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بررسی انگل های مونوژن ماهيان آب شيرين در 
برخی از استخرهای پرورشی در سطح استان اصفهان

چكيد ه
 بررس�ی های انگل  شناس�ی بر روی ماهيان گرمابی در اس�تخرهای پرورش�ی در س�طح مزارع اس�تان اصفهان در طی س�ال های
1385-1387 انجام گرفت. و در مجموع 150 قطعه ماهی از س�ه منطقه در اس�تان اصفهان از اس�تخرهای پرورش ماهيان گرمابی 
و اس�تخرهای دو منظوره کش�اورزی صيد ش�دند. ماهيان صيد ش�ده عبارت بودند از 65 عدد کپور معمولی، 40 عدد فيتوفاگ 
)کپ�ور نق�ره ای( و 45 عدد آم�ور )کپور علفخوار(. نمونه ها بطور زنده به آزمایش�گاه منتقل ش�ده و پس از قطع نخاع و بررس�ی 
ميكروس�كوپی انگل های Dactylogyrus extensus ،D. sahvuensis Gyrodactylus spp و lernaea که فون انگلی استان 
اصفهان را تشكيل می داد، شناسایی شد. برطبق این تحقيق کپورمعمولی و کپورنقره ای )فيتوفاگ(به انگل های داکتيلوژیروس، 

ژیروداکتيلوس و لرنئا و کپور علفخوار )آمور( به انگل های ژیروداکتيلوس و لرنئا آلوده بودند.

کلمات کليد ي: انگل، استان اصفهان، ماهی، کپور ماهيان
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The studies of parasitology was performed on freshwater in farm ponds in Isfahan province during the years of 2006-
2008 and in total were fished 150 fish from farm ponds of freshwater fish and dual purpose of agriculture of three regions 
in Isfahan. The fish were 65 Cyprinus carpio, 40 Hypophthalmichthys molitrix and 45 Ctenopharyngodon idella. The 
samples were taken to laboratory alive and after injury spinal cord and following investigation of microscopic parasites 
that were made the parasites blood of Isfahan, were identified. Dactylogyrus extensus, D.sahvuensis, Gyrodactylus spp. 
and Lernaea.According to the result of this study, Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix were infected by 
parasitic worm consist of Dactylogyrus spp., Gyrodactylus spp and lernaea and Ctenopharyngodon idella was infected 
by parasites Gyrodactylus spp. and Lernaea.
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مقد مه
بش��ر همواره کوش��یده اس��ت از موجودات پیرامون خود جهت ادامه 
حیات اس��تفاده نماید و به طریقی نیز در افزای��ش آنها اقداماتی را انجام 
داده اس��ت. تا به موازات رشد جمعیت جهان حرکت همسو داشته باشد. 
خوشبختانه طی سال های اخیر با توسعه آبزی پروری، انگل شناسی آبزیان 
روز به روز از اهمیت بیش��تری برخوردار ش��ده اس��ت. به لحاظ توس��عه 
روزافزون پرورش ماهی و تأکید بر تراکم بیش��تر از محیط در استخرهای 
پرورشی در سطح کشور، همچنین در منطقه ی اصفهان و به خاطر وجود 
رودخانه زاینده رود و اس��تعدادهای بالقوه موجود در اس��تان، جمع آوری 
اطالع��ات الزم و کافی در خصوص ش��یوه های اصولی پرورش و باالخص 
پیش��گیری از ب��روز آلودگی ه��ا و بیماری های ماهی��ان و در صورت بروز 
بیماری، نحوه درمان بس��یار الزم و ضروری است. در این ارتباط شناخت 
ش��ایع ترین اما قابل کنترل ترین بیماری های ماهیان پرورشی، که همان 
آلودگی با انگل هاس��ت، جزء شرایط اصلی تولید مناسب آبزیان، در واحد 

سطح است. 
دراین ارتباط انگل های شناسایی شده در این بررسی می تواند شاخص 
کلی جهت تعیین فون انگلی اس��تان اصفهان باش��ند. این انگل ها ش��امل 
منوژن ها ازرده ترماتودها و لرنئا از رده س��خت پوس��تان هستند. بیماری 
منوژنیازیس یکی از ش��ایع ترین بیماری های ماهیان پرورشی ایران است 
ای��ن بیماری به وس��یله گونه ه��ای متعدد جن��س Dactylogyrus و 
Gyrodactylus ایجاد می گردد و مس��ئول بسیاری از ضایعات و تلفات 
در ماهیان است به دلیل عدم نیاز به میزبان واسط، به سرعت تکثیر شده 
و با تغذیه از خون و سلول های اپی تلیال پوست و آبشش ماهیان عالوه بر 
آنکه موجب تلفات سنگین در بچه ماهیان می شوند، در ماهیان پرورشی 
و مولدها باعث کاهش رش��د و افزایش حساس��یت آنها به سایر عفونت ها 
از جمله بیماری میکروب��ی و قارچی می گردد )9، 16،12،10( منوژن ها 
از ش��اخه ی کرم های پهن1 بوده و هرمافرودیت2 هستند. و طول آنها بین 

20-0/15 میلیمتر است. مهمترین وجه تشریحی انگل های منوژن وجود 
هاپتور3 در انتهای خلفی کرم می باش��د، که ب��ه اندام های کیتینی مجهز 
است. این اندام ها در تثبیت و تحرک انگل بر روی میزبان کاربرد دارند. به 
دلیل تفاوت های مورفولوژیکی آنها، هاپتور در تشخیص و تفریق انگل ها از 

یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد )1(.
در رابط��ه ب��ا انگل های رده سخت پوس��تان جدا ش��ده می توان بیان 
نمود که در فصول گرم ش��یوع لرنئازیس می تواند منجر به نابودی بخش 
اعظم ماهیان پرورش��ی در اس��تخرها گردد. تفاوت انگل ه��ای منوژنه آ و 
سخت پوس��تان در این است که منوژنه آ به میزبان خاص اختصاص دارند. 
در حالیکه سخت پوس��تان دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده، قادرند انواع 
ماهیان پرورش��ی را تهدی��د نموده، حداقل از ارزش ب��ازاری آنها بکاهند. 
رده سخت پوس��تان متعلق به ش��اخه ی بندپایان بوده و رده بسیار بزرگی 
را تش��کیل می دهند. اکثر انگل های سخت پوس��تی که در ماهیان گزارش 
ش��ده اند، متعلق به زیر رده پاروپایان4 می باش��ند. س��خت پوستان در هر 
مرحله از رش��د پوس��ت اندازی مي کنند. چرخه زندگی آنها شامل چندین 
مرحله مجزا اس��ت که عبارتند از: تخ��م، چندین مرحله الروی فعال بنام 
ناپلی��وس، چندین مرحله پاروپایی و مرحله بلوغ. جنس ماده آنها زندگی 
انگلی داشته و نر زندگی آزاد دارند، یا بالفاصله بعد از جفت گیری می میرد 

.)5،2(
جالل��ی و برخ��ی دیگرمحقق��ان تحقیق��ات گس��ترده ای را بر روی 
آلودگ��ی درماهی��ان ای��ران انجام داده ان��د و تعداد زی��ادی از انگل های 
 منوژن را بررس��ی و شناس��ایی نمودند. همچنین اف��راد دیگری در قالب 
پایان نامه های دانش��جویی و طرح تحقیقاتی منوژن ها را مطالعه کردند. 
در این ارتباط مهدی پور و همکاران )1383(، منوژن های ماهیان زاینده 
رود )8(، عراقی)1375(، من��وژن های ماهیان رودخانه مهاباد )6(، قربان 
زاده )1374(، انگل های پریاخته رودخانه زرینه رود)7( و جاللی و برزگر 
)1383(، منوژن های ماهیان دریاچه س��د وحدت کردستان را شناسایی 

کردند)4(.
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هدف از این مطالعه، بررس��ی و شناس��ایی انگل های مونوژن است که 
فون اصلی انگلی در اس��تخرهای پرورش ماهیان گرمابی در سطح استان 
اصفهان را تش��کیل می دهند و با توج��ه به اینکه ماهیان مورد آزمایش از 
مرحله انگشت قد در استخرهای پرورش ماهی اصفهان نگهداری شده اند، 
لذا این پژوهش می تواند در راستاي تحقیقات قبلي هم از نظر بوم شناسي 
انگل هاي ماهیان و پراکنش آنها در میزبان هاي مختلف حائز اهمیت بوده 
و هم از نظر بیماري  زایي و تلفات در ماهیان اقتصادي در س��طح اس��تان 

اصفهان مهم باشد. 

مواد و روش کار
 جه��ت اجرای طرح شناس��ایی انگل های ماهیان پرورش��ی در فاصله 
سال های 1385-1387 که درفصل پاییز انجام گرفت، از سه منطقه واقع 
در اس��تان اصفهان که شرایط پرورش در اس��تخر یا در منابع آبی ذخیره 
آب کش��اورزی را داشتند، به ش��رح ذیل انتخاب و اقدام به نمونه برداری 

گردید. 
الف- منطقه غرب اصفهان شامل مرکز تکثیر و پرورش آبزیان استان 
اصفهان )کرس��گان( که حدود 12 کیلومت��ری جنوب غرب اصفهان واقع 
شده است. این مرکز با همت اداره جهاد کشاورزی در سال 1361 ساخته 
ش��د. دارای 17 هکتار سطح مفید استخر پرورش ماهی است. طول دوره 
پرورش ماهیان گرمابی به ش��رط اعمال مدیریت در حد قابل قبول 8-9 
ماه اس��ت. در این مرکز کپور معمولی و ان��واع کپور چینی جهت پرورش 

استفاده می شود. 
ب- منطقه ش��رق اصفهان )زیار( که مزارع پ��رورش ماهیان گرمابی 
را ش��امل می ش��ود و انواع کپور معمولی، کپور چینی ش��امل فیتوفاگ و 
آمور پرورش داده می ش��ود. مزارع ش��رق اصفهان نزدیک انتهای رودخانه 
زاینده رود واقع ش��ده از آب رودخانه جهت پرورش استفاده می شود و به 

صورت خصوصی اداره می شوند. 
ج- منطقه مرکزی اصفهان )خمینی ش��هر( که ماهیان در استخرهای 
دو منظوره ذخیره آب کش��اورزی ش��امل کپور معمول��ی و کپور علفخوار 
پرورش داده می ش��وند. الزم به ذکر است، مراکز فوق بچه ماهی در سایز 
انگش��ت قد م��ورد نیاز جهت پرورش را از اداره ش��یالت اصفهان دریافت 
نموده اند و ش��یالت نیز هر س��اله ماهی مورد نیاز پرورش دهندگان را از 
مرکز معتبر تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در شمال کشور تهیه و و پس 
از بررس��ی از نظر عدم وجود انگل آنها را در اختیار پرورش دهندگان قرار 

می دهد.
ازکلیه ایستگاه های منتخب نمونه برداری درفصل پاییز انجام شد. صید 
توسط تور سالیک یا پره انجام گرفت. ماهیان پس از صید به صورت زنده 
با اس��تفاده از کیسه های پالس��تیکی مخصوص حمل ماهی و با اکسیژن 

کافی به آزمایشگاه شیالت دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شدند. 
در آزمایش��گاه ابتدا ماهی را با وارد س��اختن ضرباتی به سر، بیهوش 
ک��رده، ط��ول و وزن آنها ان��دازه گیری و ثبت ش��د. در صورتی که ماهی 
کوچک بود با برداش��تن کل س��رپوش آبشش��ی5 و اگر ماهی بزرگ باشد 
قس��متی از سرپوش آبششی  را با قیچی جدا کرده و با برداشت تکه ای از 
قوس آبشش، الم مرطوب6 از آن تهیه گردید. سپس در زیر میکروسکوپ 
با بزرگنمایی 10 مورد جستجو قرار گرفت. در صورت مشاهده انگل بویژه 
منوژن ها توسط پیپت پاستور مجهز به پوآر پالستیکی اقدام به جداسازی 
و برداش��ت انگل شد. در مورد منوژن های جنس داکتیلوژیروس، الم تهیه 
شده را با المل پوشانده و با مختصر فشاری روی المل، کرم را له کرده تا 
اینکه قالب ها7 و اندام جفت گیری که برای تشخیص گونه مورد نیاز است، 
واضح تر مش��اهده شوند. جهت تثبیت منوژن ها از محلول آمونیوم پیکرات 
و الکتوفنل استفاده شد. همچنین شناسایی و تشخیص گونه های انگل با 

توجه به کلیدهای معتبر، توسط جاللی جعفری انجام گرفت )9، 12(.

نتایج
در تحقیقات انجام شده بر روی 150 نمونه ماهی معاینه شده، تعداد 
54 نمونه ماهی به منوژن ه��ای جنس داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس و 
انگل لرنئا از سخت پوس��تان آلوده بودند. با توج��ه به اهمیت منوژن های 
جن��س  داکتیلوژیروس در بیماری زایی ماهیان و تأکید بر شناس��ایی آنها، 
 D. sahvuensis و D.extensus دو گونه از انگل مذک��ور به نام های
شناس��ایي ش��د و هر دو اینها از کپ��ور معمولی و فیتوفاگ جدا ش��دند. 
داکتیلوژیروس به واس��طه وجود دو جفت لکه چش��می س��یاه در انتهای 
قدامی و نیز محوطه بطنی پر از غدد وتیلوژن، به راحتی از ژیروداکتیلوس 

متمایز می گردد. 
همچنی��ن در انتهای خلف��ی کرم، هاپتور ق��رار دارد که دارای هفت 
جفت قالبک حاش��یه ای و یک جفت قالب میانی و یک یا دو رابط میانی 
اس��ت. گونه های مختلف داکتیلوژیروس بواس��طه اختالف آنها در شکل و 
اندازه ان��دام جفت گیری، قالب های میانی و قالبک های کناری از یکدیگر 

تمیز داده می شوند)17،8،3،2،1(. 

بررسی انگل های مونوژن ...

جدول 1- اسامی و مشخصات ماهيان مطالعه شده در استخرهای پرورش ماهيان گرمابی در استان اصفهان

تعداد کل ماهی صيد شدهطول به سانتيمتروزن ماهی به گرمنام محلی ماهینام علمی ماهیردیف

1Cyprinus carpio3565-37019/2-89کپور معمولی

2Hypophthalmichthys molitrix3140-31218/7-109فیتوفاگ

3Ctenopharyngodon idella5845-47023-125آمور
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جدول 2- فهرست انگل هاي جدا شده از ماهيان مورد بررسي  

شكل 1- قالب ها و قالبك هاي اپيستوهاپتور Dactylogyrus extensus در ماهي کپور   
)× 400(

)× 400(  Dactylogyrus شكل 2- اندام جفت گيري در انگل

اندام آلودهميزباننام انگلردیف

1Dactylogyrus sahvuensisآبشش – پوستکپور معمولي، فیتوفاگ

2Dactylogyrus extensusآبشش – پوستکپور معمولي، فیتوفاگ

3Gyrodactylus spp.پوست، آبشش و بالهکپور معمولي، فیتوفاگ و آمور

5Lernaea spp.پوست سر،  تنه،  باله و آبششکپور معمولي، فیتوفاگ و آمور

بحث 
 در ای��ن بررس��ي گونه ه��اي مختل��ف از انگل ه��ا بوی��ژه منوژن ها از 
قس��مت هاي مختلف بدن شامل آبشش ها، پوس��ت و باله ها جداسازي و 
شناس��ایي گردی��د. بر طبق نتایج تحقیق، تقریب��اً در فصل پاییز در طول 

 

س��ال ه��ای نمونه برداري ش��ده، آلودگي  به انگل هاي منوژن در بیش��تر 
ماهیان مورد بررس��ي وجود داش��ت. اما باتوجه به اینکه طرح فقط درماه 
پاییز در طی س��ال های 1385-1387 انجام شد، لذا در این بررسی نمی 

توان بین فصول و میزان آلودگی ارتباط تعیین کرد )جدول 2(.
داکتیلوژی��روس به عنوان یکي از انگل هاي منوژن با فراواني بیش��تر 
نسبت به بقیه انگل ها از ماهیان پرورشي خصوصاً کپور معمولي جدا شد. 
Dactylogyrus extensus جدا ش��ده نسبت به گونه هاي هم جنس 
خود داري بیماریزایي بیش��تري اس��ت و به کمک قالب هاي قوي خود به 
بخش میاني المالي ثانویه آبش��ش چسبیده،  با ایجاد تحریکات مکانیکي 
موجب پرولیفراس��یون المال و ترشح ش��دید موکوس شده تبادالت گازي 

آبشش را مختل مي سازد )17،16(.
انگل D.extensus در مطالعات Jalali و Molnar )1992( داراي 
فراوان��ي زیادي در بین جمعیت کپور معمولي خوزس��تان و مهدی پور و 

همکاران )1383( در مطالعه بروی رودخانه زاینده رود بوده است)8(. 
در تحقی��ق حاضر نیز انگل در بین ماهیان کپور معمولي صید ش��ده 
بیش��ترین درصد فراواني را داشته است. قربان زاده نیز در تحقیق بر روي 
ماهی��ان رودخانه زرین��ه رود از حوزه آبخیز ارومی��ه و عراقي در ماهیان 

رودخانه مهاباد این انگل را از کپور معمولي گزارش کردند )7،6(.
بیماریزای��ی D.sahvensis که ماهی کپ��ور معمولی را مورد هجوم 
   Molnar و Jalali ،)1990( Molnar و Jalali قرار می دهد، توس��ط
)1992(، Jalali و Molnar )1993(، Jalali )1995( و Pazooki و 
Jalali )2006( و مهدی پور و همکاران )1383( گزارش ش��د. در بررس 
حاضر نی��ز انگل از کپور معمولی و کپور نقره ای )فیتوفاگ( جدا ش��د. از 
منوژن ه��ا انگل ژیروداکتیلوس از انواع کپور مورد آزمایش جدا گردید. در 
این ارتباط به دلیل اینکه انگل های منوژن فوق از آبشش که حساس ترین 
بخش بدن ماهی است و در عین حال سرعت رشد و سالمت ماهی از نظر 

تأمین اکسیژن به آن بستگی دارد جدا شده، می تواند ایجاد ضایعه کند.
در این بررس��ی انگل لرنئا از سخت پوستان از ماهیان جدا و شناسایی 
گردید. این انگل از دامنه میزبانی وس��یعی برخوردار اس��ت و برای ادامه 
رش��د و تکامل به میزبان واس��طه نی��از ندارد و می تواند تع��داد زیادی از 
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)× 400( Dactylogyrus شكل 3- قالب مياني و قالبك هاي انگل)× 400( Dactylogyrus شكل 4- نقاط رنگي

)× 100( Dactylogyrus sahvuensis شكل 5- انگل)× 400( Lernea شكل 6- مرحله ناپلی در انگل

خانواده ماهیان بویژه گونه های کپور را مورد طعمه خود قرار دهد. در این 
ارتب��اط زکی خانی )1374(، بروز بیماری لرنئازیس را در جمعیت ماهیان 
رودخانه زرینه رود گزارش کرده است )5(. جاللی )1377(، جاللی و برزگر 

)1383( نیز انگل های سخت پوست را مورد مطالعه قرار داده اند )3،1(.
انگل های فوق از اس��تخرهای پرورش ماهیان مورد مطالعه دراس��تان 
اصفهان جداسازی و شناسایی شد ند. اما به دلیل اینکه آب اکثر استخرهای 
پرورش در سطح استان خصوصاً منطقه غرب و شرق استان از آب رودخانه 
زاینده رود اس��تفاده می شود، لذا وجود این انگل ها می تواند بطور مستقیم 
در سالمت ماهیان پرورشی اثر بگذارد و فون انگلی استان را تعیین نماید. 
تکمیل اطالعات بدست آمده با انجام تحقیقات بعدی در فصول مختلف و 
ایج��اد ارتباط بین فصل و درصد آلودگی در ماهیان گرمابی جهت تعیین 

قطعی فون انگلی پیشنهاد می گردد. 

تشكر و قدردانی 
بدینوس��یله از اداره ش��یالت اس��تان اصفه��ان ک��ه در ام��ر 
نمونه برداری از اس��تخرهای پرورش مس��اعدت نمودند، تش��کر و 

قدردانی می گردد. 

پاورقي ها 
1- Platyhelminthes 
2- Hermaphreodite
3- Haptor
4- Copepoda
5- Operculum
6- Wetmount
7- Anchor

بررسی انگل های مونوژن ...
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