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بررسی آلودگی به انگل های خارجی و چشم در 
ماهیان پرورشی گرمابی و سردآبی استان مازندران

چكید ه 
در بررس�ی حاضر آلودگی ماهیان فارم های پرورش�ی سردآبی و گرمابی استان مازندران به انگل های خارجی )پوست و آبشش( و چشم 
در س�ال 1386 مطالعه گردید. تعداد 240 نمونه از فارم های پرورش ماهیان س�ردآبی در دو فصل زمس�تان و بهار و 380 نمونه از مزارع 
پرورش ماهیان گرمابی دو فصل بهار و تابس�تان در اس�تان مازندران و از ش�هرهای بهشهر، نكا، جویبار، ساري، قائمشهر، بابل، بابلسر، 
محمودآباد، آمل، نور، نوش�هر، چالوس و تنكابن تهیه و جهت حضور انگل های خارجی مورد بررسی میكروسكوپی و ماکروسكوپی قرار 
گرفتند. نتایج نش�ان داد که بیش�ترین میزان آلودگی به انگل های خارجی در فارم های پرورش ماهیان س�ردآبی مربوط به تک یاخته 
Ictiophithirus multifiliis و در ماه های گرم سال مي باشد )27/58 درصد( و در نهایت میزان آلودگی کلی ماهیان سردآبی استان 
مذک�ور به انگل های خارجی 17/5 درصد گزارش گردید. درصورتی که آلودگی ف�وق در فارم های پرورش ماهیان گرمابی 45 درصد بود 
و از لحاظ تنوع انگل های خارجی گزارش ش�ده نیز س�خت پوس�ت Lernea cyprincea سه آ با 10/96 درصد بیشترین میزان آلودگی 
را داش�ت. در مجموع میزان آلودگی کلی به انگل های خارجی و چش�م در فارم های پرورش ماهیان اعم از س�ردآبی و گرمابی در استان 
مازندران 34/35 درصد گزارش گردید که به منظور کنترل آنها اس�تفاده از روش های مدیریتی و نیز درمان های فیزیكی و ش�یمیایی 

موجود توصیه می گردد.
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A survey on ectoparvasit in freshwater and warm water culture fishes in Mazandaran province
By: Sh. Ranjbar Bahadori, Scientific Member of Islamic Azad University, Garmsar Branch (Corresponding Author; 
Tel: +989123900943), Jafari Cherati A. Expert of Fisheries Office Mazandaran Province. Mehdipour M. Scientific 
Member of Islamic Azad University, Garmsar Branch, Jalali B. (Passed away), Islamic Azad University, Sciences and 
Research Branch Tehran.
In the present study, 240 samples from freshwater culture in spring and winter, also 380 samples from warmwater cultures in spring 
and summer were prepared from different cities in Mazandaran province for study on ectoparasites. Resulte showed that the highest 
rate of the infection in freshwater culture was related to Ichtiophithirius multifiliis (27.85%) in summer. Total rate of the infection 
of fishes in freshwater cultures to ectoparasites was 17.5%. But this rate in warmwater cultures was 45%. The highest rate of the 
infection in above-mentioned fishes was related to Lernea cyprinicea (10.96%). Totally, the infection rate to ectoparasites in fish 
cultures of Mazandaran province was 34.35%. So, with regard to presence of ectoparasites in these cultures, they should be controled 
by management methods, physical and chemical treatments. 

Key words: Ectoparasites, Freshwater culture, Warmwater culture, Mazandaran province, Iran.

مقد مه
در میان عوامل بیماریزای ماهیان، انگل ها در شرایط پرورشی بسرعت 
ش��یوع می یابند و در این بین گونه های دارای چرخه زیس��تی مس��تقیم 
غالبیت یافته و ممکن اس��ت به مرز کشندگی برس��ند )مانند بسیاری از 
تک یاختگان پوست و آبشش، سخت پوستان و منوژنه آ( )2(. بنابراین با 
توجه به حضور 711 فارم فعال پرورش ماهیان گرمابی در استان مازندران 
با تولید معادل 5700 تن در س��ال و همچنین 154 فارم پرورش ماهیان 
س��ردآبی در استان مذکور با تولید س��االنه معادل 6864 تن، در تحقیق 
حاضر س��عی گردی��د تا شناس��ایی گونه های مختل��ف انگل های خارجی 
)پوست و آبش��ش( و چشم در ماهیان پرورشی اس��تان مازندران صورت 

گرفته و اهمیت بیماریزایی و اقتصادی آنها بیان گردد.

مواد و روش ها
240 نمون��ه از فارم ه��ای پرورش ماهیان س��ردآبی اس��تان مازندران در 
دو فص��ل زمس��تان و بهار و همچنی��ن 380 نمون��ه از فارم های پرورش 
ماهیان گرمابی اس��تان در فصول بهار و تابس��تان در سال 1386، جهت 
بررس��ی آلودگی به انگل های خارجی و چش��م بدو روش میکروسکوپی و 
ماکروسکوپی تهیه گردید. نمونه ها از شهرهای مختلف استان مازندران و 
با توجه به پراکنش جغرافیایي انها از ش��رق تا غرب استان شامل: بهشهر، 
نکا، جویبار، س��اري، قائمشهر، بابل، بابلسر، محمودآباد، آمل، نور، نوشهر، 
چالوس و تنکابن اخذ ش��د. پس از صید ماهیان و انتقال آنها به خارج از 
اس��تخر قسمت های مختلف بدن خصوصاً باله پشتي و شکمي و همچنین 
چشم بررسي و ماهي هاي مشکوک جهت بررسی میکروسکوپي و تهیه الم 

مرطوب و همچنین رنگ آمیزی به آزمایشگاه ارسال گردید. 

نتایج
ماهیان سردآبي 

در بررس��ی انجام ش��ده برروی تعداد 95 نمونه از ماهیان قزل آالی تهیه 

ش��ده از فارم های شهرستان در زمس��تان 1386، هیچ گونه انگل خارجی 
از آن��ان جدا نگردید. بیش��ترین میزان آلودگی ب��ه انگل های خارجی در 
فارم های پرورش ماهیان س��ردآبی است ان مازندان مربوط به تک یاخته 
Ichtyophytirius multifeleis و در فص��ل بهار مي باش��د )27/58 
درصد(. میزان آلودگی کلی ماهیان س��ردآبی اس��تان مذکور به انگل های 

خارجی 17/5درصد گزارش گردید.

ماهیان گرمابی
نتایج حاصل از نمونه برداری انجام ش��ده ازماهیان گرمابی ش��امل کپور، 
آم��ور و فیتوف��اگ در دو فصل به��ار و تابس��تان 1386 در جداول1 و 2 
مش��اهده می گردد. نتایج نش��ان داد که در ماهیان گرمابي استان مذکور، 
بیش��ترین میزان آلودگي به انگل های خارجی در ماهی آمور )30 درصد( 
و کمتری��ن آن در ماهی فیتوفاگ )10درصد( مش��اهده گردید. هم چنین 
در بررس��ی میزان وقوع آلودگی به انگل های خارجی نیز مشخص شد که 
بیش��ترین درصد آلودگي به انگل Lernea cyprinicea سه آ در ماهی 
آم��ور )30درصد( و در ماهی کپور معمول��ي )14 درصد( بوده و کمترین 
میزان آلودگی مش��اهده شده در ماهی فیتوفاگ )10 درصد( است. نتایج 
 Diplostomum بدس��ت آمده نش��ان داد که میزان آلودگی به ان��گل
spataceum نی��ز در ماهیان فیتوفاگ، کپ��ور و آمور به ترتیب 25/45 
درص��د، 13/33درصد و 12/5درصد گزارش گردید. هم چنین بیش��ترین 
درص��د آلودگي به یک��ی از گونه های تک یاخت��ه تریکودینا به ترتیب در 
ماهیان آمور )9/16 درصد(، فیتوفاگ )8/18 درصد( و کپور )5/33 درصد( 
و در مورد آلودگي به یکی از گونه های ترماتود مونوژن ژیروداکتیلوس نیز 
در ماه��ی کپور، 10/66درص��د و به ترتیب در ماهی��ان آمور و فیتوفاگ، 
7/5درصد و 1/81درصد گزارش گردید. بنابراین همانطور که در جدول 3 
مش��اهده می گردد، میزان آلودگی کلی به انگل های خارجی بدست آمده 
در ای��ن تحقیق در فارمهای پرورش ماهیان گرمابی اس��تان مازندران 45 

درصد گزارش گردید.
درص��د کلی میزان آلودگی به انواع انگل های خارجی مش��اهده ش��ده در 
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فارم های ماهیان س��ردابی و گرمابی اس��تان مازندران و به تفکیک فصول 
مختلف نمونه برداری در جدول 4 آمده است. 

در مجموع بررس��ی حاضر نش��ان داد که میزان آلودگی کلی به انگل های 
خارجی و چش��م در مزارع پرورش ماهیان اعم از س��ردآبی و گرمابی در 

استان مازندران 34/35 درصد می باشد.

بحث
در بررس��ي حاضر بر روي آلودگی به انگل های خارجی و چش��م ماهیان 
گرمابي و س��ردآبي استان مازندران، گونه هاي مختلف از پنج جنس انگل 
شناس��ایي ش��دند که I. multifeleis و یکی از گونه ه��ای تریکودینا از 
رده ت��ک یاختگان، یکی از گونه ه��ای ژیروداکتیل��وس از رده مونوژنه آ ، 
متاس��رکر ان��گل D.spataceum از دیژن��ه آ و L.cyprinicea از رده 
سخت پوستان می باشند. بیش��ترین میزان آلودگي در فارم های سردآبي، 
در شهرس��تان بابل مشاهده شد که پس از چند روز تلفات در مزرعه فوق 
به صددرصد رس��ید و علت احتمالی آن نفوذ پس��اب مرغداري موجود به 
منبع آبي مزرعه ذکر گردید. در بررس��ی هاي مش��ابه در رودخانه زاینده 
رود که توس��ط مهدي پور انج��ام پذیرفت نیز ان��گل I. multifeleis از 
پوست و آبشش 9 گونه از ماهیان رودخانه مذکور جدا گردید )7(. جاللي 
)1377(، روحان��ي )1374(، مغینم��ي )1374( و مولن��ار )1992( بروز 
 آلودگي با انگل فوق را در اغلب ماهیان آب شیرین کشور گزارش نمودند 
)2 ، 4، 5، 8(. درم��ورد ماهی��ان مزارع گرمابی نی��ز آلودگی به انگل های 
خارجی و چش��م در 45 درصد نمونه های مورد بررس��ی مش��اهده گردید 
ک��ه میزان آلودگی در فصل تابس��تان )46/11 درصد( بیش از فصل بهار 
)44 درصد( بود. بیشترین آلودگي به انگل هاي خارجي در مزارع پرورش 
ماهیان گرمابي استان مازندران در دو فصل بهار و تابستان مربوط به سخت 
پوست L.cyprinicea مي باشد )17/89درصد(. البته سخت پوست فوق 
در ایران، جزو ش��ایع ترین عوام��ل بیماری زای ماهی��ان گرمابي آب هاي 
ش��یرین محسوب مي شود )1(. مهم ترین عاملي که بر روي چرخه زندگي 
و بیماري زایي انگل اثر مي گذارد، درجه حرارت اس��ت و به نظر می رس��د 
که در زیر 15 درجه س��انتي گراد چرخه زندگي انگل کامل نمي شود )3(. 
در بررس��ی حاضر نیز میزان آلودگي اس��تخرها در فصل تابستان 23/88 
درصد ب��وده و در فصل بهار 12/5 درصد گ��زارش گردید که می تواند به 
علت اختالف درجه حرارت آب در دو فصل مذکور باشد. گونه هاي جنس 
تریکودین��ا نیز در روي بدن جانوران آبزي زیس��ت مي نمایند ولي ماهیان 
عمده ترین میزبانان آنان هس��تند. روحاني )1374( گونه اي از این جنس 
را در ت��االب هامون گزارش کرد )4(. مهدي پور 7 گونه تریکودینا را در 7 
گونه از ماهیان زاینده رود گزارش کرد )7(. در بررس��ی حاضر نیز میزان 
آلودگي به انگل مذکور در فصل تابس��تان 4/44 درصد و در فصل بهار ده 
درصد مي باش��د و همانطور که مشاهده می گردد آلودگي به این انگل در 
فصل تابس��تان کاهش یافته است و این به علت تغییرات فصلی در شیوع 

تریکودیناها می باشد. دیگر انگل یافت شده در چشم ماهیان مورد بررسی 
D.spataceum اس��ت و گونه هاي این جن��س در مرحله الروی، انگل 
ماهیان واقع مي ش��ود )2(. بیش��ترین میزان آلودگي در تحقیق حاضر در 
شهرستان جویبار با 70 درصد آلودگي بود. از دالیل آلودگی باالی استخر 
مذکور می توان به مجاورت با مزارع کشاورزي، وجود علف هاي هرز اطراف 
اس��تخر و آلودگي نهرهاي مجاور به عنوان تامین کننده آب مصرفي بیان 
نمود. مهدي پور متاس��رکر دیپلوس��توموم را در چشم 11 گونه از ماهیان 
زاینده رود گزارش نمود )7(. گزارش هایي از آلودگي به این انگل در نقاط 
مختلف ایران نظیر تاالب هامون، آبگیرهاي گیالن و مازندران، آذربایجان 
و خوزس��تان ارائه ش��د )6(. بنابراین با توجه به آلودگی گزارش ش��ده به 
انگل های خارجی و چشم در فارم های پرورش ماهیان در استان مازندران، 
می بایست با استفاده از روش های پیشگیری و درمانی فیزیکی و شیمیایی 
موجود اقدام نمود و با کنترل س��المتی ماهیان بصورت حداقل هر پانزده 
روز در فص��ول بهار و تابس��تان و ه��ر یکماه در فصول پاییز و زمس��تان، 
وضعیتی از تنوع و شدت آلودگی ماهیان مذکور بدست آورد تا با توجه به 

آن بتوان نسبت به اجرا یا عدم اجرای دارودرمانی اقدام بایسته نمود.
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جدول 1- میزان آلودگی به انگل های خارجی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران در فصل بهار 1386

جدول 2- میزان آلودگی به انگل های خارجی در مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان مازندران در فصل بهار 1386

شهرستانردیف
گونه 
ماهی

تعداد 
نمونه

آلودگی چشمآلودگی پوست و باله

درصدتعدادنوعدرصدتعدادنوع

------15قزل آالتنکابن1

------10قزل آالتنکابن2

------10قزل آالتنکابن3

------10قزل آالنور4

------10قزل آالنور5

------5قزل آالچالوس6

------10قزل آالنوشهر7

------10قزل آالآمل8

---15I.multifiliis1280قزل آالنکا9

------10قزل آالساری10

20I.multifiliis840 D.spataceum26/66قزل آالبابل11

---20I.multifiliis20100قزل آالبابل12

145I.multifiliis4027/58 D.spataceum21/38جمع کل

ف
ردی

ان
ست

هر
ش

گونه ماهی

ونه
 نم

داد
تع

نوع آلودگی
مجموع

L.cypriniceaI.multifiliisتریکودینا  اس پیژیروداکتیلوس اس پیD.spataceum

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

200000000010501050کپور، فیتوفاگبابلسر1

200015105000001155کپور، آموربابلسر2

300000002066/66002066/66کپور، آمور، فیتوفاگبابلسر3

2000000000420420کپور، آموربابلسر4

301343/3300000021702583/33کپور، آمور، فیتوفاگجویبار5

2000006300000630کپور، آمورساری6

20000000000000کپور، فیتوفاگساری7

20000000000000کپور، آمورساری8

20120000000001260کپور، آمورنکا9

2002512/510/516820103517/58844جمع کل



22   )پژوهش وسازند گی(

 جدول 3- میزان آلودگی به انگل های خارجی در مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان مازندران در فصل تابستان 1386

ف
ردی

ان
ست

هر
ش

گونه ماهی

ونه
 نم

داد
نوع آلودگیتع

مجموع
L.cypriniceaتریکودینا اس پیژیروداکتیلوس اس پیD.spataceum

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2000000012601260کپور، فیتوفاگبهشهر1

301446/661136/6600002376/66کپور، آمور، فیتوفاگقائمشهر2

301963/330000001963/33کپور، آمور، فیتوفاگقائمشهر3

30000000000کپور، آمور، فیتوفاگبابل4

3000000015501550کپور، آمور، فیتوفاگبابل5

00000000000کپور، فیتوفاگ،محمود آباد6

20105000840001470آمور، فیتوفاگمحمود آباد7

1804323/88116/1184/4427158346/11جمع کل

جدول4- بررسی میزان آلودگی به انگل های خارجی در مزارع ماهیان پرورش گرمابی 
استان مازندران در سال 1386

درصد آلودگیتعداد نمونه های آلودهتعداد نمونه فصل

44 %20088بهار

46/11%18083تابستان

45%380171جمع کل

جدول 5- بررسی درصد میزان آلودگی به انواع انگل های خارجی در ماهیان پرورشی سردآبی و گرمابی استان مازندران در سال 1386

نوع انگل

تعداد نمونه های آلوده در 
مزارع پرورشی سرد آبی

تعداد نمونه های آلوده در 
درصد مجموعمزارع پرورشی گرمایی

بهارتابستانبهارزمستان

L.cyprinicea----43256810/96

820284/51----تریکودینا اس پی

I.multifiliis--40--1416/61

D.spataceum--227356410/32

1116274/35----ژیرود اکتیلوس اس پی

بررسي آلودگي به ...


