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 چکیده

( در Cyprinus carpio( و کپورمعمولی )Hypophthalmichthys molitrix) ایهای ماهی کپور نقرهدر این مطالعه انگل

برداری در دو فصل تابستان و زمستان در استخرهای خاکی در شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نمونه 2طی 

های متداول سنجی براساس روشگیری شد. ماهیان پس از زیستهبرداری اندازدر محل نمونه pHکیفی آب شامل دما، اکسیژن محلول و 

 ،Nematode ، Bothriocephalus sp.، sp. Dactylogyrusهای جداسازی شده شامل:نگلشناسی مورد بررسی قرار گرفتند. اانگل

Trichodina sp. و Acanthocephala دست آمده انگل هباشند. براساس نتایج بمیDactylogyrus sp.  ترین میانگین فراوانی بیش

( در ماهی کپورمعمولی برخوردار بود که در مقایسه با 9/0)ترین فراوانی از بیش Nematodeای و انگل ( را در ماهی کپور نقره8/0)

ترین شدت آلودگی در ماهی کپورمعمولی مربوط به انگل (. بیشp≤00/0دهند )داری را نشان میها تفاوت معنیسایر انگل

Bothriocephalus sp. ای مربوط به انگل و در ماهی کپور نقرهTrichodina sp. بررسی نشان داد شدت  چنین نتایج اینبود. هم

 .(p≤00/0داری داشته است )ای افرایش معنیهای داخلی )نماتود و سستود( در ماهی کپورمعمولی نسبت به کپور نقرهآلودگی انگل
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 مقدمه

ست كه ايي اغذ صنايع از يكيآن،  ورشصنعت پر و ماهي       

 اصبه خو با توجه و دهبو رداربرخو ايهيژوهميت ان از جهادر 

 زيبآ دموجو يناتا  هسعيشدآن،  تمحصوال بهن بد زنيا و ماهي

، Soofiani) دگيرارها قرننساايي ايم غذرژ ن درمكااتا حد 

پروري از رشد و نيز در دهه اخير صنعت آبزي ايرانر (. د2102

. (0831)محمدرضايي،  مطلوبي برخوردار بوده است نسبتاً توسعه

اقليمي  و هوايي و آب شرايط داشتن دليلاستان مازندران به

براي سرمايه گذاري و توسعه جهت پرورش ماهيان گرم آبي از 

. همانند انواع (0811)خاني،  باشدمي جايگاه خاصي برخوردار

 پروري با آن روديگر توليدات دامي، يكي از مشكالتي كه آبزي

در (. Duman ،2101و  Sahan) باشدبيماري ميبه رو است 

هاي اقتصادي ناشي پروري، همواره خسارتراستاي توسعه آبزي

از عدم مديريت صحيح، تغديه نامناسب، عوامل بيماري و 

چنين گستردگي هم .گرددآلودگي و ... به اين صنعت وارد مي

روزافزون صنعت پرورش ماهيان به گونه رو به فزون مصرف در 

هايي است كه بايد به تندرستي اين گونه يان مردم از انگيرهم

حضور جمعيت متراكم  .(0830)مخير،  ماهيان توجه كافي شود

داري شده در شرايط محيطي مخصوص ممكن هاي نگهماهي

ها زياد جمعيت انگلي بعضي از گونه است موجبات افزايش خيلي

ورمعمولي (. ماهيان كپ0831تاكامي، را فراهم كند )آذري

(Cyprinus carpioو كپور نقره )( ايHypophthalmichthys 

molitrixباشد. كپورهاي پرورشي گرمابي در ايران مي( از گونه 

هاي درشت  و دهان جفت سبيلک، فلس 2معمولي داراي 

چيزخوار باشد، اين ماهي همهكشويي و قابل بيرون زدن مي

، پوستانسختها، بوده و از موجودات ريز بستر آب شامل كرم

(. ماهي كپور 0831)ستاري،  كندالرو حشرات و غيره تغذيه مي

مرتفع،  ي دهان زيرين و هاللي، بدني فشرده و نسبتاًاي دارانقره

اين  .باشداي ميهاي ريز و نقرهكوچک و فلس ها نسبتاًچشم

هاي پالنكتون از و باشندمي Filter feeding تغذيه نوع داراي ماهيان

(. در تشخيص بيماري در 0831كنند )ستاري، گياهي تغذيه مي

ضعيت ماهيان آلوده از دست داشتن اطالعات كافي در مورد و

اطالعات همانند  كه برخي از اين اهميت بااليي برخوردار است

مطالعه، نحوه شروع  پرورش مورد وضعيت منطقه و استخر

توان را مي بيماري، سير پيشرفت و عالئم آن و منبع تامين آب

 .پرسش قرار داد مورد دهندهپرورش فرد از

 

 هاشمواد و رو
عدد كپور  01اي، عدد كپور نقره 01ماهي ) عدد 31تعداد        

برداري در دو فصل تابستان و زمستان  نمونه 2( در طي معمولي

مترمكعب در  8111در استخرهاي خاكي با ظرفيت  0831

شهرستان قائمشهر مورد بررسي قرار گرفتند. صيد ماهيان مورد 

انجام صورت تصادفي و با استفاده از تور پرتابي و پره همطالعه ب

دو سوم هاي پالستيكي كه شد و سپس با استفاده از كيسه

 طور مجزا براي هر ماهي هحجم آن از اكسيژن پر شده بود ب

آلودگي به آزمايشگاه دانشگاه علوم كشاورزي  انتفال عدم منظوربه

وسيله هو منابع طبيعي ساري منتقل شدند. سپس ماهيان، ب

سنجي و ورد مطالعه زيستهوش شدند و مضربه به ناحيه سر بي

انگلي ابتدا سطح  آلودگي منظور بررسيتوزين قرار گرفتند. به

ها و آبشش از نظر وجود آلودگي به انگل مورد بدن ماهي، باله

ها صورت قسمتبررسي قرار گرفته و سپس بررسي ساير 

هاي مشاهده دقت بررسي و انگلپذيرفت. دستگاه گوارش به

 شده جداسازيكرمي  هايانگل .شدندشده جداسازي و شمارش 

ثابت  %01فرمالين شو و در فيزيولوژي شست سرم وسيلهبه

 شناسايي. شدآميزي رنگ آلوم كارمن رنگ بادر نهايت  شدند.

انجام  معتبر تشخيص از كليدهاي استفاده با هاانگل هايهگون

و  Bykhosvsky-Pavlovskoya ؛Dick ،0131و  Pool) شد

(. پس از ثبت اطالعات با Markevich، 0110 ؛0110 همكاران،

هاي زير ميزان شيوع انگل، ميانگين شدت استفاده از فرمول

 Bush؛0833 )موحد، شدند محاسبه انگل فراواني ميانگين و آلودگي

 (.0113و همكاران،  
   

 هاي شمارش شدهتعداد كل انگل
 ميانگين شدت آلودگي =

 هاانگلتعداد ماهيان آلوده به همان 
   

 هاي شمارش شدهتعداد كل انگل
 ميانگين فراواني انگل =

 مورد بررسي قرار گرفته ماهيان تعداد
   

 تعداد ماهيان آلوده به انگل
 ميزان شيوع =

 برداري شدهتعداد كل ماهيان نمونه
   

 متر pHالكلي، وسيله دماسنجهترتيب ببه اكسيژن و pHدما،        

       گيري و ثبت شد.برداري اندازهو اكسيژن متر در محل نمونه

طرفه ها از آناليز واريانس يکمنظور تجزيه و تحليل دادهبه

(One way ONOVA( ،)Mann-Whitney U و براي مقايسه )

 1سطح  ( درDuncanاي دانكن )ها از آزمون چنددامنهميانگين

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ط ميان طول كل، فراواني منظور بررسي روابچنين بهدرصد، هم

افزار كمک نرمو شيوع از طريق ضريب همبستگي اسپيرمن  به

  انجام گرديد. SPSS 17آماري 

 

 نتایج
گيري پارامترهاي كيفي آب از مزرعه هنتايج حاصل از انداز       

 0در جدول   pHپرورش ماهي شامل دما، اكسيژن محلول و 

محلول نتايج نشان داده است كه دما، اكسيژن .آوري گرديدجمع

سنجي استخرها در محدوده نرمال قرار دارد. نتايج زيست pHو 

 .آمده است 2ماهيان مورد مطالعه در جدول 
 

پارامترهای کیفی آب در مزرعه پرورش ماهیان  :1جدول 

 برداریگرمابی در فصول نمونه

 پارامتر

 فصل
 pH اکسیژن محلول دما

1/20 تابستان  0/0  3/1  

1/00 زمستان  2/1  0/3  

عدد از  31در بررسي انجام شده در طي تحقيق بر روي        

نوع انگل جدا گرديد كه  1 كپورمعمولياي و ماهيان كپور نقره

 Trichodinaهاي خارجي بودند كه شامل انگلها نوع از آن 8

sp.  وIchthyophthirius sp. ،و از سيليوفورا Dactylogyrus sp. 

شدند از دستگاه گوارش جدا نوع ديگر  8و  از مونوژنه آ

(Nematoda ،Bothriocephalus sp.  وAcanthocephala كه به )

ترين (. بيش2)شكل  شوندهاي داخلي شناخته ميعنوان انگل

ميانگين فراواني انگل و ميزان شيوع در ماهي كپورمعمولي 

كه اين انگل از محتويات دستگاه باشد مي Nematodaمربوط به 

اي كپورنقره ماهي كه در(، درحالي8)جدول  شد جداسازي گوارش

 Dactylogyrusمربوط به  شيوع ميزان و فراواني ميانگين ترينبيش

sp.  (.0بوده كه از آبشش ماهي جدا شد )جدول 

هاي شناسايي شده در ماهيان كپور ميانگين فراواني انگل       

نسبت به فصل زمستان از  تابستاناي در فصل نقره معمولي و

چنين نتايج اين بررسي نشان . همبودتري برخوردار مقدار بيش

هاي داخلي )نماتود و سستود( در شدت آلودگي انگل كه داد

داري اي افرايش معنيماهي كپورمعمولي نسبت به كپور نقره

 .(p≤11/1داشته است )
 

 برداریای و کپورمعمولی در فصول نمونهمتر( در ماهی کپور نقرهانحراف معیار وزن )گرم( و طول کل )سانتی ±میانگین: 2جدول 

 فصل
ایکپور نقره  کپورمعمولی 

(مترطول كل )سانتي وزن )گرم( متر(طول كل )سانتي وزن )گرم(   

3/01±0/1 تابستان  0/8±1/02  1/8±3/21  00/2±1/1  

0/112±2/010 زمستان  1/8±8/81  8/200±8/311  3/8±0/82  

     

بردارینتايج کلی مطالعات انگلی ماهی کپورمعمولی در مزرعه پرورش ماهی، قائمشهر در فصول نمونه :3جدول   

 جايگاه گونه انگلی
 زمستان تابستان

یمیانگین فراوان یمیانگین فراوان میزان شیوع شدت آلودگی   میزان شیوع شدت آلودگی 

Trichodina sp. 21/1±12/1 پوست  1/2  0/1  0/1±0/1  2 11/1  

Ichthyophthirius sp. 81/1±10/1 پوست  8/2  01/1  13/1±01/1  8 11/1  

Dactylogyrus sp. 3/1±83/0 آبشش  3/2  20/1  1/0±11/1  1/8  01/1  

Nematode 1/1±13/0 امعاواحشا  1/8  21/1  13/0±1/1  8 2/1  

Bothriocephalus sp. 21/1±0/0 امعاواحشا  1 11/1  31/1±2/1  0 11/1  

Acanthocephala 0/1±00/1 امعاواحشا  2 11/1  22/1±11/1  0 11/1  

        

خارجي جداسازي  هايانگلشيوع  داد كه ميزان نتايج نشان       

 Dactylogyrusو .Trichodina sp ،Ichthyophthirius spشده ).

sp.تر از فصل ( در ماهيان مورد مطالعه، در فصل تابستان بيش

 هاي ترين شدت آلودگي انگلي در فصلزمستان بود. بيش

 انگل به مربوط كپورمعمولي ماهي در بردارينمونه

Bothriocephalus sp. اي متعلق به ماهي كپور نقره و در

.Dactylogyrus sp .بود 
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 های جداسازی شده از ماهیان در فصول مختلف: میانگین فراوانی، شدت آلودگی و میزان شیوع انگل4جدول 

 جايگاه گونه انگلی
 زمستان تابستان

یمیانگین فراوان یمیانگین فراوان میزان شیوع شدت آلودگی   میزان شیوع شدت آلودگی 

Trichodina sp. 21/1±33/1 پوست  1/2  00/1  31/1±2/1  0 11/1  

Ichthyophthirius sp. 2/1±10/1 پوست  2 00/1  03/1±01/1  1/0  0/1  

Dactylogyrus sp. 3/1±31/0 آبشش  1/2  81/1  11/0±11/1  21/8  2/1  

Nematode 11/1±22/1 امعاواحشا  0 11/1  00/1±0/1  2 11/1  

Bothriocephalus sp. 11/1±22/1 امعاواحشا  0 11/1  1 1 1 

Acanthocephala 11/1±22/1 امعاواحشا  0 11/1  22/1±11/1  0 11/1  

        

رابطه ميان طول كل، ميانگين فراواني و ميزان شيوع انگل        

از طريق ضريب همبستگي اسپيرمن محاسبه و مشاهده گرديد 

كه طول كل داراي رابطه منفي با فراواني و ميزان شيوع انگل 

 (.1مي باشد )جدول 

 

 طول کل و میانگین فراوانی و میزان شیوع انگل در ماهیان مورد مطالعه: ضريب همبستگی اسپیرمن بین میانگین 5جدول

 ميانگين طول كل 

لميانگين فراواني انگ  -1/33** 

 *1/13- ميزان شيوع انگل

دار معني 10/1دار **ضريب در سطح معني 11/1*ضريب در سطح   

     

 
   ،.Ichthyophthirius spت(  ،.Dactylogyrus spپ(  ،Nematodeب(  ،Acanthocephala: الف( 1شکل 

 .Trichodina sp ج( ،.Bothriocephalus spث( 

 

 بحث   
گيري شده از مزرعه پرورش پارامترهاي كيفي آب اندازه       

در  pHماهي نشان داد كه از نظر دما، اكسيژن محلول و 

 اسماعيلي؛ 0831نادري،  ؛0810 )شكري، دارد قرار نرمال محدوده

 (.EPA ،0111؛ 0831ساري، 

ماهيان مورد مطالعه آلوده به انگل بودند  %13در مجموع        

 Nematodaماهيان كپورمعمولي مربوط به  در آلودگي ترينبيش و

اي مربوط به هاي گوارشي و در ماهي كپورنقره( در اندام10%)

Dactylogyrus sp. (11%)  در آبشش مشاهده شد. اغلب

فاقد عالئم باليني  Nematodaهاي ايجاد شده توسط آلودگي

البته در  .شوندوري را سبب ميآبوده و فقط كاهش هم
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( عالئمي نظير ضعف و كاهش Fingerlingقد )ماهيان انگشت

(. يكي از داليل Yanong ،2100) گرددنرخ رشد مشاهده مي

-افزايش انگل نماتودا در ماهي كپورمعمولي نسبت به كپور نقره

تواند به رژيم غذايي اين ماهي وابسته باشد چرا كه بخش اي مي

مين خاطر هكند و بهاي از غذاي خود را از بستر فراهم ميعمده

تر مهرگان آبزي در اين ماهي بيشانتقال اين انگل توسط بي

 باشد.مي

در  .Dactylogyrus spافزايش فراواني و ميزان شيوع انگل        

دليل حركت زياد اين ماهي در تواند بهاي ميماهي كپور نقره

از  باشد. Filter feedingاي ستون آب با توجه به وضعيت تغديه

سطح آبشش ماهيان آب شيرين  هاي مختلفي ازگونه اين انگل

از  D. microcanthus( 0833)ايران گزارش شده است، جاللي 

و  D. vistalae (0831)اي تنكابن، شمسي ماهي سفيد رودخانه

D. lenkorani اي و سياه ماهي گرگان را از ماهي سفيد رودخانه

 كپور ماهي در آلودگي شدت تريننمودند. بيش گزارش رود

ايجاد گرديد، اين  .Bothriocephalus spمعمولي توسط سستود 

طور عمده خانواده كپورماهيان را آلوده كرده و ميزبان هسستود ب

پوداهايي كه حاوي الرو اين سستود ها ماهياني كه از كوپهآن

(. دليل Fletcher ،2111و  Dove) باشندكنند، ميمصرف مي

اي كپورمعمولي نسبت به كپور نقرهافزايش اين انگل در ماهي 

دليل نوع رژيم غذايي با توجه به چرخه اين انگل تواند بهمي

و   Salgado-Maldonadoباشد، نتايج مشابهي در مطالعه

Pineda-Lopez (2111) هاي بومي آب شيرين مكزيک در گونه

هاي ايران در آب .Bothriocephalus spثبت گرديد. انگل 

( 0831داوودي و عباسي، ؛ 0838و همكاران،  تبريزي)مرتضوي

، Doveاستراليا ) و (Hoffman، 0131 ؛Heckmann، 2111) آمريكا

چنين يكي از علل افزايش شدت هم ( گزارش گرديد.0133

دليل افزايش تواند بهآلودگي و ميزان شيوع در فصل تابستان مي

با توجه به ها باشد. دنبال آن افزايش فعاليت انگلبه دماي آب و

ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه بين طول كل ماهي و ميزان 

باشد به اين معني كه با شيوع و فراواني انگل معكوس مي

افزايش طول و سن ماهي از ميزان فراواني انگلي كاسته شد كه 

يكي از داليل افزايش آلودگي انگلي در سن پايين و طول كل 

 باشد.دليل كاهش مقاومت بدن ميتر بهكم
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انگل  تاثير .1335داوودی، ف. و عباسی، س.،  .5
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