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 چکیده
 Carassius auratusماهی قرمز حوض )شامل  یومیآکوار انیماه یبرخخارجی  یهاگلان شناسائیحاضر با هدف  یبررس

auratus) ،گوپی (Poecilia reticulata) آنجل ،(Pterophyllum scalare)  و گورامی دارف(Colisa lalia) رفتیصورت پذ .
 یجمع آور 1931در سال هرستان اصفهان ش یماه ربصورت تصادفی از مراکز فروش و تکثی یعدد ماه 140منظور تعداد  نیا یبرا

و  ینگهدار ومیدر آکوار ها. ماهیدندیدانشگاه آزاد شهرکرد منتقل گرد التیش مرکز تحقیقاتمناسب به  طیو بصورت زنده و در شرا
 Ichthyophthiriusل شامل های انگبه گونه انینشان داد که ماه لحاص جیقرار گرفتند. نتا مطالعهمورد  یبه صورت انفراد

multifiliis, Trichodina sp., Dactylogyrus anchoratus, Trianchoratus sp., Dactylogyrus spiralis,  

Ancyrocephalus pseudorasbora, و Gyrodactyrus sp.   140عدد از  44آلوده بودند. در مجموع  داکتیلوژیروس دو گونهو 
 57قرمز حوض ) یماه در یآلودگ زانیم نیشتریبودند. بفاقد آلودگی انگلی  یقو ماب ه به انگلدرصد( آلود 44شده ) یبررس یماه

از  A. pseudorasboraeهای در این مطالعه گزارش انگل .دیمشاهده گرد درصد( 7/2ی )گوپ یدر ماه یآلودگ نیکمترو  درصد(
پذیرد. همچنین ماهی قرمز به ورت میاز ماهی گورامی دارف برای نخستین بار در ایران ص .Trianchoratus spماهی قرمز و 

 شود.گزارش می D. spiralisعنوان میزبان جدید 
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 مقدمه
های های مختلف ماهیامروزه پرورش و نگهداری گونه

نیا و ایران آکواریومی آب شیرین و شور در نقاط مختلف د
با هدف اقتصادی یا تزیینی متداول است. در ایران حدود 

ی آن گونه 40گونه ماهی آکواریومی وجود دارد که  170
.، 1937شود )امینی، در داخل کشور پرورش داده می

های متداول ماهیان زینتی (. از گونه1930مومنی نژاد، 
 Carassius)توان به ماهی حوض آب شیرین در ایران می

auratus auratus)،  گوپی(Poecilia reticulata)، 
 Astronotusاسکار )(، ephenops Poecilia) مولی

ocellatus و آنجل )(Pterophyllum scalare)  اشاره
کرد که از بین آنها ماهی قرمز حوض در ایران نقش 

های انگلی چه پررنگ تری دارد. در این میان بروز بیماری
میزبانی و چه فاقد ویژگی میزبانی از  انواع دارای ویژگی

تواند شود که میمشکالت مهم این بخش محسوب می
های حیاتی ماهی و حتی منجر به کاهش رشد و فعالیت

یی مثل ها(. بروز انگل1955، جاللیها شود )مرگ آن
آ، آرگولوس و یا آلودگی شدید ایکتیوفتیریوس لرنه
 Hoole)همراه باشد  تواند با مرگ و میر وسیع ماهیانمی

et al., 2001) در این میان نقش ماهیان وارادتی به .
کشور که عمدتاً از کشورهای شرق آسیا مثل سنگاپور، 

پذیرد در گسترش اندونزی، مالزی و تایلند صورت می
آلودگی نامشخص است، ولی مشاهدات کارگاهی حاکی از 

ه وجود آلودگی انگلی در برخی ماهیان وارداتی است ک
 شود. منجر به انتقال آلودگی به ماهیان داخلی نیز می

-مطالعات مختلفی در خصوص آلودگی ماهیان به گونه     

های انگل انجام شده است اگر چه در این میان ماهیان 
اند )فدائی فرد و همکاران، زینتی کمتر مورد توجه بوده

 ,.Raissy et al.، 1937.، رئیسی و همکاران، 1953

ی با  مطالعه 1933خلفیان و همکاران در سال  .( 2010
های اندام خود تحت عنوان بررسی آلودگی انگلی در

مختلف برخی ماهیان آکواریومی شهرستان اهواز با بررسی 
قطعه ماهی شامل گلدفیش، اسکار، گوپی و ماهی  120

قطعه  90یهمهشیشه چسب به این نتیجه رسیدند که 
. از به انواع انگل آلوده بودندماهی گلدفیش مورد مطالعه 

درصد  44ترماتودهای منوژن، به درصد  30ماهیان آلوده 
 آلوده سخت پوستانبه درصد  4 تك یاختگان و به 

درصد گزارش  30آلودگی انگلی در اسکار معادل . ندابوده
 و درصد ترماتودهای منوژن 30که به ترتیب  شده است

ش شده است. گزارتك یاختگان آلودگی با درصد  52
میزان آلودگی در گوپی و ماهی شیشه چسب نیز به ترتیب 

 Gregory et al. (2008) درصد بوده است. 40و  70

ها در ماهیان آکواریومی را آلودگی با انواع تك یاخته
 Cableها گزارش نمودند. همچنین بیشتر از سایر انگل

and Oosterhout. (2007)  اثر ای در خصوصمطالعهو 

 گوپی ماهی زندگی تکاملی سیر بر انگلی آلودگی دشدی

 و میزبان زندگی شرایط شدند متوجه و دادند انجام

 انگل و جمعیت بقا روی بر تواندمی آن مثلی تولید ظرفیت

در مطالعه دیگری آلودگی ماهی گوپی  باشد. تاثیرگذار
 Camallanus cottiنماتود  وارداتی به کره با انگل 

 انگل (.Kim and Hayward., 2002گزارش شده است )

با توجه به گزارش  ولی یافت شد مرده هایاهیم مذکور در
هر دو عامل بطور  Tetrahymena corlissiانگل  همزمان

 مشترک عامل مرگ و میر ماهیان گزارش شد.
های برخی منظور شناسایی انگله بررسی حاضر ب     
-ن صورت میهای ماهیان آکواریومی در استان اصفهاگونه

 پذیرد.
 

 هامواد و روش
عدد ماهی  40عدد ماهی آکواریومی شامل  140تعداد 

عدد  40، (Carassius auratus auratusقرمز حوض )
عدد آنجل  20(، Poecilia reticulataماهی گوپی )

(Pterophyllum scalare و )عدد گورامی دارف  40
(Colisa lalia در فصول پاییز و زمستان )از مراکز  1931

آوری تکثیر شهرستان اصفهان به طور کامالً تصادفی جمع
گراد و در درجه سانتی 23ها در دمای ثابت شد. نمونه

های نایلونی دوجداره اسرع وقت به شکل زنده در کیسه
اکسیژن به مرکز تحقیقات شیالت دانشگاه آزاد  حاوی

های رکرد انتقال داده شدند و در آکواریوماسالمی واحد شه
 97سانتی متر و سطح آب  100*97جداگانه با ابعاد 

ها سانتی متر نگهداری شدند. شرایط کیفی آب آکواریوم
شد شامل اکسیژن که از آب محل زیست ماهیان تامین می

درجه  23گرم در لیتر، دما: میلی 9/5 ±4/0محلول: 
میلی گرم در لیتر، نیتریت:  002/0سانتی گراد، آمونیاک: 
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بود. ماهیان در  pH :1/1±3/4میلی گرم در لیتر و  01/0
شدند، ی پمپ هواده، هوادهی میوسیلهطی آزمایش به

تدریج و به صورت انفرادی از آکواریوم خارج شده سپس به
گرفتند. برای این و پس از زیست سنجی مورد بررسی قرار 

 01/0وی دیجیتال با حساسیت منظور وزن ماهیان با تراز
گیری کش دقیق اندازهگرم، و طول ماهی با استفاده از خط

ها که سن ماهیان نیز با استفاده از فلس آنشد، ضمن این
ی ی اطالعات اعم از شمارهتعیین گردید و نهایتاً کلیه

ماهی، گونه، طول و وزن در جداول مخصوصی که به 
شد. سپس ماهی از رد میهمین منظور تهیه شده بود وا

طوریکه گرفت بهنظر ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می
ها، آبشش و سطوح خارجی بدن از وضعیت پوست، باله

های خارجی بررسی شده و در صورت نظر آسیب
ای، مورد مذکور با استفاده از لوپ ی هرگونه ضایعهمشاهده

 گرفت. سپس بررسیو میکروسکپ مورد بررسی قرار می
برداری از پوست و آبشش صورت میکروسکپی با نمونه

ها در جداول مربوطه ثبت ی یافتهگرفت و کلیهمی
گردید. در ابتدا سطوح خارجی بدن از نظر انگل مثل می
آ و آرگولوس که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده لرنه

هستند مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از آن با 
ن ماهی به وسیله المل و قرار برداشت موکوس سطح بد

دادن آن روی الم گسترش مرطوب تهیه کرده و در زیر 
گردید. های مختلف بررسی میمیکروسکپ با بزرگنمایی

ی قیچی هر یك از وسیلهها بهبمنظور مطالعه آبشش ماهی
شکل جداگانه  های آبشش )طرفین چپ و راست( بهکمان

کمان آبششی را خرد  برداشته شده و با کمك تیغ اسکالپل
شد در زیر کرده و با آب مقطر گسترش مناسبی آماده می

منظور مشاهده انگل مورد بررسی قرار می میکروسکپ به
. (Gussev, 1983, Fernando et al., 1972گرفت )

های منوژن از کلیدهای شناسایی جهت شناسایی انگل
( و Gussev, 1985و  Bauer, 1987، 1955)جاللی، .

 Lom( 1992)های تك یاخته از کلید شناسایی ی انگلبرا

and Dykova  استفاده شد. مقایسه میزان آلودگی انگلی
 SPSSماهیان با طول، وزن و سن با استفاده از نرم افزار 

 و روش آماری مربع کای انجام پذیرفت. 20نسخه 

 نتایج
 1خصوصیات زیست سنجی ماهیان بررسی شده در جدول 

 یبررس یماه 140عدد از  44در مجموع ذکر شده است. 
فاقد  یو مابق یانگل یآلودگ یدرصد( دارا 44شده )معادل 

ماهی  40عدد از  22 ،در بین ماهیان .آلودگی بودند
ماهی  20عدد از  12درصد(،  77گورامی دارف )معادل 

ماهی گوپی  40عدد از  1درصد(،  40آنجل )معادل 
ماهی قرمز حوض  40عدد از  90درصد( و  7/2)معادل 
درصد( حداقل به یك گونه انگل آلوده بودند.  57)معادل 

ها متفاوت بود، های مختلف ماهیدرصد آلودگی در اندام
دارف در پوست برابر با  میزان آلودگی در ماهی گورامی

درصد بود، در ماهی گوپی  77درصد و در آبشش برابر  7/2
پوست درصد، در ماهی قرمز حوض در  7/2در آبشش 

درصد  40درصد بود و  7/52درصد و در آبشش  17برابر با 
ی آبشش آلوده به انگل بودند. ماهیان آنجل از ناحیه

و  .Trichodina spهای یافت شده شامل انگل
Ichthyophthirius multifiliis گان و از تك یاخته

Gyrodactylus sp. ،Trianchoratus sp. ،
Dactylogyrus spiralis ،Dactylogyrus 

anchoratus ،Ancyrocephalus pseudorasborae و 
های منوژن بود. در این از انگل  داکتیلوژیروس گونه دو

 .Gyrodactylus sp. ،D. spiralis ،Dهای میان گونه

anchoratus  وA. pseudorasborae  ،از ماهی قرمز
Trichodina sp. و Ichthyophthirius multifiliis ،

Gyrodactylus sp. ،Trianchoratus sp.  و

2spDactylogyrus   ،از گورامی دارفDactylogyrus 

1sp  وsp. Gyrodactylus  از ماهی آنجل و
Ichthyophthirius multifiliis  از گوپی جدا شدند

(. ارتباط سن، طول و وزن ماهیان 2و جدول  1-5)اشکال 
ده با درصد آلودگی انگلی در هر گونه از ماهیان بررسی ش

مورد مقایسه آماری قرار گرفت که نتایج حاکی از عدم 
وجود رابطه آماری معنی دار بین آلودگی انگلی و شاخص 

  (.p>0.05)های فوق بود 
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 : خصوصیات زیست سنجی ماهیان بررسی شده1جدول 

 گوپی قرمز حوض آنجل گورامی دارف  شاخص

 (gوزن )
 03/0–2/1 13/2–37/15 32/1–34/3 31/1 – 7/9 محدوده

 /42±/07 34/7±35/2 14/4±39/1 53/2±41/0 میانگین و انحراف معیار

 سن )سال(
 1 1 – 9 1 - 4 1 – 2 محدوده

 1±0 42/1±75/0 5/1±34/0 02/1±14/0 میانگین و انحراف معیار

 (cmطول کل )

 1 - 5 7/9 – 7/3 7 - 3 7/4 – 5 محدوده

 42/4±2/1 3/4±4/1 9/4±39/0 27/7±71/0 میانگین و انحراف معیار

 

 : وضعیت آلودگی انگلی ماهیان2جدول 

ن
زبا

می
م 

نا
 

 درصد آلودگی تعداد ماهی مبتال اندام درگیر نام انگل

ف
دار

ی 
رام

گو
 

Ichthyophthrius multifiliis 7 2 پوست آبشش 

Trichodina sp. 7 2 پوست 

Gyrodactylus sp. 7/2 1 آبشش 

Trianchoratus sp. 70 20 آبشش 

Dactylogyrus sp1 7 2 آبشش 

ل
نج

آ
 

Gyrodactylus sp. 90 4 آبشش 

Dactylogyrus sp2 90 4 آبشش 

ض
حو

ز 
رم

ق
 

Gyrodactylus sp. 7/95 17 پوست  آبشش 

Dactylogyrus spiralis 27 10 آبشش 

Dactylogyrus anchoratus 20 3 آبشش 

Ancyrocephalus pseudorasborae 7 2 آبشش 

گو
ی

پ
 

Ichthyophthrius multifiliis 7/2 1 آبشش 
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جدا شده از ماهی گورامی دارف  .Trichodina sp انگل  :1شکل

 .برابر( 181)

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

جدا شده از ماهی  .Trianchoratus spهای انگل قالب :2شکل 

 .برابر( 212گورامی دارف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جدا شده  Dactylogyrus anchoratusانگل های قالب :3شکل 

  .(برابر 191از ماهی قرمز حوض )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

جدا شده از  Dactylogyrus spiralisهای انگل قالب: 4شکل

 .برابر( 282ماهی قرمز حوض )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ancyrocephalusهای بین قالبی انگل ها و رابطقالب :1شکل

pseudorasborae  برابر( 212قرمز حوض )جدا شده از ماهی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جدا شده از ماهی  .Gyrodactylus spهای انگل قالب  :1شکل

 .(برابر 191آنجل )
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جدا شده از ماهی  1sp Dactyrogylusهای انگل قالب :7شکل

 .(برابر 298) آنجل

 
 بحث

ای از ای و پریاختهیاختههای تكامروزه درگیری با انگل 
ی ماهیان پرورشی و زینتی محسوب جمله مشکالت عدیده

ها ی باالی درمان و کنترل انگلشود. بروز تلفات، هزینهمی
های انگلی است. در این میان ماهیان از عواقب آلودگی

 دلیل احتمالی کوچك و همچنین بهدلیل جثهزینتی به
ی نگهداری با تراکم زیاد در محیط ابتالی زیاد به واسطه

شوند. در این شرایط بسته، دچار صدمات فراوانی می
آلودگی انگلی به سرعت در جمعیت ماهیان گسترش 

گردد. باید یابد و باعث ابتالی گروه زیادی از ماهیان میمی
توجه داشت که ماهیان در شرایط آکواریوم، در دمای باال 

شوند که خود به تکثیر سریع انگل و افزایش داری مینگه
(. در چنین 1955کند )جاللی، شدت آلودگی کمك می

گیری از شرایطی، تعویض آب، استفاده از نمك، بهره
فیلترهای مناسب، رعایت تراکم و بهبود شرایط کیفی آب 

ها دارد نقش مهمی در کاهش یا حذف انگل
(Molnarand Szekely, 2003.) 
 یهاانگل صیهدف تشخ که با حاضر یبررسدر      

دارف،  یشامل گورام یومیآکوار انیماه یبرخ یخارج
تعداد ، رفتیصورت پذ یحوض، آنجل و گوپ ییطال یماه

میزان آلودگی  گرفتند. ارقر یمورد بررس یعدد ماه 140
 7/2درصد، در ماهی گوپی  77دارف در ماهی گورامی

د و در ماهی قرمز حوض درص 40درصد، در ماهی آنجل 
درصد بود. نتایج تحقیقات مشابه در ایران مقادیر  57

مختلفی از آلودگی ماهیان زینتی به اشکال آنگلی را نشان  

.، خلفیان و 1935و همکاران،  زادگانتاجیدهد )می
(، اگرچه بخش Meshgi et al., 2006.، 1933همکاران، 

ای خارجی هعمده آلودگی گزارش شده مربوط به انگل
های منوژن و باشد که اغلب انگلپوست و آبشش می

 گیرد.همچنین تك یاختگان را در بر می
های اختصاصی ماهی قرمز که دارای یکی از انگل     

 Dactylogyrus باشد، گونهویژگی میزبانی می

anchoratus  است که در تحقیق حاضر نیز از این ماهی
قرمز، کپور معمولی و  جدا شد. این انگل قبال از ماهی

و همکاران،  رئیسیکاراس به کرات گزارش شده است )
(. اصوالً Hoole et al., 2001.، 1931سلیمی، .، 1937

دلیل قرابت زیاد با ماهی گزارش این انگل در ماهی قرمز به
 کاراس دور از انتظار نیست.

های طور کلی آلودگی ماهیان آکواریومی با انگلبه     
ی زندگی مستقیم های با چرخهطور کلی انگلبه منوژن و

فدائی در گزارشات زیادی مورد تاکید قرار گرفته است )
دلیل (. Mahmodi et al., 2009.، 1953فرد و همکاران، 

ی ماهیان در فضای آکواریوم این امر آلودگی بدون واسطه
های باشد. بطور معمول تمامی شرایط مورد نیاز انگلمی

ی خارجی شامل دمای باال، های تك یاختها انگلمنوژن و ی
به بهترین  عدم تعویض آب و وجود تراکم باالی میزبان

تر در ای در مقیاس بزرگشکل فراهم است. چنین پدیده
(. 1955شود )جاللی، ها نیز مشاهده میها و تاالبدریاچه

ی زندگی چرخهدارای های بالعکس غالباً آلودگی با انگل
یم بدلیل نیاز به میزبان واسط جهت تکمیل غیرمستق

های پرورشی بسیار کمتر ی تکاملی انگل در محیطچرخه
همکاران  و Gregoryگزارش شده است. برای مثال 

انواع ی خود بر روی ماهیان آکوایومی، در مطالعه( 2003)
 جدا هاانگلهای ها را بیشتر از سایر گروهتك یاخته

( نشان 1933و همکاران ) بررسی خلفیان .اندکرده
های های منوژن جنسی فراوانی باالی انگلدهنده

یاختگان تریکودینا و داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس و تك
کریپتوبیا در ماهیان آکواریومی از نوع ماهی قرمز حوض، 
اسکار، گوپی و ماهی شیشه چسب در شهرستان اهواز 

حاضر همخوانی باشد که تا حد زیادی با نتایج تحقیق می
( 1935زادگان و همکاران )دارد. در تحقیقی مشابه تاجی

 Ichthyophthiriusآلودگی پوست ماهی گوپی به انگل 
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multifiliis  (. 2درصد گزارش کردند ) 49را به میزان
میزان آلودگی گوپی به انگل مذکور در مطالعه حاضر 

( نیز بیشترین میزان 1931بسیار کمتر بود. سلیمی )
ودگی ماهیان گوپی، مولی، ماهی حوض و گربه ماهی را آل

گزارش کرده است. برخی  ایکتیوفتیریوسمربوط به انگل 
مطالعات دیگر نیز بیشترین آلودگی انگلی ماهیان 

های تك یاخته بویژه آکواریومی را مربوط به انگل
تریکودینا، ایکتیوفتریوس و شیلودونال دانسته است و 

 Molnarی بعدی قرار داده است )ها را در رتبهمنوژن

and Szekely, 2003توان در (. دلیل این امر را می
اختصاصی نبودن تك یاختگان نسبت به میزبان دانست 

ها که ویژگی میزبانی باالیی دارند بطوریکه بر خالف منوژن
های مختلف به تك یاختگان به راحتی از ماهیان گونه

(. Raissy et al., 2010شوند )یکدیگر منتقل می
های فیزیولوژیك، آناتومیك، شرایط نگهداری و تفاوت

منشا ماهیان نیز در نوع آلودگی مهم است. در این مطالعه 
اند و انگل ماهیان گورامی وارداتی از کشور اندونزی بوده

Trianchoratus sp.  نیز که از این ماهی جدا شد برای
 گردد.نخستین بار از ایران گزارش می

 .D و A. pseudorasboraeهای بر اساس نتایج، گونه    

spiralis  از ماهی قرمز وTrianchoratus sp.  از ماهی

 .D گورامی دارف جداسازی شد. در این میان انگل

spiralis  قبالً در تاالب چغاخور از ماهی کپور جداسازی

ی دیگر ( و دو گونه1937شده بود )رئیسی و همکاران، 

شوند. ب شیرین ایران جدید محسوب میبرای ماهیان آ

 Dactylogyrusماهی قرمز نیز بعنوان میزبان جدید انگل 

spiralis شود.معرفی می  
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Abstract 

The current study was done with the aim of identification of ectoparasites of some aquarium fish 

including Carassius auratus auratus, Poecilia reticulata, Pterophyllum scalar and Colisa lalia. 

A total of 140 fish were randomly collected from Isfahan city in 2013, and were transported alive 

in appropriate condition to Fishery Reserch Center, Islamic Azad University, Shahrekord. Fish 

were kept in separate aquariums and were individually studied. The obtained results revealed 

that the studied fish were infested by Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Dactylogyrus 

anchoratus, Dactylogyrus spiralis, Dactylogyrus sp1, Dactylogyrus sp2, Trianchoratus sp., 

Ancyrocephalus pseudorasbora and Gyrodactyrus sp.  Overall, 64 0f 140 studied fish (46%) 

were found to be infested by parasites and the remaining were not infested. The highest 

infestation rate was found in gold fish (75%) and the lowest was observed in guppy (2.5%). A. 

pseudorasborae and Trianchoratus sp. are reported for the first time in Iran which were collected 

from gold fish and dwarf gourami, respectively. Gold fish is also reported as new host for D. 

spiralis. 
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