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بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای ) (Leuciscus cephalusو سیاه ماهی
) (Capoeta capoeta gracilisرودخانه نکا

محمد حسین غالمی ،بابا مخیر  ،عباس بزرگنیا  ،همایون حسین زاده صحافی
چکیده
در تحقیق حاضر بررسی درصد وشدت آلودگی انگی ماهیان غالب رودخانه نکا برای اولین بار گزارش
در این بررسی تعداد  22عدد ماهی در زمستان 81

و بهار و تابسـتان 88

می گردد.

در ایسـتگاه مختلـت توسـو تـور

پرتابی صید شـدند هـه شـاما مـاهی سـوید رودخانـه ای )69((Leuciscus cephalusعـدد) و سـیاه مـاهی
) 21( (Capoeta capoeta gracilisعدد) بودند .ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی قـا م
شهر منتقا شدند و قبا از بررسی ،نمونه ها با روش قطع نخاع هشته ،توزین و اندازه گیری طـولی مـی شـدند .یـک
گونه انگا تک یاخته ای ایکتیوفتیریـوس مـولتی فیلی ـیس ) (Ichthyophthirius multifiliisاز آبشـش هـر دو
ماهی سوید رودخانه ای سیاه ماهی جدا شد.انگا های پریاختـه شـاما  :انگـا هـای منـو ن ،گونـه داهتیلـو یروس
) (Dactylgyrus sp.و گونه دیپلوز ون) (Diplozoon sp.از آبشـش گونـه یروداهتیلـوس (Gyrodactylus
) sp.از پوست و نماتود رافید آسکاریس آهوس ) (Raphidascaris acusاز روده ماهیان یاد شده جدا گردیـد .در
این پژوهش  6/88درصد از ماهیان سوید رودخانه ای و  18/ 6درصد از سیاه ماهی ها به انگا هـای تـک یاختـه و
پریاخته آلوده بودند هه بیشترین درصـد و شـدت آلـودگی بـه انگـا گونـه داهتیلـو یروس )(Dactylogyrus sp.
اختصاص دارد.
طبق بررسی های هتابخانه ای ،انگا گونه دیپلوز ون )(Diplozoon sp.برای اولین بار از ماهی سـوید رودخانـه ای
در ایران گزارش می گردد.
وا گان هلیدی  :انگا ،سیاه ماهی ،ماهی سوید رودخانه ای ،درصد و شدت آلودگی ،رودخانه نکا

 -مس ول مکاتبات )(E-mail: Mh238_gholami@yahoo.com
 استاد راهنما ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال استاد مشاور اول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قا م شهر -استاد مشاور دوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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مقدمه
حوزه نکارود با وسعتی معادل  122هیلومتر مربع یکی از زیر حوزه های دریای خزر در شرق مازندران است.
نکا رود اصلی ترین رودخانه این حوزه است.سرآغاز این رودخانـه از هـوه بزرگـی در  9هیلـومتری جنـوش شـرقی
گرگان است هه با جهت شرقی ـ غربی از شهر نکا عبور هرده در

هیلومتری شمال غربی شهرنکا وارد دریای خـزر

می شود(مقدسی .) 81،تا به حال مطالعات جامعی در مورد فون انگلی ماهیان رودخانه نکـا صـورت نگرفتـه اسـت،
ولی در بیشتر رودخانه های دیگر استان مازندران بررسی های مختلوی در مـورد آلـودگی هـای انگلـی ماهیـان ایـن
رودخانه ها صورت گرفته است هه از جمله آنها می توان به بررسی های انجام گرفته توسو ملک در سـال 1

هـه

منجربه شناسایی متاسرهرترماتد ،گونـه هلینوسـتوموم همپالنـاتوم ) (Clinostomum complanatumدر حوـره
آبششی سیاه ماهیان رودخانه تنکابن شد عنوان هرد.
شمسـی در سـال 11

از مـاهی خیاطـه ) (Alburnoides bipunctatusسـیاه مـاهی

(Capoeta

) ، capoetaسـوید رودخانـه ای ) (Leuciscu cephalusرودخانـه شـیرود انگـا هـای متاسـرهرترماتد ،گونـه
هلینوستوموم همپالناتوم ) (Clinostomum complantumو از سیاه ماهی رودخانه تجن انگـا گونـه بونوهوتیـا
سینگوالتا ) (Bunocotyle cingulataرا گزارش نمود.همچنین پازوهی و معصومیان در سال 82

انگـا نمـاتود

رابدوهونادنوداتا) (Rhabdochona denudateaو بونوهوتیا سینگوالتا ) (Bunocotyle cingulataرا از ماهی
سوید رودخانه ای گزارش نمودند.
در سال 88

میار و همکاران به بررسی انگا های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت پرداختند هـه انگـا

تـــــک یاختـــــه ای  ،ایکتیوفتیریـــــوس مـــــولتی فیلی ـــــیس )multifiliis

 (Ichthyophthiriusو

شیلودونالهگزاستیکا) (Chilodonella hexasticaرا از پوست مـاهی قـزل آالی رنگـین همـان گـزارش نمودنـد.
همان طور هه بیان شد تا به حال مطالعات جامعی در مورد فون انگلی ماهیان رودخانه نکا صـورت نگرفتـه اسـت لـ ا
هدف تحقیق حاضر ،شناسا ی انگا های موجود و درصد وشدت آلـودگی انگلـی در دو گونـه از ماهیـان (غالـب) ایـن
رودخانه و مقایسه تواوت آلودگی انگلی ماهیان مزبور در این رودخانه با رودخانه های دیگر می باشد.
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مواد و روش ها
نمونه برداری در رودخانه نکارود در دوایسـتگاه در فصـا هـای زمسـتان 81

صـورت

و بهـار و تابسـتان 88

گرفت .تعداد نمونه های بدست آمده  22عدد هه شاما  69عدد ماهی سوید رودخانه ای و  21عـدد سـیاه مـاهی
در فصا های مختلت می باشدجدول ( )تعداد ،طول و وزن ماهیان صید شده را بیان می هند .ماهیان به وسیله تـور
پرتابی صید شده و به صورت زنده به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی قا م شهر منتقا شدند و قبا از بررسـی ،نمونـه
ها با روش قطع نخاع هشته ،توزین و اندازه گیری طولی می شدند سپس به وسیله روش های هالبـد گشـایی و انگـا
شناسی ،آزمایشهای الزم بر روی پوست،آبشش اندام های احشایی ،دستگاه گوارش و چشم ماهیـان بـرای جداسـازی
اسـتوهارمین رنـ

انگا ها انجام گرفت .انگا های جدا شده توسو فرمالین  2درصد تثبیت شده و به وسیله رنـ

آمیزی صورت گرفت.جهت تثبیت تک یاختـه هـا از محلـول شـود ایـن و بـرای شـواف هـردن نماتودهـا از محلـول
الهتوفنــول اســتواده شــد .آنگــاه انگــا هــا بــه همــک هلیــدهای شناســایی ) Lom & Dykova,1992؛
 Gussev,1985؛  Moravec,1994و جاللی ) 11 ،مورد شناسایی قرار گرفتند.
جدول  -تعداد ،طول و وزن ماهیان سوید رودخانه ای و سیاه ماهی صید شده از رودخانه نکا رود سال88- 81
ردیت

نام علمی ماهی

Leuciscus cephalus

نام فارسی

دامنه وزنی

دامنه طولی

تعداد ماهی

ماهی

ماهی

ماهی

صیدشده

(گرم)

(سانتی متر)

 8تا 8

 1تا 1

69

 2/8تا 2

21

سوید رودخانه ای

 Capoeta capoeta gracilisسیاه ماهی

تا 89

نتایج
در این تحقیق  8گونه انگا از دو گونه ماهی سوید رودخانه ای و سیاه ماهی رودخانه نکارود جدا سـازی و تـا حـد
جنس ویا گونه شناسایی شدند .از میان انگا هـای شناسـایی شـده  ،انگـا

Ichthyophthirius

 multifiliisاز گروه انگلی تک یاختگان از آبشش هر دو ماهی سوید رودخانه ای و سیاه ماهی جدا شد شـکا ( )
.همچنین انگا های پریاخته شـاما انگـا هـای منـو ن گونـه داهتیلـو یروس ) (Dactylogyrus sp.شـکا ( )
وگونه دیپلوز ون ) (Diplozoon sp.شکا ( ) از آبشش گونه یروداهتیلـوس ) (Gyrodactylus sp.از پوسـت
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(نمونه مورد نظر تمام مشخصات انگا یروداهتیلوس را دارا بوده و به علت نداشتن نمونه واضح عکس مناسـبی از آن
گرفته نشد)و نماتود رافید آسکاریس آهوس ) (Raphidascaris acusشـکا( )1از روده ماهیـان یـاد شـده جـدا
گردید جدول ( ).
از مجموع  22ماهی بررسی شده  88ماهی ( 1 /8درصد) آلوده به انگا های تک یاخته و پریاخته بودنـد هـه در
این میان ماهی سوید رودخانه ای با تعداد  8ماهی ( 6/88درصد) و سیاه ماهی با تعداد  11ماهی ( 18/ 6درصـد)
آلوده به انگا بودند هه بیشترین درصد و شدت آلودگی  ،به انگا داهتیلو یروس ) (Dactylogyrus sp.اختصـاص
داشته و همترین درصد و شدت آلودگی ،به انگا یروداهتیلوس ) (Gyrodactylus sp.مربو می شـود .جـدول
تعداد ،درصد و شدت آلودگی انگا های مختلت را بیان می هند .همچنین انگا گونه دیپلوز ون)(Diplozoon sp.
برای اولین بار از ماهی سوید رودخانه ای جدا شده و این ماهی نیز به عنوان میزبان این انگا معرفی می گردد.

جدول  -2انواع انگا های جدا شده از ماهی سوید رودخانه ای و سیاه ماهی رودخانه نکا
گروه انگلی

نام علمی انگا

میزبان

Protozoa

Ichthyophthirius

سیاه ماهی و

اندام مورد

تاریخ

نظر

multiphiliis
Fouquet,1876
Metazoa

Dactylogyrus sp

آبشش

سوید رودخانه ای
سیاه ماهی و

آبشش

سوید رودخانه ای
Gyrodactylus sp

تابستان 88

سیاه ماهی و

زمستان،81
بهار وتابستان88

پوست

بهار و تابستان88

سوید رودخانه ای
Diplozoon sp

سیاه ماهی و

آبشش

بهار و تابستان88

سوید رودخانه ای
Raphidascaris acus
Bloch,1779

سیاه ماهی و
سوید رودخانه ای

روده

زمستان،81
بهار وتابستان88
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Capoeta capoeta gracilis

Leuciscus cephalus

ماهی

نام علمی

نام انگا

/

/88

/

8/

8

Ichthyophthirius multifiliis

/ 1

1/8

6

/88

1/28

9

Dactylogyrus sp.

/88

/21

Gyrodactylus sp.

جدول  -تعداد،درصد و شدت آلودگی انگا های مختلت در ماهی های بررسی شده

/1

1/8

8

/ 8

1/ 9

1

Diplozoon sp.

/ 6

/19

18/ 6

درصد

آلودگی

شدت

آلودگی

/21

1

11

آلودگی

شدت

تعداد

/29

/8

6/88

درصد

آلودگی

8/9

8

8

آلوده

شرح

تعداد

Raphidascaris acuss

ماهیان

جمع
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شکا  -انگا گونه  I. multifiliisبا بزرگنمایی 1X

شکا  -انگا  Dactylogyrus sp.با بزرگنمایی ( 01Xشکل باال قسمت قدامی و شکل پایین
خلفی)

شکا  -انگا  Diplozoon sp.با بزرگنمایی 0X

قسمت
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شکا  -1انگا ( Raphidascaris acussسمت راست نماتود نر و سمت چپ نماتود ماده ) با بزرگنمایی 0X
بحث و نتیجه گیری
رودخانه نکارود یکی از رودخانه های پرآش و مهم استان مازندران می باشد و به دلیا این هـه از آش ایـن رودخانـه
در امر تکثیر و پرورش ماهیان مختلت استواده می شود(مقدسی .) 81 ،بدین علت شناسایی و میزان آلودگی انگـا
های این رودخانه اهمیت دارد ..در بین انگا های بدست آمده در این تحقیـق مهمتـرین آن ایکتیوفیتریـوس مـولتی
فیلی یس ) (Ichthyophthirius multifiliisاست هه بی شک از انگا های تک یاخته مژه دار بیماریزای ماهیان
آش شیرین به شمار می رود .این انگا عاما بیماری لکه سوید بوده و می تواند تلوات شدیدی در ماهیان مبتال ایجـاد
نماید و باعث هاهش رشد ماهیانی هه از تلوات جان سالم به در برده اند نیز بشود .این انگا گسترش جهانی داشـته و
همه ماهیان آش شیرین نسبت به آن حساس می باشند .این انگا از تعداد زیـادی از ماهیـان وحشـی و پرورشـی در
سطح هشور نیز گزارش شده است .مخیر در سال 86
مغینمی در سال 11

از سـس مـاهی ،سـیاه مـاهی و هپـور رودخانـه سـویدرود و

از بنی ،بیاح ،شلنج ،هپور و شیربت تاالش هورالعظیم وبرزگر و جاللی در سال 16

از ماهی

سویدرودخانه ای هافتر فارس و معصومیان و پازوهی در سال  8از سیاه ماهی قزل داغ و میار و همکاران در سـال
88

از ماهی قزل آالی رودخانه چالوس این انگا را گـزارش نمودنـد .در ایـن تحقیـق ایـن انگـا از مـاهی سـوید

رودخانه ای و سیاه ماهی گزارش می شود هه سیاه ماهی از درصد و شدت آلودگی بیشتری نسـبت بـه مـاهی سـوید
رودخانه ای برخوردار می باشد.
انگا دیگری هه در این تحقیق مشاهده شده انگا داهتیلژیروس) (Dactylogyrus sp.می باشد .ایـن جـنس از
شاخه هرمهای پهن و رده منو نه آ بوده هه در صورت تعداد زیاد آنها و در شرایو ضعت میزبان ممکن اسـت بیمـاریزا
شوند .از این جنس گونه های مختلوی از سطح آبشش ماهیان آش شیرین ایران گزارش شده است  .جاللـی در سـال
 D. microcanthus) 11از ماهی سویدرودخانه ای تنکابن ،شمسـی در سـال 18

) (D. vistalaeو (D.

) lenkoraniرا از مــاهی ســویدرودخانه ای و ســیاه مــاهی گرگــان رود  ،مولنــار و جاللــی در ســال662

(D.
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) (D. lenkorani) ، (D. graciliis) ،chramuliiو ) (D. pulcherرا از سیاه ماهی سـویدرود و مخیـر در
سال  (D. vastator) 86را از سیاه ماهی سویدرود گزارش نمودند .در این تحقیـق نیـز انگـا داهتیلـو یروس از
ماهی سوید رودخانه ای و سیاه ماهی گزارش می شـود هـه

سـیاه مـاهی از درصـد و شـدت آلـودگی بیشـتری

برخوردار می باشد .همچنین بیشترین درصد و شدت آلودگی در بین انگا های بدست آمده مربو به ایـن انگـا مـی
باشد.
انگا دیگربدسـت آمـده در ایـن تحقیـق یروداهتیلـوس ) (Gyrodactylus sp.مـی باشـد .ایـن انگـا موجـب
پوسیدگی شدید باله های دمی ،مخرجی و پشتی ماهیان قزل آال و آزاد می شود .ماهیان بیمـار الغـر شـده و هـاهش
رشد منجر به بروز عوونت های ثانوی و مرگ ماهیان می شود(جاللی .) 11،از این جـنس گونـه هـای متعـددی در
(G.

سـطح پوسـت و ماهیـان آش شـیرین ایـران گـزارش شـده اسـت .جاللـی و مولنـار در سـال 668
) cyprinidو ) ، (G. elegansمخیـر در سـال86
همکاران در سال 88

) (G .elegansرا از هپـور معمـولی سـوید رود و میـار و

) (G. derjaviniرا از ماهی قزل آالی رنگین همان در رودخانه چالوس گـزارش نمودنـد.

در این تحقیق نیز این انگا با همترین درصد و شدت آلودگی در بین انگا های بدست آمده در ماهی سوید رودخانـه
ای و سیاه ماهی گزارش شده است.
انگا گونه دیپلوز ون) (Diplozoon sp.از رده منو نه آ هه به صورت دو قلو بوده هه به طور اتواقی ممکـن اسـت
در بررسی های آبششـی دیـده شـود .ایـن انگـا معمـوال بـه آن حـد دیـده نمـی شـود هـه بتوانـد بیمـاری ایجـاد
هند(مخیر .) 8 ،میرهاشمی نسب در سال 18

از سیاه ماهی سد ماهو و مهابـاد و قربـان زاده در سـال 11

از

سیاه ماهی آذربایجان غربی این انگا را گزارش نمودند.
در تحقیق حاضر نیز این انگا در سیاه ماهی و ماهی سوید رودخانـه گـزارش شـده اسـت .انگـا گونـه

رافیـد

آسکاریس آهوس) (Raphidascaris acusاز رده نماتودا بوده هه در تحقیق حاضر از ماهی های یاد شده به دست
آمده است هه سیاه ماهی از درصد و شدت آلودگی بیشتری برخوردار می باشد .همچنین تعـداد نماتودهـای مـاده در
سیاه ماهی بیشتر از نماتودهای نر می باشد.ولی در ماهی سوید رودخانه ای تعداد نماتود های نـر بیشـتر مـی باشـد.
گزارش هایی هه از این انگا در دسترس است  ،پورضرغام در سال 11
در سال 88

از اردک ماهی دریاچه ولشت این انگا را گزارش نمودند.

از سیاه ماهی زرینه رود و میـار و همکـاران
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در بین انگا های بیماریزای به دست آمده انگا ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس تک یاخته شـناخته شـده ای اسـت
هه در سایر نقاط دنیا و همچنین استانهای هشور مشاهده می شوند .جداسازی این انگا ها در جمعیـت ایـن ماهیـان
بررسی های بیشتر و تعیین روش های شناخته شدۀ هنترل بیماری ها و تخمین تلوات احتمالی را نیاز دارد.همچنـین
انگا هایی هه در این رودخانه می توانند ماهیان پرورشی اطراف این رودخانه را آلوده نموده و تولید را هاهش دهند و
یا باعث تلت شدن ماهیان بویژه ماهیان قزل آال در سیستم مدار بسته گـردد ،شناسـایی شـده و بایـد بـه روش هـای
هنترل و مبارزه با آنها توجه شود.
تشکر وقدر دانی
بدین وسیله از زحمات بی دریغ سرهار خانم سمیه تقوی و سرهار خانم وهیلی جهت همک به انجام رساندن ایـن
تحقیق تشکر و قدر دانی می شود.
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