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چكيده
پرورش ماهی كپور نقرهای در سد حسنلو به عنوان یک منبع تأمین پروتئین مطرح است .این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و تنوع
گونهای آلودگی انگلهای خارجی در ماهی کپور نقرهای سد حسنلو انجام شد .تعداد  140قطعه ماهی کپور نقرهای در تابستان و پاییز
سال  1394صيد گرديدند .پس از زیستسنجی ،آبشش جدا گردید و کامنهای آبششی از نظر آلودگی انگلی بررسی شدند .عدسی
چشم ،بالهها ،درپوش آبشش و پوست نیز برای جداسازی و شناسایی انگلهای خارجی بررسی گردیدند .نتایج اين مطالعه بيانگر وقوع
آلودگی در ماهيهای با وزن  660/18±45/33گرم و طول  37/01±5/2سانتيمرت بود .از آبشش ماهی کپور نقرهای 137 ،قطعه آلوده به
مونوژن داكتيلوژيروس ( 97/85درصد) 119 ،قطعه آلوده به تک یاخته تریکودینا ( 85درصد) و  14قطعه آلوده به کوپه پودارگازیلوس (10
درصد) بودند .تنوع گونهای مونوژن داكتيلوژيروس شامل داکتیلوژیروس نوبیلیس ( 49/28درصد) ،داکتیلوژیروس آریستیکتیس (97/14
درصد) ،داکتیلوژیروس تایهوانزیس ( 34/28درصد) و داکتیلوژیروس اسکريابینی ( 7/85درصد) بود .عدسی چشم  92قطعه ماهی نیز با
متارسکر ترماتود دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( 65/71درصد) آلوده بود .ارتباط معنيداری بني فراوانی آلودگی با طول بدن و وزن ماهيهای
آلوده وجود داشت .آلودگی انگلی توام با دو گونه ( 12/86درصد) ،سه گونه ( 49/29درصد) و چهار گونه ( 4/29درصد) در ماهیهای تحت
مطالعه ثبت گردید .آلودگی انگل خارجی در آبشش و چشم ماهی کپور نقرهای در سد حسنلو شایع بود و مطالعات تکمیلی در خصوص
اثرات بیامریزایی و خسارت اقتصادی آنها بر صنعت پرورش ماهی در منطقه توصیه میشود.
کلامت کلیدی :انگل خارجی ،كپور نقرهای ،سد حسنلو
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Ectoparasite infestation in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) of Hassanlu dam, West Azarbaijan Province, Iran
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Silver carp fish (Hypophthalmichthys molitrix) rearing and production is a main source of protein in Hassanlu dam,
West Azarbaijan Province, Iran.This study was aimed to determine prevalence and diversity of ectoparasites in silver
carp of Hassanlu dam. A total number of 140 silver carp fish were randomly trapped during summer and fall 2015.
Fish biometry recorded and gill was removed to examine for parasites infestation. The eye lens, fines and skin also
removed and examined for ectoparasites.The findings revealed that ectoparasite infestation outbreak was in fish with
660.18±45.33 gr and 37.01±5.2 cm. Of all examined fish, 137(97.14%, monogenea), 119 (85%, protozoan),92(65.71%,
digenean) and 14(10%, copepod) were respectively infested with Dactylogyrus spp., Trichodina sp., Diplostomum and
Ergazilus sp. Four species of genus Dactylogyrus, i.e. D. aristicthys (97.14%); D. nobilis (49.28%); D. thaihoansis
(34.28%) and D. skrjabini (7.85%) were identified. The eye lenses of fish were infested with metacercariae of Diplostomum spathaceum. The prevalence had significant association with weight and length of infested fish. Mixed infestation
was found with two (12.86%), three (49.29%) and four (4.29%) parasites species. It was concluded that ectoparasite
infestation was prevalent in gill and eye lenses of examined silver carp fish in Hassanlu dam and further studies recommended to evaluate infectivity and economical impacts on fish industry in the region.
Key words: Ectoparasite, Silver carp, Hassanlu Dam, Iran

مقدمه
امروزه کمبود مواد غذایی ابعاد گسرتدهتری پیدا كرده و سوء تغذیه
بخشی از جمعیت جهان را تهدید میکند .به عالوه با توجه به افزایش
روزافزون جمعیت جهان ،تولید و پرورش ماهی در رفع مشکل کمبود
مواد غذایی به عنوان یک منبع تأمین پروتئین برای انسان حائز اهمیت
میباشد و در عین حال در انتقال عوامل بیامریزای مشرتک بین انسان و
دام نقش دارند (.)3
در استان آذربایجان غربی بیش از  30رودخانه دایمی و فصلی وجود
دارد كه پتانسیلها و قابلیتهای مناسبی را برای تکثیر و پرورش ماهیان
فراهم آورده است ( .)4تاالب شور گل یا حسنلو (‘ 37°N1و‘ )45°E29
با  14مرت عمق 100 ،میلیون مرت مکعب آب و  1100هکتار مساحت در
ارتفاع  1290مرت باالتر از سطح دريا واقع شده است و آب آن از رودخانه
گدار تامین میگردد ( .)23از  11گونه ماهیان استخوانی این دریاچه9 ،
گونه کپور ماهی ( 81درصد) از انواع سیاه ماهی،کاراس ،عروس ماهی
معمولی ،عروس ماهی اوالنوس ،شاه کولی ارومیه ،سس ماهی خالدار،
کپور کفزی ایرانی ،سیاه کولینام ،مروارید ماهی معمولی ،را تشکیل
میدهد .گونههای کپور ماهی پرورشی آمور ،ماهی كپور نقرهای ،کپور
رس گنده و کپور معمولی نيز در سال  1383به درياچه معرفی گردیدهاند
( .)7ماهی كپور نقرهای (سیپرینیده :هیپوفتاملیکتیس مولیرتیکس) در 88
کشور دنیا به منظور تولید گوشت و مبارزهی زیستشناختی پرورش داده

میشوند .کپور نقرهای از زئوپالنکتون ،باکرتیها و سایر ذرات غذایی
معلق در آب با فیلرت کردن آن تغذیه کند ( .)16گونههایی از ماهیان
که به عنوان گونههای موفق پرورشی به حساب میآیند ،همواره در
معرض عوامل بیامریزای مختلفی بودهاند .در این میان انگلها نقش
به سزایی داشتهاند .در چرخه زندگی انگلها ،ماهی میتواند به عنوان
میزبان نهایی ،میزبان واسط و یا میزبان اتفاقی باشد .با توجه به تنوع و
فراوانی انگلهای ماهی ،تلفات و خسارت اقتصادی قابل توجهی نیز به
دنبال دارند .به عالوه ،انگلهای ماهی میتوانند موجب بروز عفونتهای
ثانویه قارچی ،باکرتیایی و ویروسی شوند (.)9
انگلهای خارجی گروه بزرگی از موجودات انگلی را تشکیل میدهند
که عموما پوست و آبشش ماهیان را آلوده میمنایند و موجب بروز
عالیمی نظیر کاهش وزن ،کاهش باروری ،کوری ،رفتارهای غیرعادی،
ضایعات پوستی و آبشش میگردند ( .)21 ،4کرمهای رده مونوژنهآ با
چرخه زندگی مستقیم به عنوان انگل خارجی پوست ،آبشش و سایر
نواحی سطحی بدن جانوران خون رسد از جمله ماهیها مطرح میباشند.
بررسی مونوژنهای ایران نخستین بار توسط بایکوفسکیا و همکاران
در سال 1984صورت گرفت ( .)9بعد از آن در حوزه های آبی مختلف
گونههای جدیدی از مونوژنها شناسایی شدند و میزبانهای جدیدی نیز
برای برخی ازمونوژنها ثبت گردید ( .)5تاکنون از جنس داکتیلوژیروس
در خانواده داكتيلوژيريده (زیر رده :مونواپیستوکوتیلهآ) بيش از 100
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گونه كه عمدتاً انگل کپور ماهیان میباشند ،گزارش شدهاند ( .)9متارسکر
ترماتود دی ژنه آ دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (ردولفی )1891 ،در اروپا 23
گونه و در شامل آمریکا  105گونه از ماهیان گرم آبی ،رسدآبی و حتی
خاویاری را آلوده کرده است .در ایران نیز گزارشهای متعددی از آلودگی
 25گونه از ماهیان آب شیرین به متارسکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم به
عنوان عامل کوری ماهیان پرورشی شده است ( .)20تک یاختهها گروه
دیگری از انگلهای آبشش ماهیها میباشند که بالغ بر  60000گونه
آنها شناسایی شده است ،تعداد قابل توجهی از آنها بصورت همسفره
با ماهیان برس میبرند ولی برخی از آنها موجب بروز بیامری و تلفات
در ماهیان انگشت قد ،ماهیان پرورشی ،آکواریومی ،وحشی آبهای
شیرین ،شور و لب شور میشوند ( .)4جنس تریکودینا (تریکودینیده:
الیگوهیمنوفورا) در ماهیهای آب شیرین ایران از جمله ماهی کپور
نقرهای گزارش شده است .نخستین گزارش آلودگی ماهیان ایران به
انگلهای سخت پوست توسط مخیر در سال 1359بود .سخت پوستان
گزارش شده از ماهیهای ایران شامل انواع المپروگنا ،پسودوتراکلیاسنس،
لرنه آ ،آرگولوس و ارگازیلوس میباشند .ارگازیلوس با بیش از  80گونه
در آبهای شیرین و دریایی به عنوان یکی از سخت پوستان انگل ماهی
مطرح است .این سخت پوست بر خالف اندازه کوچکش میتواند در
برخی رشایط برای میزبان به دلیل ضایعات آبششی ناشی از فعالیت
قالبها و تغذیه انگل که موجب اختالل در تنفس و تعادل اسمزی ماهی
میگردد ،خطرناک باشد (.)9
آبزیان از منابع مهم تامین پروتئین در دنیا بوده و آلودگیهای
انگلی از عوامل عمده در تهدید سالمت آنها محسوب میشوند.
از طرف دیگر محدود بودن منابع پروتئین دریایی و نیاز به تکثیر و
پرورش آبزیان از جمله ماهیها ،مطالعه آلودگیهای انگلی و کنرتل آنها
میتواند از نظر اقتصادی بر میزان تولید آنها تاثیرگذار باشد .در این
زمینه مدیریت صحیح و دقت در پرورش و تکثیر آبزیان از جمله ماهیها
نقش مهمی در پیشگیری از بیامریها و آلودگیهای انگلی در مزارع
پرورش ماهی دارد .بنابراین میتوان گفت نخستین گام برای پیشگیری از
بروز بیامریهای عفونی در ماهیها به ویژه آلودگیهای انگلی مطالعه
و تحقیق در خصوص انگلهای اختصاصی و غیر اختصاصی انگلها از نظر
بیوسیستامتیک ،بیولوژیک ،فیزیولوژیک و بررسی حساسیت ماهیها در
آلودگی به آنها است .عالوه بر این روند رو به توسعه تکثیر و پرورش
ماهی در ایران ،لزوم بررسی فون انگلی هر منطقه را رضوری میسازد،
زیرا امکان انتقال انگلهای ماهیهای بومی به ماهیهای پرورشی از
طریق ورود آنها به استخرهای پرورش ماهی وجود دارد که ممکن است
منجر به بروز تلفات و کاهش رشد و تولید گردد ( .)6بنابراین تحقیق
حارض به منظور مطالعه فراوانی و تنوع گونهای آلودگی انگلهای خارجی
ماهی کپور نقرهای در سد حسنلو در استان آذربايجان غربی انجام شد.
ش کار
مواد و رو 
روش صيد و انتقال ماهی كپور رس نقرهای
با توجه به تنوع گونهای ماهیان و محدویت خرید آنها ،پس از
هامهنگی با صیادان ،تعداد  140قطعه ماهی كپور نقرهای از سد حسنلو
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که توسط صیادان محلی و با استفاده از تور صید میشدند ،در طی
فصلهای تابستان و پاییز سال  1394تهیه گردید .ماهیهای صيد شده در
تانکر  1500لیرتی به بخش آبزیان منتقل و در حوضچههای پالستیکی 600
لیرتی نگهداری شدند .قبل از مطالعه انگلی ،ثبت اطالعات زیستسنجی
ماهیها صید شده و جستجوی انگلهای خارجی با استفاده از ذرهبین
دستی انجام شد.
روش منونهبرداری
روش منونهبرداری از آبشش
برای مطالعه آلودگی انگلی آبشش ،پس از بیهوش كردن با زدن رضبه
به ناحیه پشت رس ماهي ،پس از برداشنت رسپوش آبشيش ،عالوه بر تهیه
الم مرطوب ،کامنهای آبششی را با قیچی جدا کرده و با افزودن محلول
ایزوتونیک منک در پرتی دیش با اسرتیومیکروسکوپ تک تک فیالمانهای
آبششی از نظر آلودگی انگلی بخصوص با مونوژنها و سختپوستان
بررسی گرديدند .مونوژنها توسط پیپت پاستور جمعآوری شدند و
در پیکرات آمونیوم روی الم با گذاشنت المل ثابت و بررسی ریزبینی
(بزرگنامیی × )400×-1000شدند ( )15و مونوژنها با استفاده از کلید
تشخیص شناسایی گردیدند (.)9
برای جستجوی آلودگی تکیاختهای از آبشش به روش مرطوب،
مخاط را تخریش داده بر روی الم توسط المل کشیده شد ( .)14تک
یاخته به مدت  5دقیقه با  1-2قطره مرتیوالت-یداین-فرمالین ()MIF
ثابت گردید .گسرتش رنگآمیزی و مونته گردید (.)4
منونهبرداری برای جدا کردن سخت پوستان از نقاط مختلف بدن
ماهیها (پوست ،باله ،آبشش) انجام شد و پس از شستشو در رسم
فیزیویوژی در الکل  70درجه ثابت شدند .برای شناسایی در پلی وینیل
الکتوفنل شفاف و در کانادا بالزام مونته گردیدند ( .)4بر اساس کلید
تشخیص نصیری و همکاران ( )18سخت پوستان جدا شده نیز شناسایی
گردیدند.
روش منونهبرداری از پوست و بالهها
در ابتدا با ذرهبین دستی پوست و بالههای ماهی (سینهای ،شکمی،
مخرجی) از نظر آلودگی به انگلهای خارجی بررسی شدند .سپس از
نواحی دارای جراحت ،ترشحات موکوسی ،فلس ریختگی و تودههای
کرکی مشکوک به آلودگی انگلی الم مرطوب تهیه گردید ( .)14برای
جدا کردن تک یاختهها پوست محل به دقت تخریش داده شد و بر
روی المی به دقت با المل کشیده شد .تک یاخته به مدت  5دقیقه با
ثابت کننده مرتیوالت-یداین -فرمالین ( )MIFمجاور گردید و سپس رنگ
آمیزی شد(.)3
روش منونهبرداری از چشم
برای مطالعه آلودگی انگلی چشم ،کره چشم را از حدقه خارج کرده
و با دادن برش روی آن و فشار مالیمی عدسی خارج گردید .عدسی جدا
شده در رسم فیزیولوژی  9در هزار خرد شد و بررسی میکروسکوپی
(بزرگنامیی × )32گردید ( .)18،24تشخیص بر اساس کلید جاللی ( )9انجام
شد.
ارزيابی آماری
از آزمون آماری غیر پارامرتیک مربع کای ( )χ2برای ارزیابی مقایسهای
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فراوانی آلودگی با یافتههای زیست سنجی ماهیهای آلوده با سطح
اعتامد  95درصد استفاده گردید (نرم افزار  SPSSنسخه  .)16.0سطح
معنیداری  P≥ 0 /05در نظر گرفته شد.
نتایج
در مطالعه آبشش 137 ،قطعه ماهی آلوده به مونوژنهای از جنس
داكتيلوژيروس ( 97/85درصد) 119 ،قطعه آلوده به تک یاخته تریکودینا
( 85درصد) ( 29-65میکرون ،مژهدار ،دارای دیسک چسبنده و دندانههای
تاج مانند با بخش میانی مرتاکم و مخروطی شکل و تیغههای نیمدایرهای
از خارج و خارهای میلهای از داخل ،ماکرونوکلئوس نعل اسبی شکل و
میکرونوکلئوس گرد) و  14قطعه آلوده به سخت پوست ارگازیلوس (10
درصد) ( 1-1/5میلیمرت ،سبکلوپس مانند ،در ناحیه رسسینه پهن و به
طرف عقب مخروطی شکل ،چهار زوج اول پاها دارای قالب دو شاخه،
رسسینه بند بند ،بند دوم سینه با رس یکی شده و بند پنجم کوچک ،شکم
 3-4بند ،در حلقههای خلفی دارای  4ستا ،دارای دو کیسه تخم در بخش
خلفی) بودند (جدول  .)1از درپوش آبشش ،پوست و باله ماهیها انگلی
جدا نگردید .بيشرتين فراوانی آلودگی با مونوژن داكتيلوژيروس (97/85
درصد) در ماهيهای با طولی کمرت از  40سانتيمرت ( 86/43درصد) و
دامنه وزنی  430-699گرم ( 95/71درصد) بود .کمرتین فراوانی آلودگی
در آبشش ماهی کپور نقرهای مربوط به کوپه پود ارگازیلوس ( 10درصد)
در ماهيهای با طولی بیشرت از  60سانتيمرت ( 0/71درصد) و دامنه وزنی
 450-700گرم ( 0/71درصد) بود (شکل  .)4یافتههای آماری بیانگر وجود

ارتباط معنيداری بني فراوانی آلودگی با طول بدن ( )χ 2=36/25 ،0P≥/0001و
وزن ( )χ 2=59/143 ،0P≥ /0005ماهيهای آلوده بود (جدول .)1
در مطالعه تنوع گونهای جنس داكتيلوژيروس ،چهار گونه
داکتیلوژیروس آریستیکتیس ( 97/14درصد) (طول  0/6و عرض ،)0/14
داکتیلوژیروس نوبیلیس ( 49/28درصد) (طول  0/72و عرض ،)0/17
داکتیلوژیروس تایهوانزیس ( 34/28درصد) (طول  0/4و عرض  )0/13و
داکتیلوژیروس اسکريابینی ( 7/85درصد) (طول  1/5میکرون و عرض 0/5
میکرون ،فاقد مهبل ،فاقد زواید در قاعده قالبهای میانی ،زواید خارجی
در انتهای قالبهای میانی درازتر از زواید داخلی) شناسايی شدند (شکل
 .)1عدسی چشم  92قطعه ماهی کپور نقرهای با متارسکر ترماتود دی ژنه
آدیپلوس توموماسپاتاس هئوم ( 65/71درصد) ( 0/5میلیمرت ،بدن پهن و
عریض و در قدام گرد نیست ،بخش خلفی کوتاه و متامیز از بخش قدامی،
بادکش شکمی در نیمه میانی و دو برابر بادکش دهانی )،آلوده بودند
(شکل  .)2آلودگی توام داکتیلوژیروس -دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (12/86
درصد) ،داکتیلوژیروس -دیپلوستوموم اسپاتاسئوم -تریکودینا (49/29
درصد) و داکتیلوژیروس -دیپلوستوموم اسپاتاسئوم -تریکودینا-ارگازیلوس
( 4/29درصد) در کپور ماهیهای رس نقرهای تحت مطالعه ثبت گردید
(جدول ( )1شکل .)3
بحث
آلودگی انگلی ماهی به عوامل متعددی نظري گونه ماهی ،منطقه
جغرافیایی ،رفتار ماهی ،رژیم غذایی ماهی ،مهاجرت ماهی ،تغییرات
فصلی و اقلیمی و فراوانی ماهی بستگی دارد ( .)1استان آذربايجان غربی

جدول  -1زیست سنجی و آلودگی های انگلی ماهی رسنقره ای در سد حسنلو ()n=140

داکتیلوژیروس

داکتیلوژیروس

داکتیلوژیروس

داکتیلوژیروس

دیپلوستوموم

آریستیکتیس

تایهوانزیس

نوبیلیس

اسکرجابینی

اسپاتاسئوم

آلودگی
تریکودینا

ارگازیلوس

توام (درصد)
2

3

4

فراوانی

137

48

69

11

92

119

14

18

69

6

آلودگی ()%

()97/14

()34/28

()49/28

()7/85

()65/71

()85

()10

()12/86

()49/29

()4/29

زیست سنجی

طولa

طول استاندارد

()SD±mean

(سانتیمرت)

(سانتیمرت)

37/01±5/2

30/90±4/70

عرض (سانتیمرت)
11/03±1/56

طول رس
(سانتیمرت)
9/13±1/99

وزن( bگرم)
660/178±45/33

 :2داکتیلوژیروس -دیپلوستوموم اسپاتاسئوم
 :3داکتیلوژیروس-دیپلوستوموم اسپاتاسئوم-تریکودینا
 :4داکتیلوژیروس-دیپلوستوموم اسپاتاسئوم -تریکودینا -آرگازیلوس.
χ 2=36/25 ،P ≥0/0001a

χ 2=59/143 ، P≥0/0005b
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تصویر – 1
الف) داکتیلوژیروس نوبیلیس
ب) داکتیلوژیروس آریستیکتیس
ج) داکتیلوژیروس تایهوانزیس
د) داکتیلوژیروس اسکریابینی
(بزرگنامیی × 400؛
 -aقطعه کیتینی اندام تناسلی
 -bقالب
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مطالعه آلودگی انگل های خارجی ماهی ...

تصویر -2
متارسکر
دیپلوستوموم اسپاتاسئوم
(بزرگنامیی×.)100

تصویر -3
تک یاخته تریکودینا
(بزرگنامیی×)1000

تصویر -4
ارگازیلوس
جدا شده
از پوست
ماهی کپور
نقره
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تحت پوشش سه حوضه آبخيز درياچه ارومیه ،دريای خزر و بنيالنهرين
است .سد حسنلو جزء حوضه داخلی درياچه ارومیه بوده كه به دليل
منايندگی ايكتيوفون حوضه دريای خزر به سيستم بوم شناختی خزر يا
پونتو–آرال–كاسپني تعلق دارد و متاثر از سيستم پالئوآركتيك است (.)18
در مطالعه حارض ،از میان انگلهای جدا شده از کپور نقرهای ،مونوژنها
بیشرتین فراوانی آلودگی را در ماهیهای با وزن  ۶۶۰/۱۸±۴۵/۳۳گرم
و طول  ۳۷/۰۱±۵/۲سانتیمرت داشتند .ارتباط معنيداری بني فراوانی
آلودگی با طول بدن و وزن ماهيهای آلوده وجود داشت .باال بودن
فراوانی آلودگی مونوژنها در آبشش ماهی کپور نقرهای میتواند به
دلیل فصلی بودن وقوع آلودگی و نقش درجه حرارت آب در درصد
ابتال و شدت آلودگی ماهی به این گروه از انگلها باشد .از سوی دیگر
زیستگاه آبی میزبان ممکن است در فراوانی گونهای انگلهای خارجی
به ویژه مونوژنها موثر باشد .زیرا مونوژنها معموال نیاز به محیط آبی
ساکن و آرامی دارند و ماهی کپور نقرهای نیز که نزدیک به بسرت (بنتیک)
برس میبرد ،طبیعی است که میزان فراوانی آلودگی مونوژن در آن بیش
از سایر موارد جدا شده باشد (.)9
آلودگی به گونههای مختلف مونوژنها درماهیهای پرورشی از
اهمیت زیادی بخصوص در بچه ماهیها برخوردار است .زیرا در رشایط
بهداشتی ضعیف به همراه مدیریت پرورشی ناکارآمد میتواند موجب
بروز تلفات سنگینی در آنها گردد .به عالوه مونوژنها به عنوان یکی
از شاخصهای سالمت و بهداشت زیستگاه به شامر میروند .در این
تحقیق بیشرتین فراوانی آلودگی مربوط به مونوژنها بود و چهار گونه
داکتیلوژیروس از آبشش كپور ماهی نقرهای در سد حسنلو شناسایی گردید
( .)9انگل داکتیلوژیروس از گونههای مختلف ماهی در ایران و جهان
گزارش شده است ( .)20برجی و همکاران ( )4دو گونه داکتیلوژیروس
اکستنسوس ( 29درصد) و داکتیلوژیروس آنکوراتوس ( 2درصد) را از
آبشش کپور ماهی (کامون کارپ) در شامل رشق ایران گزارش کردند.
جاللی و همکاران ( )12نيز هجده گونه داکتیلوژیروس از کپور ماهیان
ایران از جمله دو گونه داکتیلوژیروس هیپوفتاملیکتیس و داکتیلوژیروس
ساچنگتای را از کپور نقرهای گزارش کردند .درحالی كه در مطالعه جاللی
و برزگر ( )11دو گونه داکتیلوژیروس هیپوفتاملیکتیس و داکتیلوژیروس
ساچنگتای از کپور نقرهای جدا گردید .در مطالعه نعمتالهی و همکاران
( )20شایعترین آلودگی آبشش از گونههای داکتیلوژیروس بود که از
کپور ماهی رسگنده (هیپوفتاملیکتیس نوبیلیس 6/6 ،درصد) و کپور ماهی
معمولی (سیپرینوس کارپیو 13 ،درصد) در حوضچههای پرورش ماهی
مشهد گزارش گردید .رئیسی و همکاران ( )22گونههای داکتیلوژیروس
اکستنسوس سوداکتیلوژیروس لنکو را نیاز ماهیان مرداب گندمان گزارش
شد .دقیق روحی و همکاران ( )5نیز در بررسی مونوژنهای کپور
ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان ،گونههای داکتیلوژیروس لنکورانی،
داکتیلوژیروس ویستوال و داکتیلوژیروس هولسیکیرا گزارش کردند.
خوش اقبال و همکاران ( )15بیشرتین فراوانی آلودگی با مونوژنها را
از ماهیان دریایی خانواده شوریده در سه منطقه سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و خوزستان گزارش کردند .از ماهیان زینتی ایران نیز گونههای
داکتیلوژیروس گزارش شده است ( .)23عامل و همکاران ( )2انگل
داکتیلوژیروس واستاتور را از آبشش کپور نقرهای در بنگالدش گزارش
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کردند .عوامل مختلفی در شدت و نوع آلودگی دخالت دارند که مهمترین
آنها کیفیت آب ،تراکم ماهیها ،رژیم غذایی میباشند ( .)14در این
مطالعه بيشرتين فراوانی آلودگی با مونوژن داكتيلوژيروس در ماهیهای
با طولی کمرت از  40سانتيمرت و دامنه وزنی  430-699گرم بود.فراوانی
آلودگی ارتباط معنیداری با طول بدن ماهيهای آلوده داشت .این یافته
با گزارش خلجی و همکاران ( )14در خصوص رابطه بین اندازه ماهی و
شدت آلودگی انگلی همخوانی داشت .زیرا افزایش اندازه و وزن ماهی
به افزایش سطح بدن و آبشش ماهی میشود .سطح آبشش ماهی ممکن
است در ماهیان فعال  2-10سانتیمرت مربع برای هر گرم از وزن ماهی
باشد .بنابراین دسرتسی انگل به ماهیان بزرگرت آسانتر میگردد (.)9
در این مطالعه از آبشش ماهی کپور نقرهای سد حسنلو تک یاخته
تریکودینا جدا گردید .جنس تریکودینا انگل خارجی شایع و بیامریزا در
ماهیان آب شیرین و شور دنیا بوده و از ماهیان آب شیرین ایران نیز
گزارش شده است ( .)4،22در مطالعه جاللی و برزگر ( )11انگل تریکودینا
از کپورنقرهای در دریاچه زریوار در استان کردستان گزارش شد .برجی
و همکاران ( )4دو گونه تریکودینا نیگرا ( 7درصد) وایکتیو فیتیریوس
مولتی فیلیس ( 10درصد) را از آبشش و پوست کپور ماهی معمولی
(کامون کارپ) در شامل رشق ایران گزارش کردند .در مطالعه فدایی فرد
و همکاران ( )8از ماهیان تاالب چغاخور استان چهار محال و بختیاری
تک یاختههای مژهدار تریکودینا ( 2/16درصد) و ایکتیو فیتیریوس مولتی
فیلیس ( 33/81درصد) گزارش گردیدند .در مطالعه انگلهای ماهیان
دریاچه زریوار استان کردستان تکیاخته انگلی تریکودینا از آبشش
جداسازی و شناسایی گردید ( .)9رئیسی و همکاران ( )22از ماهیان
مرداب گندمان ،انگل تریکودینا را جدا و گزارش کردهاند .از ماهیان
زینتی ایران نیز تریکودینا وایکتیوفیتیریوس مولتی فیلیس گزارش شده
است ( .)23کیوانی و همکاران ( )13کمرتین میزان شیوع تریکودینا
( 23/07درصد) را در پوست ماهی نازک گزارش کردند .در مطالعه عامل
و همکاران( )2انگل تریکودینا وایکتیوفیتیریوس مولتی فیلیس از آبشش
کپور نقرهای در بنگالدش گزارش شد .در این مطالعه با توجه به اینکه
تنها منبع تغذیه دریاچه سد رودخانه گدار است غلظت شاخصهای کیفی
آب دریاچه حداکرث میتواند تا غلظت آن در آب رودخانه کاهش یابد.
بنابراین با توجه به ،pH 7/5-8/07میانگین دمای  20درجه سانتیگراد،
اکسیژن محلول در آب ( 4/03 ±0/76میلیگرم در لیرت) و سختی آب
( )202در سد حسنلو رشایط برای رشد این گروه از انگلها نیز مناسب
میباشد (.)19
انگلهای کوپه پود یکی از انواع سختپوستان انگلی آبشش در انواع
ماهیان آب شیرین ،لب شور و دریایی میباشند .این گروه از انگلها بیشرت
در ماهیهای وحشی مشکل ساز بوده و در ماهیان پرورشی اهمیت
چندانی ندارند .کوپه پودها معموال برای میزبان اختصاصی نیستند و
دامنه گسرتدهای از شوری را تحمل میکنند .در ماهیهای کپور نقرهای
تحت مطالعه سد حسنلو ،تنوع و فراوانی آلودگی به سختپوستان انگل
آبشش پایین بود و فقط کوپه پود ارگازیلوس جدا گردید .در ایران آلودگی
کپور معمولی ،بنی ،حمری و شلج به این جنس گزارش شده است (.)9
برجی و همکاران ( )4دو نوع سخت پوست لرنهآ سیپریناسهآ ( 7درصد)
و آرگولوس فولیاسه آ ( 10درصد) را از پوست و آبشش کپور ماهی

معمولی (کامون کارپ) در شامل رشق ایران گزارش کردند .نصیری و
همکاران ( )18نیز در بررسی آلودگیهای انگلی ماهیهای سد حسنلو دو
سخت پوست لرنهآ و ارگازیلوس را گزارش کردند .در بررسی انجام شده
بر روی انگلهای سخت پوست ماهیان دریاچه پشت سد مهاباد توسط
عبدی و همکاران ( )1دو سخت پوست لرنهآ از ماهی کپور علفخوار و
تراکلیاستس از سیاه ماهی شناسایی و گزارش شدند .جاللی و همکاران
( )12در مطالعه انگلهای ماهیهای دریاچه زریوار استان کردستان
آرگولوس و لرنهآ را گزارش کردند .در مطالعه رئیسی و همکاران ( )22از
ماهیهای مرداب گندمان ،سخت پوستان گونههای آرگولوس فولیاسئوس
ولرنه آسیپرینهآ جدا شدند .در مطالعه جاللی و برزگر ( )11نیز سخت
پوست انگلی آرگولوس از برخی گونههای ماهی کپور از جمله کپور
نقرهای جدا گردید.
کپور ماهی از حساسترین میزبانهای متارسکر ترماتود دیپلوستوموم
اسپاتاسئوم در دنیا میباشد ( .)18در این مطالعه نیز متارسکر دیپلوستوموم
اسپاتا سئوم از عدسی چشم ماهی کپور نقرهای جدا گردید .در سد مهاباد،
بیشرتین میزان ابتال به متارسکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم از کپور نقرهای
( 93درصد) بود ( .)3رسولی ( )24بیشرتین فراوانی آلودگی به متارسکر
دیپلوستوموم اسپاتاسئوم از کپور معمولی در نیمه جنوبی و مرکزی استان
آذربایجان غربی گزارش کرد .جاللی و همکاران ( )10از ماهیان بومی و
غیربومی دریاچه زریوار در استان کردستان متارسکر انگل دیپلوستوموم
اسپاتاسئوم را از کپور نقرهای جدا کردند .دیلمقانیان و همکاران ()6
آلودگی ماهی فیتوفاگ سد حسنلو را به متارسکر انگل دیپلوستوموم
اسپاتاسئوم ( 96/7درصد) در فصل تابستان شدید گزارش کردند .در
مطالعه فدایی فرد و همکاران ( )8از چشم ماهیان تاالب چغاخور
استان چهار محال و بختیاری ،متارسکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (0/72
درصد) گزارش گردید .نصیری و همکاران ( )18متارسکر دیپلوستوموم
اسپاتاسئوم را از ماهیان حوضچههای پرورش ماهی اشنویه ( 5درصد)،
پیرانشهر ( 5/81درصد) و نقده ( 4/62درصد) گزارش کردند .پازوکی و
همکاران ( )21فراوانی آلودگی به متارسکر دیپلوستوموم اسپاتاسئوم را
در گونههای ماهیان آب شیرین شامل غرب ایران به ویژه کپور ماهیان
را خیلی زیاد گزارش کردند .دمای آب و تغییرات سالیانه آن در فراوانی
آلودگی ماهیان به این نوع از آلودگی انگلی نقش عمدهای دارد (.)24
عالوه براین ،سد حسنلو عواملی نظیر حضور میزبانهای انگل (حلزون-
ماهی-پرندگان ماهیخوار مهاجر) به همراه خصوصیات ماهی (سن و
اندازه) نقش تعیین کنندهای در ایجاد آلودگی ایفا میکنند .از طرف دیگر
ساختار زیستشناختی و فیزیولوژیک خانواده کپور ماهیها امکان ورود
رسکر انگل را از طریق پوست و آبشش آنها ،بخصوص به دلیل وجود
فلسهای درشتتر فراهم میکند .همچنین نوع عادت غذایی و محل
زیست کپور ماهیان در ستون آب که عمدتاً در بسرت به ویژه بسرت خاکی یا
نزدیک بسرت اکوسیستمهای آبی برس میبرند ،میتواند در شدت آلودگی
نقش داشته باشد ( .)24چنین پدیدهای توسط میرهاشمی نسب ( )17در
ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد گزارش شده است.
نتایج این تحقیق بیانگر فراوانی و تنوع آلودگی انگلی در آبشش
کپور نقرهای به ویژه با مونوژن داکتیلوژیروس بود .بنابراین در صورت
استفاده از آب سد حسنلو برای پرورش ماهی بایستی استخرهای پرورشی

در دست ساخت قابلیت خشک کردن وضدعفونی منودن را به عنوان یکی
از نکات اصولی در پیشگیری از بروز آلودگی با مونوژنها مدنظر داشته
باشند ( .)5فراوانی باالی آلودگی انگلهای خارجی در ماهی کپور نقرهای،
بیانگر وجود رشایط محیطی مناسب برای زیست این گروه از انگلها در
سد حسنلو است .در نتیجه نیاز به انجام کارهای تحقیقاتی تکمیلی به
منظور مطالعه آلودگی انگلی در سایر گونههای کپور ماهی سد حسنلو
برای شناخت بهرت از تنوع گونهای آنها و جلوگیری از آلودگی ماهیهای
پرورشی و رضرهای اقتصادی ناشی از آنها در منطقه میباشد .عالوه بر
این لزوم اجرای اقدامات کنرتلی و مبارزه با میزبانهای واسط و یا ناقل
عوامل انگل ماهی نظیر ترماتودهای دی ژن در بهبود وضعیت بهداشتی
و اقتصادی ماهیهای سد حسنلو نیز بایستی مطرح باشد.
تشکر و قدردانی
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