyophthrius multifillis،.Trichodina sp  یک گونه میکسوزوآ و)Myxobolus sp. (نتایج این . جداسازي و شناسایی گردید

 Lamprolegnaترین آن مربوط به و کم Ichthyophthrius multifillisترین درصد آلودگی انگلی مربوط به بیشمطالعه نشان داد که 
sp. بر اساس . ترین درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادندترین و کمبه ترتیب بیشو بوتک همچنین ماهی دشت ارژنی . بود

بوتک به عنوان ماهی .جداسازي گردیدهاي داخلی ایران آببراي اولین بار در ایران از انگل سنتروسستوس از این مطالعه نتایج حاصل
.دنشومعرفی میگونه ماهی مورد مطالعه به عنوان میزبانان جدید انگل پستودیپلوستوموم  سه و هرسنتروسستوسمیزبان جدید این 

).<05/0P(هاي آلوده مشاهده نگردیدهاي مختلف ماهی و بین اندامداري بین آلودگی گونهمعنی يهمچنین رابطه

، ماهیفهلیانيیاخته، پریاخته، رودخانهتک : کلیدي کلمات

مقدمه
مرگ و میر،  ،ها ممکن است باعث کاهش رشدانگل.

تأخیر در بلوغ جنسی و یا عقیمی ماهی شده و اغلب 
  یهاي میکروبی، ویروسی و قارچزمینه را براي بیماري

اي موارد مرگ و میر شدید در پاره. سازندفراهم می
Abbasi(ها دیده شده است ماهیان در اثر انگل 2003(.

شناسی ماهیان آب شیرین در ایران، انگلطی تحقیقات 
و  Jalaliتحقیقات  .اندها معرفی شدهتعداد زیادي از انگل

Molnar1990در سال،Jalali1992در سال،Gussev  و
در سال  و همکارانJalaliو 1993در سالهمکاران 

هاي صد گونه از منوژنمنجر به معرفی بیش از یک 1995

دانشگاه آزاد ي دامپزشکی، دانشکده،آبزیانهاي گروه بهداشت و بیمارياستادیار *1

واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم ،دامپزشکی يکدهدانشاي،دکتراي حرفه يآموختهدانش2
دانشگاه آزاد ، دامپزشکی يدانشکده، هاي آبزیانگروه  بهداشت و بیمارياستادیار 3

ها براي اولین بار که بسیاري از آن ماهیان آب شیرین شد
در  Pazookiو  Molnarهاي بعديدر گام. رش شدنداگز

 قابل توجهیو بسیاري از محققین دیگر تعداد  1995سال 
نماتودها و سایر پریاختگان انگل ماهیان از تک یاختگان،

هاي وسیع و متنوع انگل يآب شیرین را معرفی و عرصه
. مناطق متفاوت را آشکار ساختند هاي آب شیرین درماهی

مطالعات متعددي در ارتباط با بررسی آلودگی انگلی 
و )النهرینبین(مزوپتامیان يمنطقهماهیان آب شیرین 

هاي ماهیان آب  .انجام شده است ورهاي کشدیگر استان
يناحیهبه غربی و جنوبی کشور متعلقشیرین نواحی

واحد کازروناسالمی، 
E-mail: golchinalireza@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(

کازرون  

واحد کازروناسالمی، 
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است و بخش اعظم آن در کشورهاي عراق، مزوپتامیان 
Jalali(ترکیه و سوریه قرار دارد  -از جمله مهم). 1998

توان به ترین مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته می
بر روي 2001در سال  و همکاران Mortezaeiيمطالعه

آلودگی انگلی ماهیان آب شیرین در هورالعظیم و هور 
2002در سالو همکاران Farahnakي، مطالعهشادگان

در سال و همکاران  Abbasi،در آبگیرهاي خوزستان
در  2004در سال و همکاران  Barzegarيمطالعه2003

يو مطالعه آبادبهشت يرودخانه انیماه يهاانگلبررسی 
Raissy يهاانگل ییشناسادر 2009در سال  و همکاران 

 آبادو بهشت اریک يهادر رودخانه یماه اهیس يسه گونه
.ري اشاره نموداآبریز چهار محال و بختی يدر حوزه

یکازکهاستجهتآنازهاانگلشناساییاهمیت
شناساییوبررسیجانوريگروهازبزرگیبخشطرف

توانندمیکهراانگلیهايگونهانواعتوانمیوشوندمی
که کنند شناسایی نمود، ضمن اینآلودهرامیزبانیک
نورآباد .توانند ماهیان پرورشی را نیز آلوده کنند می

 يدر جنوب غربی استان فارس در منطقه ممسنی
Jalali(مزوپتامیان شهرهایی است که از جمله ) 1998

داراي منابع آبی قابل توجهی است اما مطالعات ناچیزي 
غربی استان  يهاي منطقهدر خصوص شناسایی انگل

 ,GolchinManshadi 2011(صورت گرفته است فارس

GolchinManshadi 2012.(،گونه  7در این مطالعات
هاي میکسوزوآ و سه گونه گونه از انگل 5انگل منوژن، 

که از  فهلیانیاخته جداسازي شده است اما رودخانه تک
که شود س محسوب میهاي مهم استان فاررودخانه

بافهلیانيرودخانه.  انده استهمچنان بکر باقی م
رستموممسنیهايشهرستانيرودخانهتریناهمیت

اردکاننزدیکیدرپیرششکوهازابتداکهاست
بهسپسوشودمیخواندهپیرششوگرفتهسرچشمه

ازفهلیانوشیرینهاينامباویافتهامتدادباخترجانب
يرودخانهبهزهرهنامبهسرانجاموگذشتهممسنی
رودخانه داراي ارزش این هاي ماهی.ریزدمیکارون

ی یا جهت مصارف حصورت تفریه غذایی بوده و ب

حائز ها شناسایی فون انگلی آنلذا شوندخوراکی صید می
انجام حاضر بر همین اساس  ياهمیت بوده و مطالعه

. پذیرفته است

و روش کارمواد
شهرستان فهلیانيرودخانهحاضر بر روي  يمطالعه

ي مذکور با هدف مطالعه. انجام شد نورآباد ممسنی
 در طی فهلیانيهاي رودخانههاي ماهیی انگلشناسای
در بامداد ها ماهی. انجام گردید ایستگاه سهدر 1393سال 

ه دام گوشگیر و ساچوك دستی صید شده، ب يوسیلهه ب
 يشناسی دانشکدهصورت زنده به آزمایشگاه انگل

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون منتقل 
هاي صید ماهی. گردیده و در آکواریوم نگهداري شدند

،)Albumus mossulensis(بیديبرگگونه 3شده شامل
ارژنیدشت،)Cyprnion macrostomum(لوتکیابوتک

)capoeta barrosisi persica (استفادهباهاماهی.بودند
Eugenia(محلول پودرگل میخک از sp.(غلظتبا

ppm170پس از بیهوش نمودن بالفاصله .بیهوش شدند
Berg)1964( ،Coadها بر اساس کلیدهاي شناسائی ماهی

-آبشش آنو  پوستشناسایی و پس از آن چشم،) 1992(

جهت . شناسی قرار گرفتندها مورد بررسی انگل
هاي پریاخته گسترش تهیه شده از آبشش جداسازي انگل

میکروسکپ نوري مورد بررسی قرار  يوسیلهه و پوست ب
ها توسط پیپت پاستور برداشته شده و بر انگل. گرفت

و همکاران  Fernandoروي یک الم بر اساس دستورالعمل 
 يوسیلهه ب 1983در سال Gussevو  1972در سال

 منوژن هايتشخیص گونه. آمونیم پیکرات ثابت گردیدند
1987در سالGussevجدا شده بر اساس کلید شناسائی 

یاختگان پس از براي تشخیص تک .صورت گرفت
و  Fernandoگیري از آبشش، بر اساس دستورالعمل نمونه

نمونه ثابت شده و با استفاده از  ،1972در سالهمکاران 
ی شناسای 1992در سال Dykovaو Lomکلید تشخیصی

هاي انگلی با نمونهسازي شفافوتثبیت . گردیدند
در سال و همکارانFernandoهاي استفاده از دستورالعمل
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اطالعات به دست در این مطالعه   .انجام گردید 1972
SPSS افزارنرم يآمده به وسیله  به روش فراوانی و 18

آلودگی بین  يبراي مقایسهطرفه واریانس یکآنالیز  آزمون
مورد ها هاي مختلف ماهی و آلودگی بین اندام گونه

.پردازش قرار گرفت

نتایج 
انگل داخلی و خارجی از  ينمونه 8در مجموع تعداد     

گونه ماهی صید شده از رودخانه  3هاي مختلف اندام
جداسازي و در حد جنس یا گونه شناسایی گردید که 

 8 با فراوانی .Dactylogyrus  sp( منوژن يگونه دو شامل
 و .Postodiplostomum sp(گونه دیژن  دو، )درصد 5/7و 

Haplorchis sp.  4و  2/18با درصد فراوانی به ترتیب 
با  .Lamprolegna sp(سخت پوست  يیک گونه، )درصد

 یاختهگونه تک دو ،)درصد 06/1درصد فراوانی 
)Ichthyophthirius multifillis  وTrichodina sp.  به

یک گونه  ،)درصد 8/6و  2/75 با درصد فراوانی ترتیب
 06/3با درصد فراوانی  .Myxobolus sp(میکسوزوآ 

ترتیب باالترین درصد فراوانی  بدین . باشدمی) درصد
ترین درصد و کم ریوسیبه انگل ایکتیوفتمربوط به جنس 

ترین میزان بیش  .المپرولگنا بود انگلفراوانی متعلق به 
-درصد فراوانی و کم 6/86آلودگی در ماهی برگ بیدي با 

درصد فراوانی  50دشت ارژنی با  ترین آلودگی در ماهی
Haplorchisالذکر هاي فوقاز بین انگل  .هده گردیدمشا

sp.  بوتکاز ماهی هاي داخلی کشور از آببراي اولین بار 
که این ماهی به عنوان میزبان  ضمن این . شودگزارش می

همچنین با استفاده از   .گرددجدید انگل مزبور معرفی می
هاي مختلف گونه بین طرفه آلودگی آنالیز واریانس یک

مورد ارزیابی  قرار گرفت و  هاي آلودهماهی و بین اندام

اطالعات   ).<05/0P( داري یافت نگردیدمعنی يرابطه
، ارگان جداسازي شده هاي جداسازي شدهمربوط به انگل

هاي و میزان آلودگی ماهی 1جدول  ها درهاي آنو میزبان
هاي جداسازي شده مورد بررسی و درصد فراوانی انگل

.آورده شده است 2و  1 هاينموداردر 

درصد آلودگی ماهی هاي صید شده از رودخانه : 1نمودار 
فهلیان به انگل هاي پوست و آبشش

 هاي پوست و آبششدرصد آلودگی انگل: 2نمودار 
ي فهلیانهاي رودخانهجداسازي شده از ماهی
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آن زبانیبر اساس ارگان آلوده و م فهلیانيرودخانههايیشده از ماه يجداساز يهااختهیو تک پریاخته:1جدول 

)×3000(اندام جنسی کیتینی )ب)                           ×3000(ها قالب اصلی و قالبک )الف
Dactylogyrus:1تصویر  sp. جدا شده از ماهی برگ بیدي

ردیف
گونه ماهی

ماهی تعداد نام علمی انگلارگان آلوده
آلوده نام فارسینام علمی

1Capoeta
barriosi persica

دشت ارژنی
Ichthyophthirius multifiliis3آبشش

Ichthyophthirius multifiliisپوست

Postodiplostomum sp.

1
1

2Alburnus
mossulensis

برگ بیدي

آبشش

Ichthyophthirius multifiliis12
Dactylogyrus sp.7
Myxobolus sp.1

Lamproglena sp1

پوست
Ichthyophthirius multifiliis4

Postodiplostomum sp.3
Trichodina sp.2

3cyprinionMacrostomum
بوتک

آبشش

Ichthyophthirius multifiliis26
Dactylogyrus sp.12
Haplorchis sp.6
Myxobolus sp.3

پوست
Trichodina sp.7

Postodiplostomum sp.10
Ichthyophthirius multifiliis11
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)×3000(اندام جنسی کیتینی )ب)                           ×3000(ها قالب اصلی و قالبک )الف
  .Dactylogyrus spشده از ماهیک جدا بوت:  2تصویر 

Myxobolus: 3تصویر sp 2000(جدا شده از ماهی بوتک×(

)×750(وتکبجدا شده از ماهیIchthyophthirius multifiliis:4تصویر 
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)×80(جدا شده از ماهی برگ بیدي .Trichodina sp:5تصویر  

)×2000(از ماهی برگ بیديجدا شده sp.Lamproglena:6تصویر 

)×800(شکل داخل کیست)ب)                           ×800(شکل آزاد )الف
Postodiplostomum :7تصویر sp. يبیدبرگماهیجدا شده از
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)×1200(شکل داخل کیست)ب)          ×800(شکل خارج شده از کیست  )الف
Haplorchis.:8تصویر  sp  3000(بوتکجدا شده از ماهی×(

بحث
هاي مهم و پر آب استان از رودخانه فهلیانيرودخانه

که آب آید و به دلیل اینبه شمار می شهر نورآبادفارس و 
این رودخانه جهت تکثیر و پرورش ماهیان مختلف مورد 

هاي آن مصرف و همچنین ماهی گیرداستفاده قرار می
شناسایی و میزان آلودگی خوراکی براي افراد منطقه دارد،

هاي طبیعی به در محیط. حائز اهمیت استانگلی آن 
-ها و میزبان بوجود میمرور زمان حالت تعادلی بین انگل

هاي پرورشی به دلیل تراکم زیاد ماهیان آید ولی در محیط
ها انگلزاي محیطی،سدر واحد سطح و شرایط استر

وجود آورنده توانند براي تولید بمشکالت زیادي را می
)Bush etal. 2001 (رغم وجود این بررسی نیز علیکه در

هاي بالینی بیماري مشاهده آلودگی انگلی در ماهیان، نشانه
هاي نشد که موضوع تعادل انگل و میزبان را در محیط

.کندطبیعی تصدیق می
تک  مطالعههاي گزارش شده در این میان انگلاز 
از اهمیت  Ichthyphthirius multiphilisدار مژه يیاخته

اختصاصیت  فاقد این انگل. زیادي برخوردار است
هاي مختلف ماهی را مبتال تواند جنسبوده و میمیزبانی 

 یا و نمایدلفات شدیدي در ماهیان مبتال ایجاد و ت کند
انگل مذکور گسترش . باعث کاهش رشد ماهیان شود

-جهانی داشته و تمام ماهیان آب شیرین به آن حساس می

این انگل از تعداد زیادي ماهیان وحشی و . باشند
 Jalali(پرورشی در سطح کشور گزارش شده است

از سس ماهی، سیاه ماهی و 1981در سال مخیر. )1998
در سال همکارانو  معصومیانکپور رودخانه سفیدرود، 

 .گزارش کردند این انگل رااز سیاه ماهی قزل داغ  2003
هر سه ماهی مورد این انگل از آبشش  مطالعهدر این 

درصد آلودگی 2/75بررسی جمعاً با درصد باالي 
 و بر این موضوع که انگل فاقدگردیدجداسازي

وجود انگل .گذاشتاست صحه  اختصاصیت میزبانی
تریکودینا به تعداد کم امري عادي است اما حضور آن 

نشان از  ماهی و یا باال بودن درصد ابتال بیش از حد در
دهد تریکودینا انگلی است که سوء مدیریت پرورشی می

مین أهاي آب تاز مواد آلی و باکتري غذاي خود را غالباً
عنوان یک سکو استفاده ه از ماهی ب نماید و معموالًمی
ند این انگل بر روي پوست و برانش غالب ماهیان کمی

ماهیان  يپرورشی یافت شده است از طرف دیگر تغذیه
با غذاي حاوي کربوهیدرات باعث افزایش حساسیت 

 Jalali(گرددپوست و آبشش ماهیان به این انگل می

کپور، ماهیانسیاهآلودگی1990در سال مولنار.)1998
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هاییگونهبهرازریواردریاچهعروسواينقره، معمولی
ي مطالعهدر.استکردهگزارشتریکودیناجنساز

درصد  8/6حاضر این انگل از ماهی برگ بیدي با فراوانی 
ها را میکسوزوآ گروه بزرگی از انگل. جداسازي شد

ها داراي دهند که جنس میکسوبولوس در ماهیتشکیل می
هاي مختلف بافتاین انگل در .اي استاهمیت ویژه

تولید کیست کرده و با در نظر گرفتن نوع بافت و اندام 
Woo(کنند زایی مختلفی ایجاد میآلوده اثرات بیماري

هاي متعددي از این انگل در ایران وجود گزارش. )2006
و  برزگرزاینده رود توسط  يدر رودخانه این انگل. دارد

در یک .گزارش شده است2004در سال همکاران 
 Capoetaاز ماهی Myxobolus musayeviبررسی 
Capoeta  توسطMasoumian  وPazooki1998در سال

همچنین  .تجن شناسایی و گزارش گردید يدر رودخانه
از سس ماهی  M.squamaeاز سیاه ماهی،  M.kovaliانگل 

و همکاران  معصومیاناز ماهی کلمه، توسط  M.rutiliو 
در این مطالعه انگل .گردیدگزارش 2004در سال

هاي انگل.میکسوبولوس از ماهی لوتک جداسازي شد
هاي خطرناکی هستند که در این منوژن از دیگر انگل

و  وتکماهی باز یکی. ها یافت شدنمونه از آن دومطالعه 
 این از. گردیدجداسازيبرگ بیدي  ماهی از دیگري

هاي مختلفی از آبشش ماهیان آب شیرین ایران جنس گونه
1990در سالMolnarو Jalali. گزارش شده است

D.chramulii ،D.graciliis، D.lenkoraniو D.pulcher

1981در سال مخیررا از سیاه ماهی سفید رود و 
D.vastatorرا از سیاه ماهی سفیدرود گزارش نمودند.

.هاي آب شیرین هستندماهیهاي ترماتودها از دیگر انگل
از ماهی بوتک  هاپلورکیسحاضر انگل  يدر مطالعه

عنوان میزبان دوم ه توانند بها میماهی. جداسازي گردید
 یگردد که ماهیکامل م یزمان يچرخه نیاآلوده شوند و 

پرندگان و پنگوئن،مانند رت، یینها زبانیم يلهیوسه ب
.گردد لیشکل بالغ تبدده شده و به رپستانداران خو

.گزارش شده است زیانگل ن نیبا ا یانسان يهاعفونت
گزارش شده است در نقاط مختلف جهان انگل  نیا
)Evans and Lester 2001, Gjurcevic etal. 2007,

Scholz and Salgado-Maldonado 2000, Yildiz 2005(.
بار  که این انگل براي اولینضمن اینحاضر  يدر مطالعه

ماهی بوتک در هاي داخلی ایران جداسازي گردید، از آب
دلیل فقدان گزارشی از این ه ب(ایران و احتماالً در جهان 

زبان جدید این انگل عنوان میه ب) انگل در ماهی بوتک
از ترماتودها انگل دیگر جداسازي شده .شودگزارش می

 ندرت در ماهیانه انگل ب نای.  پستودیپلوستوموم بود
 يشود اما در ماهیان گرمابی خانوادهپرورشی دیده می

 )Barbus brachycephalus(زرده پر يکپورماهیان گونه
بدین . گزارش شده است1981در سال مخیرتوسط 

ترتیب هر سه گونه ماهی مورد مطالعه به عنوان میزبانان 
المپرولگنا از دیگر . شوندجدید این انگل معرفی می

هاي جداسازي شده از آبشش ماهی برگ بیدي در انگل
از آبشش سیاه  Lamproglena chinensis. این مطالعه بود
از  2009در سال و همکاران  رئیسیماهی توسط 

.کیار گزارش شد يرودخانه
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Abstract
In this study 85 fish of 3 species were caught from 3 stations of Fahlian River’fish 

including Alburnus mossulensis, Cyprinion macrostomum, Capoeta barroisi persica in 2014
and after transferring to the Laboratory of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, 
Islamic Azad University of Kazerun Branch were examined In terms of skin and gill’s 
helments and protozoa. A total of 8 species were isolated and identified, including 2
monogenian speices (Dactylogyrus sp.),2 digenea (Postodiplostomum sp and Haplorchis sp. ), 
1 arthropoda (Lamprolegna sp),2 protozoa (Ichthyophthrius multifillis and Trichodina sp.) 
and 1 myxozoa (Myxobolus sp.). The results showed that the highest percentage of parasitic 
infestation was Ichthyophthirius multifiliis and the lowest was Lamprolegna sp .Also Capoeta 
barroisi persica and Cyprinion macrostomum allocated the highest and the lowest percentage 
of parasitic infection, respectively. Based on the results of this study Haplorchis sp. was 
reported for the first time in Iranian freshwater. Cyprinion macrostomum for Haplorchis sp.
and all three under study fish for Postodiplostomum sp. were reported as a new host. Also 
there was no significant relationship between infection of fish species and between infected 
organs (P>0.05).
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