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چكيد ه 
دراين بررســی تعداد 30 ماهی در سال 1393 از 4 گونه ماهی رودخانه شاپور شامل برگ بيدی، لوتک، گل چراغ و دشت 
ارژنی صيد و پس از انتقال به آزمايشــگاه انگل شناسی دانشكده دامپزشكی دانشگاه آزاد واحد کازرون از لحاظ انگل های 
 Dactylogyrus carassobarbi(داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 12 گونه انگل شامل 5 گونه منوژن
 Gyrodactylus و Dactylogyrus holciki ،Dactylogyrus alatus ،Dactylogyrus pulcher ،Dactylogyrus sp.
.Cucullanus sp( يک گونه سخت  .Rhabdochona sp و .Allocreadium sp(، دو گونه نماتود ) .sp(، يک گونه ديژن )
 Myxobolus( يک گونه ميكسوزوآ ، )Ichthyophthrius multifillis( يک گونه تک ياخته،)Lamprolegna sp. پوست )
.sp( جداسازی و شناسايی گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشترين درصد آلودگی انگلی مربوط به داکتيلوژيروس 
و کمترين آن مربوط به المپروگلنا و کوکوالنوس بود. همچنين ماهی برگ بيدی و دشت ارژنی به ترتيب بيشترين و کمترين 
درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادند. بر اساس نتايج حا صل از اين مطالعه D. alatus برای اولين بار در ايران از 

ماهی گل چراغ گزارش گرديد.

کلمات کليدی: تک یاخته، پریاخته، رودخانه شاپور،كازرون
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In this study 30 fish were caught from 4 species of river fish Shapour River including Chalcalburnus sellal, Cyprinion 
macrostomum, Capoeta barroisi persica and Garra ruffa in 2014 and after transferring to the Laboratory of Parasitol-
ogy, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Kazerun Branch were examined in terms of internal 
and external parasites. A total of 12 species were isolated and identified, including 5 monogenian speices (Dactylogyrus 
carassobarbi, Dactylogyrus holciki, Dactylogyrus alatus , Dactylogyrus pulcher, Dactylogyrus sp. and Gyrodactylus 
sp.),1 digenea (Allocreadium sp.), 2 nematod (Rhabdochona sp. and Cucullanus sp.) ,1 arthropoda (Lamprolegna sp.), 1 
protozoa (Ichthyophthrius multifillis) and 1 myxozoa (Myxobolus sp.). The results showed that the highest percentage 
of parasitic infestation was Dactylogyrus and the lowest was Lamprolegna and Cucullanus. Also Chalcalburnus sellal 
and Capoeta barroisi persica allocated the highest and the lowest percentage of parasitic infection, respectively. Based 
on the results of this study D. alatus were reported for the first time in Iran. 

Key words: Protozoa, Metazoan, Shapour River, Kazerun

مقدمه
انگل ها ممکن اســت باعث كاهش رشد مرگ و میر، تأخیر در بلوغ جنسي 
و یــا عقیمي ماهي شــده و اغلب زمینــه را براي بیماري هــاي میکروبي، 
ویروســي و قارچی فراهم مي ســازند . در پاره اي موارد مرگ و میر شــدید 
ماهیان در اثر انگل ها دیده شده است )عباسی،۱3۷3(. طی تحقیقات انگل 
شناسی ماهیان آب شیرین در ایران تعداد زیادی از انگل ها معرفی شده اند. 
 )۱99۲ و   ۱9۸۷(  Jalali  ،  )۱۸(  )۱990(  Molnar و   Jalali تحقیقــات 
)۱۵و۱6(،Gussev و همــکاران )۱4( )۱993( ، Jalali و همکاران )۱99۵( 
 )۲0( )۱99۷( Rohani و Jalali و )۱99۷( )۲9( Jalali و Shamsi ،)۱9(
منجر به معرفی بیش از یکصد گونه از منوژن های ماهیان آب شــیرین شد 
 Molnar كه بســیاری از آن ها برای این علم جدید بودند. در گام های بعدی
و Pazooki )۱99۵( و بســیاری از محققیــن دیگر تعــداد معتنابی از تک 
یاختگان، نماتودها و ســایر پریاختگان انگل ماهیان آب شیرین را معرفی و 
عرصه وســیع و متنوع انگل های ماهی های آب شــیرین در مناطق متفاوت 
مشــخص نمودند و غنای آن را آشکار ساختند )۲6(. مطالعات متعددي در 
ارتباط با بررســي آلودگي انگلي ماهیان آب شــیرین منطقه مزوپتامیان و 
دیگر اســتان هاي كشور انجام شده اســت. ماهیان آب های شیرین نواحی 
غربی و جنوبی كشــور متعلق به ناحیه مزوپتامیان)بین النهرین( اســت و 
بخش اعظم آن در كشورهای عراق، تركیه و سوریه قرار دارد )۱۷(. از جمله 
مهم ترین مطالعاتــی كه در این منطقه صورت گرفتــه می توان به مطالعه 

Mortezaei و همکاران )۲000( بر روی آلودگي انگلي ماهیان آب شیرین را 
در هورالعظیم و هور شادگان )۲۷( ، مطالعه Farahnak و همکاران )۲00۲( 
در آبگیرهاي خوزســتان )۸( ، Abbasi و همــکاران )۲00۷( )۱( مطالعه 
Barzegar و همکاران )۲004( در بررسی انگل های ماهیان رود خانه بهشت 
آباد )۲( و مطالعه Raissy و همکاران )۲0۱0( در شناســایی انگل های سه 
گونه ســیاه ماهی در رودخانه های كیار و بهشــت آباد در حوزه آبریز چهار 

محال و بختیاری )۲۸( اشاره نمود.
شهر كازرون در جنوب غربی اســتان فارس در منطقه مزوپتامیان )۱۷( از 
جمله شهر هایی اســت كه دارای منابع آبی قابل توجهی است اما مطالعات 
ناچیــزی در خصوص شناســایی انگل های منطقه صورت گرفته اســت.از 
 Golchin Manshadi مهم ترین مطالعات ســال های اخیر می توان به مطالعه
و همکاران )۱0 و ۱۱( اشــاره نمود كه طی آن ۷ گونه انگل منوژن، ۵ گونه 
از انگل های میکســوزوآ و سه گونه تک یاخته جداسازی شده است اما سایر 
حوزه های آبریز این شــهر و از جمله رودخانه شاپور كه از رودخانه های مهم 
اســتان فارس محسوب می شــود همچنان بکر باقی بانده است لذا مطالعه 
حاضر با هدف شناسایی فون انگلی ماهیان این رودخانه انجام پذیرفته است.

مواد و روش ها
این مطالعه در مورد رودخانه شــاپور شهرستان كازرون انجام شد. رودخانه 
مذكور با طول ۲۲0 كیلومتر، از ارتفاعات شــمال شرقی كازرون سرچشمه 
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گرفته و در تنگ چوگان به چشــمه ساسان متصل می شود. این رود سپس 
از ناحیه غربی كازرون گذشــته و پس از دریافت آب رودخانه شکستیان و 
طی یک مســیر كوهستانی، وارد دشت خشــت شده و پس از آبیاری بیش 
از ۲ هزار هکتار از زمین های كشــاورزی این منطقه و اتصال چند شــاخه 
فرعــی دیگر به آن، در نزدیکی روســتاهای جره باال و میلک، وارد دشــت 
شــبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر می شــود. رودخانه شاپور در 
اســتان بوشــهر به رود دالکی پیوســته و با نام رود حلّه، بــه خلیج فارس 
می ریزد )6(.مطالعه مذكور با هدف شناسائي انگل های ماهي های رودخانه 
شــاپور در طي۵ نمونه برداري انجام گردید. ماهي ها بوســیله دام گوشگیر 
و ساچوک دســتی صید شــده، بصورت زنده در اوایل بامداد به آزمایشگاه 
انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون منتقل 
گردیده و در آكواریوم نگهداری شــدند. پــس از بیهوش نمودن ماهی ها بر 
اساس كلیدهای شناسائی 3( )۱964( Berg(، Coad )۱99۲( )۵( شناسایي 
و پــس از آن چشم،پوست،آبشــش و اندام های داخلی آن ها مورد بررســي 
انگل شناسي قرار گرفتند . جهت جداسازی انگل های پریاخته گسترش تهیه 
شده از آبشش و پوست بوسیله میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. 
انگل ها توســط پیپت پاســتور برداشته شــده و بر روی یک الم بر اساس 
دســتورالعمل Fernando و همکاران )۱9۷۲( و Gussev )۱9۸3( بوسیله 
آمونیم پیکرات ثابت گردیدند )9 و ۱۲(. تشــخیص گونه های جدا شــده بر 
اساس كلید شناسائی Gussev )۱9۸۷( صورت گرفت )۱3(. برای تشخیص 

 Fernando تک یاختگان پس از نمونه گیری از آبشش، بر اساس دستورالعمل
و همکاران )۱9۷۲( نمونه ها ثابت شــده )9( و با استفاده از كلید تشخیصی

Lom وDykova )۱99۲( شناسائی گردیدند)۲۱(. به عالوه بررسي هاي انگل 
شناســي در محوطه بطني و دســتگاه گوارش نیز انجــام گردید، براي این 
منظور ابتدا محتویات روده ماهیان به طور جداگانه درون الک ۱00 میکرون 
تخلیه و پس از شستشــو در داخل یک پلت به وسیله استرئومیکروسکوپ 
مورد بررســي قرار گرفت. تثبیت وشفاف سازی نمونه هاي انگلي با استفاده 
از دســتورالعمل هاي Fernando و همکاران)۱9۷۲( انجــام گردید)9(. در 
این مطالعه اطالعات به دســت آمده جهت بررسی درصد فراوانی گونه های 
مختلــف ماهی های آلوده به انگل های تک یاخته و پریاخته و درصد فراوانی 
انگل های جداســازی شده از ماهی های مورد بررسی به وسیله نرم افزار ۱۸ 

SPSS مورد پردازش قرار گرفت.

نتايج
در مجمــوع تعــداد ۱۲ نمونه انگل داخلی و خارجــی از اندام های مختلف 
4 گونه ماهی صید شــده از رودخانه جداســازی و در حــد جنس یا گونه 
شناسایي گردید كه شــامل ۷ انگل منوژن، یک تک یاخته، یک دیژن، یک 
میکســوبولوس، دو نماتود و یک سخت پوست می باشد. اطالعات مربوط به 
انگل های جداســازی شده و میزبان هاي آن ها درجدول ۱ آورده شده است. 
همچنین درصد آلودگی ماهی های صید شده به انگل های داخلی و خارجی  

جدول 1- پرياخته و تک ياخته های جداسازی شده از ماهی های رودخانه شاپور بر اساس ارگان آلوده و ميزبان آن

ردیف
گونه ماهی

نام علمی انگلارگان آلوده
نام فارسینام علمی

۱Capoeta barrosi persicaآبششدشت ارژنیDactylogyrus pulcher

۲Chalcalburnus sellalبرگ بیدی

Dactylogyrus holcikiآبشش

.Dactylogyrus spآبشش

.Gyroddactylus spآبشش

.Lamproglena spآبشش

.Rhabdochona spروده

.Allocreadium spروده

3Cyprinion macrostomusلونک

Ichthyophthrius multifilisآبشش

.Myxobolus spآبشش

Dactylogyrus carasobarbiآبشش

.Gyroddactylus spپوست

.Allocreadium spروده

4Garra rufaگل چراغ
Dactylogyrus alatusآبشش

.Cacullanus spروده

شناسايی انگل های ماهی های رودخانه شاپور ...
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نمودار 1- درصد آلودگی ماهی های صيد شده از رودخانه شاپور به انگل های داخلی و خارجی 

نمودار 2- درصد آلودگی انگل های داخلی و خارجی جداسازی شده از ماهی های رودخانه شاپور
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)×۱۰۰۰( Gyrodactylus sp. شكل 1-

جدا شده از ماهی برگ بيدی Dactylogyrus sp. شكل 2-

شكل Dactylogyrus holciki -3 جدا شده از ماهی برگ بيدی

الف- قالب اصلی و قالبک ها (۳۰۰۰×)                      ب- اندام جنسی کيتينی )۳۰۰۰×( 

الف- قالب اصلی و قالبک ها (۳۰۰۰×)                      ب- اندام جنسی کيتينی )۳۰۰۰×(  

شناسايی انگل های ماهی های رودخانه شاپور ...
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شكل Dactylogyrus pulcher -5 جدا شده از ماهی دشت ارژنی

Dactylogyrus carasobarbi شكل 4- بوتک جدا شده از ماهی

شكل Dactylogyrus alatus -6 جدا شده از ماهی گل چراغ

الف- قالب اصلی و قالبک ها (۳۰۰۰×)                          ب- اندام جنسی کيتينی (۳۰۰۰×)     

الف- قالب اصلی و قالبک ها (۳۰۰۰×)                      ب- اندام جنسی کيتينی (۳۰۰۰×)    

الف- قالب اصلی و قالبک ها (۳۰۰۰×)                         ب- اندام جنسی کيتينی (۳۰۰۰×)     
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جدا شده از ماهی Allocreadium sp.  )×750( شكل 7- بوتک

.Myxobolus sp جدا شده از ماهی لوتک )750×(  لوتک  شكل 8- ماهی  از  شده  جدا   Ichthyophthrius multifilis  -9 شكل 
  )×750(

شكل Lamproglena  sp. )×80( - 10 جدا شده از ماهی برگ بيدی

شناسايی انگل های ماهی های رودخانه شاپور ...
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.Rhabdochona sp جدا شده از ماهی برگ بيدی راست )3000×(  چپ)750×(    شكل 11-

.Cucullanus sp جدا شده از ماهی گل چراغ  )3000×(  شكل 12-

در نمودار ۱، درصد آلودگی ماهی های صید شــده بــه انگل های داخلی و 
خارجی جدا شــده از ماهی ها در نمودار ۲ و شکل های انگل های جداسازی 

شده از ماهی ها در شکل های ۱ تا ۱۲ نمایش داده شده است.
 

بحث
رودخانه شاپور از رودخانه های مهم و پر آب استان فارس و بوشهر به شمار 
می آیــد. و به دلیل اینکه آب این رودخانه جهــت تکثیر و پرورش ماهیان 
مختلــف می تواند مورد اســتفاده قرار می گیــرد و همچنین ماهی های آن 
مصرف خوراكی برای افراد منطقه دارد، شناسایی و میزان آلودگی انگلی آن 
حائز اهمیت اســت. در محیط های طبیعی به مرور زمان حالت تعادلی بین 
انگل ها و میزبان بوجود می آید ولی در محیط های پرورشــی به دلیل تراكم 
زیاد ماهیان در واحد سطح و شرایط استرس زای محیطی، انگل ها مشکالت 
زیــادی را می توانند بــرای تولید بوجود آورند )4( كه در این بررســی نیز 
علیرغم وجود آلودگی انگلی در ماهیان، نشــانه های بالینی بیماری مشاهده 

نشــد كه موضوع تعــادل انگل و میزبــان را در محیط های طبیعی تصدیق 
می كند.

از میــان انگل هــای گــزارش شــده در این مطالعــه تک یاختــه مژه دار 
Ichthyphthirius multiphilis از اهمیت زیادی برخوردار اســت. این انگل 
فاقد خاصیت میزبانی بوده و می تواند جنس های مختلف ماهی را مبتال كند 
و تلفات شدیدی در ماهیان مبتال ایجاد نماید و یا باعث كاهش رشد ماهیان 
شــود. انگل مذكور گسترش جهانی داشته و تمام ماهیان آب شیرین به آن 
حساس می باشــند. این انگل از تعداد زیادی ماهیان وحشی و پرورشی در 
ســطح كشور گزارش شده است )۱۷(. Mokhayer )۱9۷۵( از سس ماهی، 
ســیاه ماهی و كپور رودخانه سفیدرودو Masumian و همکاران )۲003( از 
ســیاه ماهی قزل داغ این انگل را گزارش كردند )۲3 و ۲۵(. در این مطالعه 

این انگل از آبشش ماهی لوتک جداسازی گردید.
انگل های منــوژن از دیگر انگل های خطرناكی هســتند كه در این مطالعه 
۵ نمونــه از آن ها یافت شــد. D. alatus در ماهی گل چراغ )برای اولین بار 
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.Dactylogyrus sp و D. holciki از  در ایــران(، D. carasobarbi از لوتک،
برگ بیدی و D. pulcher از ماهی دشــت ارژنی جداسازی گردید. بیشترین 
درصد انگل های جداســازی شــده در این مطالعه از جنس داكتیلوژیروس 
بود. از این جنس گونه های مختلفی از آبشــش ماهیان آب شــیرین ایران 
 D. chramulii ، D. graciliis )۱990( Molnar و Jalali .گزارش شده است
 Mokhayer را از ســیاه ماهــی ســفید رود و D. pulcher و D. lenkorani
)۱9۷۵( D. vastator را از ســیاه ماهی ســفیدرود گزارش نمودند )۱۸ و 
۲۵(. ژیروداكتیلوس از دیگر انگل های منوژنی اســت كه موجب پوسیدگی 
شــدید باله های ماهی می شــود، ماهیان بیمار شده و كاهش رشد منجر به 
بروز عفونت های ثانوی و مرگ آن ها می شــود )۱۷(. از این جنس گونه های 
 Jalali .متعددی در سطح پوست ماهیان آب شیرین ایران گزارش شده است
،)۱9۷۵(  Mokhayer،  G. elegans و   G. cyprinid  )۱99۵(  Molnar  و 

G. elegans را از كپور معمولی سفید رود گزارش نمودند )۱9 و ۲۵(.
ترماتودهــا از دیگــر انگل هــای ماهی های آب شــیرین هســتند. در این 
.Allocreadium sp از روده ماهــی لوتــک و بــرگ بیــدی جدا  بررســی
 گردیــد. A. isoporum توســط Williams و همــکاران )۱9۸0( از روده

 A. pseudaspii در زاینده رود گزارش شــد )30(. گونه Lepidus leuciscus
نیز اولین بار در رودخانه بهشت آباد از روده ماهی كولی توسط Barzegar و 

همکاران )۲004( جداسازی شد )۲(.
میکسوزوآ گروه بزرگی از انگل ها را تشکیل می دهند كه جنس میکسوبولوس 
در ماهی ها دارای اهمیت ویژه ای است. این انگل در بافت های مختلف تولید 
كیســت كرده و با در نظر گرفتن نوع بافت و اندام آلوده اثرات بیماری زایی 
مختلفــی ایجاد می كنند )3۱(. گزارش هــای متعددی از این انگل در ایران 
وجود دارد. این انگل در رودخانه زاینده رود توســط Barzegar و همکاران 
 Myxobolus musayevi ۲004( گزارش شــده است )۲(. در یک بررســی(
از ماهی Capoeta capoeta توســط Masoumian و Pazooki )۱99۸( در 
رودخانه تجن شناسایی و گزارش گردید )۲۲(. همچنین انگل M. kovali از 
ســیاه ماهی، M. squamae از سس ماهی و M. rutili از ماهی كلمه، توسط 
Masumian و همــکاران )۲003( گزارش گردید )۲3(. در این مطالعه انگل 

میکسوبولوس از ماهی لوتک جداسازی شد.
.Rhabdochona sp از روده ماهــی بــرگ بیــدی جدا  از رده نماتودهــا 
.Cucullanus sp از روده ماهــی گل چــراغ جداســازی شــد.  گردیــد و 

R. denudate قبــال در ایران از اردک ماهی دریای خزر توســط Eslami و 
همکاران )۱9۷۲( و از ماهیان برزم، شــیربت، حمری و بنی هور شــادگان 
 توســط Mortezaei و همکاران )۲000( گزارش شــده اســت )۷ و ۲۷(.

C. spaerocephala caspicus نیز توسط Mokhayer و همکاران )۱9۷3( از 
فیل ماهی جداسازی شده است )۲4(. 

المپرولگنا از دیگر انگل های جداســازی شــده از آبشش ماهی برگ بیدی 
در این مطالعه بود. Lamproglena chinensis از آبشــش سیاه ماهی توسط 
Raissy و همــکاران )۲0۱0( از رودخانــه كیار گزارش شــد )۲۸(. در این 
مطالعه كمترین درصد فراوانی انگل جداســازی شده در ماهیان صید شده 

مربوط به نماتود Cucullanus و سخت پوست Lamproglena بود.
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