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بررسی انگلهای احشایی ماهیان رودخانه فهلیان شهرستان نورآباد ممسنی
علیرضا گلچین منشادی ،*1سعید مالحی ،2محمد
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(دریافت مقاله 96/1/9 :پذیرش نهایي)97/2/9 :

چکیده
آلودگیهای انگلی باعث كاهش تولید شده و خسارات زیادی به صنعت آبزیپروری وارد میكنند .شناسایی انگلها برای پیشگیری از
آلودگیها و بیماریهای انگلی ماهیان ضروری میباشد .تاكنون فون انگلی ماهیان رودخانه فهلیان مورد بررسی قرار نگرفته است .این
مطالعه با هدف شناسایی انگلهای كپورماهیان انتخابی رودخانه فهلیان شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس انجام گرفت .بدین منظور
در سال  1393تعداد  85قطعه ماهی از  3گونه كپورماهی رودخانه فهلیان شامل برگبیدی ( ،)Albumus mossulensisبوتک یاا لوتاک
( )Cyprnion macrostomumو دشتارژنی ( )Capoeta barroissi persicaاز سه ایستگاه رودخانه فهلیان صاید و از لحاا انگلهاای
احشایی مورد بررسی قرار گرفتند .در مجماو  4گوناه انگال شاامل یاک ترمااتود دیا ن ( ،)Allocreadium sp.یاک سساتود

(sp.

 )Bothriocephalus.و دو نماتود ( Rhabochona sp.و  )Cuculanus sp.جداسازی و شناساایی گردیاد .بیشاترین و كمتارین درصاد
آلودگی انگلی به ترتیب مربوط به انگل آلوكرادیوم و بوتریوسفالوس بود .همچنین ماهی دشاتارژنی و بوتاک باهترتیب بیشاترین و
كمترین درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادند .رابطه معنیداری بین آلودگی گونههای مختلف ماهی و بین اندامهای آلاوده
نیز مشاهده نگردید .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه تمامی ماهیهای مورد مطالعه (بهجز انگل رابدوكونا كه از ماهی بوتک جادا
شده بود) بهعنوان میزبانان جدید انگلهای آلوكرادیوم ،بوتریوسفالوس ،رابدوكونا و كوكوالنوس معرفی میشوند.
كلیدواژهها :پریاخته ،رودخانه فهلیان ،ممسنی ،ماهی.
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چهارمحالوبختياری اشاره نمثود ( Syed-Mortezaii et

مقدمه
انگلها ممکن است باعث

کثاهش رشثد ،افثزایش

مرگومير ،تأخير در بلوغ جنسي و یا عقيمي ماهي شثده
و اغلب زمينه را برای بيماریهای ميکروبي ،ویروسثي و
قارچي فراهم ميسثازند .در پثارهای مثوارد مثرگوميثر
شدید ماهيثان در ارثر انگلهثا دیثده شثده اسثت .طثي
تحقيقات انگلشناسي ماهيان آب شيرین در ایران ،تعداد
زیادی از انگلهثا معرفثي شثدهاند .تحقيقثات متعثددی
منجر به معرفي تعداد زیثادی از منوژنهثای ماهيثان آب
شيرین شده است که بسياری از آنهثا بثرای اولثين بثار
گزارش شثدهاند ( Gussev et al., 1993; Jalali, et al.,

 .)1987; Jalali and Molnar, 1990در گامهثای بعثدی
مولنار و پازوکي در سال  1995تعثداد قابثل تثوجهي از
تکیاختگان ،نماتودها و سایر انگلهای پریاخته ماهيثان
آب شيرین را معرفي و عرصه وسيع و متنثو انگلهثای
ماهيهثثای آب شثثيرین در منثثاطف مت ثثاوت را آشثثکار
سثثاختند ( .)Molnar and Pazooki,1995مطالعثثات
متعددی در ارتباط با بررسي آلودگي انگلثي ماهيثان آب
شيرین منطقه مزوپتاميان (بينالنهرین) و دیگر استانهای
کشور انجام شدهاست .ماهيان آبهثای شثيرین نثواحي
غربي و جنوبي کشور متعلف به ناحيه مزوپتاميان است و
بخش اعظم آن در کشورهای عراق ،ترکيه و سوریه قرار
دارد ( .)Jalali, 1998از جمله مهمترین مطالعاتي کثه در
این منطقثه صثورت گرفتثه ،ميتثوان بثه مطالعثه سثيد
مرتضثثایي و همکثثاران در سثثال  2001روی آلثثودگي
انگلي ماهيان آب شيرین در هورالعظيم و هور شثادگان،
مطالعه فرانک و همکاران در سثال  2002در آبگيرهثای
خوزستان ،مطالعه برزگر و همکاران در سال  2004روی
انگلهای ماهيثان رودخانثه بهشثتآباد در حثوزه آبریثز
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al., 2001; Faranak et al., 2002; Barzegar et al.,
.)2004

شناسایي انگلها از آن جهت اهميثت دارد کثه از
یک طرف بخش بزرگي از یک گروه جانوری بررسي و
شناسثثایي ميشثثوند و از سثثوی دیگثثر ميتثثوان انثثوا
گونههای انگلي را کثه ميتواننثد یثک ميزبثان را آلثوده
کنند ،شناسایي نمود .نورآباد ممسثني در جنثوب غربثي
اسثتان فثارد در منطقثه مزوپتاميثان ( )Jalali, 1998از
جمله شهرهایي است که دارای منابع آبي قابثل تثوجهي
اسثثت ،امثثا مطالعثثات نثثاچيزی در خاثثوی شناسثثایي
انگلهای ماهيهای منطقه غربي اسثتان فثارد صثورت
گرفته است .از مهمترین مطالعات سالهای اخير ميتوان
به مطالعه گلچثين منشثادی و همکثاران در سثال هثای
 2011و  2012اشثثاره نمثثود کثثه طثثي آن تعثثدادی از
انگلهثثا شناسثثایي شثثدند ،امثثا رودخانثثه فهليثثان کثثه از
رودخانثثههای مهثثم اسثثتان فثثارد محسثثوب ميشثثود،
همچنان بکر باقي مانده است ( Golchin Manshadi et

.)al., 2011; Golchin Manshadi et al., 2012
رودخانه فهليان با اهميثتترین رودخانثه شهرسثتانهای
ممسني و رسثتم اسثت کثه ابتثدا از کثوه شثش پيثر در
نزدیکي اردکان سرچشمه گرفته و سپس به جانب باختر
امتثثداد یافتثثه و بثثا نامهثثای شثثيرین و فهليثثان از منطقثثه
ممسني گذشته و سثرانجام بثه نثام زهثره بثه رودخانثه
کارون ميریثزد .ماهيهثای ایثن رودخانثه دارای ارزش
غذایي بوده و بثهصثورت ت ریجثي یثا جهثت ماثارف
خوراکي صيد ميشوند .بنابراین ،شناسثایي فثون انگلثي
آنها حائز اهميت بوده و مطالعه حاضر بر همين اسثاد
انجام پذیرفته است.
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 p<0/05معنيدار تلقي شد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر با هدف شناسثائي انگلهثای ماهيثان
رودخانه فهليان شهرستان نورآباد ممسني از فروردین تثا

یافتهها

اس ند ماه سال  1393در سه ایسثتگاه انجثام گردیثد .در

در مجمو تعداد چهثار نمونثه انگثل از انثدامهای

این بررسي تعداد  85قطعه ماهي کپور در بامداد بوسثيله

احشایي سه گونه ماهي صثيد شثده از رودخانثه فهليثان

دام گوشگير و ساچوک دستي صيد شده ،باورت زنثده

جداسازی و شناسایي گردید که شامل یک ترماتود دیژن

به آزمایشگاه انگلشناسي دانشکده دامپزشثکي دانشثگاه

بنثثثثام  Allocreadium sp.بثثثثا ميثثثثانگين درصثثثثد

آزاد اسالمي واحد کازرون منتقل گردیده و در آکواریوم

فراوانثثثثثثي ،60/33±1/31یثثثثثثک سسثثثثثثتود sp.

نگهداری شدند .شناسایي ماهيهثا بثر اسثاد کليثدهای

 Bothriocephalus.بثثثا ميثثثانگين درصثثثد فراوانثثثي

شناسثایي بثثرگ در سثال  1964انجثثام گرفثت ( Berg,

 1/06±1/18و دو نمثثثثثثاتود sp.

 )1964که شامل  3گونه برگبيدی ،بوتثک یثا لوتثک و

 Cuculanus sp.به ترتيب بثا ميثانگين درصثد فراوانثي

دشثت ارژنثثي بودنثد .پثثس از بيهثوش کثثردن ماهيهثثا،

 9/66±0/66و  2/13±0/13بود (تااویر  1تا  .)7بثدین

اندامهای احشایي آنها مورد بررسي انگلشناسثي قثرار

ترتيب باالترین درصد فراوانثي بثه انگثل آلوکرادیثوم و

گرفت .برای این منظور ابتدا محتویات روده ماهيثان بثه

کمترین درصد فراواني بثه انگثل بوتریوسث الود تعلثف

طور جداگانه درون الک  100ميکرون تخليثه و پثس از

داشت .بيشترین ميزان آلودگي در ماهي دشتارژنثي بثا

شستشثثثثو در داخثثثثل یثثثثک پلثثثثت بثثثثه وسثثثثيله

 100درصد فراواني و کمترین آلودگي در ماهي بوتک با

استریوميکروسکوپ مورد بررسي قرارگرفثت ( Gussev

ميانگين درصد فراواني  54±1/06مشثاهده گردیثد .هثر

 .)et al., 1993تثبيت و ش افسازی نمونههای انگلي بثا

سثثه گونثثه مثثاهي بثثه عنثثوان ميزبثثان جدیثثد انگلهثثای

اسثثت اده از دسثثتورالعملهای فرنانثثدو و همکثثاران در

جداسازی شده در ایران (بهجز انگل رابدوکونا کثه قثبالً

سثال 1972انجثام گردیثد (.)Fernando et al., 1972

از مثثاهي بوتثثک جداشثثده بثثود) معرفثثي ميگردنثثد

شناسایي ترماتودها بثر اسثاد کليثد شناسثایي گوسث

( .)Pazooki and Masoumian, 2012همچنين از لحاظ

( )1987bو نماتودها و سستودهای جداسثازی شثده بثا
است اده از کليد شناسایي گوس

( )1987aانجام گرفثت

ميثثزان آلثثودگي ،بثثين گونثثههای مختلث

 Rhabochonaو

مثثاهي و بثثين

اندامهای آلوده رابطه معنيداری یافت نگردید .اطالعات

(.)Gussev, 1987a; Gussev, 1987b

مربثثوط بثثه انگلهثثای جداسثثازی شثثده ،ارگانهثثای

 -تحلیاال آماااری دادههااا :در ایثثن مطالعثثه اطالعثثات

جداسازی شده و ميزبانهای آنها در جدول  1و ميثزان

بهدسثثت آمثثده بهوسثثيله نرمافثثزار  SPSS 18بثثهروش

آلثثودگي ماهيهثثای مثثورد بررسثثي و ميثثانگين فراوانثثي

فراواني و آزمون آناليز واریانس یکطرفه بثرای مقایسثه

انگلهای جداسثازی شثده در نمودارهثای  1و  2آورده

ميزان آلودگي بثين گونثههای مختلث

مثاهي و شثدت

شده است.

آلودگي بين اندامها مثورد تحليثل قثرار گرفثت .مقثادیر
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شکل  -1انگل  Alloceradium sp.در کيسه صث را مثاهي دشثت ارژنثي
رودخانه فهليان (درشتنمایي×.)2000

شکل  -2تجمع کيست انگل  Alloceradium sp.در کيسه هثوایي مثاهي

علیرضا گلچین منشادی و همکاران

شکل  -4قسمت قثدامي انگثل  Rhabdochona sp.جثدا شثده از مثاهي
برگبيدی رودخانه فهليان (درشتنمایي×.)2000

شکل  -5انگل  Rhabdochona sp.جدا شثده از مثاهي بوتثک رودخانثه

برگبيدی رودخانه فهليان (درشتنمایي× .)800

فهليان (درشتنمایي×.)800

شکل  -3انگل  Bothriocephalus sp.جدا شده از ماهي بوتک رودخانثه

شثکل  -6قسثثمت قثدامي انگثثل  Cucullanus sp.جثدا شثثده از مثاهي

فهليان (درشتنمایي×.)800
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برگبيدی رودخانه فهليان (درشتنمایي×.)2000
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شثثکل  -7قسثثمت خل ثثي انگثثل  Cucullanus sp.جثثدا شثثده از مثثاهي
برگبيدی رودخانه فهليان (درشتنمایي× .)2000
جدول  -1انگلهای جداسازی شده از اندامهای احشایي ماهيهای رودخانه فهليان بر اساد ارگان آلوده و ميزبان آن
گونه ماهی
ردیف

نام علمی

نام انگل و ارگان آلوده
نام فارسی

Capoeta barriosi persica

دشت ارژني

1

( Allocreadium sp.روده)

( Allocreadium sp.روده)
2

Alburnus mossulensis

برگ بيدی

3

Cyprinion macrostomus

بوتک

( Rhabdochona sp.روده)
( Bothriocephalus sp.روده)
( Cucullanus sp.روده)

( Allocreadium sp.روده و کيسه ص را)
( Rhabdochona sp.کيسه هوایي )
( Bothriocephalus sp.روده)
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نمودار  -1ميانگين درصد آلودگي ماهيهای صيد شده از رودخانه فهليان به انگلهای احشایي

نمودار  -2ميانگين درصد آلودگي انگلهای احشایي جداسازی شده از ماهيهای رودخانه فهليان

بحث و نتیجهگیری

مارف خثوراکي بثرای افثراد منطقثه دارد ،شناسثایي و

رودخانه فهليان از رودخانههای مهم و پرآب استان

ميثثزان آلثثودگي انگلثثي آن حثثائز اهميثثت اسثثت .در

فارد و شهر نورآباد بهشمار ميآید و بهدليل اینکه آب

محيطهای طبيعي بثه مثرور زمثان ،حالثت تعثادلي بثين

این رودخانه جهثت تکثيثر و پثرورش ماهيثان مختلث

انگلهثثا و ميزبثثان بوجثثود ميآیثثد ولثثي در محيطهثثای

مورد اسثت اده قثرار ميگيثرد و همچنثين ماهيهثای آن

پرورشي به دليل تراکم زیثاد ماهيثان در واحثد سثط و
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شرایط استردزای محيطي ،انگلها مشکالت زیثادی را

شاهکولي مرداب انزلي و رودخانه شيرود توسط پثازوکي

ميتوانند برای توليد بوجود آورند ()Bush et al., 2001

و معاوميان در سال  2002و از ماهيان بثرزم ،شثيربت،

که در این بررسي نيز عليرغم وجود آلودگي انگلثي در

حمثثری و بنثثي هثثور شثثادگان توسثثط سيدمرتضثثایي و

ماهيثثان ،نشثثانههای بثثاليني بيمثثاری مشثثاهده نشثثد کثثه

همکاران در سال  2001جدا گردیده و نيز گزارش شثده

موضو تعادل انگل و ميزبثان را در محيطهثای طبيعثي

اسثثثت ( Eslami et al., 1972; Pazooki and

تادیف ميکند .از ميان انگلهای گثزارششثده در ایثن

.)Masoumian, 2002; Syed-Mortezai et al., 2001

مطالعثثثه نمثثثاتود رابثثثدوکونا ( )Rhabdochona sp.و

نماتود دیگر جداسازیشده در این مطالعه ،نمثاتود

کوکوالنود ( )Cucullanus sp.از روده ماهي برگبيدی

کوکوالنود از روده ماهي برگبيدی بود .از ایثن انگثل

و بوتک جدا گردیثد .نماتودهثایي کثه ماهيهثا ميزبثان

گونههایي در کشور جداسازی شده اسثت .کوکوالنثود

واسثثط آنهثثا ميباش ثند ،خطثثرات و اهميثثت اقتاثثادی

اس روس الود ( )C. spaerocephalusدر سال  1998از

زیادتری نسبت به نماتودهایي دارند که ماهي در چرخثه

فيل ماهي دریای خزر گثزارش گردیثد ( Goroghi and

زندگي آنها ميزبان قطعي است که علثت آن ،مهثاجرت

1998

 .)Pourgholam,همچنثثثثين ،کوکوالنثثثثود

الرو این انگلها در بعضي از انثدامهای ح ثره بطنثي و

اس روس الود توسط مخير و همکثاران در سثال 1973

ضایعات حاصل از آن اسثت .همچنثين الرو نماتودهثا،

در فيل مثاهي شناسثایي و گثزارش شثد ( Mokhayer,

ایجاد ع ونتهایي در انسان شود .بثهطور

 .)1973در مطالعثثه حاضثثر نمثثاتود رابثثدوکونا از مثثاهي

کلي آلودگي به نماتودها در ماهيثان پرورشثي بهنثدرت

برگبيدی و بوتثک و کوکوالنثود از مثاهي برگبيثدی

ات اق ميافتد .با این حال بثه دليثل انتقثال نماتودهثا بثه

جداسازی شد .بثر اسثاد نتثای بهدسثت آمثده ،مثاهي

انسان و کراهت منظر ماهيان آلوده ،معموالً آلودگيهثای

برگبيثثدی ميزبثثان جدیثثد بثثرای نمثثاتود رابثثدوکونا و

انگلي ماهيان از نظر بهداشت انساني اهميت زیادی دارد

کوکوالنثثود و مثثاهي بوتثثک ميزبثثان جدیثثد انگثثل

و از این رو مبارزه با این انگلهثا بایسثتي مثورد توجثه

کوکوالنثثثود معرفثثثي ميگردنثثثد ( Pazooki and

قرار گيرد .مبارزه مستقيم با عوامل بيماریزای مثاهي در

 .)Masoumian, 2012ترماتودهثثا از دیگثثر انگلهثثای

رودخانهها ،دریاچثهها و دیگثر آبهثای طبيعثي تقریبثاً

ماهيهثثای آب شثثيرین هسثثتند .در ایثثن بررسثثي دیثثژن

غيرممکن است .در این حالت تنها راه مبارزه با انگلهثا

آلوکرادیوم از روده ،کيسه صث را و کيسثه هثوایي مثاهي

روش غيرمستقيم ميباشد که اساد آن بر از بثين بثردن

بوتثثک و همچنثثين از روده مثثاهي دشثثت ارژنثثي و

ميزبان واسط ،حذف یثا از بثين بثردن مخثازن بيمثاری،

برگبيثثدی جثثدا گردیثثد و بيشثثترین ميثثزان آلثثودگي در

ایجاد تغييرات و سازماندهي صحي رودخانه یا دریاچه

ماهيان صيد شده را به خود اختاثای داد .آلوکرادیثوم

اسثثتوار اسثثت ( .)Peyghan, 2001رابثثدوکونا دنوداتثثا

ایزوسپوروم ( )A. isoporumتوسط ویليامز و همکثاران

( .)denudate sp.قثبالً در ایثران از اردکمثثاهي دریثثای

( )1980از روده ماهي کثاوار ( )Leuciscus lepidusدر

خثثزر توسثثط اسثثالمي و همکثثاران در سثثال  1972و از

زایندهرود گزارش شد ( .)Williams et al., 1980گونثه

ميتواند باع
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آلوکرادیوم سودواسپي ( )A. pseudaspiiنيثز اولثين بثار

کمترین ميزان آلودگي در ماهيثان صيدشثده را بثه خثود

در رودخانه بهشتآباد از روده ماهي کولي توسط برزگر

اختاای داد .این سستود برای اولين بثار از ماهيهثای

و همکثاران جداسثازی شثد (.)Barzegar et al., 2004

برگبيدی در این مطالعه جدا شده و این ماهي به عنوان

الزم به ذکر است نتای حاصل از این مطالعثه نشثان داد

ميزبثثان جدیثثد ایثثن انگثثل در ایثثران معرفثثي ميشثثود

ماهيهای بوتثک ،برگبيثدی و دشثت ارژنثي بثهعنوان

( .)Pazooki and Masoumian, 2012بررسثي حاضثر

ميزبانهثثای جدیثثد انگثثل آلوکرادیثثوم در ایثثران معرفثثي

توانست فون انگلهای داخلي ماهيهای رودخانه فهليان

ميشوند ( .)Pazooki and Masoumian, 2012از دیگر

را مشخص و انگلهثای جدیثدی را در ایثن منطقثه بثه

انگلهثثای جداسثثازیشثثده در ایثثن مطالعثثه سسثثتود

فهرسثثت انگلهثثایي کثثه تثثاکنون از منثثابع آبثثي کشثثور

بوتریوس الود ( )Bothriocephalus sp.بود .این انگثل

جداسازی شده است ،اضثافه و ميزبانهثای جدیثدی را

برای اولين بار در ایران از ماهي کپور عل خوار کارگثاه

برای انگلهای مثورد بررسثي معرفثي نمایثد .اگثر چثه

تحقيقاتي کپورماهيان پل آسثتانه جثدا و شناسثایي شثد

انگلهثثای جداسثثازیشثثده بثثهجز انگثثل آلوکرادیثثوم از

( .)Mokhayer, 1976ميزان آلودگي ماهي کپثور بثهدليل

فراواني باالیي برخوردار نبودنثد ،امثا الزم اسثت تثا بثا

اینکه از اوایثل دوره پرورشثي و بثه مثدت طثوالني از

بکارگيری برنامههای بهداشثتي و پيشثگيرانه از افثزایش

سختپوستان ميزبان واسط تغذیه ميکند ،بيش از کپثور

آلودگي و انتقال آن به دیگر منابع آبي جلوگيری گثردد.

عل خوار است .از طرفي پثس از صثدور مثاهي کپثور

با توجه به اینکه شناسایي مورفولوژی انگلها در سثط

عل خوار از آسثيا بثه اروپثا و آمریکثا بوتریوسث الود

گونه دشوار بوده و از درصد اطمينان بثاالیي برخثوردار

آچيلوجناتي ( )B. acheillogenathiدر اروپثا خسثارات

نيست ،الزم است تا در مطالعات بعثدی بثا بثهکارگيری

اقتاادی هنگ تي به صثنعت پثرورش مثاهي وارد کثرد

روشهای پيشرفته مولکولي ،شناسثایي ایثن انگلهثا در

( .)Bauer and Hoffman, 1976بر اساد گزارشهثای

سط گونه مورد بررسي قرار گيرد.

موجود بهدليل کوچک بودن مراحل اوليه رشد این انگل
در روده ،حتي آزمایشهثای دقيثف انگلشناسثي قبثل از
ورود و یا صدور مثاهي ،قثادر بثه جلثوگيری از انتشثار
آلودگي نشده است ،لذا بایثد آلثودگي بثه ایثن انگثل را
جدی تلقي نمود .خوشبختانه با درمان شيميایي ميتثوان
با آلودگي ماهيان آلثوده بثه ایثن سسثتود مبثارزه نمثود.
عالوه بر این با انجام اقدامات بهداشتي و پيشگيرانه باید
از آلودگي استخرهای پرورشي ممانعت بهعمثل آورد .از
ميان سستودها ،انگثل بوتریوسث الود بثا  1/06درصثد
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Abstract
Parasitic infections cause huge losses to the aquaculture industry by reducing production.
Identification of parasites is necessary to prevent infections and parasitic diseases of fish. The
parasitic fauna of fishes in Fahlian River has not been determined yet. This study was carried
out to identify parasites in selected cyprinid fish in Fahlian River of Mamasani, Fars Province.
For this purpose, 85 cyprinid fish of 3 species including Alburnus mossulensis, Cyprinion
macrostomum and Capoeta barroisi persica were caught from 3 stations of Fahlian River in
2014 and examined in terms of visceral parasites. A total of 4 parasitic species were isolated and
identified, including 1 digenean trematode (Allocreadium sp.), 1 cestode (Bothriocephalus sp.)
and 2 nematodes (Rhabochona sp. and Cuculanus sp.). The highest and lowest percentage of
parasitic infestation was related to Allocreadium sp. and Bothriocephalus sp. respectively. Also
Capoeta barroisi persica and Cyprinion macrostomum demonstrated the highest and the lowest
percentage of parasitic infection respectively. There was no significant relationship between
infection of fish species and the infected organs. Based on the results of this study, all the
studied fish (except Rhabochona sp. which was previously isolated from Cyprinion
macrostomum) were introduced as new hosts of Allocreadium sp., Bothriocephalus sp.,
Rhabochona sp. and Cuculanus sp. in Iran.
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