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  چکیده

صورت  یحوض، آنجل و گوپ ییطال یدارف، ماه یشامل گورام یومیآکوار انیماه یبرخ یخارج يانگل ها صیحاضر با هدف تشخ یبررس
گرفتند.  ارقر یمورد بررس 1391و زمستان سال  زییدر فصول پااز هر گونه)  عدد 40( یعدد ماه 160منظور تعداد  نیا ي. برارفتیپذ

دانشگاه آزاد  التیش شگاهیمناسب به آزما طیو بصورت زنده و در شرا يشهرستان اصفهان جمع آور یماه رها از مراکز فروش و تکثی نمونه
نشان داد  لحاص جیقرار گرفتند. نتا مطالعهمورد  يو به صورت انفراد ينگهدار یهواده طیو در شرا ومیو در آکوار دندیشهرکرد منتقل گرد

 ,Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Dactyrogylus anchoratusگونه انگل شامل  5به  انیه ماهک

Dactyrogylus sp.  وGyrodactyrus sp.   يدرصد) دارا 40شده (معادل  یبررس یماه 160عدد از  64آلوده بودند. در مجموع 
حوض در فصل زمستان  ییطال یو در مورد ماه زییدر فصل پا یگورام یدر ماه یآلودگ زانیم نیشتریسالم بودند. ب یو مابق یانگل یآلودگ
 .دیدر هر دو فصل مشاهده گردو  یگوپ یدر ماه یآلودگ نیو کمتر

  

 .یانگل ماه ،یحوض، آنجل، گوپ ییطال یدارف، ماه یگورامواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

هاي آکواریومی آب شیرین و شور در نقاط مختلف دنیا و ایران متداول است. نگهداري ماهی گونه هاي مختلف ماهیامروزه پرورش و نگهداري 
هاي آکواریومی ممکن است به منظور اقتصادي یا تزیینی صورت گیرد. از گونه هاي متداول ماهیان زینتی آب شیرین در ایران می توان به 

و... اشاره کرد که از بین آنها ماهی قرمز حوض در ایران نقش پررنگ تري دارد. در این میان بروز  ماهی حوض، گوپی، مولی، اسکار، آنجل
تواند منجر به هاي انگلی چه انواع داراي ویژگی میزبانی و چه فاقد ویژگی میزبانی از مشکالت مهم این بخش محسوب می شود که میبیماري

یی مثل لرنه آ، آرگولوس و یا آلودگی شدید با ایکتیوفتریوس برابر هاها شود. بروز انگلرگ آنهاي حیاتی ماهی و حتی مکاهش رشد و فعالیت
یلند با مرگ ماهیان درگیر است. در این میان نقش ماهیان وارادتی به کشور که عمدتا از کشورهاي شرق آسیا مثل سنگاپور، اندونزي، مالزي و تا

است ولی مشاهدات کارگاهی حاکی از وجود آلودگی انگل در برخی ماهیان وارداتی است که صورت می پذیرد در گسترش آلودگی نامشخص 
  انتقال آلودگی به ماهیان داخلی نیز می شود.  منجر به

. . هاي انگل انجام شده است ولی در این میان ماهیان زینتی کمتر مورد توجه بوده اندمطالعات مختلفی در خصوص آلودگی ماهیان به گونه
) در بررسیی که با هدف شناسائی آلودگی انگلی آبشش ماهیان تاالب چغاخور شامل گونه هاي بومی کولی، کپور پوزه 1385یسی و همکاران (رئ

هاي  دار، سیاه ماهی آکوالتا و ماهی گورخري و گونه هاي معرفی شده کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و کاراس انجام شد،  آلودگی ماهیان با گونه
 Dactylogyrus extensus ،D.anchoratus ،D.spiralis ،Gyrodactylus sp1 ،Gyrodactylus sp2 ،Ichthyophthriusی انگل

multiphiliis ،Myxobolus musayevi، ،Trichodina sp.  و یک نمونه سستود از راستهPseudophylidea  را در ماهیان تاالب
 Dactylogyrus) در بررسی ماهیان تاالب چغاخور گونه هاي انگلی 1378فدائی فرد و همکاران (همچنین در برسی دیگري  گزارش کردند.

lenkorani ، Dactylogyrus extensus ،Gyrodactylus sp. ،Diplostomum spathaceum ،Allocreadium isoporum، 
Ichthyophthirius multifilis ،.Trichodina sp ،Myxobolus sp. ، Lernea sp. ،Acanthocephalorhynchoides 

chlodkowski ،Rhabdocona sp.  گونه از ماهیان تاالب چغاخور جداسازي و مورد تشخیص قرار دادند. 8از را 

Gregory ها و بیماري هاي قارچی را در ماهیان آکواریومی مشخص کردند که در این بین قارچ ساپرولگنیا  انگل ) مهمترین2008همکاران ( و
همچنین  .اند کرده تودها جداز سایر گروه هاي ترماتودها و نمایاخته ها را بیشتر ا انواع تک نیز در بر داشته از انگل هاآلودگی قارچی را  بیشترین
Cable ) دادند انجام را تحقیقاتی میزبان انتقال آن به و گوپی ماهی زندگی تکاملی سیر روي انگلی آلودگی شدید اثر روي ) بر2007و همکاران 

و همکاران در  Kimو نیز  باشد. تاثیرگذار انگل و جمعیت بقا روي بر تواند می آن مثلی تولید ظرفیت و میزبان زندگی شرایط شدند متوجه و
اهی م روي بر را انگل این آنها دادند انجام را تحقیقاتی کره به وارداتی گوپی درماهی Camallanus cottiنماتود  روي آلودگی بر 2002سال 
 نتیجه این و به یافتند هم را Tetrahymena corlissiدار  مژه انگل زیرا دانستند نمی ماهی مرگ باعث را انگل این ولی یافتند مرده هاي

  شدند. گوپی ماهی مرگ باعث هم مشارکت با انگل دو این که رسیدند

  .پذیردصورت می منظور شناسایی انگل هاي برخی گونه هاي ماهیان آکواریومیه بررسی حاضر ب

  ها مواد و روش

گراد  درجه سانتی 28هاي مختلف با حفظ دماي ثابت  ها پس ازجمع آوري شدن از مراکز فروش و تکثیر ماهی شهرستان اصفهان از گونه نمونه
به مرکز تحقیات شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد انتقال اکسیژن  حاويهاي نایلونی دوجداره  در اسرع وقت به شکل زنده در کیسه

ي پمپ هواده، هوادهی  وسیله در طی عملیات آزمایش به . ماهیانهاي جداگانه بسته به نوع گونه نگهداري شدند داده شد و در آکواریوم
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پذیرفت.  ماهی صورت می سنجی گرفتند. در ابتدا زیست می تدریج و به شکل منفرد از آکواریوم خارج شده و مورد بررسی قرار شدند. سپس به می
شد.  گیري می کش دقیق اندازه گرم، ماهی وزن شد و طولی ماهی نیز با استفاده از خط 01/0براي این منظور با ترازوي دیجیتال با حساسیت 

ي ماهی، گونه، طول و وزن در جداول  اطالعات اعم از شمارهي   ها تعیین شد و نهایتا کلیه که سن ماهیان نیز با استفاده از فلس آن ضمن این
طوریکه وضعیت  گرفت به شد. سپس ماهی از نظر ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می مخصوصی که به همین منظور تهیه شده بود وارد می

ي هرگونه ضایعه اي، مورد مذکور با  دههاي خارجی بررسی شده و در صورت مشاه هاي خارجی بدن از نظر آسیب ها، آبشش و بخش پوست، باله
ها بررسی  برداري از پوست و سپس از آبشش ي اول با نمونه گرفت. سپس در مرحله استفاده از لوپ و میکروسکوپ مورد بررسی قرار می

هاي  له در بررسی انگلعنوان اولین مرح به گردید. ها در فرم مربوط مطابق جدول زیر ثبت می ي یافته گرفت و کلیه میکروسکوپی صورت می
آ و ... که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از آن با  ماهی سطوح خارجی بدن از نظر انگل مثل لرنه

هاي  رگنماییبرداشت موکوس سطح بدن ماهی به وسیله المل و قرار دادن آن روي الم گسترش مرطوب تهیه کرده و در زیر میکروسکوپ با بز
گرفت  ها ابتدا با بلند کردن سرپوش آبشش از نظر ضایعات ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می براي بررسی آبشش مختلف بررسی می گردد.

شکل جداگانه برداشت شده و با کمک تیغ اسکالپل کمان   هاي آبشش (طرفین چپ و راست) به ي قیچی هر یک از کمان وسیله  سپس به
منظور مشاهده و یافتن انگل  رد کرده و با کمک آب مقطر روي الم پهن کرده سپس گسترش آماده شده در زیر میکروسکوپ بهآبششی را خ

  مورد بررسی قرار می گرفت.

  نتایج و بحث

درصد) آلوده 4/16قطعه (معادل 23هاي آنجل، گورامی، گوپی و ماهی قرمز حوض،  ماهی آکواریومی از گونه 140هاي انگلی  در بررسی آلودگی
درصد) آلودگی  5قطعه (معادل  7، در  .Gyrodactyrus spدرصد) آلودگی به  7/15قطعه (معادل  22یافت شد. در  .Dactyrogylus spبه 
 4/1قطعه (معادل  2و در  Ichthyophthirius multifiliisدرصد) آلودگی به  2قطعه (معادل  3، در Dactyrogylus anchoratusبه 

  مشاهده گردید.  .Trichodina spدرصد) آلودگی به 

  وضعیت آلودگی انگلی بر حسب نوع ماهی آزمایش شده به شرح زیر می باشد:

 شایعترین و بعد از آن Dactyrogylus spهاي جدا شده از ماهی گورامی،  درصد آلودگی مشاهده شد. در بین انگل 55در ماهی گورامی  - 1
Trichodina sp.  وIchthyophthirius multifiliis   .مشاهده گردید  

به  .Gyrodactyrus spو   .Dactyrogylus spهاي جدا شده از ماهی آنجل  درصد آلودگی مشاهده شد. در بین انگل 60در ماهی آنجل  - 2
  نسبت مساوي مشاهده گردید.

  .بود Ichthyophthirius multifiliis ه مربوط به انگلدرصد آلودگی انگلی مشاهده شد ک 5/2در ماهی گوپی  - 3

%) 37/  5شایعترین (  .Gyrodactyrus spهاي جدا شده از این ماهی،  درصد آلودگی مشاهده شد. در بین انگل 75در ماهی قرمز حوض  - 4
  %) مشاهده گردیدند. 5  /17( .Dactyrogylus anchoratus%) و Dactyrogylus sp.  )35و بعد از آن به ترتیب 

ها در ایران  هاي آکواریومی به  انگل ماهی  قطعه به انواع انگل آلوده بودند. در ارتباط با آلودگی 140قطعه از  57طبق نتایج بدست آمده 
گی انگلی دراندام هاي با  مطالعه ي خود تحت عنوان بررسی آلود 1389خلفیان و همکاران در سال جمله   هایی صورت گرفته از آن بررسی

قطعه ماهی شامل گلدفیش، اسکار، گوپی و ماهی شیشه چسب به این نتیجه  120مختلف برخی ماهیان آکواریومی شهرستان اهواز  با بررسی 
ودهاي مونوژن، % ترمات 80به ترتیب ها را  وي انگل قطعه به انواع انگل آلوده بودند 30قطعه ماهی گلدفیش مورد مطالعه هر  30رسیدند که از 
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%) به انواع انگل آلوده  50قطعه (  15قطعه ماهی گوپی مورد  مطالعه  30از  و نیز اند مشاهده کرده% سخت پوستان 6اختگان و % تک ی 66
بیشترین میزان آلودگی در ها  آن % سخت پوستان بوده است. 13% تک یاختگان ،  13% ترماتودهاي مونوژن، 23که به ترتیب  اعالم کردند

یاختگان  تک .Dactylogyrus spپوست و آبشش مشاهده گردیده است. انگل هاي شناسایی شده در این ماهیان عبارتند از :ترماتود مونوژن 
Ichthyophthirius multifiliis  ، Mxyobolus sp. Trichodina sp. Cryptobia sp.  وHexamita sp. انگل ,پوستان از سخت و 

Lernaea sp. زادگان و همکاران میزان آلودگی پوست ماهی گوپی به انگل   و نیز  در تحقیقی مشابه تاجی .است بودهIchthyophthirius 

multifiliis   درصد گزارش دادند. 63را  

توانند  ي زندگی انگل می میزبان و چرخهها، رژیم غذایی میزبان، فیزیولوژي بدن  رسد عوامل متعددي از جمله کیفیت آب، تراکم ماهی به نظر می
  در شدت و نوع آلودگی به انگل موثر باشند.

  منابع

 Dactylogyrus) : بررسی انگلهاي آبشش ماهیان تاالب چغاخور و گزارش گونه 1385رئیسی ، مهدي.، برزگر ، مریم و جاللی ، بهیار ( . 1

spiralis   ، 411 – 418) :  1(  3از کپور معمولی ایران ، مجله علوم دامپزشکی ایران  

) : بررسی و شناسائی انگلهاي ماهیان تاالب چغاخور استان چهارمحال و بختیاري  1378فدائی فرد ، فیروز.، مخیر ، بابا و قربانی، عادل ( . 2
  109 – 113) :  3(  56مجله دامپزشکی دانشگاه تهران ، 

تعیین میزان آلودگی انگل هاي خارجی در ماهیان زینتی ) 1387زادگان، هادي.، دوستی، عباس.، لشگري، علی و محالتی، عدنان ( . تاجی3
  یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران گوپی و مولی سیاه در مراکز پرورش ماهی در استان اصفهان

٤. Cable, J.C., Oosterhout, V., 2007. The impact of parasites on the life history evolution of guppies 
(Poecilia reticulate) the effects of host size on parasite virulence. International journal for parasitology.37, 
1449 -1453 

٥. Gregory, A., 2008. Important fungal and parasitic diseases of ornamental fish. Michigan Veterinary 
Conference. 

٦. Kim, J.C., Hayward, G., 2002. Nematode worm infections (Camallanus cotti; Camallanidae) in guppies 
(Poecilia reticulate) imparted to Korea, Aquaculture. 205:231-235. 

  

 

725

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

