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چکیده

پتانسیـلدار منطقـه بـه حساب میآید .با توسعه آبزی پروری،

در طی یک تحقیق انجام شده در سالهای  8811تا  8811آلودگی به انگل

انگلشناسی آبزیان روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار

آرگولوس فولیاسه اوس ( )Argulus foliaceusدر چند گونه از ماهیان دریاچه طبیعی

میشود .یکی از شرایط اصلی تولید مناسب آبزیان ،حفظ

مارمیشو شهرستان ارومیه بررسی گردید .مجموعا  38عدد ماهی از آبهای جاری
منتهی الیه به دریاچه و خود دریاچه در زمستان سال  8811و بهار و تابستان 8811
توسط تور ماهیگیری و قالب صید شدند که

ماهیان شامل کپور معمولی (cyprinus

در این بین انگلها نقش بسزائی دارند .شناسایی و طبقهبندی

ماهی)(capoeta capoeta

و مطالعه پراکنش انگلهای آبزیان در محیط آبی از جنبههای

) 88carpioعدد و سیم ) 81 (abramis bramaعدد و سیاه
 52عدد و کلمه

)(rutilus rutilus caspicus

عدد و کپور علفخوار

)(Grass carp

بهداشت و جلوگیری از بروز بیماریها در بین آنهاست که

 1عدد و کپور نقرهای )1 (silver carp

 8عدد بودند که  88.88درصد از کل ماهیان

مختلف حائز اهمیت میباشد .شناسایی انگلهای اختصاصی

آلوده به انگل آرگولوس فولیاسه اوس بودند و برای اولین بار از ماهیان دریاچه

ماهیان پتانسیل پذیرش ماهیان به انگلهای مختلف را

مارمیشو شهرستان ارومیه گزارش میشود.

بررسی کرده است .این امر در برنامهریزی و پیشگیری و

واژگان کلیدی :آرگولوس فولیاسه اوس ،دریاچه مارمیشو ،ماهی
تاریخ دریافت11/81/81 :

تاریخ پذیرش11/8/58 :

مبارزه با بیماریهای ماهیان بسیار مهم میباشد .چون منطقه
مذکور ،از نواحی مرزی شهرستان ارومیه با کشور ترکیه
میباشد ،از لحاظ مطالعه افرادی از کشور ترکیه نیز قبال

مقدمه

مطالعاتی در این موارد در مناطق نزدیک به این دریاچه قبال

دریاچه مارمیشو از دریاچههای طبیعی هست که در 22

به شرح زیر داشتهاند و انگل  argulus foliaceusرا از

کیلومتری غرب شهرستان ارومیه واقع شده و با مساحتی در

رودخانهها و دریاچههای طبیعی اطراف شهر وان کشور

حدود  2هکتار که از منابع آبهای جاری و خروشانی که از

ترکیه که نزدیکترین شهر بزرگ کشور ترکیه به شهرستان

چشمههای زالل کوههای بین مرز ایران و کشور ترکیه

ارومیه میباشد را گزارش نمودهاند .با توجه به هم مرز بودن

سرچشمه میگیرد ایجاد گردیده و یکی از اکوتیپهای کامال

این منطقه با کشور ترکیه ،برخی از محققین برروی این

طبیعی و بکر موجود در استان آدربایجان غربی به حساب

منطقه و دریاچههای طبیعی اطراف شهرستان وان کشور

میآید که در برخی از مواقع از سال که بارندگی فراوانی در

ترکیه که نزدیکترین شهر بزرگ به شهرستان ارومیه میباشد،

منطقه وجود دارد ارتفاع آب این دریاچه تا حدود  1متر نیز

مطالعاتی داشتهاند(.)1-2-3-88

میرسد و با وسعت فراوانی که دارد از منابع آبی بزرگ و
*8ـ استادیار انگل شناسی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران

((Sohrab_rasouli86@yahoo.com
 5ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
8ـ دانش آموخته دکتری حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مواد و روش کار
در ایـن تحقیـق که در طـی دو سـال و از اواخـر سال  8811تا
اواخر تابستان سال  8811در طول  8فصل بررسی گردید  3نوع
ماهی که شامل کپور معمولی ) 88 (cyprinus carpioعدد ،سیم
) 81 (abramis bramaعدد ،سیاه ماهی

)(capoeta capoeta

 52عدد ،کلمه ) 1 (rutilus rutilus caspicusعدد ،کپور
نقرهای ) 1 (silver carpعدد و کپور علفخوار

)(Grass carp

 8عدد که در آبهای دریاچه به صورت وحشی پرورش یافته

نگاره 8ـ ضایعات انگلی در پوست و آبشش و بالههای قدامی و اطراف

بودند ،صید شده و بوسیله ظروف پالستیکی مجهز به کپسول

چشم مشهود میباشد.

اکسیژن به آزمایشگاه انگلشناسی بیمارستان امام خمینی (ره)

برای بررسی آبششها ،ابتدا سرپوش آبششی با استفاده از

شهرستان ارومیه حمل و پس از انتقال نمونه به آزمایشگاه به

پنس و قیچی از بدن ماهی جدا گردیده و سطح آبششها به

منظور سهولت کار و انجام آزمایشات کامل بر روی یک

کمک ذرهبین از نظر ضایعات ماکروسکوپیک مورد بررسی

ماهی ،با استفاده از روش نخاعی ماهی بیهوش شده مورد

قرار گرفت .در ادامه هر کدام از کمانهای آبشش بشکل

بررسی قرار گرفتند .سپس با استفاده از کلیدهای شناسایی

جداگانه با قیچی برداشته شده و در پتری دیش حاوی آب

( Berg )1964و ( coad )1992و عبدی ( )5( )8811گونه

مقطر جهت جلوگیری از خشک شدن قرار داده شده و ابتدا

ماهی شناسایی و سپس کلیه اطالعات ماهی اعم از نام گونه،

با استفاده از استریو میکروسکوپ تمام رشتههای آبششی به

شماره نمونه ،طول و وزن به همراه تاریخ نمونهگیری در

دقت بررسی گردید و پس از شناسایی انگل جهت تسریع در

جداول مخصوص که به همین منظور تهیه شده بود وارد

برداشت انگل  5قطره محلول حاوی نمک طعام غلیظ

گردید .چون در این بررسی بیشتر انگلهای خارجی مد نظر

استفاده گردید که سبب بیحسی در انگل و جدا شدن آسان

بود ،بررسی احشایی و داخلی صورت نگرفت .در ادامه نمونهها

آن از بافتهای آبشش میگردد .سپس با استفاده از قلم

از نظر وضعیت ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفته ،بطوریکه

تشریح و پیپت پاستور انگل جدا گردید و سپس در

وضعیت پوست ،بالهها ،بخشهای خارجی بدن از نظر

اتانول %11نگهداری گردید و پس از فیکس شدن به

آسیبهای خارجی بررسی شده و هر گونه ضایعهای موردنظر

گلیسرین ژلهای از قبل تهیه شده و آماده انتقال داده شد تا با

با استفاده از لوپ و میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت .در

استفاده از کلیدهای شناسایی

ماهیانی که آلوده به انگل  argulus foliaceusبودند خونریزی
به صورت پتشی در نواحی پایین قسمت شکمی و در مجاور
بالههای سینهای قابل مشاهده بود .در آبششهای این ماهیان
نواحی تخریب بافتی حاصل از  argulus foliaceusو ایجاد
نکروز و عفونتهای ثانویه مشاهده گردید.
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Wilson (1903), Fryer

(1982), Kabata (1985), Rushton-Mellor (1994),
Rushton-Mellor & Boxshall (1994) and Kabata
) (1996و با استفاده از معیارهای اندازه و ضمایم ظاهری و

اندامهای دیگر انگل و پیروی کردن از کلید ( )1جنس و
گونه انگل طبقـهبنـدی و ردهبنـدی گـردد که جهت تثبیت
اطالعات به

بررسی میزان آلودگی انگلی ماهیان دریاچه مارمیشو به آرگولوس فولیاسه اوس

سایت

www.fishbase.orgرجوع کرده و با استفاده از

اطالعات سرکار خانم  Marialetizia fiorarantiکه
متخصص بخش پاتولوژی حیوانی دانشگاه

 ozzano Emiliaکشور ایتالیا میباشند انگل به صورت
قطعی شناسایی و ردهبندی گردید.

bologna

نگاره 5ـ انگل  argulus foliaceusسمت راست حالت  ventralسمت چپ حالت dorsal

نگاره 8ـ سمت راست چشمهای مرکب و سمت چپ دو عضو مکنده بزرگ

نتایج

 argulus foliaceusمشخص شده است که آلودگی سیاه

از تعداد  38عدد ماهی  88.88درصد از کل ماهیان آلوده به

ماهی بیشتر از سایر نمونهها و آلودگی کپور علف خوار

انگل  argulus foliaceusبودند .در جدول  8اسامی و

تقریبا و فعال صفر میباشد .فراوانی آلودگی ماهیان در فصول

مشخصات ماهیان مورد مطالعه در دریاچه مارمیشو آمده

مختلف متفاوت است.این امر نشان دهنده آن هست که

است و در جدول  5آلودگی ماهیان مختلف به انگل

آلودگی در کلیه فصول سال در ماهیان دیده میشود.
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جدول8ـ تعداد ماهی صید شده ،دامنه تعداد انگل ،درصد شیوع انگل به تفکیک
ردیف

نام علمی ماهی

نام فارسی ماهی

وزن ماهی به گرم

طول به سانتیمتر

تعداد کل صید شده

8

Cyprinus carpio

کپور معمولی

8211-8811

58-81

88

5

Capoeta Capoeta

سیاه ماهی

8111-111

58-83

52

8

Abramis brama

سیم

153 - 531

81 - 52

81

1

Rutilus rutilus caspicus

کلمه

811 -851

81 - 53

1

2

Silver Carpio

کپور نقرهای

8181 -8812

81 - 51

1

3

Grass Carpio

کپور علفخوار

8111 -8851

81 - 55

8

 38عدد

مجموع

جدول 5ـ آلودگی ماهیان مختلف به انگل argulus foliaceus
تعداد ماهی

تعداد ماهی درگیر

درصد

میانگین وجود انگل در

تعداد کل انگل جدا شده از

گونه ماهی

صید شده

به انگل

آلودگی

ماهی درگیر

ماهیان این گونه

کپور معمولی

88

5

3.13

8

5

سیاه ماهی

52

5

1

8.2

8

سیم

81

8

1.81

8

8

کلمه

1

8

88.88

8

8

کپور نقرهای

1

8

88.88

5

5

کپور علفخوار

8

1

1

1

1

بحث

اندازه و ظاهر تفاوت معنیدار نداشتند .مجموعه این انگلها

بر اساس نتایج این تحقیق تقریبا در تمام فصول نمونهبرداری

در آبشش که حساسترین بخش بدن ماهی است و در عین

شده و آلودگی در ماهیان معاینه شده دیده شد .به طور کلی 1

حال سرعت رشد و سالمت ماهی از نظر تامین اکسیژن به آن

عدد ماهی آلوده بوده که بیشترین میزان در کپور معمولی و

بستگی دارد و با ایجاد ضایعات نکروزی و ایجاد عفونتهای

سیاه ماهی و کمترین میزان در کپور علفخوار میباشد .انگل

ثانویه سبب تضعیف و حتی مرگ ماهی میشود .این انگل

 a.foliaceusتا به حال از پوست گونههای مختلف و

سخت پوست دارای بدنی گرد و پهن و شفاف و  1جفت پای

اندامهای قدامی و انتهای بالهها برای موارد متعدد گزارش

شناگر میباشد و دارای دو عضو مکنده بزرگ و یک خرطوم

گردیده بود ولی برای اولین بار از آبشش ماهیان کپور معمولی

دراز جهت نیش زدن میباشد که توسط آن به زیر پوست

و سیاه ماهی و سیم و کلمه و کپور نقرهای در منطقه

ماهی نفوذ کرده و خونخواری میکند .آثار نکروز در اطراف

آذربایجان ثبت وگزارش گردید .تمامی انگلهای بدست آمده

آبشش و بالههای سینه در عکسهای شماره  8مالحظه

از جنس ماده بوده که در تصایر  5نشان داده شده است که

میگردد .با بررسی نمونههای خونی گرفته شده از ماهیان

معموال دارای طول متوسط  8تا  1میلی متر و عرض میانگین

آلوده به انگل  a.foliaceusبه دلیل خونخوار بودن انگل اکثرا

 5.2تا  2میلیمتر میباشد .انگلهای بدست آمده از لحاظ

دارای کم خونی جبرانی و آنمی آپالستیک بودهاند.
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